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Американци ще строят 
луксозни яхти в Бургас

СтрАнджА пред 
екокАтАСтрофА

Световноизвестният 
режисьор  

теодор Ушев  
пред „Черноморски 

фар“ за филма си 
„ϕ1.618“

Весела ГОРАНОВА

Странджа стана бунище, мигранти я заляха с боклуци 
и я превърнаха в сметище. Планината, която бе една 
от най-девствените и чистите заради това, че e рядко 
населена и опазвана, сега се налага да бъде чистена с 
екоакции и доброволци, общини и горски служители.

Преди дни пък без малко да бъде подпалена заради 
запален огън от мигранти.4u

4 Мигранти я превърнаха 
в бунище

4 пет тона отпадъци 
извадиха от пограничните 

райони на планината

4 Ловните излети са 
драстично намалели

Всяка една на три 
жени е жертва

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 2 декември

Стр. 10-11

„Черноморец“ завърши годината  
с разочароващо домакинско равенство

Невероятната 
Нургюл Салимова 
игра в благот-
ворителен сеанс 
срещу 22 бурга-
ски шахматисти. 
Резултатът: 20 по-
беди и две реми-
та за шампионка-
та. Идеята с тур-
нира е да се съ-
берат средства за 
създаване на ин-
сталация – символ 
на младите талан-
ти. Кампанията ще 
продължи с други 
инициативи, съоб-
щиха организато-
рите от фондация 
„Шанс за децата 
на България“.

Стр. 9

насилниците у дома: 

Интервюто  
с него очаквайте 

в специалния 
никулденски брой 

на изданието 



Георги РУСИНОВ

Бургаската структура на 
ДБГ призова за повече гри-
жа за малките населени мес-
та. Лидерът Живко Табаков, 
заедно със свои съпартийци, 
свика пресконференция, на 
която обърнаха внимание на 
текущи проблеми в някои от 
тях. Той заяви, че вече са 
внесли около 15 сигнала до 
различни институции. 

Като най-сериозен се от-
кроява проблемът в „Лозо-
во“, където по думите на Та-
баков, четири фирми подиз-
пълнители на ВиК-Бургас са 
спрели работа. От ДБГ са се 
срещнали с хората в кварта-
ла и жителите на Българово, 
които са изразили недовол-
ството си от проблемите в 
населените места. 

Табаков коментира и 
предстоящата сесия на Об-

щински съвет – Бургас. Той 
бе доволен от факта, че този 
път той е сравнително по-го-
лям – от 63 точки, от които 14 
питания на общински съвет-
ници. Сред значимите до-
кладни той отличи тази за 
промяната в Наредбата във 
връзка с електрическите 
тротинетки, докладната на 
съпартиеца му Костадин Ан-
донов, касаеща „Сарафово“ 
и докладната за поемането 
на дълг за изграждането на 
детската болница. 

За болницата Табаков 
обясни, че от ДБГ ще под-
крепят докладната, но имат 
две питания.

„Ако усвоим целия кредит 
от 12 млн. лева, какво ще е 
оскъпяването за общината. 
Вторият ми въпрос е дали не 
може да се търси съфинан-
сиране от другите общини. 
Детската болница ще е за 
целия Югоизточен район, в 
който освен Бургаска об-
ласт, влизат още Ямбол, 
Сливен и Стара Загора“, по-
сочи той.

Табаков увери, че доклад-
ната, касаеща „Сарафово“, 
няма да е последната от 
ДБГ, свързана с решаване 
на проблеми в малките на-

селени места, които по ду-
мите му липсват в дневния 
ред на Общински съвет. Ко-
легата му Костадин Андонов 
коментира, че е останал не-
доволен от проведените де-
бати в комисии.

„Сарафово“ вече е един 
малък град. Има около 5000 
постоянно живеещи бълга-
ри в него и около 1000 чуж-
денци, но не се инвестира в 
инфраструктура. Аз реших, 
че не мога да стоя безу-
частно и затова входирах 
тази докладна. Няма къде 
да вървят хората, майките 
с колички. Дано не стане 
някой инцидент. Малко 
обидно ми стана от комен-
тари на колеги в комисии-
те, които по-скоро търсиха 
кусури на докладната, а не 
начин да се помогне на жи-
телите на Бургас. Хората 
навсякъде ни питат за как-
во плащат данъци“, обясни 
Андонов.

Табаков тук вметна, че от 
ДБГ ще работят в посока на 
това териториалните кмето-
ве и избираемите кметове 
да присъстват задължително 
на сесиите на Общински съ-
вет, където да могат да им се 
задават директно въпроси 

по примера на блиц-контро-
ла в Народното събрание. 

„Хората не ги познават, а 
те се оправдават с община-
та най-често. В други общи-
ни имат такава практика и 
тя работи добре“, поясни 
той. 

Лидерът на ДБГ заяви, че 
вече има и двама замест-
ник-председатели. Това са 
Людмил Илиев от „Черно 
море“ и Боряна Тодорова от 
„Крайморие“. Илиев е вете-
ринарен лекар, който рабо-
ти и живее в бургаския квар-
тал. Той също заяви, че най-
големият проблем на хората 
от малките населени места 
е, че не им се обръща вни-
мание. 

В края на пресконферен-
цията Табаков заяви, че те-
мата за районните кметове 
все още представлява инте-
рес за тях, но за да се слу-
чи, трябва да има подкрепа-
та на Общински съвет и кме-
та на общината. 

„Има конкретни изисква-
ния кога общината може да 
има районни кметове. При-
теснителното е, че населе-
нието на Бургас се е свило“, 
завърши лидерът на ДБГ-
Бургас.
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Климатолечението като 
форма на здравен туризъм, 
който може да се развива 
по Южното Черноморие и 
Странджа, беше представе-
но на заседание на Коми-
сия по туризъм в Народното 
събрание. Тази идея не е 
нова, но от две години, по-
край ковид кризата, тя доби 
нова популярност.

„Запознахме народните 
представители с възмож-
ностите за климатолечение 
и здравен туризъм в Стран-
джа и Южното Черномо-
рие.

Една възможност, която 
отваря широко врати на 
международния и вътреш-
ния туристически пазар. И 
не само за Странджа, но 
всички райони с климатоле-
чебни дадености“, коменти-
ра Валентин Атанасов от 
инициативния комитет за 
"Възраждане на климатоле-
чението в Странджа" и член 
на управителния съвет на 
нестопанско сдружение "Ра-
фаел инфо културен тури-
зъм". Той запозна и народ-
ните представители с идея-
та за възраждане на клима-
толечението, като изтъкна, 
че ако Странджа бъде сер-

тифицирана като район за 
климатолечение и клима-
топрофилактика, ще има ви-
сока добавена стойност на 
туристическото предлагане. 
Това е и алтернатива за 
уникален туристически про-
дукт в малките населени 
места, освен масовия мор-
ски туризъм, удължаване на 
сезона, с тенденция да бъде 
целогодишен.

На фона на обезлюдява-
нето на населените места в 
планината климатолечение-
то ще гарантира устойчиво-
то развитие на региона, ко-
ето ще съхрани поминъка 
за следващите поколения. 

Това води със себе си също 
и дългосрочна заетост на 
сезонния персонал, разви-
тие на местните икономики.

„Представихме нашите 
искания към народните 
представители. Няма да 
скрием удовлетворението 
от техния отзвук и положи-
телен коментар. Предстоят 
ни още срещи с ресорни ор-
гани.

За нас е важно, че един 
дълъг път, двугодишен труд 
на Българска асоциация за 
климатолечение и здравен 
туризъм стигна до най висо-
ката трибуна“, коментира 
Атанасов и не скри, че е до-

волен от получената под-
крепа от депутати от раз-
лични политически сили.

Странджа има специфи-
чен климат, повлиян от гео-
графското й положение – 
близостта не само на Черно 
море, но и на Мраморно и 
на Егейско. Температурните 
амплитуди са малки, възду-
хът е чист и сух въздух. 

Предстоят срещи в още 
парламентарни  комисии - 
по здравеопазване и благо-
устройство и регионално 
развитие. След това трябва 
експерти да набележат нуж-
ните промени в законода-
телството.

ОБЯВА

В изпълнение на  Заповед № РД-01-891/28.11.2022 г. 
на Кмета на Община Царево:

ОТКРИВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под на-
ем за срок от 10 години на следния имот - частна общинска соб-
ственост: част с площ от 0.346 дка от ПИ № 00878.45.256 по КККР 
на гр.Ахтопол, м.“Аероплана“, съгласно приложена схема - нераз-
делна част от заповед № РД-01-891/28.11.2022 г., целият с площ 
от 16.448 дка, с НТП „друг вид нива”, седма категория, при грани-
ци на имота: ПИ № 00878.44.17, 00878.45.265, 00878.45.266, 
00878.45.261, 00878.45.257, 00878.44.19, 00878.44.16, актуван 
с АПОС № 1399/04.06.2020 г., с цел: за земеделско производ-
ство.

Задължителни условия за провеждане на публичния търг с тай-
но наддаване:

- Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 10.00 лв. 
без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по – малки от 
първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-
то на Община Царево до 16:00 ч. на 16.12.2022 г.

Срок за подаване на предложенията за участие-до 16:00 часа 
на 19.12.2022 г.

Цена на тръжната документация-100.00 лева без ДДС и депозит 
за участие в размер на 1.00 лв., представляващ-10% от начална-
та годишна наемна цена, вносим по сметката на Общината: 
BG35UNCR70003324008729, най-късно до 16.12.2022 г.

Дата на отваряне на предложенията - 20.12.2022 г., час – 10:00 
часа, място – заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Об-
щина Царево.  

За контакт : Дима Стайкова – тел. 059055013

ОБЯВА

В изпълнение на  Заповед № РД-01-892/28.11.2022 г.  
на Кмета на Община Царево:

ОТКРИВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под на-
ем за срок от 10 години на следния имот - частна общинска соб-
ственост: част с площ от 0.380 дка от ПИ № 00878.45.256 по КККР 
на гр.Ахтопол, м.“Аероплана“, съгласно приложена схема - нераз-
делна част от заповед № РД-01-892/28.11.2022 г., целият с площ 
от 16.448 дка, с НТП „друг вид нива”, седма категория, при грани-
ци на имота: ПИ № 00878.44.17, 00878.45.265, 00878.45.266, 
00878.45.261, 00878.45.257, 00878.44.19, 00878.44.16, актуван 
с АПОС № 1399/04.06.2020 г., с цел: за земеделско производ-
ство.

Задължителни условия за провеждане на публичния търг с тай-
но наддаване:

- Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 10.00 лв. 
без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по – малки от 
първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-
то на Община Царево до 16:00 ч. на 16.12.2022 г.

Срок за подаване на предложенията за участие-до 16:00 часа 
на 19.12.2022 г.

Цена на тръжната документация-100.00 лева без ДДС и депозит 
за участие в размер на 1.00 лв., представляващ-10% от начална-
та годишна наемна цена, вносим по сметката на Общината: 
BG35UNCR70003324008729, най-късно до 16.12.2022 г.

Дата на отваряне на предложенията - 20.12.2022 г., час – 10:10 
часа, място – заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Об-
щина Царево.  

За контакт : Дима Стайкова – тел. 059055013

ОБЯВА

В изпълнение на  Заповед № РД-01-893/28.11.2022 г.  
на Кмета на Община Царево:

ОТКРИВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под на-
ем за срок от 10 години на следния имот - частна общинска соб-
ственост: част с площ от 0.408 дка от ПИ № 00878.45.256 по КККР 
на гр.Ахтопол, м.“Аероплана“, съгласно приложена схема - нераз-
делна част от заповед № РД-01-893/28.11.2022 г., целият с площ 
от 16.448 дка, с НТП „друг вид нива”, седма категория, при грани-
ци на имота: ПИ № 00878.44.17, 00878.45.265, 00878.45.266, 
00878.45.261, 00878.45.257, 00878.44.19, 00878.44.16, актуван 
с АПОС № 1399/04.06.2020 г., с цел: за земеделско производ-
ство.

Задължителни условия за провеждане на публичния търг с тай-
но наддаване:

- Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 10.00 лв. 
без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по – малки от 
първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-
то на Община Царево до до 16:00 ч. на 16.12.2022 г.

Срок за подаване на предложенията за участие-до 16:00 часа 
на 19.12.2022 г.

Цена на тръжната документация-100.00 лева без ДДС и депозит 
за участие в размер на 1.00 лв., представляващ-10% от начална-
та годишна наемна цена, вносим по сметката на Общината: 
BG35UNCR70003324008729, най-късно до 16.12.2022 г.

Дата на отваряне на предложенията - 20.12.2022 г., час – 10:20 
часа, място – заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Об-
щина Царево.  

За контакт : Дима Стайкова – тел. 059055013

ОБЯВА
В изпълнение на  Заповед № РД-01-894/28.11.2022 г. на Кмета 

на Община Царево:
ОТКРИВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем 

за срок от 10 години на следния имот - частна общинска собстве-
ност: част с площ от 0.587 дка от ПИ № 00878.45.256 по КККР на 
гр.Ахтопол, м.“Аероплана“, съгласно приложена схема - нераздел-
на част от заповед № РД-01-894/28.11.2022 г., целият с площ от 
16.448 дка, с НТП „друг вид нива”, седма категория, при граници на 
имота: ПИ № 00878.44.17, 00878.45.265, 00878.45.266, 
00878.45.261, 00878.45.257, 00878.44.19, 00878.44.16, актуван с 
АПОС № 1399/04.06.2020 г., с цел: за земеделско производство.

Задължителни условия за провеждане на публичния търг с тайно 
наддаване:

- Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 10.00 лв. без ДДС;
- Направените предложения не могат да бъдат по – малки от пър-

воначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството 

на Община Царево до 16:00 ч. на 16.12.2022 г.
Срок за подаване на предложенията за участие-до 16:00 часа на 

19.12.2022 г.
Цена на тръжната документация-100.00 лева без ДДС и депозит 

за участие в размер на 1.00 лв., представляващ-10% от началната 
годишна наемна цена, вносим по сметката на Общината: 
BG35UNCR70003324008729, най-късно до 16.12.2022 г.

Дата на отваряне на предложенията - 20.12.2022 г., час – 10:30 
часа, място – заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Общи-
на Царево.  

За контакт : Дима Стайкова – тел. 059055013

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, ТОКО ИНВЕСТ ООД, уве-
домяват всички заинтересовани физически и юридически лица, за 
наличие на инвестиционно намерение за ”Промяна предназначе-
нието на поземлен имот с идентификатор 58356.502.25 по КК на 
гр.Приморско, идентичен на УПИ ІV в кв.4 по действащия ПУП ПРЗ 
на м.Пясъка, землище гр.Приморско, с цел изграждане на „Хотел 
с 230 на брой хотелски стаи,  лоби бар, ресторант и фитнес”. 

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по 
Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС на инвести-
ционното предложение е на разположение на заинтересованите 
страни  всеки работен ден от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.30 ч. - 
16.00 ч., в период от 14 /четиринадесет/ дни от датата на обявя-
ване на следния адрес: гр.Приморско, ул.“Трети март“ №49, тел.-
0879292080 – Диляна Йовкова.

Климатолечението в Странджа влезе  
във фокуса на народните представители

ДБГ призовава за повече грижа 
за малките населени места
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Вестникът е член е на Бъл гар-
ска та асо ци ация на ре гио нал ни-
те ме дии (БАРМ). Носител е на 
наградата "Св.Константин Ки-
рил Философ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

Вест ни кът е но си тел на ор ден "Св. св. Ки рил и Ме то дий",  
вто ра сте пен. 
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Георги РУСИНОВ

Пожар горя в студентските 
общежития на университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“. 
Той възникна късно в събота 
вечерта на 11-ия етаж в обще-
житие 3 на висшето учебно 
заведение. Всички обитатели 
бяха евакуирани успешно и 
преждевременно от бургаски-
те огнеборци, които потушиха 
огъня. 

Причина за пожара се оказ-
ва късо съединение в елек-
трически отоплителен уред, 
който студентка от Национал-
ната художествена академия 
оставя включен и излиза от 
стаята си. Вследствие на по-
жара момичето губи всичко, 

което има. Изгорели са дре-
хите й, учебници, помагала, 
компютър, козметика и посу-
да. 

Студенти вече стартираха 
кампания в помощ на моми-
чето. Даренията се събират 
от портиерите на трите сту-
дентски общежития. Дрехи 
размер S-M, обувки 38-39 но-
мер. Спално бельо, посуда.

В деня след пожара от ръ-
ководството на университета 
излязоха със становище, в ко-
ето уверяват, че парното в об-
щежитията работи и е забра-
нено ползването на електри-
чески уреди за отопление от 
типа „духалки“ и други. 

„Студентите заплащат ме-
сечен наем и не доплащат до-

пълнително за консумация на 
електроенергия, топла и сту-
дена вода. Пожарът е засег-
нал и съседни помещения, 
както и общи части. Огледите 
и оценките на щетите продъл-

жават. Въпреки това парното 
отопление работи и днес. 
Призоваваме студентите за 
по-отговорно отношение и 
спазване на правилата в об-
щежитието. Благодарим за 

бързата и професионална ре-
акция на бургаските пожар-
никари, които погасиха пла-
мъците и не допуснаха да има 
пострадали хора“, заявих още 
от университета. 

Пожар горя в общежитията на 
университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Стартира кампания  
в помощ на студентката, 
изгубила всичко в огъня

КРИМИ

Разкриха 
кражба на 
велосипед

44-годишен бургазлия е 
установен като извършител на 
кражба на велосипед, съобщи-
ха от пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Кражбата на колелото на стой-
ност 945 лева, собственост на 
48-годишен бургазлия, е извър-
шена по пътя за село Твърдица, 
до моста на Мандренското 
езеро. След като е установен, 
крадецът направил пълни само-
признания и върнал открадна-
тия велосипед.

18-годишен от 
Средец 
катастрофира 
самостоятелно 
с БМВ-то си

18-годишен младеж от 
Средец е катастрофирал 
самостоятелно по пътя Средец 
– Бургас, съобщиха от прес-
центъра на Областна дирекция 
на МВР-Бургас. Инцидентът 
станал поради загуба на кон-
трол над управлявания от него 
автомобил „БМВ 320 D“. 
Вследствие на това колата 
излязла извън пътното платно. 
Шофьорът е с охлузвания по 
главата, прегледан е в УМБАЛ 
- Бургас и е освободен за 
домашно лечение.

Бургазлийка 
задигна телефона 
на руснак в 
„Меден рудник“

30-годишна бургазлийка е 
установена като извършител 
на кражба на мобилен теле-
фон на стойност 1100 лева, 
собственост на 25-годишен 
руски гражданин, съобщиха 
от пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Кражбата е извършена в 
апартамент в блок 31 в 
„Меден рудник“. След като е 
установена, бургазлийката 
направила пълни самоприз-
нания и върнала откраднатия 
мобилен телефон.

ОБЯВА

В изпълнение на  Заповед № РД-01-896/28.11.2022 г.  
на Кмета на Община Царево:

ОТКРИВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под на-
ем за срок от 10 години на следния имот - частна общинска соб-
ственост: част с площ от 1.996 дка от ПИ № 76025.51.6 по КККР 
на с.Фазаново, съгласно приложена схема - неразделна част от 
заповед № РД-01-896/28.11.2022 г., целият с площ от 56.777 дка, 
с НТП „нива”, четвърта категория, при граници на имота: ПИ № 
76025.51.5, 76025.60.5, 76025.51.8, 76025.51.12, 76025.51.4, 
76025.51.11, 76025.51.10, 76025.51.7, актуван с АЧОС № 
1537/07.03.2013 г., с цел: за земеделско производство.

 Задължителни условия за провеждане на публичния търг с тай-
но наддаване:

- Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 23,95 лв. 
без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по – малки от 
първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-
то на Община Царево до 16:00 ч. на 16.12.2022 г.

Срок за подаване на предложенията за участие-до 16:00 часа 
на 19.12.2022 г.

Цена на тръжната документация-100.00 лева без ДДС и депозит 
за участие в размер на 2,40 лв., представляващ -10% от начална-
та годишна наемна цена, вносим по сметката на Общината: 
BG35UNCR70003324008729, най-късно до 16.12.2022 г.

Дата на отваряне на предложенията - 20.12.2022 г., час – 10:50 
часа, място – заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Об-
щина Царево.  

За контакт : Дима Стайкова – тел. 059055013

ОБЯВА

В изпълнение на  Заповед № РД-01-897/28.11.2022 г.  
на Кмета на Община Царево:

ОТКРИВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под на-
ем за срок от 10 години на следния имот - частна общинска соб-
ственост: част с площ от 8.0064 дка от ПИ № 76025.51.12 по КККР 
на с.Фазаново, съгласно приложена схема - неразделна част от 
заповед № РД-01-897/28.11.2022 г., целият с площ от 183.355 
дка, с НТП „изоставена орна земя”, четвърта категория, при грани-
ци на имота: ПИ № 76025.51.8, 76025.51.20, 76025.51.4, 
76025.51.11, 76025.51.10, 76025.51.6, актуван с АЧОС № 
2098/19.06.2020 г., с цел: за земеделско производство.

 Задължителни условия за провеждане на публичния търг с тай-
но наддаване:

- Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 96,08 лв. 
без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по – малки от 
първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-
то на Община Царево до 16:00 ч. на 16.12.2022 г.

Срок за подаване на предложенията за участие-до 16:00 часа 
на 19.12.2022 г.

Цена на тръжната документация-100.00 лева без ДДС и депозит 
за участие в размер на 9,61 лв., представляващ-10% от начална-
та годишна наемна цена, вносим по сметката на Общината: 
BG35UNCR70003324008729, най-късно до 16.12.2022 г.

Дата на отваряне на предложенията - 20.12.2022 г., час – 11:00 
часа, място – заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Об-
щина Царево.  

За контакт : Дима Стайкова – тел. 059055013

ОБЯВА

В изпълнение на  Заповед № РД-01-895/28.11.2022 г.  
на Кмета на Община Царево:

ОТКРИВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем 
за срок от 10 години на следния имот - частна общинска собстве-
ност: част с площ от 1.145 дка от ПИ № 00878.45.256 по КККР на 
гр.Ахтопол, м.“Аероплана“, съгласно приложена схема - нераздел-
на част от заповед № РД-01-895/28.11.2022 г., целият с площ от 
16.448 дка, с НТП „друг вид нива”, седма категория, при граници на 
имота: ПИ № 00878.44.17, 00878.45.265, 00878.45.266, 
00878.45.261, 00878.45.257, 00878.44.19, 00878.44.16, актуван с 
АПОС № 1399/04.06.2020 г., с цел: за земеделско производство.

Задължителни условия за провеждане на публичния търг с тай-
но наддаване:

- Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 20.00 лв. 
без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по – малки от 
първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-
то на Община Царево до 16:00 ч. на 16.12.2022 г.

Срок за подаване на предложенията за участие-до 16:00 часа 
на 19.12.2022 г.

Цена на тръжната документация-100.00 лева без ДДС и депозит 
за участие в размер на 2.00 лв., представляващ-10 % от начална-
та годишна наемна цена, вносим по сметката на Общината: 
BG35UNCR70003324008729, най-късно до 16.12.2022 г.

Дата на отваряне на предложенията - 20.12.2022 г., час – 10:40 
часа, място – заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Об-
щина Царево.  

За контакт : Дима Стайкова – тел. 059055013
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Весела ГОРАНОВА

Първият фестивал на семей-
ството събра жители и гости на 
каменското село Полски извор.

Той започна с литургия в храм 
„Света Петка“, отслужена от отец 
Емилиян.

Градината на читалището в село 
Полски извор се превърна още в 
ранния следобед на 26 ноември в 
приказно фестивално градче.

Зад събитието застанаха мест-
ни инициативни жители. Децата 
от фолклорна 
група към чита-
лище „Зора“ в 
селото повдигна-
ха настроението, 
местна певческа 
група изпя „Ясен 
месец веч изгря-
ва!“.

Всички гости 
на фестивала оп-
итаха напълно 
безплатно пре-
сен паламуд по 
специална ре-
цепта с картофе-
но пюре и чипс 
от хлебчета, как-
то и реване по 
арабски, пригот-

вени на място от шеф готвач Ма-
хмуд ал Байруми. Атрактивни ку-
кери от СНЦ „Каменски тради-
ции“ приготвят на сач върху дър-
вени въглища вкусни палачинки. 
Топ коктейли с различни ликьори 
раздаваха от TATRATEA, а от „Баш 
бакалията“ почерпиха с традици-
онното за зимата греяно вино по 
тяхна специална рецепта.

Фолклорните ритми на местните 
малки танцьори преляха в поп и 
рок звучене с изпълненията на Пе-
ни Ставрева, Иван Притъргов, 

Преслава Минасян. Известният ак-
тьор Пламен Каров забавляваше 
децата, а любимецът на младите 
хора, инфлуенсърът Артьом Анато-
лиевич - Арти даде старт на про-
грамата заедно с Диана Бедросян.

„Селото в годините на панде-
мията се превърна в притегателно 
място за живеене, в него все по-
вече се заселват млади хора от 
Бургас. Тук живеят инициативни и 
будни хора. Идеята да довършим 
сградата до църквата с дарения, 
мислим да го направим постоянен 

празник“, каза кметът на Камено 
Жельо Вардунски.

Хората имат много изисквания, 
стремим се да го облагородим се-
лото. Имаме технически проект, 
подаден за подмяна на водопро-
водите“, допълни още той.

Селото пострада при големите 
наводнения през 2017 година, се-
га обаче по проект се прави защи-
тен вал и се отклонява водата.

В него живеят постоянно близо 
800 души, но с постоянна адресна 
регистрация са много по-малко.

Първият фестивал на семейството събра 
жители и гости на Полски извор 

ДБГ призовава за повече грижа 
за малките населени места
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Пет тона отпадъци извадиха от 
пограничните райони на планината

„Черноморски фар“

Служители от Държавно 
горско стопанство - Малко 
Търново, заедно с предста-
вители на Община Малко 
Търново и Природен парк 
“Странджа”, почистиха от 
отпадъци замърсени гор-
ски територии. 

Общо 30 души от трите 
структури взеха участие в 
акцията, като бяха събра-
ни над 5 тона боклуци, съ-
общиха от пресцентъра 
на Югоизточно държав-
но предприятие Сливен 
(ЮИДП). 

Кампанията се проведе 
в местността Кална нива, 
която се намира на тери-
торията на стопанството, 
като горските служители 
споделят, че това е само 
малка част от силно за-
мърсените участъци в го-
рите. Според тях, засиле-
ният мигрантски поток има 
огромно влияние за коли-
чеството на отпадъците в 
горите в пограничните ра-
йони. 

Участниците в акцията 
по почистване смятат, че 
са необходими също мно-
го работа и съвместни уси-
лия с обществото, за да се 
предотврати замърсяване-

то на горски територии и 
пътища, посещавани най-
често от туристи. 

Горските експерти още 
веднъж призовават всич-
ки гости на гората за само-

съзнание и чувство на от-
говорност, за да запазим 
природата чиста, защото 
опазването на природата 
трябва да бъде приоритет 
за всеки един от нас.

Дона МИТЕВА

Ловците са тези, които 
най-силно усещат на собст-
вен гръб мигрантския на-
тиск, извън органите на 
реда. Те са, които, бродей-
ки из планината, се натък-
ват на неканеното присъст-
вие и най-вече на грозни-
те следи, оставени от тях. 
А положението с боклука в 
Странджа вече е бедстве-
но. Натрупани са тонове 
отпадъци, които не могат 
да се разградят векове. 

„Ловните излети тази 
година са намелели с 2/3 
спрямо миналата година. 
Основната причина за това 
са мигрантите. 

Последният случай е от 
преди около седмица в ра-
йона на село Бяла вода, 
където ловната дружинка 
със същото име се натъкна 
на голяма група мигранти, 
която впоследствие бе за-
държана от служителите на 
Гранична полиция.

Ловците не ловуват, за-
щото първо, тези групи 
възпрепятстват нормал-
ния ловен процес и вто-
ро, има реална опасност 
от нараняване на такива 
хора“, коментира Невен 
Каравасилев, ръководител 
на сдружението на ловци-
те и риболовците „Лебед“ 
– Бургас.

Само чудо или съдбата 
е тази, която пази да няма 
инцидент с прострелян ми-
грант по време на лов. До 
голяма степен това се дъл-
жи и на изключително изо-

стреното внимание на ло-
вците и ограничения брой 
ловни излети.

„Не трябва да забравя-
ме и този факт, че мина-
лата година заради афри-
канската чума по свине-
те ловните излети бяха с 
20% по-малко. Направете 
си сами сметка колко са 
намалели излетите“, при-
помни Каравасилев.

За мръсотията и съсипа-
ната природа ловецът гово-
ри от първо лице: „Лично 
аз миналия четвъртък оби-
калях в района на Казак 
баир – местност, която 
се намира между селата 
Маринка и Твърдица и се 
натъкнах на огромно коли-
чество изхвърлени обувки, 
раници, чорапи и какво ли 
не. Не липсват и празни бу-
тилки от напитки, кенчета, 
кутии – пластмасата е до-
волно много. Не знам кой 
ще почиства“.

Ловците са организация, 
която се самофинансира, 
освен това плаща такси на 
държавата, така че няма 
никакъв шанс на собстве-
ни разноски да започнат 
да почистват замърсени 
райони от мигрантското 
нахлуване. 

Те не са и хората, ко-
ито могат да кажат дали 
всичкият този боклук крие 
риск за дивите животни, 
но са убедени в това, че 
Странджа вече не е съща-
та, няма я чистата приро-
да, която са свикнали да 
виждат по време на лов-
ните си излети.

Невен Каравасилев, 
ЛРД „Лебед“:

Ловните излети са 
драстично намалели

Дона МИТЕВА

Пенчо Пенчев е кметски 
наместник на селата Голямо 
Буково, Белеврен, Кирово, 
Граничар и Тракийци, къде-
то местното население е 
оскъдно и застаряващо.

„В Белеврен има шест 
души, в Граничар - трима 
и всички са възрастни. В 

Кирово жителите са 20. 
Като обикалям селата, виж-
дам - гората е пълна с бок-
луци. Голяма мръсотия - па-
латки, ризи, тениски и как-
во ли не. Направо е ужасно. 
Няма изчистване. Трябва 
държавата или Общината 
да се намеси. Иначе не 
става. Тук нито хора има-
ме, нито възможност да се 

справим с толкова боклуци. 
Има нужда от месеци рабо-
та. Почистването не може 
да стане за ден-два“, каз-
ва Пенчев.

Иначе местните са си 
научили урока и при забе-
лязване на непознати хора 
веднага му се обаждат, а 
той от своя страна инфор-
мира Гранична полиция.

За радост мигрантите 
нямат никакъв афинитет 
към необитаемите къщи, 
които са доста в този ра-
йон. Никой не си е позво-
лил да се самонастанява, 
макар и за малко, в таки-
ва къщи, увери кметският 
наместник. За сметка на 
това гората е съсипана от 
боклуци.

Весела ГОРАНОВА

Странджа стана бунище, 
мигранти я заляха с боклу-
ци и я превърнаха в сме-
тище. Планината, която бе 
една от най-девствените и 
чистите заради това, че e 
рядко населена и опазва-

на, сега се налага да бъде 
чистена с екоакции от до-
броволци, общини и горски 
служители.

Преди дни пък без мал-
ко да бъде подпалена за-
ради запален огън от ми-
гранти.

Община Малко Търново 

предприе кардинални мер-
ки по почистване на при-
роден парк „Странджа” от 
купищата боклук, останал 
от безпрецедентния ми-
грантски поток в гората. 
Състоянието на няколко 
гранични местности вече 
е превърнато в сметище, 

което се разраства. Около 
30 служители на Общината, 
Държавното горско стопан-
ство и Природния парк се 
включиха в мащабното по-
чистване, което започна 
от местността Кална нива 
край село Бръшлян. Тук е 
единият от предпочитаните 
пътища на мигрантите към 
Европа. В Странджа има 
още три такива горски депа 
за почистване, като акция-

та продължава и следваща-
та седмица. В първия ден 
въпреки труднодостъпните 
места бяха извозени общо 
5 тона боклук.

"Дрехи, маратонки, обув-
ки, раници, спални чували - 
всичко онова, което го но-
сят като подръчен багаж, 
защото все пак те мина-
ват през гората и нощуват 
там - или остава там къде-
то са били заловени, или 

се изхвърля на нерегла-
ментирани места. Всичко 
това води до много слож-
ни ситуации. Трябваше да 
направим жива верига в 
дерето около 30 души, за 
да може да се изкара на 
достъпно място, след ко-
ето да се натоварят на 
камион и да започнат да 
се транспортират”, каза 
Илиян Янчев, кмет на об-
щина Малко Търново.

Странджа пред екокатастрофа
Мигранти я превърнаха в бунище

Кметски наместник: За почистването  
трябва да се намеси държавата

Белеврен



Ноември е - време за 
избор на Спортист, Тре-
ньор и Отбор на 2022 го-
дина. Номинациите на 
спортните клубове са 
вече факт. Онлайн гла-
суването започна и ще 
продължи до 11 декем-
ври 2022 година, включи-
телно. 

Община Айтос тради-
ционно организира със-
тезанието на най-добри-
те в спорта през година-
та на официалния си сайт, 
а гражданите определят 
кои да са Спортистът, 

Треньорът и Отборът, ко-
ито заслужават да бъдат 
№1 на 2022 г.

Няма възрастови огра-
ничения - всеки граж-
данин на община Айтос 
може да посочи своя фа-
ворит за Спортист, Тре-
ньор и Отбор на 2022 го-
дина. Гласувайте, като 
не забравяте преди това 
да се информирате за 
спортните постижения на 
номинираните. 

Предложенията и ин-
формацията за номини-
раните е предоставена на 

сайта от спортните клу-
бове. Тази година те но-
минираха общо 18 спор-
тисти, 10 треньори и пет 
отбора за Годишните на-
гради на Община Айтос. 
Кой ще ги грабне - реша-
вате Вие!

Гласувайте на онлайн 
платформата на сайта 
www.aytos.bg.

Номинираните спор-
тисти, треньори и от-
бори за годишните на-
гради на Община Ай-
тос 2022 - на стр. 4
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Айтос избира най-добрите  
в спорта през 2022 година

Община Айтос създава условия за развитие на спорта - в града има две 
спортни зали, едната е обновена и разширена, другата се реновира по общин-
ски проект Ново спортно игрище №4 в спортен комплекс "Крум Делчев" в Айтос

ПОКАНА

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- АЙТОС“
има удоволствието да Ви покани на 

ДВУДНЕВЕН ПРАЗНИК
на местната общност на територията на

МИГ - Айтос, под наслов
„Пътят на общността“,

който ще се проведе на 1 и 2 декември 2022 год. в
Архитектурно-етнографски комплекс „Генгер“ - гр. Айтос.

Официалното откриване на празника ще е
на 1 декември 2022 год. от 12:30 часа.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

Нищо хубаво не се случ-
ва без "щипка" от Айтос, 
беше казал един извес-
тен айтозлия. Случи се и 
на 25 ноември в зала „Со-
фия“ на хотел „Маринела“ 
на тържествената церемо-
ния по връчване на X На-
ционални награди за пра-
восъдие. Делото „Майка 
на дете с Даун срещу Май-
чин дом“ – адв. д-р Мария 
Петрова, беше удостоено 
с наградата „Дело на го-

дината на 2022 г.“ 
Ще припомним, че адв. 

д-р Петрова е председа-
тел на земляческо друже-
ство "Трите братя" в Со-
фия и от няколко години е 
обединител на айтозлии в 
столицата. 

Делото започва през 
2015 г., когато ищцата твър-
ди, че е лишена от правото 
си на информиран избор и 
вследствие на неправил-
но взето и интерпретира-

но генетично изследване 
е била принудена да роди 
дете с тежки малформации 
и синдром на Даун. И пред 
трите съдебни инстанции 
ищцата е представлявана 
от адв. д-р Мария Петро-
ва, специалист по меди-
цинско, здравно и фарма-
цевтично право, съобщава 
LEXMEDICA NEWS.

Айтос Ви поздравява, 
д-р Петрова, и се гордее 
с успехите Ви!

Адв. д-р Мария Петрова с наградата 
„Дело  на годината 2022“ Айтос и айтозлии

Адв. д-р Мария Петрова получава наградата си „Дело на годината – За принос в раз-
витие на правото и запазване на обществения интерес“ от миналогодишния призьор



Айтоската 2021-ва на страниците 
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Работата на Районен съд - 
Айтос и СУ "Христо Ботев" по 
Образователната програма 
“Съдебната система – инфор-
миран избор и гражданско 
доверие - Отворени съдили-
ща и прокуратури“, която се 
осъществява по споразуме-
ние между ВСС и МОН, про-
дължава и през тази учебна 
година с лекции на айтоски-
те магистрати. Целта на про-
грамата е да се обогатят зна-
нията на учениците за стату-
та, структурата и функциите 
на съдебната власт и да се 
формира правна грамотност 
сред младите хора.

На 25 ноември Районен съд 
- Айтос организира поредна-
та визита на гимназисти от 
СУ "Христо Ботев" - Айтос в 
съдебната институция. В съ-
дебната зала учениците от 
ХІа клас с преподавател Ни-
колай Димитров се срещна-
ха със съдия Ивайло Кънев 
по темата "Що е гражданско 
правосъдие. Договорни отно-
шения. Видове договори". 

За втори път през тази 
учебна година единадесе-
токласниците присъстваха 
на съдебно дело със съдия 
Ивайло Кънев в РС - Айтос. 
Преди това научиха за видо-
вете дела, които се разглеж-
дат в съда. Съдия Кънев раз-
говаря с учениците за пра-
воприлагащата дейност на 
съдебната институция. "При 
осъществяване на дейност-
та си аз като съдия и всич-
ки колеги, сме независими и 
се подчиняваме само и един-
ствено на закона. Прилагаме 
го по вътрешно убеждение и 
решаваме човешките съдби", 
заяви съдията.

Ивайло Кънев подчерта 
равния достъп до правосъ-
дие за всеки един българ-
ски гражданин, на организа-
ции и институции, чиито пра-
ва също могат да бъдат нару-
шени. Съдията даде конкрет-
ни примери, в които граждан-
ското правосъдие е плате-
но и безплатно. И посочи, че 
стане ли необжалваем съдеб-

ният акт, той е задължителен 
за всяка от страните, за все-
ки адресат.

Предвид факта, че ауди-
торията е от ученици, а не 
от студенти по право, Кънев 
разясни подробно и темата 
за договорите и договорни-
те отношения и отново даде 
примери от практиката си. 
Стана дума и за различните 
видове договори и за сделки-
те, които се оформят по нота-
риален ред.

Тази година РС - Айтос 
повдига завесата за проце-
са на правораздаване. При 
всяко посещение в съда гим-
назистите присъстват на ре-
ални съдебни дела. Според 
магистратите, младите хора 
имат интерес към програ-
мата и темите, включени в 
нея. Учениците задават въ-
проси, вълнуват се, изказ-
ват мнения и съмнения, ко-
ето е безспорен принос за 
обогатяване на правната им 
грамотност.

НП

Районен съд - Айтос повдига завесата -  
гимназисти наблюдават процеса на правораздаване

Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д    гр. А Й Т О С

Районен съд Айтос на основание Заповед № 
387/22.11.2022г. на Административният ръково-
дител – Председател на Районен съд Айтос, обя-
вява конкурс за заемане на 1 (една) щатна брой-
ка в Районен съд Айтос за длъжността „съдебен 
архивар“.

І. Описание на длъжността: “съдебен архи-
вар”: Осигурява съхраняването на всички свърше-
ни дела, деловодни книги, документи, които не се 
отнасят до образувани дела. Води архивна книга и 
наръчник. Класифицира и архивира граждански, ад-
министративни,  наказателни и изпълнителни дела. 
Поддържа целостта на системата за архивиране, 
като осигурява правилен достъп до делата.

ІІ.Минимални и специфични изисквания, 
предвидени в нормативните актове и в Кла-
сификатора на длъжностите в администраци-
ята на съдилищата, които кандидатите след-
ва да отговарят:

1. Общи минимални изисквания към канди-
датите:

1.1. Вид и равнище на образование – мини-
мална степен на завършено образование – „сред-
но образование“;

1.2. Трудов стаж – за заемането на длъжност-
та не се изисква наличие на трудов стаж/профе-
сионален опит. 

1.3. да е български гражданин;
1.4. да е навършил пълнолетие;
1.5. да не е поставен под запрещение;
1.6. да не е осъждан за умишлено престъпление 

от общ характер;
1.7. да не е лишен по съответен ред от правото 

да заема определена длъжност;
1.8. да има завършено средно образование;
1.9. да не е в йерархическа връзка на ръковод-

ство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини 
по права линия без ограничения, по съребрена ли-
ния до четвърта степен включително или по сватов-
ство до четвърта степен включително;

1.10. да не е едноличен търговец, неограничено 
отговорен съдружник в търговско дружество, упра-
вител, търговски пълномощник, търговски предста-
вител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор 
или синдик, член на орган на управление или кон-
трол на търговско дружество или кооперация;

1.11. да не е народен представител;
1.12. да не е съветник в общински съвет-само 

за съответната общинска администрация;
1.13. да не заема ръководна или контролна 

длъжност на национално равнище в политиче-
ска партия.

2. Специфични изисквания за заемане на 
длъжността: „съдебен архивар“, определени от 
административният ръководител на съда:

- компютърна грамотност MS Office / Word. Ex-
cel/, Internet;

- правилен правопис и пунктуация;
- отлични умения и познания по приемане, преда-

ване и съхраняване на съдебна документация;
- отговорно опазване на получената служебна 

информация; 
- отлични умения за работа с граждани и в 

екип;
- познаване Закона за съдебната власт и Правил-

ника за администрацията на съдилищата.
3. Размер на трудовото възнаграждение за 

длъжността „съдебен архивар“:
Минималният размер на основното трудово въз-

награждение за длъжността „съдебен архивар“, оп-
ределен в Класификатора за длъжностите в адми-
нистрацията на съдилищата, утвърден с решение 
на Съдийската колегия на ВСС по протокол №15 
от заседание, проведено на 11.04.2022г. е 910 
лв. На служителите се заплаща ежемесечно и до-
пълнително възнаграждение за ранг (минимални-
ят ранг за длъжността е V-пети, с възнаграждение 
в размер на 60 лв.), както и допълнително възна-
граждение за придобит трудов стаж и професио-
нален опит.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса: 
Конкурсът ще се проведе от комисия по допус-

кане до конкурс и провеждане на конкурса, в със-
тав, определен със заповед на Административния 
ръководител – Председател на Районен съд Айтос. 
Комисията заседава в пълен състав и взема ре-
шения с обикновено мнозинство. За заседания-
та си комисията води протокол, който се подпис-
ва от всички членове.

Конкурсната процедура включва три етапа, как-
то следва:

Първи етап: Допускане на кандидатите до 
участие в конкурса.  

На този етап се преценява пълнотата и редов-
ността на представените документи от кандидати-

те, съответствието на кандидатите с минималните и 
специфичните изисквания за заемане на длъжност-
та, както и спазването на реда, начина и срока за 
подаване на документи за участие в конкурса.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кан-
дидати (както и основанията за недопускането им 
) ще се обявят на таблото на съда и на интернет 
страницата на съда не по-късно от 7 дни след из-
тичане на срока за подаване на заявленията за 
участие в конкурса.

В списъка на допуснатите кандидати ще се посо-
чат датата, началният час и мястото на провеждане 
на втория етап от конкурса, който не може да бъде 
по-рано 14 дни от изнасянето на списъка.

Втори етап: Проверка на компютърните уме-
ния на кандидатите , познанията им по право-
пис и граматика.

Целта на втория етап е да се преценят компю-
търните умения и нивото на владеене на български 
език – правопис, граматика и пунктуация.

До втория етап на конкурса се допускат един-
ствено кандидатите, които напълно отговарят на 
посочените в обявата изисквания.

Вторият етап от конкурса включва диктовка 
(практическа задача), уменията за създаване на 
административни документи и нивото на владее-
не на български език.

 Трети етап: Събеседване с допуснатите до 
третия етап кандидати. 

 Целта на този етап е да се оценят уменията за 
устно общуване, мотивацията за работа, както и 
да се проверят познанията на кандидатите по За-
кона за съдебната власт,  Правилника за адми-
нистрацията в съдилищата и Наредбата за реда 
за организирането, обработването, експертиза-
та, съхраняването и използването на документи-
те в учрежденските архиви на държавните и об-
щински институции. На кандидатите ще бъдат за-
давани еднакви, предварително подготвени от ко-
мисията  въпроси.

Писменият и Устният изпит за длъжността: „ съ-
дебен архивар” ще се оценяват от комисията по 
шестобална система с точност до 0,50.

Въз основа на проведения конкурс по Кодекса 
на труда комисията ще оформи протоколи с резул-
татите от проведения конкурс и ще класира успеш-
но издържалите конкурса.

Протоколът от крайния резултат на конкурса ще 
се публикува на интернет страницата на съда и ще 
се съобщи на участниците в него в 3-дневен срок 
от провеждането му.         

ІV.Необходими документи, които следва да 
бъдат представени от кандидатите за двете 
длъжности:   

1.Заявление по образец;  
2. Автобиография;
3. Декларация по чл.107а, ал.1 от КТ;
4.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 

136 от ПАС; 
5.Копие от диплома за завършено средно об-

разование;
6.Копия от документи за придобита допълнителна 

квалификация/обучение (ако има такива);  
7.Свидетелство за съдимост;
8.Медицинско свидетелство;
9.Удостоверение от психиатричен диспансер за 

липса на психическо заболяване;
10.Копие от документи, удостоверяващи продъл-

жителността на трудовия стаж;
11.Могат да бъдат приложени и други докумен-

ти, свързани с изискванията за заемане на длъж-
ността, които кандидатът притежава.

V.Място за подаване на документите: Докумен-
тите следва да бъдат представени лично или чрез 
пълномощник (нотариално заверено пълномощно) 
в сградата на Районен съд Айтос, ул. “Цар Освобо-
дител“ №3А, стая №3, тел. 0558/2 23 90, всеки ра-
ботен ден от 09 - 12.00 ч. и от 13.00 - 17.00 ч.; 

На разположение на кандидатите са: Заявление 
по образец,  както и съответните Декларации, ко-
ито следва да бъдат изтеглени от интернет страни-
цата на съда и коректно попълнено.

VІ. Срок за подаване на документите: Докумен-
ти за участие в конкурса се подават от 29.11.2022г. 
до 29.12.2022 г. включително.

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се обя-
вяват списъците или други съобщения във връз-
ка с конкурса.

Образците на заявлението и декларациите са 
достъпни на интернет страницата на Районен съд 
Айтос - https://aytos-rs.justice.bg/

Обявата и всички съобщения за конкурса ще се 
обявяват на интернет страницата на съда https://
aytos-rs.justice.bg/, както и на информационно таб-
ло в сградата на Районен съд Айтос.

И през тази учебна година РС - Айтос 
работи по Образователната 

програма на ВСС и МОН

Здравейте, приятели с големи сърца! 
С радост ви уведомяваме, че благотво-

рителната кампания “Подари коледна ве-
черя на пенсионер в нужда” отново страр-
тира в гр. Айтос! На 21.12.22 г. 

Призоваваме всички с добри сърца да 
станат част от едно коледно чудо, което в 
дни на инфлация е особено важно за хо-
рата в третата възраст! 

Всеки може да се включи с хранителни 
продукти и парични средства! 

Всеки може да предостави на екипа 

”Бъди човек - гр. Айтос“ адреси на нужда-
ещи се пенсионери, а и не само!

Всеки може да се включи с раздаване-
то, пазаруването и опаковането на храни-
телните продукти, които преди Коледа ще 
зарадват наши съграждани. 

Знаем, че имате добри сърца и сте гото-
ви да помогнете! 

За повече информация можете да 
ни откриете на фейсбук страницата ни 
“Бъди човек - гр. Айтос”

Младите ентусиасти на „Бъди 
човек“ стартираха благотворителна 

коледна кампания 2022



ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗА-
СЕДАНИЕ на Общински съ-
вет Айтос свиква на 30 ноем-
ври председателят Красимир 
Енчев. В предварителния дне-
вен ред, изготвен от Предсе-
дателския съвет, са включе-
ни 17 точки и традиционните 
Питания от съветниците към 
кмета.

Съветът ще изслуша, деба-
тира и гласува Годишна про-
грама за развитие на читалищ-
ната дейност в община Айтос 
през 2023 г., която внася кме-
тът Васил Едрев. Три са пред-
ложенията на градоначалника 
към Съвета за кандидатстване 
на Общината с проектни пред-
ложения по процедури за без-
възмездна финансова помощ. 
Първото е по процедура чрез 
директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова по-
мощ „Грижа в дома” по Про-
грама „Развитие на човешки-
те ресурси 2021-2027“. В тази 
връзка е и докладната на кме-
та за възлагане изпълнението 
на услугата „Грижа в дома“ за 
възрастни хора и лица на Об-
щинския център за социални 
и здравни услуги.

Второто предложение на 
кмета Васил Едрев е за канди-
датстване на Община Айтос с 
проектно предложение „Пре-
доставяне на услуги за по-до-
бро бъдеще на децата в общи-
на Айтос“ по процедура чрез 
подбор на проектни предло-
жения с един краен срок за 
кандидатстване - „Бъдеще за 
децата“, по Програма „Раз-
витие на човешките ресурси 
2021-2027“.

В дневния ред е включена 
и докладна записка от Васил 
Едрев – кмет на община Айтос  
за кандидатстване на Община 
Айтос с проектно предложе-
ние „Укрепване на капаците-
та на община Айтос за предос-
тавяне на социални услуги“ по 
процедура за директно пре-
доставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Укрепва-
не на общинския капацитет”, 
Програма „Развитие на чо-
вешките ресурси 2021-2027“.

Във връзка с необходимост-
та от финансиране на капита-
ловите разходи на Общината, 
кметът внася предложение за 
актуализация на Бюджет 2022 
г. Съветът ще трябва да упъл-

номощи представител на Об-
щина Айтос за участие в из-
вънредно присъствено засе-
дание на общо събрание на 
Асоциация по ВиК на обосо-
бена територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и кана-
лизация“ ЕАД гр. Бургас, и да 
определи позиция и мандат 
по решенията, които следва 
да се вземат.

Важни акценти на предсто-
ящото заседание са приема-
нето на Наредба за измене-
ние и допълнение на Наред-
ба за определяне и админи-
стриране на местните такси и 
цени на услуги на територи-
ята на община Айтос и при-
емане на решение за План-
сметката на приходите и раз-
ходите за битови отпадъци 
за 2023 г.

Мариана Димова – зам.-
кмет на община Айтос вна-
ся докладна записка за пре-
доставяне на имотите – пол-
ски пътища, попадащи в ма-
сивите за ползване, съглас-
но сключените споразумения 
между собствениците и/или 
ползвателите за стопанска-
та 2022/2023 година, по цена в 
размер на средното годишно 
рентно плащане за съответно-
то землище. Администрацията 
ще иска и предварително съ-
гласие на Съвета за промяна 
на НТП на имот с площ 64 294 
кв. м, в землището на с. Кара-
ново. Има и предложение за 
прекратяване на съсобстве-
ност между Община Айтос и 
физическо лице в ПИ №14, в 
м. Помпена станция в земли-
щето на гр. Айтос.

Ще се иска решение и за 
продажба на земя – частна 
общинска собственост на соб-
ственика на законно постро-

ена сграда в УПИ ХІІ-3964, кв. 
224 по плана на гр. Айтос, с 
административен адрес: ул. 
„Алеко Константинов“ №40, 
както и продажба на недвижи-
ми имоти – частна общинска 
собственост, в кв. 40 по плана 
на с. Съдиево, чрез провеж-
дане на публичен търг с явно 
наддаване.

Кметът иска разрешение от 
Съвета и за изработване на 
следните проекти: проект на 
ПУП-ПРЗ (подробен устрой-
ствен план - план за регула-
ция и застрояване) за позем-
лен имот в м. „Хаджи Бекир”, 
землище на гр. Айтос, на про-
ект на ПУП-Парцеларен план 
за пътна връзка към имоти с 
идентификатори 00151.276.1 и 
00151.276.2 и даване съгласие 
за преминаване на трасето на 
пътната връзка през имот об-
щинска собственост.

Общинските съветници ще 
трябва да дадат становище 
по искането за изменение на 
действащия Общ устройствен 
план (ОУП) на община Айтос в 
обхват: Поземлен имот с иден-
тификатор 44817.95.5 и части 
от  поземлени имоти 44817.95.6 
и 44817.95.7, местност Свинар-
ника в землището на с. Ляско-
во, общ. Айтос, обл. Бургас.

Кметът внася  още доклад-
на записка за даване на раз-
решение за изработване на 
проект за ПУП-Парцеларен 
план за трасе на обект: „Ка-
белна линия от фотоволтаична 
централа в УПИ І-21032, м. Ве-
ран чешма, землище на с. Чу-
карка, община Айтос до стълб 
123/19/10 от ВЕП 20 кV „Соко-
лово“, П/ст „Карнобат“ и да-
ване съгласие за преминава-
нето му през имоти общинска 
собственост.

Във връзка с прилагане на 
подмярка 19.4 "Текущи разходи 
и популяризиране на Страте-
гията за Водено от общности-
те местно развитие" (СВОМР) 
от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 
2014-2020 г. и във връзка със 
Споразумение за изпълне-
ние на Стратегията за ВОМР 
№РД 50-146/21.10.2016 г., СНЦ 
"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУ-
ПА - АЙТОС" организира и про-
веде еднодневно обучение на 
местни лидери/представите-
ли на социално - уязвими гру-
пи  за активиране на участи-
ето им в процеса на прилага-
не на  Стратегията за ВОМР 
на тема "Повишаване на об-
ществената активност и биз-
нес инициативност на тери-
торията на МИГ-Айтос на ба-
зата на успешни практики по 
подхода Лидер /ВОМР от Бъл-
гария и ЕС" на 16.11.2022 г. в с. 
Тополица.

Стратегията за ВОМР на 
МИГ - Айтос обхваща всички 
населени места в Община Ай-
тос и нейното прилагане е на-
сочено към това за се оживи 
икономически територията, да 
се повиши жизнения стандарт 
на населението и не на послед-
но място - да се активира мест-

ната общност за идентифици-
ране на местния потенциал и 
неговото развитие.

Обучението цели  придоби-
ването на знания и умения от 
целевите групи  относно под-
ходи за повишаване на об-
ществената активност и биз-
нес инициативност, посред-
ством  адаптирането и при-
лагането на подходи и добри 
практики в това отношение от 
България и ЕС. Обучението съ-
действа за активиране участи-

ето на целевите групи в проце-
са на прилагане на  Стратегия-
та за ВОМР, и развитие на те-
риторията на МИГ на основа-
та на подхода ВОМР.

Стратегията на ВОМР на 
МИГ - Айтос е в състояние да 
способства за изграждане на 
връзки между заинтересова-
ни страни със сходен предмет 
на дейности, респективно про-
блеми, обединявайки ги във 
фокус групи и насърчавайки 
дискусии помежду им. Подоб-

но споделяне на опит, добри и 
лоши практики, чрез обмен на 
знания ще доведе до подобря-
ване на резултатите и довеж-
дане до нови идеи сред учас-
тниците. Този подход ще на-
сърчи ефективното използва-
не на ресурсите и конкурен-
тоспособността в земедел-
ския, и до голяма степен свър-
заните с него сектори.

По време на обучението под-
робно бяха представени въз-
можностите и условията за фи-

нансиране на проекти по мер-
ките от Стратегията за ВОМР, 
както и актуалните към момен-
та изисквания за допустимост 
на кандидатите, дейностите и 
разходите. 

Дадени бяха практически 
насоки и успешни примери за 
разработване на проектни и 
бизнес идеи, както и за целия 
процес на подготовка и кан-
дидатстване – подготовка на 
формуляр за кандидатства-
не, необходими документи за 

прилагане, критериите за под-
бор на проекти и процедура за 
оценка, договаряне, изпълне-
ние и отчитане на проект, фи-
нансови условия, примери за 
успешни проекти за стимули-
ране и включване на заинтере-
сованите страни в прилагане-
то на Стратегия за ВОМР.

Участниците в обученията 
взеха активно участие в дис-
кусиите по разгледаните теми 
и получиха отговори на поста-
вени от тях въпроси.

Айтоската 2021-ва на страниците 
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Районен съд - Айтос повдига завесата -  

гимназисти наблюдават процеса на правораздаване
СНЦ "МИГ-АЙТОС" с практически 
насоки и успешни примери за 

разработване на проекти 
Обучение на тема "Повишаване на обществената активност и 

бизнес инициативност на територията на МИГ-Aйтос, на базата 
на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР от България и ЕС" 

Златина ЦАНЕВСКА

Бел-Ланкастърският ме-
тод, наречен така в чест на 
британските педагози док-
тор Андрю Бел и Джоузеф 
Ланкастър, е образователен 
метод, който придобива све-
товно разпространение в 
началото на XIX век, вклю-
чително и в България. 

Обучението на ученици от 
ученици от по-висока въз-
растова група е е образо-
вателен метод, който при-
добива световно разпрос-
транение още в началото 
на XIX век, включително и в 
България. Известен е като 

Бел-Ланкастърският метод, 
наречен така в чест на бри-
танските педагози доктор 
Андрю Бел и Джоузеф Лан-
кастър. Широко прилаган 
е и от обществени органи-
зации и асоциации по про-
грами, свързани с Европей-
ския съюз. 

В края на м. ноември т.г. 
беше приложен и в инова-
тивно СУ "Никола Вапца-
ров" - Айтос. Бяха проведе-
ни съвместни уроци с уче-
ници от класове на Галина 
Иванова и ученици от пети и 
шести клас, с преподавател 
Златина Цаневска. В ролята 
на преподаватели в Vа клас 

се изявиха Елиза Милякова 
и Гамзе Ешреф от XIIв, а в 
VI клас - Живко и Синан от 
XIв клас. 

Малки и големи учиха за-
едно и изпитаха удоволст-
вието да дават и получа-
ват знания. Поради голе-
мия интерес на ученици-
те и позитивния ефект от 
този метод, инициативата 
може да има продължение 
през втория учебен срок, 
казват учителите. Уроци-
те по известния още през 
Възраждането "взаимоучи-
телен метод" бяха посвете-
ни на патронния празник на 
училището.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

Ученици преподават 
математика... на ученици

ХХХVІІІ заседание провежда 
Общинският съвет на 30 ноември



НОМИНИРАНИ ЗА  
СПОРТИСТ НА 2022 ГОДИ-

НА

- Антон Димитров Станчев 
и Янко Иванов Киров - вид 
мъжка двойка, Клуб по спорт-
на акробатика „Орел”: Антон 
Димитров Станчев и Янко Ива-
нов Киров са състезатели на 
КСА „Орел“ Айтос във възрас-
това група 8-15 години. Пече-
лят златен медал от Държавния 
шампионат през 2022 г. и златен 
медал - на Международен тур-
нир в гр. Бургас. 

- Дефне Тахирова Тахиро-
ва, Ивайла Здравкова Момчи-
лова и Зерин Аптула Ахмед - 
вид женска тройка, Клуб по 
спортна акробатика “Орел”:  
Състезатели на КСА „Орел“ 
Айтос - заедно играят във въз-
раст 8-14 години. На Държав-
ния шампионат през 2022 г. пе-
челят бронзов медал, а на Меж-
дународния турнир в гр. Бургас 
– сребърен медал.

- Никол Николаева Мит-
кова и Валерия Николаева 
Миткова - вид женска двой-
ка, Клуб по спортна акроба-
тика „Орел”: Никол Николае-
ва Миткова и Валерия Никола-
ева Миткова са състезатели на 
КСА „Орел“ Айтос във възраст 
6-12 години. На Държавния шам-
пионат през 2022 г. завоюваха 
бронзов медал.

- Иван Станков Тенев, Клуб 
по спортна акробатика „Ейн-
джълс“: Иван е на 6 години. 
Тренира спортна акробатика 
от 3-годишен. Класирания през 
2022 г.: - Burgas  International 
Acro Cup 27-29.05 2022 г. – 5 мяс-
то във вид мъжка двойка 6-12 г.; 
Държавен Индивидуален шам-
пионат по спортна акробатика  
10.06-12.06.2022 г.– 5 място във 
вид мъжка двойка 6-12 г.; Дър-
жавен турнир „Млад Акробат“ 
15-16.10.22 г. – бронзов медал 
6-8 г. Индивидуално.

- Елис Ерджан Рафет, Клуб 
по спортна акробатика „Ейн-
джълс“: Елис е на 8 години. 
Тренира спортна акробатика 
от 5-годишна. Класирания през 
2022 г.: - Burgas International Acro 
Cup 27-29.05 2022 г. – 3 място във 
вид смесена двойка 8-14 г.

Записана като надежден със-
тезател за проектонационал-
ния  отбор.

- Държавен Индивидуален 
шампионат по спортна акроба-
тика 10.06-12.06.2022 г. – 8-14 г. - 
сребърен медал  във вид смесе-
на  двойка 6-12 г.

- Държавен турнир „Млад Ак-
робат“ 15-16.10.22г. – бронзов 
медал във вид женска двой-
ка 6-12 г.

- Наталия Пламенова Янко-
ва, Клуб по спортна акробати-
ка „Ейнджълс“: Наталия е на 11 
години. Тренира спортна акро-
батика от 10-годишна.  

- Държавен Индивидуален 
шампионат по спортна акроба-
тика 10.06-12.06.2022 г.– 5 място 
във вид женска  двойка 6-12 г.

- Държавен турнир „Млад Ак-
робат“ 15-16.10.22г – бронзов 
медал във вид женска  двой-
ка 6-12 г. 

- Керем Неждет Карама-
хмуд, Футболен клуб „Вихър”: 
Керем е на 18 години. Капитан 
на отбора - Юноши старша въз-
раст. Играе и за представител-
ния мъжки отбор. Един от най-
добрите в неговата възраст.

- Енвер Бейхан Тефик, Фут-
болен клуб „Вихър”: Енвер е 
на 15 години. Капитан на отбо-
ра възраст ,,ДЕЦА“. Юноша на 
клуба. Един от най-добрите в не-
говата възрастова група.

- Богомил Недялков Йорда-
нов, Футболен клуб „Вихър”: 
Богомил е на 10 години. Капитан 
на отбора –„Футбол-7“. Един от 
най перспективните млади игра-
чи от школата на клуба.

- Гюркан Гюнер Шабан, Во-
лейболен клуб Айтос: Състеза-
тел от отбор „МОМЧЕТА ПОД 18 
ГОДИНИ“ (КАДЕТИ). Роден на 
22.09.2006 г. в гр. Бургас. Уче-
ник от Х клас на СУ „Никола Ва-
пцаров“ гр. Айтос. Картотекиран 
състезател по волейбол в БФВ 
от м. ноември 2017 г. Ръст - 183 
см., тегло - 68 кг. Започва със-
тезателния си път при треньора 
Димитър Кавръков. До настоящ-
ия момент продължава да тре-
нира при същия спортен специ-
алист. Участва в отбора на „ВК 
Айтос”– кадети (момчета под 
18 години) на поста „посрещач” 
през настоящата спортно-със-
тезателна година. 

Гюркан Шабан е перспекти-
вен и амбициозен състезател. 
През м. октомври 2022 г. заво-

юва ІІ място на ученически тур-
нир по волейбол повод праз-
ника на града „Димитровден“ 
с отбора на СУ „Никола Вапца-
ров“ гр. Айтос възрастова гру-
па ІХ-ХІІ клас. На същото състе-
зание за доброто си предста-
вяне е отличен с индивидуален 
приз „Мистър волейбол Дими-
тровден 2022“. Участва с отбо-
ра на „прекадети“ и „кадети“ в 
зонално републиканско първен-
ство за спортно състезателната 
2020/2021 г. и 2021/2022 г. в гр. 
Стара Загора, гр. Кърджали и гр. 
Бургас. При прекадетите има за-
воювано ІV място. С отбора на 
„момчета под 18 години“ се под-
готвя за турнир на зона „Стран-
джа“, който ще се състои на 26-
27.11.2022 г. в гр. Айтос.

- Георги Митков Карагьо-
зов, Волейболен клуб Айтос: 
Състезател от отбор „ПРЕКА-
ДЕТИ“. Роден на 30.05.2008 г. в 
гр. Бургас. Ученик от VІІІ клас в 

СУ „Никола Вапцаров“, гр. Ай-
тос. Картотекиран състезател 
в БФВ по волейбол от м. ок-
томври 2020 г. Ръст - 179 см., те-
гло - 85 кг. Започва състезател-
ния си път при треньора Дими-
тър Кавръков, където тренира и 
към настоящия момент. Участва 
в отбора на „ВК Айтос” на поста 
„посрещач”. През спортно със-
тезателната 2021/2022 г. участва 
с отбора на „прекадети“ на ВК 
Айтос в зонално републиканско 
първенство в гр. Чирпан, където 
се класират на І място във вто-
рата шестица. (VІІ място в край-
ното класиране). През м. октом-
ври 2022 г. завоюва І място с от-
бора на СУ „Никола Вапцаров“ 
V-VІІІ клас на турнира по волей-
бол по повод празника на гра-
да – „Димитровден“. За отлично-
то си представяне е награден с 
индивидуален приз „Мистър во-
лейбол Димитровден 2022“ въз-
растова група V-VІІІ клас. През 
настоящата спортно-състеза-
телна година се подготвя уси-
лено с отбора на „момчета под 
18 години“ за участие в състеза-
ние от държавното първенство 
по волейбол за зона „Стран-
джа“, който ще се състои на 26-
27.11.2022 г. в гр. Айтос. Георги 
Каразьозов е надежден и моти-
виран състезател, който с голя-
мо желание участва в трениро-
въчния процес и в спортния ка-
лендар на сдружението.

- Стелян Венциславов Радо-
стинов, Волейболен клуб Ай-
тос: Състезател от отбор „ПРЕ-
КАДЕТИ“. Роден на 19.07.2007 г. 
в гр. Сливен. Ученик от ІХ клас 
на ПГ по морско корабоплава-
не и риболов „Свети Никола“ 
гр. Бургас. Картотекиран със-
тезател в БФВ по волейбол от 
м. октомври 2020 г. Ръст - 170 
см., тегло - 60 кг. Започва със-
тезателния си път при треньо-
ра Димитър Кавръков, където 
тренира и към настоящия мо-
мент. Участва в отбора на „ВК 
Айтос” на поста „посрещач” и 
„либеро“. През спортно състе-
зателната 2021/2022 г. в края на 
м. април участва с отбора на 
„Прекадети“ на ВК Айтос в зо-

нално републиканско първен-
ство в гр. Чирпан, където пече-
лят І място във втората шести-
ца. (VІІ място в крайното класи-
ране). Има най-голяма заслуга 
за извоюваните три категорич-
ни победи над съставите на ВК 
„Дея-Бургас“, ВК „Яворов-Чир-
пан“ и ВК „Сливен волей“ - гр. 
Сливен. Основен състезател е 
в ученическия отбор сформи-
ран към ПГМКР „Свети Никола“ 
възраст VІІІ-Х клас.

През настоящата спортно 
състезателна година се подгот-
вя усилено с отбора на „момче-
та под 18 години“ за участие в 
състезание от държавното пър-
венство по волейбол за зона 
„Странджа“, който ще се състои 
на 26-27.11.2022 г. в гр. Айтос.

Стелян Радостинов се отлича-
ва с добра индивидуална техни-
ка, спортен дух, добър интелект 
и силна мотивация за развитие. 
По мнение на треньора му - има 
сериозно бъдеще на поста ли-
беро в отбора на „Волейболен 
клуб Айтос”.

- Деян Деянов Тачев, Бас-
кетболен клуб „Вихър”: Отбор 
КАДЕТИ до 15 год. Освен в от-
бора на възрастта си, с който 
игра до последния етап в ЗОНА 
ЗАГОРЕ, вече втора година е в 
представителния мъжки отбор 
на града, играещ в ББЛ „А“ гру-
па. През изминалия сезон отбо-
рът постигна 4-то място в реги-
он ЦЕНТЪР.

  - Йоан Георгиев Николов, 
Баскетболен клуб „Вихър”:

Отбор КАДЕТИ до 15 г. Вече 
втора година е в представител-
ния мъжки отбор на града, игра-
ещ в ББЛ „А“ група. През изми-
налия сезон постигна 4-то мяс-
то в регион ЦЕНТЪР.

- Светослава Миленова 
Кръстева, Баскетболен клуб 
„Вихър”: Отбор КАДЕТКИ до 15 
г. През миналия сезон достигна 
до последния етап в зона ЗАГО-
РЕ. Основна фигура на отбора 
през изминалия и този спорт-
но-състезателен сезон.

- Валентин Петров Бори-
сов, Спортен клуб по борба 
“Айтос”:  Валентин е бронзов 

медалист от Държавно първен-
ство, шампион на Балканиада-
та в Република Турция и шам-
пион от Националния турнир в 
гр. Айтос. На турнира е удосто-
ен с купата за “Най-резултатен 
състезател”. Той е трудолюбив 
и талантлив състезател. 

- Мустафа Зюлфекер Сма-
ил, Спортен клуб по борба 
“Айтос”:  Мустафа е капитан 
на отбора. В клуба тренира от 
8 години. Най-техничен и много 
перспективен състезател. Шам-
пион на Балканиадата в Репу-
блика Турция. Шампион на На-
ционалните народни борби в 
общ. Руен и общ. Цар Калоян. 

- Тахир Мюмюнов Тахиров, 
Спортен клуб по борба “Ай-
тос”:  Тахир е шампион на Бал-
каниадата в Република Турция. 
Шампион на Националния тур-
нир в гр. Средец и шампион от 
Националния турнир в гр. Айтос. 
На турнира е удостоен с купата 
за “Най-техничен състезател”. 

НОМИНИРАНИ ЗА ТРЕНЬОР 
НА 2022 ГОДИНА:

- Катя Костова Цанева, 
Клуб по спортна акробатика 
„Орел”:  Родена е на 26.04.1955г. 
в с. Дъскотна. В дългогодишната 
си работа като треньор на клу-
ба влага знания, умения и опит 
за развитието на спортната ак-
робатика в Айтос, както и за за-
пазване и издигане на прести-
жа на България в международ-
ни, европейски и световни със-
тезания. 

- Мартин Бенов, Клуб по 
спортна акробатика „Орел”: 

 Роден е на 15.01.1981 год. 
в Плевен. През годините дава 
своя принос за развитието на 
айтоската акробатична школа. 
Предава умения и опит за раз-
витието на спортната акробати-
ка в града ни, както и за запаз-
ване и издигане на престижа на 
България на международни, ев-
ропейски и световни турнири и 
състезания. 

- Лидия Илиева Костади-
нова, Клуб по спортна акро-
батика „Ейнджълс“: Треньор 
по спортна акробатика в КСА 

„Ейнджълс“. Майстор на спорта 
по спортна акробатика. Треньор 
на Елис Ерджан Рафет и Ната-
лия Пламенова Янкова.

- Александра Александрова 
Александрова, Клуб по спорт-
на акробатика „Ейнджълс“: 
Инструктор по спортна акроба-
тика в КСА „Ейнджълс“. Треньор 
на Иван Станков Тенев.   

- Милен Минчев, Футболен 
клуб „Вихър” - Айтос: Бивш 
професионален състезател. 
Състезавал се за отборите на 
“Спартак” - Пловдив, с който 
влиза в А-професионална фут-
болна група; “Черноморец” - 
Бургас; “Шумен” гр. Шумен. Има 
участие в европейските турнири 
с отбора на “Спартак” - Плов-
див. Завършил е Националната 
спортна академия в гр. София. 
През 2022 г. е треньор на детски-
те отбори на ФК “Вихър” - Ай-
тос, а също така и играещ фут-
болист в представителния отбор 

на “Вихър”- Айтос, мъже. Отбо-
рът, на който е треньор, заема 
успешни позиции в първенства-
та, в които участва.

- Димчо Данов, Футболен 
клуб „Вихър” - Айтос: Треньор 
на футбол 7 и футбол 5 във ФК 
,,Вихър” Айтос. Показва профе-
сионализма си на малките фут-
болисти от града.

- Димитър Росенов Кавръ-
ков, Волейболен клуб Ай-
тос: Треньор по волейбол. Ро-
ден на 26.04.1983 г. в гр. Бур-
гас. Бивш състезател по во-
лейбол. Двукратен републикан-
ски шампион за момчета до 15 
год. През 2008 г. се дипломира 
в НСА „Васил Левски” в гр. Со-
фия със специалност треньор 
по волейбол и учител по фи-
зическо възпитание. Вписан е 
в регистъра на ММС за квали-
фицираните спортни специали-
сти, като треньор по волейбол. 
Към настоящия момент е учи-
тел по физическо възпитание в 
ОУ „Св. Климент Охридски” гр. 
Бургас. От началото на 2014 г. е 
назначен на граждански дого-
вор за треньор във „ВК Айтос”. 
През спортно-състезателната 
2021/2022 подготвя представи-
телен отбор във възрастова гру-
па „Прекадети“ (момчета под 16 
год.). В тренировъчния процес 
взеха участие 20 деца. През 
пролетния полусезон на 2022 г. 
с представителен отбор от гор-
ната възрастова група участва 
в зонално републиканско пър-
венство за регион „Странджа“ 
и завоюва VІІ място. Поради за-
силения интерес на подраства-
щите за участие в спортни за-
нимания по волейбол участва 
за осма година като треньор 
по изпълнение на проект на „ВК 
Айтос”, по Програма на ММС - 
„Спорт за децата в свободно-
то време 2022”. По проекта, за 
времето от м. април до края на 
м. септември 2022 г., първона-
чални умения по волейбол по-
лучиха 30 момчета. През насто-
ящата спортно-състезателна-
та 2022/2023 г. подготвя отбори 
във възрастови групи „момиче-
та под 16 год.“ (14 състезател-

ки)  и „момчета под 18 год.“ (20 
състезатели), на които им пред-
стои да вземат участие в есен-
ния кръг на зонално държавно 
първенство  за регион “Стран-
джа” в гр. Свиленград и гр. Ай-
тос, съответно на 19-20.11.2022 
г. и 26-27.11.2022 г.

- Драгомир Тодоров Ива-
нов, Баскетболен клуб “Ви-
хър” - Айтос: Треньор на от-
борите МОМЧЕТА ДО 10 г. и до 
12 г., достигнали до последната 
фаза в регион ЗАГОРЕ.

- Дечо Димитров Коеши-
нов, Баскетболен клуб “Ви-
хър” - Айтос:  Треньор на МО-
МИЧЕТА ДО 13 г, КАДЕТИ и КА-
ДЕТКИ ДО 15 г. Достигнали до 
последната фаза в регион ЗА-
ГОРЕ.

- Ружди Хасан Ахмед, Спор-
тен клуб по борба “Айтос”: 
Председател и треньор на СКБ-
Айтос. Роден е през 1967 год. За-
вършил спортно училище в гр. 
Бургас и Национална спортна 
академия - гр. София. Майстор 
на спорта, многократен репу-
бликански шампион. Професио-
налист, който предава на децата 
опита и спортното майсторство 
на свободната борба. В същото 
време е треньор и в проекта на 
Клуба, финансиран по Програ-
мата на ММС - „Спорт за децата 
в свободното време 2022”.

НОМИНИРАНИ ЗА ОТБОР  
НА 2022 ГОДИНА:

Отборът на КСА „Орел“ Ай-
тос: Клубът е регистриран през 
1993 год. като юридическо лице 
с нестопанска цел, но акроба-
тиката води своето начало в гр. 
Айтос много преди това. В клуба 
работят двама треньори – Катя 
Цанева и Мартин Бенов. Отбо-
рът на клуба участва в държав-
ни шампионати, международ-
ни турнири, европейски и све-
товни първенства. Завоювани-
те златни, сребърни и бронзови 
медали от айтоските акробати 
на най-представителните меж-
дународни състезания са израз 
на големия авторитет на айтос-
ката акробатична школа. Клуб 
по спортна акробатика „Орел” 
– Айтос защитава името на Ай-
тос не само на Държавния шам-
пионат, но и на международни 
състезания. 

ФК „Вихър“ Айтос, Отборът 
на ,,Футбол 7“ - родени 2013 
г. През изминалата година от-
борът постигна отлични резул-
тати. През пролетния полусе-
зон 2021/22 г. на първенство-
то записа 7 победи и една загу-
ба. През есенния полусезон на 
2022/23 се поздрави със 7 побе-
ди и едно равенство. Като побе-
дите са над водещи в региона 
школи: „Черноморец“, „Нефто-
химик“, „Звездичка“, „Бургас-
спорт“. Печели и престижно-
то 2-ро място в своята възраст 
на МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕТСКИ 
ФУТБОЛЕН ФЕСТИВАЛ Tryavna 
Championship. 

Волейболен клуб “Айтос“ - 
„Прекадети“: Отбор „Момче-
та под 16 години (прекадети) на 
„Волейболен клуб Айтос”. Отбо-
рът е сформиран през м. сеп-
тември 2020 г. Състои се от 13 
състезатели. Капитан е Стелян 
Радостинов. Треньор на тима 
- Димитър Кавръков. Всички 
състезатели са картотекирани 
в Българска федерация по во-
лейбол. 

През спортно-състезателна-
та 2021/2022 г. отборът участва 
в Зонално републиканско пър-
венство за регион „Странджа“, 
като се класира на VІІ място. На 
пролетния турнир през м. април 
в гр. Чирпан печели три катего-
рични победи над ВК „Дея“ - гр. 
Бургас, ВК „Яворов“ - гр. Чирпан 
и ВК „Сливен волей“ - гр. Сли-
вен, и се класираха на І място 
във втората шестица. През на-
стоящата 2022/2023 г. по-голя-
ма част от състезателите ще 
участват в по-горната възрасто-
ва група „момчета под 18 год.“ 
(Кадети).

Баскетболен клуб „Вихър“ 
Айтос - отбор КАДЕТИ до 
15 г.: Отборът е с перспектив-
ни състезатели, които с много 
спортен хъс защитават честта 
на Клуба и Айтос.

Спортен клуб по борба „Ай-
тос“ - (деца, момчета и ка-
дети от 14 до 16 год.): За по-
стигнати успехи от национал-
ни, държавни и републикански 
турнири. Отборът печели мно-
жество награди и купа от Бал-
каниадата в Република Турция, 
през 2022 г. печели и шампион-
ската титла на Националния тур-
нир в гр. Айтос.  

29 НОЕМВРИ - 1 ДЕКЕМВРИ 2022 ×ôстр.4 Народен приятел8
Годишни награди на Община Айтос за спорт 

НОМИНАЦИИ ЗА „СПОРТИСТ, ТРЕНЬОР И ОТБОР НА 2022 ГОДИНА”
(Номинациите и мотивите за номиниране са на спортните клубове в община Айтос)



Георги РУСИНОВ

Бургаският футболен клуб 
„Черноморец“ завърши годи-
ната с домакинско равенство. 
Момчетата на треньора Весе-
лин Великов не успяха да по-

бедят гостуващите играчи от 
дублиращия отбор на елитния 
„Берое“. Мачът се игра на ста-
диона в Долно Езерово, къде-
то двата отбора не успяха да 
си отбележат голове в послед-
ния кръг за годината в Трета 

лига – Югоизток.
Резултатът е повече от раз-

очароващ за „Черноморец“, 
тъй като имаха превъзходство 
през целия мач, но няколкото 
ситуации за гол, които играчи-
те създадоха за 90-те минути, 
не бяха оползотворени качест-
вено, за да постигнат победа.

След 19 изиграни кръга от 
първенството, „Черноморец“ 
запазва шансове за промоция 
във Втора лига, макар и зна-
чително по-малки. Футболи-
стите на Веселин Великов се 
намират на четвърто място с 

38 точки. С толкова е и трети-
ят - „Гигант“ (Съединение), кой-
то обаче е с мач по-малко. Пе-
ти с 36 точки е отборът на „Ро-
зова долина“, който също е с 
мач по-малко от „акулите“. 
Втори с 40 точки завършва по-
лусезона „Асеновец“, а на вър-
ха с 44 точки е направилият 
силен сезон до момента – „Не-
себър“. 

На предпоследното 19-о 
място в класирането е трети-
ят отбор от Бургаска област - 
„Карнобат“, който сигурно се 
е запътил към областните гру-

пи. Ако карнобатлии не успе-
ят да натрупат достатъчно точ-
ки през втората половина на 
сезона, ще имат възможност 
от догодина да играят в люто-

то дерби с „Вихър“ (Айтос) „А“ 
областна. Засега „Карнобат“ 
е с 9 точки, на цели 10 от спа-
сителното 15-„о място, където 
е „Димитровград“ с 19. 

СКАНДАЛ

„Черноморец“ завърши годината  
с разочароващо домакинско равенство

След двегодишно прекъсване през ноем-
ври се даде старт на турнирите по футбол 
на общинските ученически игри в Бургас. 
Хубавото време даде възможност да се 
проведат срещи на 42 отбора.

Те се състезаваха в следните възрасти: 
5-7 клас, 8-10 клас, 11-12 клас, а в тях об-
що се включиха 30 бургаски училища.

Първенството се проведе на спортното 
игрище на „Арена ОЗК“ за 5-7 и 8-10 клас 
и спортен комплекс „Изгрев“ за 11-12 
клас.

Ето и класирането във всяка възрастова 
група: V–VII клас: 1 място ОУ „Братя Мила-
динови“; 2 място ОУ „Ал. Г. Коджакафали-
ята“.

VIII-X клас: 1 място ПГКПИ; 2 място Про-
фесионална гимназия по транспорт.

XI-XII клас: 1 място ППМГ "Академик Ни-
кола Обрешков"; 2 място ПГСАГ "Кольо Фи-
чето".

Отборите, класирани на първо място, ще 
участват в областните първенства по фут-
бол.

Училищните турнири се завърнаха 
след двегодишна пауза

Чф

ФУТБОЛ

„Акулите“ и дубълът на „Берое“  
не можаха да си вкарат голове
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„Черноморски фар“

„Нефтохимик 2010“ (Бургас) 
победи като домакин „Марек 
Юнион-Ивкони“ (Дупница) с 3:0 
(25:14, 25:13, 25:18 ) в мач от ос-
ми кръг на efbet Супер Волей, 
който се игра в бургаската за-
ла „Младост“.

Така „нефтохимиците“, воде-
ни от Атанас Петров, записаха 
четвърти успех в шампионата, 
като с четири загуби и 14 точ-
ки запазват шеста позиция във 
временното класиране. Тимът 
на „Марек“ отбеляза седма за-
губа, като с една победа и 3 
точки е на десето място в под-
реждането.

Двубоят не предложи интри-
гуващи моменти, като преми-
на изцяло под диктовката на 
бургазлии. В първите едва гей-
ма домакините взимаха голя-
ма преднина и не позволява-
ха никакво противодействие. 
Треньорът на „Марек“ Найден 
Найденов извъртя целия си 

състав в търсене на оптимален 
вариант на игра, но не се по-
лучи.

В третата част Атанас Петров 
също даде възможност на по-
вече играчи за изява. Домаки-
ните отново натрупаха аванс 
(18:12), но настъпи известно от-
пускане, което доведе до пове-
че точки за гостите. Волейбо-
листите на „Нефтохимик“ спе-
челиха мача за 70 минути иг-
ра.

За MVP на мача бе избран 
Аксел Трухчев. Той стана и ре-
ализатор със 17 точки ( 1 ас, 1 
блок). Матей Михайлович до-
бави 10 точки за успеха.

Волейболистите на ЦСКА 
пък се наложиха като гости над 
„Дея спорт“ (Бургас) с 3:2 
(16:25, 25:19, 22:25, 25:23, 15:12) 
в мач от осми кръг на efbet Су-
пер Волей, който се игра в за-
ла „Младост“ в Бургас.

Така „червените“, водени от 
Александър Попов, спечелиха 
дербито на кръга, като успяха 

да се вдигнат след тежката за-
губа от „Левски“ (София) в сво-
ята зала през изминалия кръг. 
С това те записаха шести ус-
пех в шампионата, като с една 
загуба и 16 точки заемат трето 
място във временното класи-
ране.

От своя страна, съставът на 
„Дея“ не успя да използва мак-
симално домакинското си пре-
димство, като поведе с 2:1, но 
отстъпи в тайбрека. Така бур-
газлии отбелязаха пета загуба, 
като с три успеха и 11 точки за-
пазват седма позиция в под-
реждането.

Очакванията за оспорван 
мач се оправдаха, като се по-
лучи истинско дерби. Двубоят 
противопостави два равнос-
тойни съперника, с опитни и 
класни играчи, което доведе до 
интересна и интригуваща бит-
ка. Имаше борба докрай за вся-
ка точка и здрав сблъсък на 
всички нива, особено на поста 
диагонал, където Николай Учи-

ков и Димитър Димитров пока-
заха страхотни изпълнения. 
Червеният нападател Димитър 
Димитров обаче бе неспасяем, 
като отбеляза невероятните 38 
точки и бе с основен принос за 
победата на ЦСКА.

След множество обрати дву-
боят продължи повече от два 
часа и половина борба. В край-
на сметка по-добра психическа 
устойчивост показаха волейбо-
листите на ЦСКА, които след 
като изоставаха с 1:2, напра-
виха пълен обрат за крайния 
успех.

Епичният сблъсък започна 
още от първия гейм. ЦСКА от-
беляза силен старт и след до-
бър начален удар взе солидна 
преднина 11:6. Домакините на 
свой ред се надигнаха, като по-
казаха на какво са способни. 
Те не само стопиха пасива си, 
но направиха пълен обрат, ка-
то поведоха с 18:14. Това дове-
де до смут в редиците на гос-
тите, те започнаха да грешат и 

„Дея“ спечели гейма с голяма 
разлика.

Втората част започна рав-
ностойно и това продължи до 
7:7. След това „армейците“ от-
ново натиснаха, като поведоха 
с 15:10. Димитър Димитров бе 
неудържим в атака и бе с ос-
новен принос за спечелването 
на гейма, което доведе до ра-
венство 1:1.

Много интересна бе третата 
част. В нея домакините тръгна-
ха силно и диктуваха развоя до 
18:12. Последва истински щурм 
на ЦСКА, като „червените“ ус-
пяха да наваксат и намалиха 
пасива си до точка 19:20. Пос-
ледва игра точка за точка, ка-
то в решителния момент „ар-
мейците“ пропуснаха страхот-
на възможност да изравнят за 
22:22. Домакините устояха на 
всички атаки, като спечелиха 
гейма с блокада.

Поредна доза емоции пред-
ложи четвъртата част. В нея 
ЦСКА се откъсна в средата на 

гейма с четири точки (14:10) и 
диктуваше развоя, но допусна 
авансът да бъде стопен а „Дея“ 
изравни при 20:20. Този път в 
най-важните минути армейци-
те издържаха на всички опити 
на домакините за обрат и на-
ложиха волята си с 25:23, като 
вкараха мача в тайбрек.

В него ЦСКА запази възхо-
дящата си линия и показа ста-
билност. Гостите взеха ранен 
аванс (6:3), а Димитър Дими-
тров докрай не можа да бъде 
спрян в атака. ЦСКА поддър-
жаше темпото докрай, като 
спечели с крайното 3:2.

Диагоналът Димитър Дими-
тров бе топреализатор, който 
завърши с 38 точки (3 блока, 3 
аса). Тодор Костов добави още 
18 точки (5 блока, 1) за успе-
ха.

За тима на „Дея спорт“ То-
дор Вълчев реализира 19 точ-
ки (5 аса!, 1 блок), а Николай 
Учиков се отчете с 16 точки (2 
блока, 1 ас ).

„Нефтохимик“ удари „Марек“, „Дея“ падна от ЦСКАВОЛЕЙБОЛ

„Нефтохимик 2010“ (Бургас) победи като домакин „Марек Юнион-Ивкони“ 
(Дупница) с 3:0

Волейболистите на ЦСКА се наложиха като гости над „Дея спорт“ (Бургас) 
с 3:2
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Проблемът с домашното 
насилие е един от най-голе-
мите бичове за общество-
то открай време. Всяка 1 на 
3 жени е жертва на насил-
ник. Страхът е най-честата 
причина пострадалите да 
не търсят помощ. Другата 
е зависимост – икономиче-
ска или заради децата. 

Това заявиха от асоци-
ация „Деметра“ на прес-
конференция в Бургас. 
Участие в нея взеха 
Ани Буриева – предсе-
дател на асоциацията, 
Невена Чайпек – юрист на 
„Деметра“, Женя Петрова 
– управител на центъра 
по превенция, разполо-
жен на булевард „Мария 
Луиза“, Радослав Воруков 
– заместник-ръководител 
на Районна прокуратура 
Бургас, комисар Марин 
Димитров – началник на от-
дел „Охранителна полиция 
и КАТ“ при ОДМВР-Бургас, 
съдия Стоян Мутафчиев – 
Районен съд Бургас.

От 25 ноември старти-
ра кампанията „16 све-
товни дни срещу наси-
лието“ и продължава до 
10 декември, когато е 
Международният ден за 
правата на човека.

„Кампанията се води от 
гражданското общество 
и се подкрепя от ООН. В 
страната ни кампанията се 
подкрепя от множество ин-
ституции. Насилието срещу 
жени и момичета е едно от 
най-разпространените на-
рушения срещу човешки 
права в света. То се заси-
ли от пандемията от ковид 
и разпространението му 
се увеличава допълнител-
но и от останалите кризи 
в обществото. Асоциация 
„Деметра“ вече 20 години 
работи на територията на 
Бургас за правата на же-
ните и децата. През март 
2020-а по време на ковид 
пандемията стартирах-
ме две телефонни линии 
– едната за жертви на до-
машно насилие, а другата 
за жертви на сексуално на-
силие. Освен горещите те-
лефонни линии, предоста-
вяме на жертвите на наси-
лие помощ в консултатив-
ните центрове и в центро-
вете за настаняване. Тази 
помощ ще продължи и през 
2023-а“, заяви Буриева.

Пандемията от ковид 
засилила и случаите  
на домашно насилие
Женя Петрова обясни, 

че по време на ковид пан-
демията се е появил фе-
номенът „пандемия в сян-
ка“, с който се визира на-
растващото домашно на-
силие по време на панде-
мията и периодите на лок-
даун в началото й.

„Най-разпространено е 
домашното насилие, кое-
то се нарича още насилие 
от интимен партньор и то е 
всеки модел на поведение, 
който се използва за при-
добиване или поддържане 
на власт над интимен парт-
ньор. Обхваща всички фи-
зически, сексуални, емо-
ционални, икономически 
и психологически дейст-
вия или заплахи от дейст-
вия, които влияят на дру-
го лице. Освен домашното 
насилие другите форми на 
насилие срещу жени са фе-
мицидът (умишлено убий-
ство на жени и момичета), 
убийство в името на чест-
та, сексуално насилие, тра-
фик на хора, женско гени-
тално осакатяване, детски 

бракове, онлайн или ци-
фрово насилие“, коменти-
ра Петрова.

От началото на година-
та 166 пострадали от до-
машно насилие са потър-
сили помощ или подкре-
па в центъра за превен-
ция. Изготвени са 68 мол-
би по Закона за защита от 
домашно насилие, за кои-
то е получена незабавна 
закрила от съда. Общият 
брой жертви на домашно 
насилие, които са обслуже-

ни във всички центрове на 
асоциация „Деметра“ и на 
телефонните линии на ор-
ганизацията са 396 жени и 
36 деца.

Юристът на асоциаци-
ята Невена Чайпек посо-
чи, че „Деметра“, заедно с 
Алианса за защита от до-
машно насилие подкрепят 
промените, предлагани в 
Закона за защита от до-
машно насилие.

„Този закон към момен-
та е само одобрен, но не 
и приет, най-вече заради 
сложната политическа об-
становка, която е у нас. 
Неприемането на зако-
на не гарантира ефектив-
на защита на пострадали-
те лица. Най-важно е, че с 
новите промени ще се за-
пазят и развият специали-
зираните услуги за постра-
далите. Те ще имат и по-го-
лям достъп до правосъдие-

то. Една от промените, кои-
то се предвиждат и се на-
дяваме в следващите ме-
сеци да бъдат факт, е про-
мяната на срока за пода-
ване на молбата за защи-
та от насилие от 1 на 3 ме-
сеца, което е изключител-
но важно в делата за до-
машно насилие. Освен 
това съдът ще има повече 
правомощия да събира до-
пълнителни доказателства, 
да прави справка за съди-
мост на страните, както и 

такава за роднински връз-
ки. Това ще избегне оби-
калянето по институции от 
страна на жертвите пре-
ди да се подаде молбата. 
Съдът ще взима предвид 
и докладите от специали-
зираните услуги. Ще има 
възможност да постано-
ви срещи между родителя 
насилник и детето. В тази 
връзка отново апелираме 
този закон да бъде приет“, 
обясни адвокатът.

Българинът си затваря 
очите за насилието  

у дома
Данни от полицията, свър-

зани с домашното насилие 
изнесе комисар Марин 
Димитров – началник на от-
дел „Охранителна полиция 
и КАТ“ при ОДМВР-Бургас. 
Той обясни, че ролята на 

полицията е повече от клю-
чова, тъй като те са първо-
началният орган, от който 
се търси защита и прекра-
тяване поведението на на-
силника. Той добави, че в 
тази връзка полицейските 
служители имат право да 
издават протокол за преду-
преждение, който би тряб-
вало да изиграе възпира-
ща роля относно агресив-
ната страна. 

„Подобни предупреди-
телни протоколи за 2020-а 
година са общо 611, при 
676 за 2021-ва. Само за 
първите 8 месеца на на-
стоящата година са съста-
вени 425 протокола, кое-
то въпреки усилената пре-
вантивна дейност на асо-
циация „Деметра“ сочи за 
една устойчива тенденция 
в случаите на домашно на-
силие. 

За периода от начало-
то на 2022 до 31 август на 
територията на ОДМВР-
Бургас са издадени общо 
178 броя заповеди за за-
щита от домашно наси-
лие. През 2020 и 2021 - по 
249 броя. 

Запазва се тенденция-
та за образуване на до-
съдебни производства за 
нарушение на заповедите 

за защита. За това престъ-
пление се предвижда за-
твор до 3 години и глоба 
до 5000 лева. За 2020 са 33 
случая, 2021 – 38 и до 31 ав-
густ 2022 – 20. 

Наблюдава се тенденция 
за увеличаване образува-
нето на досъдебни произ-
водства за причинена те-
лесна повреда при домаш-
но насилие. За 2020 – 22, 
2021 – 30, а за първите 8 
месеца на 2022 – 20. 

Интересни са и слу-
чаите на домашно наси-
лие при неизпълнение на 
заповедите за защита. 
Задържането е до 24 часа. 
За 2020 това са 44 случая, 
2021 – 53, първите 8 месе-
ца на 2022 – 38. 

Принудителното извеж-
дане от съвместното жи-
лище на извършителя на 
домашното насилие в из-
пълнение на съдебно ре-
шение също показва инте-
ресна крива. 2020 – 15, 2021 
– 21, първите 8 месеца на 
2022 – 10. 

В заключение ще до-
бавя и броя на писмени-
те сигнали подавани в 
ОДМВР-Бургас до дирек-
ция „Социално подпома-
гане“ за домашно насилие 
над непълнолетни лица, 

лица с увреждания, или 
лица под запрещение. За 
последните две категории 
не са подавани сигнали, но 
за непълнолетни през 2020 
са 7, 2021 – 4, за първите 8 
месеца на 2022 – 9“, под-
робно обясни комисарят.

Според него от данни-
те е видно, че процесът за 
ограничаване на домашно-
то насилие е изключително 
важен и невъзможен без 
участието на полицейски 
служители.

„Ето защо ежегодното 
им обучение и прилагане-
то на знанията в реална-
та работа считам за по-
вече от нужно. Ние имаме 
воля. Съществена е и роля-
та на Прокуратурата“, до-
пълни той.

Често делата  
се прекратяват  

от самите жертви
Прокурор Боруков от 

своя страна запозна ме-
диите с делата, образува-
ни от Прокуратурата по 
престъпления, извършени 
в условията на домашно 
насилие.

„На първо място трябва 
да се отбележи, че това са 
деяния като закани, телес-
ни повреди и убийства, из-
вършени от лица, най-ве-
че от близкото обкръже-
ние на пострадалия. В по-
вечето случаи това са съ-
прузи или бивши съпрузи, 
лица, живеещи в съжител-
ство, или родители. Най-
често деянията са извър-
шени в домашни условия 
при липсата на свидетели. 
Много често първоначално 
пострадалите подават сиг-
нал, след което се прими-
ряват със своето положе-
ние и отказват да дадат по-
казания или ги променят. 
За да се определи деяние 
като домашно насилие, то 
трябва да има системност. 
Тя следва да бъде доказа-
на, не може да разчитаме 
само на думите на постра-
далия. Необходими са и 
други свидетелски показа-
ния и медицински докумен-
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ти. Затова се среща и труд-
ност при доказването на 
този вид престъпления, по-
ради което ние подхожда-
ме много внимателно с по-
страдалите. Разглеждаме 
ги с приоритет, стремим се 
да ги доказваме в кратки 
срокове. Такива са и ука-
занията на главния проку-
рор. В тази връзка особено 
много разчитаме на асоци-
ация „Деметра“ за съдей-
ствие, както и на дирекция 
„Социално подпомагане“, 
когато се касае за работа 
с деца“, каза той. 

През 2022-ра общо са на-
блюдавани 107 производ-
ства по дела, образувани 
за престъпления в условия-
та на домашно насилие, от 
които тази година са обра-
зувани 43. Решени са 61, на 
производство все още са 

46. В съда с различни акто-
ве са внесени 16 от реше-
ните, по които има осъде-
ни 13 лица. Прекратените 
са 29. 

По отношение на делата 
за неизпълнение на запо-
вед за защита, през 2022-
ра са наблюдавани общо 
52, от които новообразу-
ваните са 32. Решени са 29, 
останали са за работа 23. 
Решените в съда са 11, от 
които има осъдени 9 лица. 
Прекратени са 14. 

Районният съдия Стоян 
Мутафчиев коментира, че 
през 2021-ва общо 152 дела 
са постъпили в Районен 
съд – Бургас и територи-
алните му дирекции. До 31 
октомври 2022-ра бройката 
им е 113, като според него 
тя ще се увеличи до края 
на годината, което показва 
запазването на тенденции-
те в тези престъпления. 

„Аз също съм наблю-
давал често да се отте-
глят молбите от жертви-
те. Прекратени от тези 152 
дела през 2021-ва са 55, ко-
ето най-вероятно е поради 
оттегляне на молбата в по-
вечето случаи. По някои от 
тези дела е постигната спо-
годба като през 2021-ва, 
когато са 5. От 113-те през 
2021-ва, прекратени са 41 
и 3 са със спогодби. Моето 
лично мнение е, че е спор-
но дали трябва да се пости-
га спогодба в такива дела“, 
уточни магистратът. 

Той добави, че когато се 
оттегли молба, съдът не е 
задължен да обследва по 
каква причина молителят 
вече не иска защита, а е 
длъжен да прекрати про-
изводството. 

„Проблемите, които забе-
лязвам в молбите на моли-

телите е, че това, което се 
е случило, не е инцидент, 
а продължава във време-
то. Той или тя не са иска-
ли да сезират съда по ня-
каква причина. Мислели 
са, че нещата ще се опра-
вят. Към настоящия момент 
съдът не може да разглеж-
да миналите прояви на до-
машно насилие, тъй като 
законът казва, че молбата 
за защита трябва да е пода-
дена в едномесечен срок. 
Моето мнение е, че съдът 
не може да разглежда ми-
нали прояви. Друг проблем 
е, че се засягат много чо-
вешки съдби – деца, роди-
тели. Понякога пострада-
ла е съпругата, но това ще 
рефлектира и върху деца-
та. Би трябвало да се кон-
центрират усилията по пре-
венцията, защото един ин-

дивид с изградени насилни-
чески навици много трудно 
може да бъде реабилити-
ран и да спре да осъщест-
вява насилие и в бъдеще. 
Законопроектът предвиж-
да, че акт на домашно наси-
лие може да бъде извършен 
чрез бездействие, т.е. не е 
необходимо някакво дейст-
вие да има, за да се прие-
ме, че има засягане на ли-
чността. Проблемът е мно-
го голям и според мен об-
ществото трябва да се ан-
гажира сериозно с това. За 
да няма домашно насилие, 
трябва да се работи с под-
растващите. Домашното 
насилие обикновено се из-
вършва без свидетели. И 
затова законът е предви-
дил една възможност, ко-
ято казва, че молителят 
може да подаде деклара-

ция, в която казва какво 
се е случило и ако няма 
свидетели, тази деклара-
ция има доказателствена 
стойност. Проблемът е, че 
съдебната практика е раз-
нородна в страната. Моето 
становище е, че тази декла-
рация има тежест само ко-
гато няма свидетели. Могат 
да бъдат разпитани всякак-
ви лица, посочени от моли-
теля, както и от обвинения 
в насилие“, обясни съдия 
Мутафчиев.

Абсурд: Единствено 
жертвата може  

да сезира институциите  
за насилника º

На въпрос от „Черно-
морски фар“ дали проме-

ните, които се предлагат 
не предвиждат възмож-
ност за самосезиране на 
институции, или сезиране 
от страна на свидетели, от-
говорът бе – не.

„Законът в момента 
дава такава възможност 
единствено когато се ка-
сае за насилие над деца, 
инвалиди и хора под зап-
рещение. Едно време има-
ше хипотеза, в която поли-
цията можеше да изпра-
ща материалите в съда, 
но тя отпадна отдавна. 
Молителят е този, който 
трябва да сезира съда и 
да поиска защита, което 
понякога създава пробле-
ми от чисто процесуално 
гледна точка, защото мо-
лителите ако не прибегнат 
до услугите на адвокат и 
не знаят какво да пред-

ставят, не входират молби 
в съда. В тази връзка не-
правителствените органи-
зации много помагат“, от-
говори съдията.

Припомняме, че точно 
след такъв случай, в кой-
то полицията е била мно-
гократно сигнализира-
на от съседи за домаш-
но насилие, в Айтос пре-
ди няколко години Теньо 
Тенев преби до смърт съ-
пругата си Ивета пред 
очите на малолетния им 
син. Жертвата е отказва-
ла да подаде жалба срещу 
Теньо многократно.

„Понякога пострадалите 
подават молби, след кое-
то ги оттеглят, което също 
се дължи на страха. Има 
го и другия момент, че 
понякога насилието не е 
еднократен акт и е мно-
го трудно пострадалата 
да излезе от този цикъл 
на насилие. Нашата роля 
е да можем да ги подкре-
пим и да им дадем мак-
симално много информа-
ция и защита. Това важи 
и за тези, които се отказ-
ват. За съжаление това, 
което аз съм забеляза-
ла в работата си с жерт-
ви на домашно насилие е, 
че за тях е абсолютно ес-
тествено партньорът им 
да ги обижда, заплашва 
или удря. Даже се учуд-
ват, когато им обяснява-
ме, че това не е нормално. 
Затова и грешните пред-
стави са налице. Когато 
едно дете израсне в среда 
на домашно насилие, то 
също впоследствие често 
става насилник. Затова и 
за мен превенцията е най-
важна. Трябва да се рабо-
ти много с родителите“, 
заяви адвокат Чайпек.
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съОБщЕниЕ

С Решение №40/24.11.2022г. на управителя на „Бла-
гоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за 
срок от 3 /три/ години на недвижими имоти - собственост 
на „Благоустройствени строежи” ЕООД за следните обек-
ти при следните параметри за провеждане на търга:

1. недвижим имот, представляващ стая 5, зона 
„Д” закрита площ 20 кв. м., обособена част от Стопан-
ски двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД до Гро-
бищен парк – гр. Бургас 

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 
100,00 (сто лева) лв. без вкл. ДДС или 120,00 (сто и два-
десет лева) лв. с вкл. ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 10,00 (десет 
лева) лв. без вкл. ДДС или 12,00 (дванадесет лева) – 
вкл. ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер 
от 360,00 (триста и шестдесет лева) лв.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на до-
говора за наем както следва: трикратния размер на дос-
тигната месечна наемна цена за обекта.

2. недвижим имот: апартамент, представля-
ващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 
07079.619.7.1.30 по КККР на гр. Бургас, находящ се в 
гр. Бургас, бул. Демокрация 166, вх. Б, ет. 5, ап. 15, за-
строен върху 51, 82 кв. м., ведно с прилежащо избено 
помещение от 4, 57 кв. м.

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 
128,57 (сто двадесет и осем лева и 0,57ст.) лв. без вкл. 

ДДС или 154,28 (сто петдесет и четири лева и 0,28ст.) 
лв. с вкл. ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 12,86 (дванадесет 
лева и 0,86ст.) лв. без вкл. ДДС или 15,43 (петнадесет 
лева и 0,43ст.) – вкл. ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в раз-
мер от 462,84 (четиристотин шестдесет и два лева и 
0,84ст.) лв.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на до-
говора за наем както следва: трикратния размер на дос-
тигната месечна наемна цена за обекта.

Търгът да се проведе на 14.12.2022г. от 10.30 часа, в 
административната сграда на „Благоустройствени стро-
ежи” ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20.

 Търгът ще бъде проведен при следните параметри:
1. Начин на плащане – достигнатата тръжна цена ще 

се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоус-
тройствени строежи” ЕООД, IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 
888521, ВIС: UBBSBGSF, БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОн БУР-
ГАс, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на ре-
шението за определяне на спечелилия търга.

2. Преди сключване на договора за наем, кандида-
тът внася депозита за гаранция за стриктно изпълнение 
на договора в посочения размер по банкова сметка на 
„Благоустройствени строежи” ЕООД.

3. Определеният размер на депозита за участие в тръж-
ната процедура за всеки отделен обект може да бъде зап-
латен по банкова сметка на „Благоустройствени стро-
ежи” ЕООД, IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 888521, ВIС: 
UBBSBGSF, БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОн БУРГАс или в ка-
сата на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. Иван Бого-

ров 20, в срок до 16:00 часа на 12.12.2022 г.
4. Преди сключване на договора за наем, участникът 

представя в оригинал Удостоверения за липса на лип-
са на задължения /публични и/или частни/ към държа-
вата и Община Бургас.

5. Изисквания към кандидатите: 1. Да са физически или 
юридически лица. Да бъдат регистрирани като едноли-
чен търговец, търговско дружество или кооперация, или 
като дружество по законодателството на държава-член-
ка на Европейския съюз; 2. Да няма парични задълже-
ния към Държавата, Община Бургас и „Благоустройстве-
ни строежи” ЕООД; 3. Да не са в производство по не-
състоятелност или ликвидация; 4. За кандидата – юри-
дическо лице да не е предвидено неговото прекратява-
не в срок до 2026г. включително.

6. Документи, които задължително следва да се 
съдържат в предложенията за участие в търга: 1. За-
явление за участие /по образец/; 2. Копия на докумен-
ти удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и 
за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за 
актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издаде-
ни от съответните компетентни органи и организации, за 
удостоверяване, че кандидатът: - не се намира в произ-
водство по несъстоятелност; - не е в производство по 
ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредите-
лен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да 
бъде установено, че не е предвидено неговото прекра-
тяване в срок до 2026 г. включително; 6. Подписани де-
кларации /по образец/: - за извършен оглед, за наличие 
или липса на задължения към Държавата, Община Бур-
гас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 7. Подписан 

проекто-договор, съгласно документацията за участие в 
тръжната процедура; 

7. Тръжна документация ще се получава всеки ра-
ботен ден до 12:00 часа на 12.12.2022г., срещу сума-
та от 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДс, платими в ка-
сата на административната сграда на „Благоустройстве-
ни строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване 
на процедурата.

8. Документи за участие в търга /след закупуване на 
тръжната документация/ ще се приемат всеки работен 
ден от 9:00 до 16:00 часа в административната сграда 
на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Бо-
горов 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 
16:00 часа на 12.12.2022 г.

9. Оглед на имота може да се извършва след предва-
рително записване на тел. 0886502550.

Утвърдена е тръжна документация за участие в тър-
га за отдаване под наем на посочените недвижим имот, 
както следва:

- образец на заявление за участие в търга;
- скица /схема/;
- тръжни условия и необходими документи;
- проект на договор за наем;
- образец на декларация за оглед;
- образец на декларация за липса на задължения към 

„Благоустройствени строежи” ЕООД;
- образец на декларация за липса на задължения към 

Община Бургас;
- образец на декларация за липса на задължения към 

Държавата;



„Черноморски фар”

Не по обичайния на-
чин, а с предварително 
репетиран въздействащ 
поетичен спектакъл Ди-
ана Саватева представи 
новата си книга „Капка, 
изпреварила дъжд“. То-
ва се случи най-напред 
пред бургаска публика. 
Но стихосбирката ще 
има и своя софийска 
премиера.

Произведения на Са-
ватева пред стотици 
гости четоха 13 различ-
ни рецитатори от теа-
тралните школи на Да-
ниела Георгиева, Румен 
Велев, Валери Еличов и 
Христо Симеонов. Част 
от спектакъла бе мулти-
медийното представя-
не на илюстрации към 
книгата, дело на извест-
ния бургаски художник 
проф. Светозар Бенчев. 
За музикалния фон се 
погрижиха ученици от 
НУМСИ „Проф. Панчо 
Владигеров“ с изпълне-
ния на фагот.

Издателят на „Капка, 
изпреварила дъжд“ – Ру-
мяна Емануилиду – раз-
каза за съвместната си 
работа с Диана Сава-
тева. Видео поздрав от 
Лондон изпрати редакто-

рът на изданието Катери-
на Стойкова. За книгата 
говори и нейният илюс-
тратор проф. Бенчев.

„Писането наистина е 
самотно занимание, но 
създаването на книга 
е пътешествие със съ-
мишленици“, каза Диана 
Саватева и благодари 
за подкрепата на екипа, 
работил по създаване-

то на книгата заедно с 
нея, както и на своите 
близки.

На бургаската преми-
ера присъстваха кметът 
Димитър Николов и още 
много колеги на Диана 
Саватева от Община 
Бургас, нейни приятели, 
мнозина представители 
на културните гилдии в 
града.

ЧфБулевард12 29 НОЕМВРИ - 1 ДЕКЕМВРИ 2022

в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

С поетичен спектакъл Диана 
Саватева представи новата си книга

„Дамата с камелиите“ на 
Дюма гостува в Бургас
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