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Целогодишни полети
от и до Бургас иска
туристическият бранш

Тандем украински
“
крадци „шета из Бургас

4 Задигнали 100 000 лева пари и накити от апартамент
4 Единият е със статут
на бежанец
Силвия ШАТЪРОВА
Тандем украинци, един от
които със статут на бежанец,
„шета“ из Бургас, като задигат
пари и накити.
Двамата украинци откраднали от апартамент в центъра на
града над 100 000 лева - пари
и златни накити. Разкрити са
от полицаи на Криминална полиция на ОДМВР и заловени
при специализирана операция.
Вчера бе гледана мярката им за
неотклонение. Наблюдаващият
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прокурор поиска постоянно задържане под стража.
Украинците са с богато криминално минало в родината си, съдени за кражби, а в
квартирите им е открит богат
арсенал за влизане с взлом в
апартаменти - шперцове, къртачи, отвертки - общо 135 на
брой. Доста добре са заличавали следите след себе си заради богатото си криминално
досие. Полицията получава информация за тях чрез Интерпол
и Европол.

Стр. 2
Филиалът на Спешна помощ
в Приморско доведе здравния министър
Стр.
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Холандското селище
в Поморие фалира
Стр. 9
Следващият
брой на вестник
„Черноморски
фар“ ще излезе
на 25 ноември

Осветиха новата църква „Св. Рождество
Богородично“ в айтоското село Дрянковец
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Съюзът за стопанска инициатива
Как бизнесът да се пази от хакерски атаки
бе една част от темите за дискусия

Силвия ШАТЪРОВА
Съюзът за стопанска инициатива се срещна с бизнеса на Бургас, като идеята
на ръководството е във
време на кризи - политически, икономически и след
пандемията да вдъхне сила
и кураж на бизнеса в ситу-

ация на изпитания.
На специална среща с
бизнеса бе представена
дейността на сдружението,
както и възможностите, които организацията дава за
съдействие на местния бизнес.
Присъстваха представители на близо 80 фирми от

Бургас и региона – от малки и микро-, до големи компании. Местната власт пък
беше представена от кмета
Димитър Николов, председателя на Общинския съвет
проф. д-р Севдалина Турманова и заместник-кмета
по финанси Красимир
Стойчев. Организатор бе

Председателят на ССИ - Васка Бакларова и регионалният шеф Станимир Апостолов представиха организацията

Местната власт бе представена от кмета Димитър Николов, заместникът му
Красимир Стойчев (вляво) и председателя на ОбС - Бургас проф. Севдалина Турманова

Съветници от БСП предлагат
отбелязване на годишнината от
рождението на Стефан Данаилов
„Черноморски фар“
Съветници от групата
на Българската социалистическа партия в Бургас
предлагат осемдесетата
годишнина от рождението
на големия български актьор Стефан Данаилов да
бъде отбелязана в морския град чрез прожекция
на емблематични филми с
негово участие. С цел планиране на събитието
Христо Панайотов, Васил
Иванов, Георги Георгиев,
Георги Спасов, Живко
Господинов, Мадлен Мутафян и Стоян Коларов са
изпратили докладна записка до Общинския съвет в Бургас. В документа
се казва: „Уважаеми общински съветници, на 9
декември 2022 г. се отбелязват 80 години от рождението на обичания актьор проф. Стефан Данаилов. Ето защо, предлагаме община Бургас да отбележи тази дата с филмово събитие, на което да
бъдат прожектирани някои от най-емблематичните му филми, за жителите
и гостите на града ни. За
организирането на подобно събитие ще бъдат необходими 2000 лева с цел
закупуване правата за
излъчване на избраните
филми, които могат да бъдат взети от „Културен календар на община Бургас“.
В докладната записка
се посочва още: „Проф.
Стефан Данаилов завършва Висшата театрална академия “Кръстьо
Сарафов” - София през
1966 г. - специалност “Актьорско майсторство”. В
кариерата си на един от
водещите актьори на Народния театър “Иван Вазов” е участвал в над 34
постановки. Играл е на
сцените и на другите големи театри в България -

Чф

Новини

председателят на местната
структура Станимир Апостолов.
"За мен е чест и отговорност да представлявам Съюза за регион Бургас. В
днешното събитие има и
нещо сантиментално, тъй
като стартирах в застрахователния бизнес в компания, която навремето бе основана по линия на Съюза
за стопанска инициатива.

Аз помня годините, в които
той бе активен участник и
помощник на прохождащия
български бизнес”, каза
Апостолов.
Председателят на Управителния съвет на ССИ Васка Бакларова увери бургаския бизнес, че Съюзът ще
продължи и занапред да
бъде активна страна по
всички важни за родните
предприемачи теми. Съюз-

Филиалът на Спешна
помощ в Приморско доведе
здравния министър в Бургас
Още два - в Средец и Созопол, ще бъдат разкрити
„Черноморски фар“

Театър на българската
армия, Сатиричен театър
„Алеко Константинов“,
Театър 199, Пловдивския
театър ,,Н. Масалитинов“
и др. Пресъздал е над 60
централни роли. В българското кино и телевизия е играл централни
роли в над 60 филма и сериали, сред които “Инспекторът и нощта” (1963
г.), “Черните ангели” (1969
г.), “На всеки километър “
- 26 серии (1970 г.), “Иван
Кондарев” (1972 г.), “От
нищо нещо” (1977 г.),
“Търновската царица”
(1980 г.), “24 часа дъжд”
(1982 г.), “Борис 1” (1984
г.), “Дами канят” (1980 г.).
Стефан Данаилов е един
от най-харесваните български актьори в италианските филмови сериали, между които “Октопод 7” (1995 г.); “След
края на века” в ролята на
Мило (RAI 1) - 1999 г.; “Дело по съвест” - 2001 г. Италия. Участва и във
френско-българския
филм "Версенжеторикс”
(2002 г.).
Проф. Данаилов е удостояван с множество на-

гради от национални театрални и филмови фестивали. През 1976 г. е определен за най-популярния
актьор в Чехословакия.
Кавалер на най-голямата
награда за принос в българската култура - орден
“Стара планина”, а през
2002 г. получава наградата на Министерството на
културата за изключителен принос в българската
култура - “Паисий Хилендарски”. През 2006 г. е
удостоен с ордена "Звезда на италианската солидарност", с Големия кръст
на Ордена на датското
знаме и с френския Орден за изкуство и литература. Дългогодишен професор в Националната театрална и филмова академия - София, Стефан Данаилов формира в актьорското майсторство редица от най-популярните
български млади актьори.
Той участва активно в обществения и политическия живот на страната,
избран за депутат в шест
Народни събрания, министър на културата от
2005 до 2009 г.“

Изграждането на филиал на Центъра за спешна
медицинска помощ в Приморско беше тема на работна среща между министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев
и проф. Мария Нейкова областен управител. Липсата на такъв център е
дългогодишен проблем за
морската община. За неговото неотложно решаване в края на лятото областният управител сезира министър Меджидиев,
който изрази готовност да
подкрепи създаването на
филиал. В рамките на разговора стана ясно, че изграждането на новите филиали на ЦСМП в Средец
и Созопол е в напреднал
етап, има получени разрешения за експлоатация и
усилената работа по тяхното завършване продъл-

жава, съобщиха от пресцентъра на Областна управа.
„Изразих загриженост и
настоявам за реализиране на спешна помощ в
Приморско, защото населението там нараства до
150 хил. души през активния сезон. Ключов и приоритетен за всички 13 общини, дори за граничещите с област Бургас и ползващи здравни услуги при
нас, е изграждането на
Специализирана детска
болница. Здравето на децата трябва да се превърне в приоритет, подкрепен с конкретни действия.
Категоричността на подхода Ви по същата тема в
София ми дава увереност,
че може да ускорим действията и в Бургас“ – каза
областният
управител
Нейкова пред министър
Меджидиев.
Министърът увери, че

служебният екип на Министерство на здравеопазването подкрепя проекта за изграждане на
Специализирана детска
болница в Бургас и този
проект изцяло кореспондира с Националната
стратегия за детско и юношеско здраве.
Като част от изграждането на достъпна инфраструктура здравният министър обяви въвеждането на телемедицинска услуга на територията на област Бургас. Проектът носи немалко допълнителни
ползи и дава възможност
за първоначален бърз
достъп до лекарско мнение.
На срещата присъстваха също проф. Гончев –
съветник на министъра на
здравеопазването, и д-р
Георги Паздеров, директор на Регионална здравна инспекция - Бургас.
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се срещна с 80 бургаски фирми

ът за стопанска инициатива обединява представители на всички сектори и фирми с различен профил. В
момента членовете са близо 11 хиляди, а част от ССИ
са още 66 браншови организации, както и 103 общински. Членовете на Съюза осигуряват общо над
120 хиляди работни места в
страната.
На форума бяха засегнати няколко основни теми.
На първо място – възможностите за защита интересите на членовете на ССИ в
рамките на Националния
съвет за тристранно сътрудничество. Друга важна
за местния бизнес тема беше свързана със съдействието, което съюзът може да окаже при работа с
финансови инструменти –

както национални, така и
европейски.
Друг фокус на ССИ е насочен към така наречения
„зелен преход“ и възможностите, от които родният
бизнес ще може да се възползва. Сериозен акцент
по време на срещата беше
поставен върху възможностите за подкрепа на
членовете на Съюза при
дигиталната трансформация на бизнес процесите
им.
Съюзът за стопанска инициатива започва нова инициатива с цел да стимулира
членовете си да работят
помежду си, като си предоставят преференциални
условия, за да създадат една силна бизнес общност.
Очаква се на следващите
срещи и други от членовете

на Съюза да представят
специални преференциални условия, само за членовете на сдружението.
Голям интерес предизвика презентацията на Явор
Колев за киберсигурността
и как бизнесът да се пази
от хакерски атаки и източване на сметки. Все повече
скорост набира новият вид
- киберзастраховане.
Срещата на ССИ премина под надслова „Заедно
можем повече“, който съвпада и с основната цел на
организацията - да обедини
частния бизнес в страната
и да подпомага дейността и
успешното му развитие.
Следващите подобни събития, които ССИ ще организира, ще се проведат във
Велико Търново, Русе, Варна и Плевен.

Тандем украински крадци „шета“ из Бургас
4 Задигнали 100 000 лева - пари и

накити от апартамент

4 Единият е със статут на бежанец
Силвия ШАТЪРОВА
Тандем украинци, един
от които със статут на
бежанец, „шета“ из Бургас, като задигат пари и
накити.
Двамата украинци откраднали от апартамент в
центъра на града над

100 000 лева - пари и златни накити. Разкрити са от
полицаи на Криминална
полиция на ОДМВР и заловени при специализирана
операция. Вчера бе гледана мярката им за неотклонение. Наблюдаващият
прокурор поиска постоянно задържане под стража.

Украинците са с богато
криминално минало в родината си, съдени за кражби, а в квартирите им е открит богат арсенал за влизане с взлом в апартаменти - шперцове, къртачи, отвертки - общо 135 на брой.
Доста добре са заличавали следите след себе си

Украинците влязоха в съда вчера за гледане на мярката им

Старши комисар Калоян Калоянов и прокурор Мария Маркова разкриват подробности за двамата

заради богатото си криминално досие. Полицията
получава информация за
тях чрез Интерпол и Европол.
Кражбите са извършвани през деня, докато собствениците на жилищата
отсъстват. „От 3 до 15 години лишаване от свобода
предвижда законодателят“, заяви прокурор Мария Маркова.
Единият от украинците е

със статут на бежанец,
пристига в Бургас през
юли, като живее на свободен наем в града. Другият
също е от юли в страната,
редовно е влизал и излизал от нея, отново живее
на квартира, но на територията на община Несебър.
В квартирите им са открити 118 000 долара,
40 000 евро, 20 000 лева,
чийто произход се устано-

вява в момента, заяви
старши комисар Калоян
Калоянов - директор на
ОДМВР-Бургас.
Накитите укривали в
квартира на украинска
гражданка. Иначе пък бързо прахосвали парите, като си купували айфони на
стойност 5000 лева.
В момента полицията
разследва тяхната съпричастност и към други престъпления в страната.

ОБЯВА
„Смарт Имплантс” ЕООД съобщава на всички
заинтересовани физически и юридически лица,
за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за
УПИ II48, УПИ III48 и УПИ
IV48, кв. 4 по плана с. Косовец, община Поморие”.
Лице за контакти:
Акиф Али Шабан
тел. 0887632540
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Целогодишни полети от и до Бургас
иска туристическият бранш
4 Подозират, че концесионерът пренебрегва
Бургас за сметка на Варна
4 Кметът Алексиев: „Борим се да отворим
летище Бургас, което в момента пак е затворено“
„Черноморски фар“
Среща с представители на фирмата-концесионер на летище Бургас
"Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт”
АД ще искат общините
Поморие и Бургас.
Целта е да бъдат обсъдени възможностите за удължаване на туристическия
сезон и по-дълъг период
за обслужване на пътнически полети на аерогарата. Това стана ясно на среща с туристическия бранш в
Градската художествена галерия на Поморие с кмета
на общината Иван Алексиев,
където бе представена пълна справка за отминалия туристически сезон.

Хотелиери, ресторантьори и търговци са недоволни, че бургаското летище
отново е „зазимено“. Има
само един нискотарифен
полет от и до него. Те смятат, че концесионерът на
летищата в Бургас и Варна
за поредна година е пренебрегнал южния регион.
Според изказванията им
"Фрапорт" иска да превърне бургаския терминал в
карголетище, а Варна – в
целогодишна туристическа
дестинация, осигурявайки
редовни полети до над 15
дестинации.
"Борим се да отворим летище Бургас, което в момента пак е затворено, за
сметка на Варна. Времето
при нас е хубаво, могат да

кацат нискотарифни компании, но това не се случва.
Всяка година гласуваме общински средства за дотиране на полетите, а в един
момент концесионерът решава – затваряме летището. Ние няма как да удължим сезона си без тези
полети. Разговарял съм с
кмета на Бургас Димитър
Николов, който също подкрепя искането за среща.
Надявам се, че в най-кратки срокове ще можем да
организираме такава, ако
от "Фрапорт" също изявят желание“, коментира
Алексиев.
Към този момент летище Бургас обслужва полети. Редовни такива през
зимните месеци обаче се

Дали да кацат самолети през зимата е предмет на разговор с превозвача,
а не с оператора, казват специалисти
изпълняват само до лондонското летище "Лутън“.
Нискотарифните компании
като "УизЕър“ и "Райънеър"
вече са обявили някои от
полетите си за следващата година от и до летище
Бургас, проказа проверка.
Цените за популярни дестинации като полската столица Варшава, Краков и австрийската столица Виена
са по-високи спрямо настоящата година.
Припомняме, че преди
няколко години редица об-

щини в област Бургас се
обединиха за създаването на фонд, който да се използва за подпомагане полетите на нискотарифните
авиокомпании, които оперират на бургаското летище. Беше взето решение
да се плаща на седалка,
което да стимулира значително полетите към региона. Средствата от този
фон обаче така и не предизвикаха сериозен интерес от страна на компаниите. А през 2020 година

кметът Димитър Николов
посочи, че през последните три години част от морските общини на територията на област Бургас не
са дали своя дял във фонда за стимулиране на нискотарифни полети.
Вероятно и събраните средства остават неизползвани, независимо от
това дали всички са дали
своята лепта, заради факта, че няма полети от такива компании през зимата до Бургас.

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт
Мениджмънт“ АД:

Правим всичко възможно
за привличане на
авиокомпании и откриване
на нови маршрути
Деляна Цонева, председател на БРТК - Бургас:

Нужно е да се разчупи
рамката на сезонността
Дона МИТЕВА
„Наистина ще настояваме за среща с ръководството на „Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт“ АД
и за увеличаване броя на
нискотарифните авиокомпании, които да кацат в
Бургас. Смятам, че Бургас
е град, който е привлекателен през четирите сезона
на годината. Същото важи и
за Поморие и другите крайморски градчета. Има какво да се разгледа, да се посети. Има възможности за
спа туризъм, да се посетят
забележителности, конгресен и бизнес туризъм.
Нужно е да се разчупи
рамката на сезонността.
По този начин ще се задържа и работната ръка, ще се
усъвършенства и предлаганият продукт“. Така коментира срещата на туристическия бранш в Поморие,
където бе поискано летище Бургас да не се зазимява, председателят на
Управителния съвет на
Бургаската регионална туристическа камара Деляна
Цонева. Самата тя, като човек от бранша, който ра-

боти в Поморие признава,
че преди 2019 година, когато е имало повече полети от нискотарифни авиокомпании, които обслужват дестинация Бургас извън сезона, това се е усетило в работата на хотелите и ресторантите. „В

Поморие при нас тогава
дойдоха доста поляци, които бяха индивидуални туристи. Това е вариант за
по-добра посещаемост на
хотелите и ресторантите
по Южното Черноморие в
ръкавите на сезона“, подчерта Цонева.

Както и до този момент, „Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт“ АД
продължава да полага
всички възможни усилия
за развитието на трафика
на летище Бургас и летище Варна, в съответствие
със своите ангажименти
като отговорен концесионер на двата морски аеропорта. Ние осигуряваме
възможно най-доброто и
безопасно обслужване на
всички пътници, посетители и клиенти, като те са отворени за пътнически и товарни полети 24 часа 7 дни
в седмицата, през цялата
година. Промотирането на
двете летища за привличането на повече маршрути
пред авиокомпаниите се
осъществява непрекъснато и е по еднакъв начин за
Варна и Бургас.
Това пише в официалното изявление на концесионера, направено по повод,
че туристическият бранш
от Поморие на своя среща
изрази становище, че бургаското летище е буквално
„зазимено“. Кметът Иван
Алексиев сподели пред
бранша, че е водил разговор с бургаския градоначалник Димитър Николов
да направят среща с ръководството на „Фрапорт“ по
този въпрос.
От пресцентъра на аеропорта коментират: От началото на 2022 г. до този момент, летище Бургас обслужи 1 621 220 пътници с
12 159 самолетодвижения,
което представлява 70%
ръст, в сравнение с миналата година, въпреки липсата на полети от Руската
Федерация, Украйна и

Беларус. Лято 2022 г. бе
изключително успешно за
бургаското летище, като
бяха оперирани редовни и
чартърни полети до 75 дестинации от 23 държави, изпълнявани от 42 авиокомпании, като това е повече
от обслужения брой пътници на летище Варна, където от началото на годината са обслужени 1 333 699
пътници с 10 332 самолетодвижения.
Летище Бургас и летище Варна бяха представени на световните туристически изложения в Париж
и Лондон и ние непрекъснато работим с авиокомпаниите в посока откриването на нови маршрути за двете летища. Нещо
повече, летище Варна и
летище Бургас бяха промотирани на специално
„роудшоу“ в Полша, организирано от Алианс
„Българско Черноморие“, с
подкрепата Министерство
на туризма на Република
България, провело се в периода 24-28 октомври, на
което бяха осъществени
много B2B срещи, насочени за разгръщането на потенциала на летищата за
полския пазар.
Инвестиционната програма за летище Бургас се изпълнява също по план и в съгласуваност с Министерство
на транспорта на Република
България. В следващите години ще инвестираме още
повече средства в проекти в Бургас, като предстои
пълна рехабилитация на
пистата.
Ние правим всичко необходимо като концесионер
за привличането на все по-

вече авиокомпании и откриването на нови маршрути, вкл. и през есента,
зимата и пролетта, но финалното решение за тяхното опериране се взима от
самите авиопревозвачи и
пътниците, чийто интерес
към конкретната дестинация е решаващ.
Вчера обявихме, че авиокомпания RyanAir пусна в продажба билети за
нови 3 полета от/до летище Бургас за 2023 г. до:
Познан, Каунас и Дъблин.
Нашите очаквания за 2023
г. са оптимистични за още
по-силна година от 2022 г.
и ще работим неуморно за
постигането на все по-високи цели, както и до този
момент.
„Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт“
АД винаги е следвал подхода за съвместна работа и действия с местните
власти за промотирането
на Бургас като атрактивна туристическа дестинация, така че да посрещаме
още повече полети на летище Бургас. Мениджмънтът
на „Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт“ АД
е изключително заинтересован за взаимодействие
с общините, туристическия
сектор и Министерство
на туризма на Република
България за подобряване
на туризма на Българското
Черноморие. Ние вече сме
предприели стъпки в тази
посока, вкл. основаването на Алианс „Българско
Черноморие“ и каним
всички общини и професионалисти да се присъединят към нашите активности.

ПриятеЛ
народен
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Осветиха новата църква „Св. Рождество
Богородично“ в Дрянковец

Александър със синовете си Станимир и Георги

Отец Ромил и семейство Георгиеви с последни
приготовления за знаменателното събитие

Празничен камбанен звън
огласи село Дрянковец в неделя, на 20 ноември 2022 г. С тържествената света литургия, отслужена от Агатополския епископ Йеротей, в съслужение с
отец Павел Гълъбов и енорийски свещеник Ромил, предстоятел на храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" в Айтос, беше
осветен новият храм "Св. Рождество Богородично" в село
Дрянковец. „Днешният ден за
мен е емоционален, защото
това е един мечтан храм, който
да се освети от покойния отец
Ромил и от много други хора,
които вече са починали и ги
няма до нас. Но това не означава, че не трябва да продължим делата им. Храмът е прекрасен, дори в повече! Това
ми е един от любимите храмове в селата. Личи си, че хората са се трудили много при изграждането му ! Те показаха,
че независимо от различието
в етноса и вярата си можем да
бъдем единни!“, каза пред миряните епископ Йеротей.
Християните в селото са малко, повечето жители на Дрянковец са мюсюлмани, но и те са
помагали за градежа. "Заедно
сбирахме пари, за нас днешният ден е празник", призна кметицата Севие Пехливанова.
Църквата е кръстокуполна,
с меден купол и камбана. Построена е на мястото на старата дрянковска църква "Св.
Рождество Богородично", разрушена през 60-те години на
ХХ в. с идеята на терена да се
строи младежки център. Не се
случило - десетилетия наред
на това място стърчали побити метални колони, като обещание за изграждането на центъра. И така - близо пет десетилетия.
През 2012 г. Общинският
съвет в Айтос приема решение да дари част от терена
на Църковното настоятелство
на храм "Св. Димитър" - Айтос
за изграждането на християнския храм. С благословението
на Сливенски митрополит Иоаникий строежът започна на 1
септември 2019 г., с изпълнител
"БУЛИМПЕКС БГ" ЕООД - град
Бургас. Още в края на 2019-а,
вече покойният ставрофорен
иконом Ромил Негозов - инициатор на градежа, заяви за
НП, че той като предстоятел и
Църковното настоятелство са
изключително доволни от работата на дружеството, което
спазва всички строителни срокове и работи качествено.
Тогава прогнозите на о. Ромил бяха, че храмът ще бъде
осветен и открит през 2020 г.,
но кончината му и пандемията

станаха причина за удължаване на сроковете. И може би
църквата би била още на "груб
строеж", ако трима сърцати
мъже - Александър Георгиев
и синовете му Георги и Станимир, не бяха приели мисията да
продължат делото на о. Ромил.
"Отец Ромил направи много за
организацията и реализирането на идеята. Сега ние желаем
да продължим делото му и да го
доведем докрай!", заяви за НП
Александър в един от най-трудните моменти, в който нямаше
средства за градежа.
И се започва "ходене по мъките" в търсене на сподвижници и дарители за богоугодното дело. С много труд и усилия, в продължение на повече от две години, с подкрепата на Църковното настоятелство, на хора с дрянковски корен, на фирми от Бургас и Айтос, Инициативният комитет, в
който двигателят са Александър, Станимир и Георги, успя
не само да завърши строителството и да обзаведе храма, но и да благоустрои терена около него.
Храмът не успя да побере десетките миряни, дошли за освещаването. Тук беше и кметът на община Айтос Васил Едрев, който дари за храма икона
на света Богородица. „Община
Айтос участва в изграждането
на храма с безвъзмездно дарение на терена, върху който
е построен. Местното население пое инициативата и християни и мюсюлмани се включиха
в това богоугодно дело. Живеем заедно и си помагаме едни
на други!“
След тържествената служба
о. Ромил освети постния курбан за здраве и благополучие
във всеки дрянковски дом.
Изящен иконостас и огромен старинен полилей красят
новата църква, а камбаната е
дарение от общинския съветник Георги Янев, казаха за НП
Александър, Станимир и Георги, които бяха най-щастливи в този ден. И признаха, че
им предстои още много работа
по изографисването на църквата. Затова дарителската кампания продължава. Ако искате да помогнете в богоугодното дело, можете да преведете
средства по:
Банкова сметка на храм "Св.
Димитър" - град Айтос за новоизграждащия се храм "Св.
Рождество Богородично" - село
Дрянковец:
IBAN: BG40 UNCR 7630 1078
6913 18
BIC UNCRBGSF
Unicredit Bulbank - Айтос
НП
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Айтоски гимназисти с награди от националния
конкурс „Фотоприказки“
ñòð. 2

Иван Чаков, ученик в XIIб
клас, зае почетното второ
място в Националния конкурс за фотография "Фотоприказки", а Пламена Тонева, ученичка в IХб клас,
е с поощрителна награда.
И двамата са ученици в СУ
„Никола Вапцаров“, и са отличени в категорията "Пейзаж и природа". Директорът
Ирина Вътева им връчи наградите.
Двамата вапцаровци
участваха със свои творби

в състезание между 535 фотографии на ученици от 36
населени места, от 20 области в страната: Стара Загора, Пловдив, Хасково, Разград, Варна, Бургас, Враца, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Русе, София, Кърджали, Сливен, Велико Търново, Смолян, Монтана, Шумен, Ямбол, Благоевград.
Фотографиите са от общо
50 училища, ЦПЛР и школи. Конкурсът беше журиран от известните фотогра-

Народен приятел
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фи Николай Дечевски, Георги Аргиров, Стилян Кедиков и Гавраил Маргаритов –
видеограф, и се организира
от ЦПЛР - Общински детски
комплекс - Кърджали.
Това е пореден успех за
учениците на СУ "Никола Й.
Вапцаров". Поздравления
за Иван и Пламена и за техния ръководител Мария Филипова - учител по информационни технологии и фотография.
НП

„Младежи за околната среда“ - Айтос е бил и ще бъде
МИСЛИ ЗЕЛЕНО!
баскетболен град

През уикенда доброволци от СУ "Христо Ботев"
се включиха в ремонтните дейности на „зелената
класна стая“ в заслона на
село Зайчар. Инициативата е на ФАР Сдружение
за демократично образование с подкрепата на туристически водачи от ТД
“Чудни скали“.
Класната стая е изгра-

дената от ФАР през 2012
година, а доброволческата инициатива е последната част от планираните дейности по програма
„Младежи за околна среда“ на МОСВ.
Според организаторите, целите са повишаване на екологичното възпитание и образование на
младите хора, както и мо-

През миналата седмица,
представителният мъжки отбор на баскетболен
клуб "Вихър" - Айтос постигна победа срещу пловдивския 3.6.9. Баскетболен клуб. Имаше много
борба за топката, уникални попадения и приятни
за айтоската публика изпълнения.
"Най-радостно е, че мачът се игра в почти пълната с деца спортна зала

тивирането им за включване в екологични практики. С изпълнението на
тази част беше завършена дейността на инициативата „Мисли зелено“
- бяха свързани различните подходи от новоизградената екопътека, започваща от село Череша
и стигаща до заслона на
село Зайчар.
Младите хора, заедно

"Аетос" в Айтос. Благодарим на всички малки и големи любители на баскетбола, които бяха в залата
и ни подкрепяха за тази
категорична победа. Очакваме и на следващия турнир залата да е препълнена. Защото Айтос е бил
баскетболен град и с упоритост и работа отново ще
е!", коментира в социалните мрежи треньорът Дечо
Коешинов.

със своите ментори от
ТД “Чудни скали“ – Айтос, подновиха дънерите
на "ученическите пейки" и
сковаха нова учебна дъска на мястото на старата. По обратния път учениците почистиха горската пътека до село Зетьово, бяха показани и различни варианти за достигане до заслона на село
Зайчар.
Планирани са и бъдещи
инициативи и проекти за
поставяне на образователни табели за флората и фауната в района на
маркираните от учениците екопътеки, както и мащабни рекламни кампании за възможности за
учене сред природата и
повишаване на екологичното възпитание.
Дейностите се изпълняват от СДО"ФАР" по
програма "Младежи за
околна среда" на Министерството на околната среда и водите
чрез възлагане от РИОСВ Бургас.

Международният ден на толерантността
в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Карагеоргиево
Красимира СОТИРОВА

ните принципи за толерантност. Под ръководУчениците от ІІ и ІІІ клас ството на своите учитеизработиха плакати с пос- ли децата рисуваха и оцлания, съдържащи основ- ветяваха картини, с кои-

то по свой начин показаха как приемат толерантността.
Началото на Международния ден на толерант-

ността е поставен на ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН. Тогава е приета Декларация за принципите на толерантност-

та. Като член първи е залегнала дефиницията „Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многоо-

бразие от култури в нашия
свят, на всички форми на
самоизява и способите за
проява на човешката индивидуалност“.
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За седма поредна година РС-Айтос даде старт
на образователната програма на ВСС и МОН
Гимназистите присъстваха
на две наказателни дела
със съдия Мария Дучева
За седма поредна година
Районен съд - Айтос участва
в образователната програма на Висшия съдебен съвет
и Министерството на образованието – „Съдебната власт
– информиран избор и гражданско доверие. Отворени съ-

дилища и прокуратури“. През
учебната 2022/2023 година СУ
„ Христо Ботев“ –Айтос отново ще бъде партньор на съдебната институция.
В часовете по гражданско образование учениците
от 11 и 12 клас ще имат срещи със съдиите на РС-Айтос
Мария Дучева, Мария Джанкова, Таня Спасова и Ивайло Кънев, за да научат повече за съдебната система на
Република България и нейна-

та структура, както и разделението на властите според
Конституцията.
Стартът на Образователната програма и тази година
беше даден от административния ръководител - председател на РС-Айтос съдия Ма-

рия Дучева, с темата „Наказателно правосъдие. Престъпление (против личността и против собствеността) и нарушение. Съучастие. Наказателно
отговорни лица. Наказание понятие, цел, видове. Престъпления“. Учениците от ХІб
клас с преподавател Николай
Димитров присъстваха на две
наказателни дела в съдебната зала със съдия Мария Дучева. Едното от делата приключи със споразумение, второ-

то се гледа по общия ред със
свидетели. Съдия Дучева подробно обясни каква е технологията за приключване на едно
дело със споразумение между
прокурора, подсъдимия и неговия защитник.
"Условието това да се случи е подсъдимият да признава
вината си. За да признае вината си и сключи такова споразумение, той трябва да има
стимул и стимулът за него е,
че ще получи по-ниско наказа-

„Тренерите“ грабнаха
Купата на Община Айтос
в V издание на турнира по волейбол
„Златна есен“ за мъже и юноши

След тригодишно прекъсване, свързано с ремонта на спортна зала „Аетос“ и
пандемията, на 12 ноември т. г. се проведе Петото издание на турнира по волейбол „Златна есен“ за мъже и юноши
за наградите на Община Айтос, организиран от волейболен клуб "Айтос”.
В състезанието премериха сили шест
отбора и 61 състезатели: „Тренерите“,
„Соколите“, „Орлите“, „Хаштаг“, „Пирне“
и „Фишинг страйк“. Турнирът се проведе в спортна зала „Аетос“ гр. Айтос по
схемата „двойна елиминация”, като срещите се играха в два от три гейма. След
интересни и вълнуващи срещи, до финала достигнаха „Тренерите“ и „Пирне“.
По добър се оказа тимът на „Тренерите“, който спечели с 2:0 гейма, а с това
и Купата на Община Айтос.
В мача за третото място надделя отборът „Хаштаг“, който победи юношите
от отбор „Соколите“ с 2:0 гейма. Община Айтос зарадва призьорите с купи, медали и предметни награди, връчени от
председателя на „ВК Айтос“ – инж. Мариян Маринов.
В края на турнира бяха раздадени и
нападател” беше обявен Благой Величетири индивидуални приза - плакети с ков от отбора на „Пирне”; „За най-перслогото на Община Айтос. „За най-добър пективен състезател“ – Александър Дамянов от „Тренерите“; „За
най-полезен състезател” Павел Тодоров от „Тренерите”. С приза „40+“ беше
отличен най-добрият състезател над 40 год. – Николай
Петков от „Тренерите“
Волейболен клуб „Айтос“ планира до края на
м. ноември да организира още един спортен празник – кръг от държавното
първенство за възрастова
група "кадети" с участие на
пет клуба от регион „Странджа“. Турнирът ще се проведе на 26 и 27 ноември
2022 г., в спортна зала „Аетос“ и ще е с начален час
10,00 ч. Участие ще вземат
волейболен клуб „Айтос“,
ВК „Нефтохимик – 2010“,
ВК „Сливен“, ВК „Берое2016“ и СК „Гръм в рая-Свиленград“.

ние. В случая престъплението
на подсъдимия е нанасяне на
средна телесна повреда, която се изразява в счупване челюстта на пострадалия. Това
е достатъчно тежко престъпление, законодателят предвижда наказание лишаване от
свобода до 6 години. Стимулът
за него е, признавайки вината си, да получи много по-ниско наказание от това. Законодателят е преценил, че по
този начин помага не само на

подсъдимия,
но помага и на
правосъдието.
Идеята е колкото по-бързо
се случи наказанието след
престъплението, толкова поголям е шансът подсъдимият
да се поправи", заяви съдия
Дучева и даде разяснения по
второто съдебно дело, по което имаше призовани свидетели. "Подсъдимият не признава вината си, твърди, че е
невинен. В този случай прокурорът трябва да докаже
вина, не съдът, защото съдът е арбитър. Процесът е състезание - прокурор срещу защитата. Съдът гледа само до-

казателствата и ако няма на
100% сигурност, че този човек
е виновен, то тогава няма как
да бъде осъден", обясни още
съдия Дучева. Пред гимназистите тя обясни спецификата
на наказателните и на гражданските дела. Видим беше
интересът на учениците към
видовете престъпления и наказания.
Новото в образователната
програма на РС - Айтос тази
година е, че преди всяка лекция и разискванията по темите, определени от магистратите, гимназистите ще присъстват на съдебни дела, които след това ще обсъждат
със съдиите.
НП

Н.П. Посланикът на Куба
награди айтоски ученички
за постижения в конкурса „Куба - далечна и близка“
Церемонията по награждаването на лауреатите от
Националния конкурс "Куба
- далечна и близка" се проведе в Националния дворец на
децата в София. Сред наградените бяха две айтоски девойки - Алев Феимова, ученичка в VIIа клас и Пламена
Тонева, ученичка в IXб клас
на Средно училище "Никола
Йонков Вапцаров".
Лично посланикът на Куба,
Нейно превъзходителство
Каридад Ямира Куето Милиан, им връчи наградите. Журито присъди на Алев Феимова второ място, а на Пламена Тонева - трето място в
раздел "Мултимедийни формати".
През 2022 г. вапцаровци
са абсолютни фаворити по
участия и награди от национални състезания. Двете момичета за първи път участват в престижния конкурс
"Куба - далечна и близка",
постиженията им получиха
отлична оценка и от ръководството на училището. Директорът на СУ "Никола Й.
Вапцаров" Ирина Вътева ги
поздрави на специална церемония и им благодари, че
издигат авторитета на Айтос

Алев и Пламена с Нейно превъзходителство Каридад Ямира Куето Милиан
и на училището. Поздравления за успеха на възпитаниците си получи и Мария Филипова, учител по информационни технологии.
Конкурсът се организира от Асоциацията за приятелство “България – Куба”,

съвместно със Синдиката на
българските учители, Националния дворец на децата,
Българския антифашистки
съюз, Съюза на българските писатели и Съюза на българските журналисти.
НП

Вкусна изложба в „Ботев“
Невероятно богата и вкусна изложба от здравословни, домашно приготвени храни
за зимата подредиха в училище учениците от третите класове на СУ "Христо Ботев" Айтос, заедно със своите учители Катя Велева и Минка Минчева, Дора Пантелеева и
Ирина Дончева, Албена Кишишева и Кремена Петкова, Донка Димова и Шерин
Реджебова.
Вкусната експозиция показва традиционната за Айтоския край зимнина - мармалад, компоти, лютеница
и сладка, туршийки, камби,
пукани чушлета, конфитюр,
тикви, дюли, праз, и всичко,
каквото може да се види във
вече заредени за зимата домашни мазета.
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„Азбуката“ на свободната борба учат
в свободното си време айтоски деца
СКБ „Айтос“ реализира пореден проект по
Програма на Министерството на младежта и спорта

За поредна година спортен
клуб по борба "Айтос" спечели и реализира проект по програма „Спорт за децата в свободното време 2019 г.”, направление „Начално обучение” на
Министерството на младежта
и спорта.
Две възрастови групи - 7-11
години и 11-13 години, с общо
30 момчета от Айтос започнаха занимания в залата за тренировки на клуба в бившето ОУ
"Любен Каравелов" на 1 април
т.г. Децата са ученици от айтоските СУ "Христо Ботев" и СУ
"Никола Вапцаров". Тренировките през 2022 г. се провеждат
на два етапа, предвид лятната
ваканция на учениците - от 1
април до 30 юни и от 1 септември до 30 ноември. Участниците имат занимания в три дни от
седмицата, по един астрономически час. Тренировките се водят от квалифициран спортен
специалист - президента на
клуба и треньор Ружди Ахмед.
На 30 ноември т.г. проектът ще
бъде финализиран със "спортен спектакъл" пред родители и гости.
"Голямата цел е заниманията

В рамките на проекта - Градски турнир в спортна зала "Аетос"

СКБ "Айтос" е айтоският клуб с най-много спечелени проекти през годините
да мотивират децата за системно спортуване. В същото време
имаме възможността да подберем сред участниците перспективни състезатели за клуба.
Нито едно от децата досега не
беше се занимавало със спорт.
По проекта участниците от двете възрастови групи за първи
път, напълно безплатно, ползват спортната база, учат азбуката на борбата и имат шанса да участват в организирани
спортни занимания", казва треньорът Ружди Ахмед.

Интересът към проектните
дейности е изключително голям и от страна на родителите. Те споделят целите, поставени от Програмата на ММС,
и са категорични, че спортът е
най-добрата и полезна алтернатива за свободното време
на децата им.
Изпълнени са конкретните
цели, които си е поставило ръководството на СКБ "Айтос" създаване на възможно най-добрите условия за спортни занимания и намиране на подходя-

Децата на Карагеоргиево
отново посланици на усмивката
Красимира СОТИРОВА
И тази година учениците от
село Карагеоргиево се включиха в конкурса на сдружение „Усмивка” - „Най-усмихнат клас на България за 2022”.
Този път своите фотоси със
запечатани усмивки изпратиха най-малките ученици от началните класове.
Децата участват в конкурсните категории „Най-усмихнати първолаци“ и „Най- усмихнат начален курс от 2-ри
до 4-ти клас". Конкурсът тази
година се провежда под надслов „Най-усмихнатият клас
на България 2022 – умни, творящи , можещи“.
Учениците от село Караге-

щите форми за преодоляване
на нездравословния и заседналия начин на живот, твърди
още треньорът.
Проектът се осъществява чрез ефективно публично
партньорство и взаимодействие на Сдружение „Спортен
клуб по борба Айтос”- гр. Айтос с Община Айтос. Партньори по проекта са още вестник „Народен приятел”, СУ

„Хр. Ботев” – Айтос, СУ „Н.
Вапцаров”-Айтос и Радио „Айтос“. По време на тренировките е осигурено дежурство на
медицинско лице, което следи здравословното състояние
на децата. Клубът съфинансира проекта и организира турнири и състезания за младите участници.
"Резултатите от дейностите
по проекта ни радват - деца-

та имат първоначални знания,
умения и навици за практикуване на спорта борба свободен стил. Използвахме и възможностите, които ни дава този
спорт като превенция срещу
нетолерантността" са изводите на Ружди Ахмед, който вече
е готов с проектно предложение по Програмата на ММС за
2023 година.
НП

СКБ „Руен“ финализира четвърти проект,
финансиран по Програма на ММС
За четвърта поредна година
спортен клуб по борба „Руен”
- с. Руен спечели и реализира проект по програма „Спорт
за децата в свободното време
2022”, Направление „Начално обучение”, финансиран от
Министерството на младежта
и спорта.
В заниманията по проекта
са включени 30 деца от община Руен в две възрастови групи:
първа група - деца на 7-11 години, и втора група - на 11 - 13 години. Тренировките през 2022 г.
се провеждат на два етапа - от 1
април до 30 юни и от 1 септември до 30 ноември. Участниците имат занимания в три дни от седмицата, по
един астрономически час.
Дейностите ръководи квалифициран спортен
специалист - треньорът Николай Гошев. Към финала на проекта неговата оценката е, че поставените цели са постигнати. Разширен е обхватът и е създадена мотивация у децата за участие в спортни занимания, за подобряване на

оргиево неведнъж са доказали в различни конкурси своите възможности и таланти. И в момента те се подготвят за предстоящите коледни конкурси, организирани
от Община Айтос. В училището тече активна подготовка в изработването на коледни картички и рисунки по повод предстоящите празници.
През измината учебна година
учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Карагеоргиево спечелиха десетки награди от общински, областни
и национални конкурси.

физическата им дееспособност, разнообразяване и пълноценно използване на свободното
им време. Интересът на децата и родителите
пък доказва, че е изпълнена и задачата за популяризиране на спорта борба свободен стил,
който не е включен в учебните програми по физическо възпитание и спорт.
"Спортните занимания под тази форма имат
пълната подкрепа на родителите като полезно начинание за противодействие на рисковите фактори от всякакъв род. Целта е изграждане на положителни качества и ценности, отдалечаващи ги от насилие, дрога и други вредни
влияния. Проектите по Програмата на ММС са
изключително полезни, защото дават възможност и за селекция и нови състезатели за клуба. Партньори по проекта на спортен клуб по
борба „Руен” са Община Руен, СУ „Елин Пелин”
с. Руен и ОУ „А. С. Макаренко” с. Речица", заяви пред общинското издание Гошев.
С финансиране по проекта клубът е закупил
спортни пособия, необходими при заниманията
с децата. Осигурено е медицинско лице, което
да следи здравословното им състояние. Предвидени са и разходи за информационни материали и грамоти при провеждането на турнири в рамките на проекта.

Голямото сърце на „Ботев“

През миналия уикенд туристи от ТД ,,Мадарски конник" гр. Шумен посетиха
Айтос. Ентусиастите от шуменското дружество, което също като айтоското ТД
"Чудни скали", през 2022 г. отбелязва 120 години от създаването си, направиха
преход от с. Череша до хижа ,,Здравец" и с. Тополица, запознаха се със забележителностите на града и се срещнаха с туристи от ТД ,,Чудни скали". С преходи туристите от двете дружества заедно отбелязаха юбилеите си.

96 първокласници
от СУ "Христо Ботев"
- Айтос "наредиха" огромно сърце по повод
16 ноември. С различни инициативи малките ботевци отбелязаха Международния
ден на толерантността - табла и постери,
презентации, рисунки и послания - всички подчинени на един
слоган "Приемай различните, уважавай,
стреми се да помагаш, бъди търпелив!"
От Голямото ботевско сърце деца и учители изпратиха на айтозлии положителни
послания за доброта, обич, разбиране и
красота. За да ги приемат и предадат нататък...

ИкономикА
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Холандското селище
в Поморие фалира
Стотици работници
са освободени след
затварянето на
хотелския комплекс
„Сънсет Ризорт“

Силвия ШАТЪРОВА
Огромният
хотелски
комплекс "Сънсет Ризорт"
в Поморие, известен в
града като "Холандското
селище", няма да работи
през следващия летен сезон, обяви на среща с
представители на туристическия бранш кметът на
общината Иван Алексиев.
„Това ще бъде сериозно
предизвикателство през

летния сезона на 2023 година. Холандското селище фалира! 3000 легла са
заключени, няма да работи“, заяви Алексиев. По
думите му, това ще има
особено негативен ефект
върху развитието на туризма в Поморие и най-вече
върху кв. „Св. Георги“.
"450 – 500 души вече са
освободени, доколкото
ми е известно. Това е
следствие на неадекват-

ната държавна политика
в областта на туризма.
Как това Министерство
на туризма не можа да
направи един закон, който да обособи частите в
хотелите, които се продават. В момента виждаме
скандали – не могат да се
разбера за тока, не могат
да се разберат за водата,
за общите части", каза
още Иван Алексиев.
В сайта на комплекса

е написано следното:
"Уважаеми клиенти на
„Сънсет Ризорт“,
Хотелският комплекс
затваря за неопределен
период от време.
Благодарим Ви, че бяхте наши гости!
Очаквайте откриване на
4-звездния „Сънсет Аквапарк Хотел“ през 2024 година и на 5-звездния, 21етажен „Сънсет Гранд Хотел“ през 2028 година."

Посланикът на Египет Халид Ибрахим
Емара се срещна с бургаския бизнес
„Черноморски фар“
Посланикът на Египет в
Република България Н.
Пр. Халид Ибрахим Емара се срещна с представители на бургаския бизнес в Културен център
„Морско казино“. По време на нея заместник-кметът по финанси и бюджет
на община Бургас Красимир Стойчев отправи
приветствено слово към
посланика и потвърди готовността за съдействие
от страна на Община
Бургас за бъдещи търговски отношения.
На срещата присъстваха и представители на
Бургаската търговскопромишлена
палата,
Търговско-индустриална
камара-Бургас,
КРИБ-Бургас, Индустриален и логистичен паркБургас.
Н. Пр. Халид Ибрахим
Емара представи Египет
като необятен пазар за
бизнес
възможности
както и готовността за

осъществяване на контакт с фирми в различни
сфери на производство
на текстил, лекарства,
торове за селското стопанство, плодове, мебели или елементи за мебелната продукция и
производители на сирене.
Представителите на
Търговско-индустриална камара – Бургас
(ТИК-Бургас) и Бургаска
търговско-промишлена
палата (БТТП) благодариха за възможността
да се срещнат с посланика и изразиха готовност за установяване на
контакти и бъдещо сътрудничество.
По време на срещата
бяха обсъдени възможността за директна връзка между БТПП и сходна
работодателска организация от египетски град,
сходен на град Бургас,
както и възможности за
стартиране на форуми и
съвместни проекти, които да допринесат до по-

тесни връзки за развитие на двустранните взаимоотношения в икономиката.
Посланикът сподели,
че през последните 7 години Египет е натрупал
значителен опит в технологиите и модели за
внедряване на чиста
енергия, рециклиране
на отпадъци, производства, които не замърсяват – „чисти производства“. Н. Пр. Халид Емара обяви, че с готовност
ще споделят своя опит,
имайки предвид стоящите предизвикателства
пред българския бизнес,
който трябва да отговори на изискванията и
приоритетите на Европейската комисия във
връзка със зелената
сделка.
Бургаските
фирми
представиха
своите
сфери на дейност и как
биха били полезни при
двустранното сътрудничество с фирми от Египет.

Дипломатът посети
Пристанище Бургас
Портът приема внос на техническа
сол и изнася амониев нитрат
По-тясно сътрудничество между Пристанище
Бургас и египетските портове пожела дипломатът.
По време на опознавателната визита той се срещна
с изпълнителния директор
на „Пристанище Бургас”
ЕАД Диян Димов. В срещата участваха председателят на Съвета на директорите в пристанището
Ивайло Тодоров и Мария
Белколева, заместникпредседател на СД на държавния оператор.
Развитието на Пристанищен район Бургас, възможностите в товарно-разтоварното направление,
условията за круизен туризъм, плановете за разширение на Зоната за обществен достъп бяха сред
обсъдените теми по време
на разговорите.
През бургаското пристанище се извършва
внос-износ на различни
товари от и за Египет,
предимно износ на амониев нитрат и внос на
техническа сол.
Република Египет има
стратегическо положение
между Африка и Азия с водния път през Суецкия канал, който свързва Средиземно море с Индийския
океан през Червено море,
а многомилионното население в страната представлява огромен пазар за
различни стоки. Посланикът сподели, че вижда голям потенциал в Приста-

нище Бургас и логистичните бази в града да се превърнат в хъб за стоки от и
за Египет. От Бургас стоките може да се движат
към балканските страни и
Европа и в посока Република Египет. Н.Пр. пожела да бъде разменена кореспонденция, да се направят опознавателни визити за обсъждане на възможностите за подписване на споразумение за сътрудничество между бургаското пристанище и египетските портове.
Посланикът
сподели
още, че желае да се тър-

сят възможности за развитие на двустранните
взаимоотношения в икономиката, в областите на
зелена енергия, умни градове, размяна на селскостопанска продукция, културен и туристически обмен.
Н.Пр. Халид Емара беше
приятно изненадан от подаръка – картина на Фара
в пристанището, който е
един от символите на Бургас и направи кратка разходка в най- бързо развиващата се част на града
край морето - Зоната за
свободен достъп.

Власт
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Как ще гласуваме с хартия или с машина
• Бойко Борисов предлага
седмица за обсъждане на
изборните правила
• „Продължаваме промяната“
се връщат в зала
„Черноморски фар“
Седмица обсъждане на изборните правила реши да
предложи на партиите лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Той се включи в пресконференция,
посветена
на
Gemcorp, провокиран от въпрос за подкрепа на бъдещ

кабинет. Лидерът на ГЕРБ е
готов да са съвносители с ДБ
и ПП за временната комисия,
която да обсъди правилата.
Но не е съгласен да е само за
месец, защото ако е вярно,
значи искат да няма правителство и тласкат държавата
към избори по време на война.

"Навсякъде има стойностни
хора, ама и там 1-2 не стават,
защото са правили всичките
тия неща. Не всички знаят, някои сега се изненадват. Не аз
съм проблемът на ПП. Тези
стотици хиляди хора, които
задават въпроси. Все още
има достатъчно голяма група
в обществото, която им вярва. И с всеки ден ще им намалява доверието. Площадната
демокрация стана модерна",
коментира той.
И отхвърли обвиненията, че
мафията иска да се върне.
"Преди няколко седмици ги
бихме с над 5% по техните
правила. Нашите избиратели

Галя Желязкова - ПП „ГЕРБ“:

Защо през 2021 година нямаше
атентат срещу демокрацията?
Слушам цялата истерия покрай промените в изборния кодекс. Или паметта ни е
много къса, или просто не искаме да помним вярно. Годината е 2021, 45-о НС, Разпети петък, 15-часово заседание за Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, а на сутринта вече беше публикувано в Държавен вестник, в извънреден брой на Велика събота. Подмени се и
ЦИК! Тогава защо нямаше драматизъм
или атентат срещу демокрацията? Слушам и разни опорки, че с машина било
бързо преброяването. Ама уважаеми, избори са се правили и преди 2021 г. Ако не
знаете, ще ви кажа, но в секционните избирателни комисии има официални представители на всички парламентарно представени политически партии. Отделно от
това има и застъпници и наблюдатели.
Ако вие не вярвате на своите членове на
СИК, това не е проблем на Българския избирател. Район чужбина?!? Има ли методика за него? Как ще се определи броят
на кандидатите? От кои райони ще се отреже, за да се отдели брой народни представители за него? А как ще провежда
приемните си дни депутатът, избран от
там? Страх ги е за вълшебната им флашка
и ги е страх, че излизат наяве всички далавери, които Правителството на #Про100Киро направи за 8 месеца! Проблемът не

искат хартия, затова го правим. Какъв е тоя панически
страх, че някой може да вземе флашка?", попита Борисов.
Според него парламентът
си работи прекрасно. Нямаме
повод да се бърза да се вкара
в сряда този закон за Изборния кодекс. Втора правна комисия не може да се направи.
Няма сила, която да не го гледа този закон, щом г-жа Нинова няма да го оттегли", посочи
Борисов. Дебатът обаче да е
цяла седмица с IT специалисти.
Преди това Никола Минчев
от „Продължаваме промяна-

Ще се повиши ли избирателната активност при смесено гласуване или не - това
е един от въпросите
та“ заяви, че тази седмица депутатите ще влязат в зала и
ще предложат временна комисия за изборните правила.
В знак на протест от партията напуснаха пленарната зала в петък и излязоха на протест. Според Минчев той показал именно общественото
недоволство към връщането
на хартиената бюлетина.
Минчев беше категоричен,
че няма нищо нередно във
флашките и машините за гласуване, а когато опонентите
твърдят обратното, твърденията им трябва да бъдат подкрепяни с доказателства.
И видя недоволство от из-

борните резултати на последните избори в желанието на
ГЕРБ, ДПС и БСП да върнат
бюлетините като опция за гласуване.
По думите му недоверието
към хартиените бюлетини е
заради недействителните такива, а най-лесният начин да
бъде намален вотът на опонента е именно да бъдат направени недействителни част
от бюлетините за него.
Дори при добронамерено
поведение се получават грешки, посочи Минчев, като разказа, че е бил и застъпник на
"Демократична
България"
през 2019 г.

Живко Табаков:
С машините премахнахме
хилядите невалидни бюлетини
Силвия ШАТЪРОВА
На граждански протест
срещу връщането на хартиената бюлетина излязоха
бургазлии, като техен организатор бе Живко Табаков
от ДБГ, бивш депутат и общински съветник.
Спомняме си какво беше
през 2015, колко бяха невалидните бюлетини в община
Бургас през 2019 година над 12 400. Това изопачава
представителството на хо-

рата в Народното събрание
и Общинския съвет.
Надявам се хартиената
коалиция да изтегли предложението и да подкрепят
новата комисия за разглеждане на Изборния кодекс.
Не трябва да се посяга на
гражданските организации
към ЦИК.
Най-големият успех на
машините бе, че нямаше невалидни бюлетини. Разбирам хората, които искат и
хартия, но ако това бъде

прието, скъпо струващите
машини ще бъдат едни скъпи кутии. Няма да се взема
под внимание отчета на машината, а броят на хартиените бюлетини и ще се броят разписките. Всяко докосване, драскането по протоколите и манипулацията с
чувалите довежда до невалидните бюлетини. Хората,
които броят - оставят гласовете за тях и гледат да направят невалиден всеки
един глас срещу тях.

е Изборният кодекс. Проблемът е липсата
на отговорност и адекватно поведение.
Ние сме обещали на нашите избиратели, че ще работим за връщането на хартиените бюлетини!

Да сe направи проучване сред членовете на СИК
Дона МИТЕВА
Венета Николова е бургазлийка, една от многото,
които се занимават с правене на избори повече от 20
години. Натрупала е много
опит, емоции, безсънни нощи като член, а и в повечето
случаи председател на секционна избирателна комисия. За сегашните промени
в Изборния кодекс тя казва:
„Нека да се направи едно
проучване между членовете
на СИК как да се гласува, по
телефона, да не се харчат
излишни средства за референдум. Да се питат тези,
които участват в правенето
на избори какво мислят.
Убедена съм, че почти никой
няма да иска смесено гласуване, нито само с хартиени
бюлетини“, казва тя.
Опитът й сочи и друго –
все по-малко са желаещите
да участват в правенето на
избори. Трудно се намират
членове за избирателните
секции. Средната възраст
на членовете на комисиите
става все по голяма. Особено дефицитни са младите

хора.
„Младите, онези, които
ходят на работа, имат ангажименти към деца и родители, не им се занимава много
с такава работа. Особено
когато трябва да се стои до
ранни зори на следващия
ден на опашка за предаване
на протоколите в РИК. Да не
говорим, че дори не им се
жертва един цял ден висене
в избирателната секция.
При последните избори
за сегашното Народно събрание, като бе само машинно гласуването и нямаше това голямо броене, попълване на чернова на протокол, после на оригинал –
имаше и млади хора в комисиите. Просто бяха наясно,
че след приключване на изборния ден до час и нещо
ще са си по домовете. Ако
обаче се върне смесеното
гласуване – голяма част от
тях ще се откажат да са част
от секционните комисии“.
Николова споделя и това,
че през годините, когато бе
само хартиено гласуването,
често се е налагало да ходи
и поправя протоколите на
своите колеги, защото са

пълни с какви ли не грешки.
„През април миналата година, когато беше смесено
гласуването, като седнах да
ми проверяват документите
от Районната избирателна
комисия и не намериха никаква грешка, хората си
признаха, че ако всички
протоколи са такива – много
по-бързо ще се приключва,
но явно моят бе един от мал-

кото добре направени“,
обяснява тя защо човешкият
фактор не винаги е най-доброто решение. Коментира
и това, че при хартиените
бюлетини често за милиметър неволно излизане на
знака от квадратчето, се намират членове в комисията,
които настояват тя да бъде
обявена за невалидна.
„Смятам, че смесеното

гласуване няма да изкара
повече избиратели до урните. Не мисля, че и машините
плашат възрастните хора. В
моята секция на последния
вот имаше дядо на повече
от 90 години, който се справи безпроблемно с машината. Даже без помощ.
При машинното гласуване
нямаше невалидни бюлетини. Това е сигурен начин на

отчитане. Не мисля, че машините могат да бъдат манипулирани. Ако има страх
от манипулации – защо да
не се помисли за контролни
проверки.
А какво беше при хартиената бюлетина – аз лично
съм чувала щракането на
телефона, когато някои си
снима бюлетината. За спомен ли я снима – не мисля –
просто да отчете за кого е
гласувал и да си получи парите срещу гласа. Чувам и
нищо не мога да направя,
защото няма как да докажа.
А с машината – всичко става пред очите на цялата комисия.
Ако при следващи избори
гласуването е смесено, ще
се усложни пак работата на
комисиите, ще се спи в автобусите. Ще се осъмва в
РИК“, казва Венета Николова.
Тя не спестява и това, че
вероятно ще се върнат и
други неприятни практики –
например членовете на
СИК, които са от различни
политически сили да се карат коя бюлетина е валидна
и коя не при броенето.
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„Нефтохимик“
ще зимува на върха
„Нефтохимик“ завърши наравно
в дербито с „Русокастро“. На спортния комплекс „Изгрев“ стана напечено дерби между двата най-силни
отбора в Б областна група. Младият тим на треньора Станислав Жеков-Тачо ще зимува на върха. Това
беше последен мач за есенния полусезон.

На втора място е „Русокастро“. До
този момент „Нефтохимик“ няма загубена среща, като средната възраст на отбора е около 17 години. В
34-ата минута дузпа за домакините изтърва Алекс Попов. Срещата
бе наблюдавана и от сериозен брой
зрители, които окуражаваха домакините.

С важна победа в Димитровград „Черноморец“
запазва шансове за класиране
„Акулите“ победиха домакините с 1:0
Георги РУСИНОВ
„Черноморец“ (Бургас)
постигна много важна победа като гост в Димитровград. В мач от XVIII
кръг на Трета лига – Югоизток „акулите“ победиха
отбора на „Димитровград“ като гост с минималното 1:0.
Единственият гол в ма-

ча падна през първото
полувреме. Голмайстор
бе Антон Узунов. Момчетата на Веселин Великов
можеха да се поздравят
и с по-голям успех, но няколко сериозни пропуска
лишиха „акулите“ от изразителна победа.
С ценните 3 точки от успеха, „Черноморец“ вече
има в актива си 37 точки.

Така футболният клуб от
Бургас запазва шансове
за класирането и се намира на четвърто място
във временното класиране пред петия - „Розова
долина“ (Казанлък), който е с 36 точки, но и мач
по-малко от „акулите“.
Първенец остава друг
клуб от Бургаска област,
който тази година се

Кметът на Несебър връчи почетен
плакет на Стефан Димитров за
европейската му титла по карате
„Черноморски фар“
Кметът на община Несебър
Николай Димитров връчи почетен плакет на Стефан Димитров от СК „Бушидо“, който
преди броени дни завоюва
шампионска титла за България на Европейското първенство по карате за юноши U18
в София.
17-годишният Стефан участва в категория 65 кг. Жребият
го постави в по-трудния поток,
което прави победата му още
по-ценна. В първия си двубой
Димитров побеждава своя съперник от Полша с нокдаун.
Втората среща е срещу опитен опонент от Украйна, когото отстранява след второто
продължение на двубоя. На
полуфинала се изправя срещу силен физически съперник
от Литва, над когото демонстрира превъзходство през
цялото време. Финалът е между Димитров и друг български
състезател, когото несебърският състезател побеждава.
Почетен плакет получи и неговият треньор сенсей Христо
Терзиев, който за пореден път
доказа, че умее да превръща
свои възпитаници в шампиони. Стефан Димитров е шестият европейски шампион за
най-резултатния клуб в общината.
За постигнатия голям успех
и прославянето на Несебър и
България градоначалникът Николай Димитров благодари
лично на Стефан Димитров на
среща, състояла се в кабинета му. Кметът изрази своята
признателност и на треньора
Христо Терзиев за дългогодишната му всеотдайна работа с децата на Несебър в СК
„Бушидо“.
Със своята респектираща
биография, изобилстваща с
престижни титли, призове и

шампиони във всички категории, клубът е сред водещите
в своя спорт в България. „Познат е в Европа и извън Европа, защото при нас идват да
тренират и чужди състезатели“, информира Христо Терзиев и сподели, че към настоящия момент в СК „Бушидо“
се обучават 60 деца от 6- до
18-годишна възраст и около
20-ина възрастни. Това е една от школите, към които има
най-голям интерес в града.
„Много съм горд с вашите
постижения, както и с успехите на всички наши млади съграждани, доказали се в спорта, който практикуват“, заяви
кметът Николай Димитров и
пожела на шампиона Стефан
да продължава да трупа успехи. Градоначалникът подчерта, че приоритет в политиката
на Община Несебър е грижата за младите хора, включително и за развиване на
спортните им заложби и талантите им. Кметът изрази
увереност, че шампионската

титла на Стефан Димитров ще
му гарантира място сред найдобрите 10 спортисти, които
по традиция местната власт
ще отличи в края на годината.
В непринуден разговор малко преди връчването на отличията Стефан Димитров сподели, че се е чувствал готов
за победа. Това е най-голямата му титла до момента, като
той трупа опит на различни
национални и международни
турнири. „С участието ми в това състезание мисля, че доказах, че ще бъда един перспектиращ състезател“, заяви
той.
Стефан Димитров е на 17 години от Несебър, ученик е в
най-голямото училище в общината - СУ „Любен Каравелов“,
тренира карате от 6-годишна
възраст. Все още не е решил,
но обмисля след завършване
на своето средно образование да продължи обучението
си в университет с история
или да учи в НСА.

представя много силно –
„Несебър“. „Делфините“
са с 43 точки – 4 повече
от втория - „Асеновец“.
Трети са играчите на „Гигант“ (Съединение) с 38
точки. „Карнобат“, който
е третият отбор от областта в третия футболен
ешелон, е в на предпоследното 19-о място с 9
точки.

Един месец светът ще бъде футбол
Георги РУСИНОВ
Дългоочакваният момент настъпи. Светът
един месец ще бъде само
футбол. В неделя бе даден стартът на Световното първенство в Катар.
Откриващият мач бе
между домакините и тима
на Еквадор. Това е първото световно първенство, което ще се проведе в арабска страна, а това предизвика широк от-

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

звук и редица дискусии.
Трябва да се отбележи
още, че за последен път
форумът ще се състои с
32 тима, тъй като занапред отборите ще бъдат
48.
За Катар това ще бъде
първо участие на подобен
голям форум в тяхната история и отборът ще направи опит поне да излезе от групата си.
Вчера се изиграха още
три мача от групите А и

Б. Това бяха двубоите
между Англия – Иран, Сенегал – Нидерландия и
САЩ – Уелс.
Днес предстоят четири
мача от групите Ц и Д –
Аржентина Саудитска
Арабия, Дания – Тунис,
Мексико – Полша и Франция – Австралия.
„Черноморски фар“ ще
следи развоя на първенството и ще представя интересни анализи и коментари.

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, се
уведомяват всички заинтересовани лица относно инвестиционното предложение:
ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ І-5160 кв.251 гр.Поморие.
Възложител на проекта е: Иван Димитров Панайотов
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Бургазлията Калоян е на полуфинал
в „Гласът на България“
22-24 НОЕМВРИ 2022

Булевард

Весела ГОРАНОВА
Бургазлията Калоян Николов продължава
на полуфинал на музикалното шоу „Гласът на
България“.
След изключително труден избор и сърца, пълни с
очакване, публиката реши
той да продължи.
“Музиката е жива през
теб и изпълнява своята
задача - да кара хората
да имат надежда!”, сподели на Калоян Любо Киров,
който е негов ментор.
Неговите фенове го виждат на финал.
Калоян Николов е на
31 години от град Бургас.
Полуфиналистите в деветия сезон на
„Гласът на България“ вече изненадаха зрителите с много специален музикален поздрав – акапелно изпълнение
на песента „Като лъвовете: Повярвай
в мечтата“. Премиерата на песента и
видеото бе в края на неделния епизод
и е чудесен преход към предстоящите
концерти на живо! Изпълнението им е
заредено със страхотно настроение,
артистичност, свежест и с чудесни импровизации, а посланието им е за вярата в успеха и сбъдването на мечтите!
Автор на музиката е Тончо Русев, автор
на аранжимента - Панайот Славов, а на
текста - Владимир Априлов.
Веднага след епизода на „Гласът на
България” стартира ЗРИТЕЛСКА КРАЖБА. Тя ще даде възможност на зрителите
пред екраните да върнат обратно в шоуто своя фаворит, който ще получи втори
шанс да се включи в надпреварата за
наградата от 50 хиляди лева и титлата
„Глас на България“ за 2022 г. Феновете
на предаването можеха да гласуват до
40 пъти в рамките на точно 24 часа за лю-

бимия си глас, който е отпаднал в етапа
на крос битките. Получилият най-много
гласове в ЗРИТЕЛСКАТА КРАЖБА ще се
завърне бляскаво на сцената на „Гласът
на България“ в първия концерт на живо

на 27 ноември от 20 часа по bTV.
Кой ще победи в ЗРИТЕЛСКАТА
КРАЖБА ще обяви водещият на предаването Иван Тишев - следващата неделя
в началото на епизода на живо.

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

По повод празника на Бургас – Никулден,
вестник „Черноморски фар“ организира
литературен конкурс „Моят Бургас след
20 години“.
Като медия, която над 100 години пази
традициите на доброто слово даваме
поле за изява на всеки ученик, който
мечтае да покаже как си представя
родния град в бъдещето.
Как искате да изглежда той, какъв
ще е той през вашите очи – дайте
воля на въображението си и опишете
под формата на кратък разказ – два
листа word-формат.
Конкурсът е в три
възрастови групи:
Първа: 1 - 4 клас
Втора: 5 - 7 клас
Трета: 8 - 12 клас
Краен срок за участие: 25 ноември 2022 г.
Жури от изтъкнати журналисти, писатели и
издатели ще определи победителите. В празничния
никулденски брой вестникът ще публикува победителите
както в сайта, така и на фейсбук страницата на изданието.
За всяка възрастова група ще бъдат излъчени Първа, Втора и Трета награда, осигурени от ИК „Знаци“, а първенците ще получат и ваучери за пътешествие до любима бургаска дестинация. Най-добрите разкази ще бъдат
отпечатани и във вестника.
Участниците трябва да изпратят своите текстове на
e-mail: info@faragency.bg, като напишат трите си имена, възраст,
град, учебно заведение, телефон и e-mail за връзка.

Очакваме ви!

Преди три години се явява в "Гласът на България",
сега стигна напред.
"Осъзнах, че аз имам
една-единствена любов,
и това е музиката", споделя той.
Преди три седмици той
връхлетя в студиото на
„Шоуто на Николаос Цитиридис“ като двойника на
Джейсън Мамоа, разкри,
че плаче на анимационни
филми и потърси сметка на
водещия за една пикантна
шега с едната му сестра.
Накрая двамата се изправиха един срещу друг
на геройска викторина, в
която Калоян беше категоричен победител.

WWW.faragency.bg

Следете новините
в развитие и на мобилната
версия, достъпна за всички
смарт устройства

В Царево ще търсят
най-доброто домашно
приготвено рибно ястие

