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Областният управител и кметът  
на Айтос изпратиха Селин Али  

за Олимпиадата в Токио

Минимум 300 лева  
ни струва първолакът

Две брутални 
убийства 

разтърсиха Бургас

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 10 септември
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Новият туристически кораб 
„бургус“ вече е На вода 
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5 Соня СПАСОВА, Европейски потребителски център:

Средец грейва  
с интелигентни лампи 
по норвежка програма

„Черноморски фар“

Със специална церемония 
Бургас отпразнува кръщаване-
то на новия туристически ко-
раб. Той е тип катамаран и ще 
превозва пасажери по марш-
рути до няколко дестинации в 
залива.

Церемонията се проведе в 
зоната за обществен достъп на 
пристанището при Магазия 1. 
„Бургус“ беше посрещнат с во-

ден салют, изстрелян от борда 
на кораб „Мултратаг 26“, и музи-
кални изпълнения на Бургаския 
духов оркестър.

Официални гости на съби-
тието бяха областният упра-
вител проф. Мария Нейкова, 
зам.-кметовете Весна Балтина, 
Диана Саватева и Красимир 
Стойчев, проф. Севдалина 
Турманова – председател на 
Общински съвет – Бургас, Емил 
Бурулянов - главен архитект 

на Община Бургас, директорът 
на Пристанище Бургас Диан 
Димов, представители на упра-
вляващия орган при реализи-
рането на проекта за изграж-
дане на кораба, представите-
ли на фирмата корабостроител 
„Галера 07“ и граждани.

Плавателният съд получи име-
то „Бургус“, а негова кръстни-
ца стана олимпийската шам-
пионка от игрите в Токио `2020 
– състезателката от ансамбъ-

ла по художествена гимнастика 
Стефани Кирякова. Тя изпълни 
церемонията по разбиване на 
бутилка шампанско в корпуса 
на плавателния съд.

„За мен е изключителна ра-
дост и чест днес да бъдем за-
едно и заедно като бургазлии 
да дадем новото начало – да 
кръстим този невероятно кра-
сив кораб. Надявам се всеки 
един от вас и всеки жител на 
Бургас да успее да се пово-

зи на него“, сподели Стефани 
Кирякова.

„Кръщавам те „Бургус“! И те 
благославям да служиш дълго и 
вярно на бургазлии и на гостите 
на града. Нека слънцето, море-
то и вятърът бъдат винаги благо-
склонни към теб!“, каза при из-
пълнението на церемонията по 
кръщаването на кораба олим-
пийската шампионка.

комуникацията с търговеца само по  
телефон или в чат в социална мрежа е несигурна

Кръстница му стана 
„златната“ Стефани 

Кирякова

20u

4 Кондукторки се разболяват, 
пътници отказват да носят маски
4 129 са последните  
случаи на ковид в областта
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Георги РУСИНОВ

Жители на „Погреби-
те“ в бургаския квартал 
„Банево“ напомнят с 
писмо до Общински съ-
вет – Бургас, че продъл-
жават да нямат път. Хо-
рата обясняват, че Бане-
во е квартал на Бургас 
от 2009-а.

„Гражданите, живее-
щи в поземлените имоти 

в землище „Погребите“, 
живеят в населеното 
място Банево, което е 
квартал на Бургас, пла-
щат градски данъци, ка-
то над десет години от-
ношението към тях е уни-
зително. На практика е 
отказано ежедневните 
им проблеми да бъдат 
решени, въпреки обеща-
нията. Считаме, че нали-
це е и дискриминация 

между граждани, живее-
щи в един и същи квар-
тал – Банево. Едните се 
придвижват по асфалти-
рани пътища, имат кон-
тейнери за смет почти 
през къща, други не се 
придвижват по асфалти-
рани пътища и нямат 
контейнери, няма сигу-

рен път от спирката, по 
който да се придвижват 
до имотите, в които жи-
веят“, пишат жителите 
на „Погребите“.

В края на писмото те 
подчертават, че не за 
пръв път пишат за про-
блемите си, както и че 
искат обещаното към тях 

да се спази. Прилагат и 
снимков материал от 
калните пътеки, по които 
се прибират. През де-
кември 2020-а общин-
ските съветници от ДБГ 
също повдигнаха въпро-
са с достъпа до домове-
те на хора в „Погреби-
те“.
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Жители на „Погребите“ напомнят, 
че нямат път до домовете си
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„Черноморски фар“

След ремонта на пло-
щад „Тройката“ и Кул-
турния дом на нефтохи-
мика остана едно необ-
новено пространство в 
посока кръстовището на 
улиците „Христо Ботев“ 
и „Васил Левски“. До 
кмета Димитър Николов 
стигнаха няколко осно-
вателни оплаквания по 
този въпрос.

Затова Община Бур-
гас стартира изпълнени-
ето на малък проект за 
благоустрояване там. 
Строителната интервен-
ция не е сериозна. Ста-
рият плочник вече е об-
новен така, че да корес-
пондира с настилките 
около Културния дом и 
на площада. В момента 
довършват частта до 
кръстовището. Остава 
по-лесната част – внася-
не на допълнителна зе-
ленина и нови пейки.

Старите здрави дърве-
та са запазени, така че 
скоро човек ще може и 
да приседне под тяхната 
сянка.

Благоустрояват 
терен до НХК

Георги РУСИНОВ

Караваните да бъдат вка-
рани в Наредбата за пре-
местваеми обекти на Общи-
на Бургас. Това предлага 
общинският съветник Стани-
мир Апостолов. Според него 
до момента отсъствието на 
най-популярния в страните 
от Европейския съюз пре-
местваем обект, а именно 
караваната, е пропуск. 

Целта на предложението 
му е да се даде възможност 
на собствениците на кара-

вани с търговско предназ-
начение да развиват дей-
ност на територията на Об-
щина Бургас. 

„Културата на уличната 
храна, позната като „street 
food”, е една от най-бързо 
развиващите се тенденции 
в съвременната култура на 
хранене, а тя се налага ос-
новно от подобни временни 
обекти, тип каравана“, пише 
общинският съветник.

Очакваният резултат от 
промяната според Апосто-
лов е подобряване на ту-

ристическия имидж на об-
щина Бургас. На заинтере-
сованите лица е бил пре-
доставен 30-дневен срок за 
предложения и становища, 
като такива не са постъпи-
ли.

Така караваните ще бъдат 
поставени в глава II от На-
редбата, в раздел „Видове 
преместваеми обекти и из-
исквания към същите“, като 
„каравана“ е подвижно тър-
говско съоръжение, прид-
вижвано от собственика 
или чужда тяга.

„Черноморски фар“

На 03.09.2021 г. (петък), от 11:30 часа 
официално ще бъде открит Паметник на 
загиналите във войните от село Козичи-
но.

Новоизграденият монумент на 85 вой-
ници и офицери, загинали в Балканската 
война, Междусъюзническата война, Пър-

вата и Втората световна война е по пред-
ложение на Инициативен комитет и реа-
лизиран от Община Поморие и Министер-
ство на отбраната.

На територията на общината има изгра-
дени 14 паметника в категорията „Военни 
паметници”. Всички са надлежно описани 
и картотекирани.

Вкарват караваните-
сергии в Наредбата за 
преместваеми обекти

Паметник на загиналите във войните 
ще бъде открит в село Козичино

От седем години жителите на „Погребите“ чакат решение на проблема с пътя

Градинката до НХК вече има нова визия и плани-
ровка
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Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" 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. Член е на Бъл гар ска та асо ци ация на ре гио нал
ни те ме дии (БАРМ).

„Черноморски фар“

Лозари блокираха за 
кратко стария път за 
Слънчев бряг в района 
на Винзавода в Помо-
рие. Браншовиците на-
стояват за спешни мер-
ки, които да стабилизи-
рат сектора в България.

Според изнесените 
данни от най-голямата 
браншова организация 
на производителите на 
грозде у нас, насажде-
нията само за последни-
те две години са нама-
лели в огромни размери 
- от близо 2 млн. декара 
до едва 300 000.

Производството у нас 
се свива и става все по-
бутиково, след като и 
нашият пазар беше за-
лят от вносни вина на 
много ниски цени. Наци-
оналното сдружение на 
българските лозари е 
провело редица срещи 
със служебния земедел-
ски министър Христо 
Бозуков и зам.-минис-
тър Явор Гечев, както и 
с Красимир Коев, из-
пълнителен директор на 
Изпълнителната агенция 
за лозата и виното, но 
без резултат.

„От НСБЛ настояваме 
да бъдат взети спешни 

мерки за излизането на 
лозарския сектор от ко-
лапса, в който се нами-
ра в последните години. 
Национални доплаща-
ния за сектора не само 
ще спасят лозарите в 
страната, но и ще пови-
шат конкурентоспосо-
бността на бранша.

Високата безработи-
ца, крайната бедност и 
обезлюдяването на сел-
ските райони са само 
част от предизвикател-
ствата, за които лозар-
ството, ако бъде подпо-
могнато, ще успее да да-
де и своя принос", каза-
ха от сдружението.

Георги РУСИНОВ

Кондукторки в градския 
транспорт се разболяват, 
докато все по-често пътни-
ци отказват да носят мас-
ки, научи „Черноморски 
фар“. Управителят на „Бур-
гасбус“ инж. Петко Драгнев 
обясни пред наш репор-
тер, че в момента в бол-
нични общо от 800 души 
персонал са 18 кондуктор-
ки. Не всичките обаче били 
болни от коронавирус, ка-
за той.

„Нямаме точна цифра 
колко са ваксинирани, тъй 
като това е доброволно. 
На няколко пъти организи-
рахме кампании, в които 
наши служители се вакси-
нираха“, посочи Драгнев.

За маските той уточни, 
че най-честите нарушители 
са от квартал „Горно Езе-
рово“.

„В такива ситуации на-

шите служители им казват 
да слязат от автобуса на 
следваща спирка. Ако не 
пожелаят, се вика поли-
ция, като най-близкият па-
трул на КАТ чака на спир-
ката, където нарушителят 
бива свален от автобуса и 
глобен“, каза още управи-

телят на общинския пре-
возвач.

Драгнев разказа и за ин-
тересен казус с пътник в 
градския транспорт, който 
когато му е направена за-
бележка, че е без маска, 
показал бележка от лекар, 
че е с астма и не може да 
носи маска. 

„Тепърва ще разговаря-
ме с РЗИ-Бургас, за да 
знаем какво правим в та-
кива случаи, ако и други 
пътници започнат да по-
казват такива бележки“, 
обясни управителят на 
„Бургасбус“.

Таксата на то
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Закопчаха 
двама, крали 
цветни метали  
и кабели

Служители от Първо РПУ – 
Бургас са разкрили извърши-
телите на две кражби от сгра-
дата на бившето кино 
„Септември“ на улица 
„Тутракан“. И двамата задър-
жани са криминално проявени 
от квартал „Победа“. Единият, 
17-годишен младеж с дебело 
полицейско досие, е разбил 
външното тяло на климатика, 
поставен на фасадата на кино-
то. От него задигнал медни 
части и тръби, които да преда-
де на вторични суровини. 
Вторият, 37-годишен, също 
стар „клиент“ на полицията, е 
отрязал 50 метра захранващ 
електрически кабел от шахта 
на същото място.  И двамата 
арестувани са направили пълни 
самопризнания, съобщават от 
полицията. 

прибраха зад 
решетките 
обирджия и дилър 
от карнобат

Откриха боеприпаси, краде-
ни вещи и няколко вида нарко-
тици в дома му. 44-годишен 
криминално проявен мъж са 
задържали полицаите в 
Карнобат. Оказало се, че лице-
то е извършител на няколко  
кражби. От дома му, намиращ 
се на улица „Москва“, полицаи-
те иззели множество крадени 
вещи -  плазмен телевизор, 
музикален усилвател, музикал-
ни тонколони и др. Освен тях, 
криминалистите се натъкнали 
на множество по вид боепри-
паси, канабис и пико. Мъжът е 
прибран в ареста, а работата 
по установяване на престъпна-
та му дейност продължава, 
съобщават от МВР. 

катастрофа  
с двама 
пострадали край 
Сунгурларе

Шофьорка на автомобил не 
спряла на знак „Стоп“, предиз-
вика катастрофа на кръстови-
ще.  59-годишна ямболийка не 
спряла на задължителен знак 
„СТОП“ и се забила в движеща-
та се на път с предимство лека 
кола, управлявана от 20-го-
дишно момиче от село Климаш. 
При удара е пострадала нару-
шителката и пътуваща в дру-
гия автомобил 51-годишна 
жена от  същото село. И двете 
жени са с травми на гърдите, а 
51-годишната и на шията.  
Въпреки настояването на 
медиците да бъдат транспор-
тирани в УМБАЛ-Бургас, 
пострадалите са отказали лече-
ние. 

Жена предизвика 
пожари в селски 
дворове

Като по чудо се е разминало 
без жертви и щети. Инцидентът 
е станал в село Черница до 
Сунгурларе. 47-годишна жена 
от селото приготвяла зимнина 
на външен огън, когато пламъ-
ците се прехвърлили върху 
сухата трева и храсти в двора. 
За кратко огънят се разпрос-
трял и в съседния имот.  
Пристигналият на място пожа-
рен автомобил с трима огне-
борци успял да изгаси пламъ-
ците преди да се прехвърлят 
върху сградите. 

Георги РУСИНОВ

Без много разлика във 
възприятията на читатели-
те на вестника и информа-
ционната агенция на „Чер-
номорски фар“ що се ка-
сае до последната четвър-
та вълна от коронавирус, 
която ни удари рано-рано 
още през август. 434 чита-
тели дадоха гласа си он-
лайн на един от петте въз-
можни отговора на въпро-

са „Притеснявате ли се от 
нова ковид-вълна?“. 

205-ма категорично отго-
варят, че се притесняват. 
72-ма са спокойни, защото 
са се ваксинирали. Почти 
толкова – 69, са на мне-
ние, че цялата работа е 
психоза и затова не е 
страшно. 80 отговарят с 
„Не“, а за други 8 важното 
е, че сезонът върви и тряб-
ва да има купон и ще ми-
слят за ковид чак наесен.

Четвъртата вълна - 
едни притеснени, 

за други - 
конспирация

129 са последните слу-
чаи на заболели от коро-
навирус в Бургаска об-
ласт, показа репортер-
ска проверка на „Черно-
морски фар“ в РЗИ-Бур-
гас. 

Ако доскоро данни по-
казваха, че сред хоспита-
лизираните няма пациен-
ти в тежко състояние или 
реанимация, то към 1 сеп-
тември от 12-те новопри-
ети в болница, един е в 

тежко състояние, а чети-
рима са в реанимация. 
Така общият брой на хос-
питализираните скочи 
над 200 – 209. За същото 
денонощие двама души 
са изгубили битката със 
заразната болест, нара-
ствайки до общо 1114 в 
областта.

По брой новозаразени 
община Бургас отново е 
на първо място – 70. След-
ват Несебър – 18, Помо-

рие – 8, Карнобат – 7, Ай-
тос – 6, Средец, Руен и 
Приморско – 5, Камено – 
3, Царево и Сунгурларе – 
1. Общините Созопол и 
Малко Търново не отчи-
тат нови случаи.

Общо за област Бургас 
случаите с регистрирани 
положителни проби за 
COVID-19 към момента са 
30590 лица. Излекувани 
са 23919 лица. На домаш-
но лечение са 5348 лица.

129 са последните случаи 
на ковид в областта

Кондукторки се разболяват, 
пътници отказват да носят маски
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Лозари блокираха пътя  
до Винзавода в Поморие
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Ина ПЕТРОВА

Всяка година разходи-
те за новата учебна годи-
на бъркат все по-дълбо-
ко в джоба на родителите. 
Приблизителни изчисления 
показват, че с  поскъпване-
то на стоките разходите, ко-
ито семействата трябва да 
отделят за подготовката на 
детето им за школо, изли-
зат не по-малко от 300 лева. 
Семейният бюджет съответ-
но олеква двойно при две 
деца. От парите може да 
се спести, ако не се купува 
нова раница, тъй като това е 
един от най-скъпите артику-
ли от списъка с ученически 
покупки. В същото време, 
ако пък трябва да се купу-
ват нови обувки, риза, пан-
талон, рокля и други дрехи 
за училище, сумата набъб-
ва още нагоре.

Първите около 100 лева 
отиват директно за раница. 

Толкова излизат анатомич-
ните и ортопедичните, кои-
то щадят детските гърбове. 
Предлагат се също с про-
филирана пяна, рефлектив-
ни панели, с подсилено или 
водоустойчиво дъно. Почти 
всички имат специални от-
вори за слушалки, телефон 
и ключове. Ако искате да 
са и с колелца за най-мал-
ките, сметката излиза и над 
тази сума. Има варианти да 
се комбинира раница с под-
ходящ гръб за нанизване и 
отделна поставка с колел-
ца. Само тя е около 27 лева. 
А раниците се движат око-
ло 75-85 лева. Може да се 
вземе и комбиниран вари-
ант. Обичайните цени в кни-
жарниците и големите тър-
говски центрове са между 
110 и 120 лева. Разбира се, 
може да се вземе и много 
по-евтина обикновена рани-
ца, дори за 20-30 лева.

На мода тази година са 

раниците, тип „кутия“. Те са 
твърди, с капак, имат твърдо 
дъно и са изработени от во-
доустойчив материал. Хит и 

тази година сред по-малки-
те ученици са раници с лю-
бими герои. Предпочитани 
са Броул Старс, Рапунцел, 
Мини и Мики Маус, Пес па-
трул, Спайдърмен, а сред 
по-големите – Хари Потър, 
Междузвездни войни и 
Вселената на Марвел. За 
около 30 лева може да се 
закупи и подходящ темати-
чен несесер, има и тетрад-
ки с твърди корици от ак-
туалните кинопоредици. 
Отделно се продават хи-
микалки, моливи, гуми, бу-
тилки и др. с техни лога и 
дизайни. Учениците си па-
дат и по светещи раници с 
LED-светлини, които са но-
вост тази година. Има и та-
кива с 3D- елементи. При 
този тип модели цените вър-
вят още нагоре и стигат над 
150 лева.  

Освен оглед и покупка на 
раници, родители започна-
ха да се снабдяват и с те-
традки и ученически посо-
бия.  Тези, които знаят вече 
какво и колко да вземат, 
предпочитат сега да пазару-
ват по-спокойно, отколкото 
в пика през септември. 

По принцип, могат да се 
вземат по-обикновени и съ-
ответно по-евтини, но ако 
сте заедно с децата, почти 
сигурно е, че ще искат отно-
во с дизайн на любимите си 
герои. Тетрадка от 20 лис-
та с картинки от „Колите“, 
„Играта на играчките“ и куп 
други анимационни герои 
е 0,60 лева. Обикновените 
се намират около три пъти 
по-евтино. Комплект от 10 
тетрадки, формат „А5“ с 40 
листа с футболни отбори и 
популярни играчи пък изли-
за 5,60 лева. Единична от 80 
листа със спирала може да 
се купи за 1,80 - 2,60 лева.   

От книжарниците може 
да купите от всички канце-
ларски материали, които ще 
трябват на детето за учи-
лище, като разликите при 
тях не са големи. Лепилото 
е около 2 лева, блокът за 
рисуване се харчи за око-
ло 90 стотинки, линията 
е левче, ножичката - три. 
Промокомплект от 10 хими-
калки например може да се 
вземе за 1,59 лева. Четири 
молива с гума пък са 1,99 
лева. Предлагат се също 
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Минимум 300 лева  
Ортопедичните раници са стотачка, 
герои от кинопоредици - хит сред 
дизайните на учебни пособия 

ПОКАНА
УС на „ЗПК УСПЕХ“ с. Аспарухово обл. Бургас кани своите чле-

нове да присъстват на Годишно отчетно събрание на Кооперацията 
, което ще се проведе на 25.09.2021г (събота) от 10 ,00 ч в дво-
ра на кооперацията в “ с. Аспарухово при следния 

ДНЕВЕН РЕД
1. Отчетен доклад на УС за 2020г - докладва председателя на 

УС
2. Годишен счетоводен отчет за 2020 г докладва счетоводите-

лят
3. Заключение на КС
4. Приемане на Отчетен доклад на УС  и КС и Годишен счетово-

ден отчет за 2020 и вземане на решение за публикуването му в 
Търговския  регистър

5. Разни
При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден с 

един час по -късно 
От Управителния съвет

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

ОБЯВА

За конкурс за длъжността СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ 
В СТРОИТЕЛСТВОТО в отдел СТРОИТЕЛСТВО в 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА
- образование – средно специално, висше
- професионална област – строителство, архи-

тектура и геодезия
- професионален опит: не се изисква.
- умение за работа с информационни технологии 

и други технически средства. 

2. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Да изпълнява технически и административни дей-

ности по устройство на територията, като осъщест-
вява постоянен контрол по спазването на действа-
щите нормативни актове и прилагането на одобрени-
те инвестиционни проекти на територията на общи-
ната, според предоставените правомощия по ЗУТ. 

С действията си да подпомага ефективното про-

веждане на общинската политика и стратегия по 
регионалното развитие и благоустройството на 
общината.

3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
- копие от диплома за завършено средно об-

разование 
- автобиография
- мотивационно писмо

4. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
- подбор по документи за допускане до кон-

курса
- събеседване с одобрените по документи кан-

дидати

5. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА 
ДОКУМЕНТИТЕ

Деловодството на Община Приморско, ул. “Трети 
март” №56 в срок от 30 дни, считано от датата на 
публикуване на обявлението.

Предоставените от кандидатите лични данни са 
защитени съгласно Закона за защита на лични-
те данни. 

ИНВЕСТИЦИОННО 
НАМЕРЕНИЕ

Кирил Атанасов Паскалев  
Строеж на жилищна сгра-
да с апартаменти и гаражи в 
собствен имот с идентифи-
катор 81178.502.325 по КК 
на гр.Черноморец, община 
Созопол, област Бургас. 

ОБЯВА 
На основание чл.64 от ЗДС вр.чл.69 от 

ППЗДС, във връзка са чл.5 и чл.6 от Наредба 
№7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи 
– частна държавна собственост и Заповед №РД-
10-217/01.09.2021г. на Директора на ТП ДЛС 
Граматиково за провеждане на търг с тайно над-
даване, при следните условия:

1. Предмет на тръжната сесия за движими вещи 
– частна държавна собственост:

ТРЪЖЕН №1 – Лек автомобил УАЗ 2206, с 
рег.№ А0373ВХ, дата на първоначална регис-
трация – 26.05.1994г., придобит с договор за 
дарение, рег.инд.2758/02.12.15г., първоначална 
стойност от 500 лв, с  пазарна цена от 400 /че-
тиристотин/ лева без  ДДС, определена въз ос-
нова на възложена експертна оценка, изготве-
на от инж.Митко Митев, притежаващ сертифи-
кат №756 XI от МП и МФ; лиценз №3088 от АП-
София; сертификати №№1,4,25 и 30 от ЕЦОП-
София;сертификат №300100308 от КНОБ и удос-
товерение №30 от АТС

2. Вид на тръжната сесия – търг с тайно надда-
ване по реда на чл.5 и сл. от 

Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба на дви-
жими вещи – частна държавна собственост

3. Място, време и начин за оглед на вещта
3.1 Административната сграда  на ТП ДЛС 

ГРАМАТИКОВО,общ. Малко 
Търново
3.2. Огледът на вещите се извършва всеки ра-

ботен ден от 9.00 до16.00 часа, 
до деня предхождащ деня на провеждане на тър-

га, след предварителна уговорка в присъствието 
на представител на ТП ДЛС Граматиково 

4. Дата, час и място на провеждане на търга
4.1. Дата на провеждане – 20.09.2021 от 

9.00 ч. в административната сграда на ТП ДЛС 
ГРАМАТИКОВО

Резултатите се обявяват в деня на провежда-
не на тръжната процедура, на мястото за обяви 
на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО и в раздел Процедури 
на интернет адреса на ЮИДП ДП Сливен – www.
uidp-sliven.com

4.2. Повторен търг ще се проведе на 04.10.2021 
г. от 9.00 ч на същото място и 

при същите условия, при условие че няма по-
дадени оферти за тръжните вещи на първия по 
ред търг.

4.3. Краен срок за оглед на вещите и внасяне 
на депозита за участие и за 

депозиране на офертите и документите при евен-
туален повторен търг и – 16.00 ч. на деня преди 
датата на търга.

5. Тръжната документация може да бъде получе-
на от деловодството на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО все-
ки работен ден от 9.00 до 16.30 часа до деня пред-
хождащ деня на търга. Документацията е и публич-
но достъпна на Процедури на интернет адреса на 
ЮИДП ДП Сливен – www.uidp-sliven.com

6. Внасянето на депозита за участие се из-
вършва по сметка на стопанството : ТП ДЛС 
ГРАМАТИКОВО - IBAN:BG67RZBB91551005710774
,BIC: RZBBBGSF в срок  до последния работен ден, 
предхождащ търга. Размерът на депозита е 10% 
от началната тръжна цена  за съответния тръжен 
номер поотделно.

7.  До търга се допускат както физически, така 
и юридически лица

8. Заявления за участие се подават до 16.30ч. 
на деня предхождащ търга в деловодството на ТП 
ДЛС ГРАМАТИКОВО.

9. Лице за контакт: Велина Абаджиева – юрист, 
тел:0884177005

Управителният съвет на СНЦ ПК „Свети Николай Чудотворец” – 
гр. Бургас, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. 
„Лазур”, бл. 89, вх. Б, - партер на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
свиква редовно Общо събрание на членовете на 04.10.2021 г. от 
10.00 ч. в помещението на Сдружението – гр.Бургас, ж.к. „Лазур”, 
бл. 89,вх. Б, - партер

При следния дневен ред:
1. Годишен отчет за 2020 г.
Докладва Стоянка Николова – председател на ПК
2. Финансов отчет
3. Разни
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събра-

нието ще се проведе на 04.10.2021 г. от 11 ч. по реда на чл. 27 
от ЗЮЛНЦ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБ
„СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” – гр.Бургас

П О К А Н А

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

От Росен ПЕТКОВ, в качеството си на управител  
на „ПЕТКОВ АГРО“ ЕООД

Адрес: област Бургас, община Бургас, село Равнец,  
п.к. 8117, ул. „Девети септември“ № 69

СЪОБЩАВА

на засегнатото  население, че има инвестиционно 
предложение за:

„Създаване на 34,000 дка интензивна овощна градина от чере-
ши, изграждане на сондажен кладенец за водовземане от подзем-
ни води, капково-напоителна система, ограда и благоустрояване, 
фотоволтаична система и закупуване на земеделско оборудване“ 
в землището на с. Равнец с ЕКАТТЕ 61145, намиращо се в общи-
на Бургас, област Бургас

Мнения и възражения ще се приемат в срок от 14 (четиринаде-
сет) дни от датата на публикуване на тел. и Е-mail: 0886 741 363, 
anna_petkova67@abv.bg, лице за контакт: Росен Петков.
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всякакви папки. Комплект 
от 10 броя обикновени е 1,99 
лева. Ако са с твърди кори-
ци, само едната може да из-
лезе 2,50 лева.  

Моливи, флумастри и пас-
тели са с доста голям диапа-
зон на цените, в зависимост 
от марката и броя в компле-
ктите. Така например моли-
ви с 12 цвята може да на-
мерите за 5 лева, но има и 
за 15.  Комплект от 36 цвя-
та в метална кутия на из-
вестна марка пък е 36 лева. 
Флумастерите също тръгват 
от 5 лева и в зависимост от 
бранда, цената стига до 54 
лева. Двувърхи 120 броя са 
с етикет 99,90 лева. 

Разнообразието и ценово, 
и в дизайнерски план, е го-
лямо и при несесерите. Има 
ги в 3D-вариант, малки, го-
леми, пълни, празни и в раз-
лични форми. Най-евтините 
са към 5-7 лева. Големите 
с по две прегради и пълни 
са около 20 лева в най-ни-
ския ценови клас. Но други 
марки предлагат същия ва-
риант на цени и от 55 лева. 
Например с „Майнкрафт“ е 
точно 54,90 лева. 

Не забравяйте да ку-
пите и етикети за тетрад-
ките и учебниците. Има в 
различни серии и декора-

ции. Флорална серия от 18 
броя струва 1,44 лева, 18 
броя с футболисти пък е 
5,90 лева.

Трябва да се погрижите 
и за подвързии на тетрад-
ките и учебниците, които 
ще ги запазят за по-дъл-
го. Подвързия с атракти-
вен дизайн, изработена от 
PP-филм, с принтиран ети-
кет, във формат „А5“, е 0,99 
лева. Стандартни във фор-
мат „А4“ са 3,69 лева за 5 
броя. Много практични са 
прозрачните подвързии с 
регулация според ширина-
та на учебника или тетрад-
ката. Единичната им цена е 

40 стотинки, като са предла-
гат в различни цветове. 

Отделете пари и за учеб-
ните тетрадки и сборни-
ци към учебниците, кои-
то по принцип за първок-
ласниците са безплатни. 
Допълнителните пособия 
обаче се заплащат, обикно-
вено се купуват организира-
но от родителите чрез учи-
лището. Те струват между 30 
и 50 лева. Средства трябва 
да се отделят и за екипа по 
физическо – бяла тениска 
и шорти, спортен екип и гу-
менки. В ниския и среден 
ценови клас те обикновено 
излизат 50-70 лева.

За първолака може да 
вземете бутилка и кутия за 
храна. Марков комплект 
кутия и бутилка на „Дисни“ 
е 15 лева, на Марвел – 25 
лева. Единични кутии с раз-
лични други дизайни са око-
ло 5 лева.

Не забравяйте да се 
снабдите и с детски мас-
ки. За това също ще тряб-
ва да заделите ресурс, за-
щото децата ги губят често, 
а ако са еднократни, е до-
бре да вземете предвари-
телно повече.   

В сметката досега не кал-
кулирахме разходите за те-
лефон или таблет на учени-

ка. Таблетът обаче изглеж-
да все по-нужен, предвид 
заявките и тази учебна го-
дина да започне онлайн. Но 
дори и да тръгне присъстве-

но, шансовете това да се 
случи във всеки един след-
ващ момент са повече от го-
леми, предвид настъпване-
то на коронавируса. 
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ни струва първолакът

Бургас събра математици от цялата 
страна на юбилейна конференция

Всяко населено място ще решава присъст-
вено или дистанционно ще ходят децата на 
училище. Това заяви в Бургас просветният 
министър Николай Денков. Той бе на визи-
та в морския град за 50-ата юбилейна кон-
ференция на математиците. Пред журнали-
сти Денков коментира, че има насоки за на-
чалото на учебната година и в тях има дос-
татъчно свобода в зависимост от това как-
ва е конкретната зона на заболеваемост в 
даден град.

„Ако няма заболели учители и деца, учеб-
ната година ще стартира присъствено. Ако е 
много висока, трябва да предпазим здраве-
то на учителите и децата и тогава ще се за-
почне дистанционно. Това е новото за тази 
година. Всяко едно населено място ще може 
да си взима решение за себе си“, коменти-
ра министърът на образованието.

Дали ще се въведе ротационен принцип 
отново, ще зависи според нивото на забо-
леваемост. Денков обясни, че където е въз-
можно, в такива случаи ще се минава на две 
смени. Където обаче няма възможност, кла-
совете ще се ротират – присъствено и дис-
танционно.

„Със сигурност малките деца от 1-4 клас 
ще са приоритет номер едно да са присъст-
вено. Това, което обсъждаме през послед-
ните дни е, че тези класове, в които ще има 
сериозни изпити – 7-и и 12-и също трябва 
да са приоритетни. Ще актуализираме на-
соките за маските, така че да намерим под-
ходяща граница от кой клас да започват да 
се носят маските и кога. В понеделник ще 
качим актуализираните насоки“, каза още 
министърът.

Вчера стана ясно, че учебната година ще 
започне присъствено, според последни-
те мерки, които ще влязат в сила от 7 сеп-
тември.

Растат преките 
чуждестранни инвестиции в 

Георги РУСИНОВ

В дните от 1-ви до 5-ти септември 
Бургас е  домакин на 50-ата юби-
лейна конференция на Съюза на 
математиците в България (СМБ). 
Събитието обичайно се провежда 
през април, но поради епидемич-
ните условия в страната по това 
време бе отложено за началото 
на септември.

Откриването на конференция-
та се проведе в хотел „България“. 
Специално да уважи събитието в 
Бургас пристигна и министърът 
на образованието проф. Николай 
Денков. Сред официалните гос-
ти бяха още заместник-кметът по 
образование на Община Бургас 
Йорданка Ананиева, областният 
управител проф. Мария Нейкова, 
председателят на Общински съ-
вет – Бургас проф. Севдалина 
Турманова, председателят на СМБ 
Николай Николов, председате-
лят на БАН акад. Юлиан Рагевски 
и други.

„За втора поредна година сеп-
тември ще бъде април. Да, така 
се случва, че заради пандемична-
та обстановка се налага да про-
веждаме пролетната конферен-
ция през есента. Все пак се рад-
вам, че продължаваме една 50-го-
дишна традиция Съюзът на мате-
матиците в България да провежда 
своето най-голямо събитие, имен-
но конференцията. На нея присъст-
ват както учители от средното об-
разование, така и университетски 
преподаватели и научни работни-
ци. Смея да кажа, че нашият съюз 
е уникален в това отношение в сво-

ята близо 130-годишна история. От 
много години насам ние сме фактор 
в нашия обществен и научен живот. 
Много съм развълнуван от това съ-
битие и че успяхме да го осъщест-
вим въпреки всички проблеми, ко-
ито създава пандемията. Дано ско-
ро имаме щастието да провеждаме 
нормално конференцията. Тази го-
дина много хора ще се включат и 
онлайн. Благодарности на всички, 
че сте тук“, каза в приветствената 
си реч Николай Николов.

Думата взе и министърът на об-
разованието.

„Вие сте много активни и не-
прекъснато има събития, по кои-
то се виждаме. Математическата 
наука има традиции, в които мо-
гат да й завиждат много акаде-
мични области. Говорим за 50-го-
дини конференции и близо 130 го-
дини от основаването на Съюза. 
Аз не познавам друга научна об-
ласт в България, която да рабо-
ти толкова близко с учениците, не 
само с подготовката на олимпийци-

те, но и тази работа, която обхва-
ща много повече деца. Погледнах 
и програмата на конференцията и 
този синтез между наука, обуче-
ния и високи нива ми хареса“, за-
яви проф. Денков.

Бяха връчени съвместните на-
гради на Международна фондация 
„Св. св. Кирил и Методий“ и СМБ 
за учител по математика и учител 
по информатика и ИТ с най-голям 
принос в откриването и развитие-
то на млади таланти.

Основен акцент в научната про-
грама на конференцията тази го-
дина ще бъде мини симпозиумът 
на тема „Текущи достижения в мо-
делирането на пандемията COVID-
19“, в рамките на който няколко на-
учни екипа, работещи по проблеми-
те на моделирането на пандемията, 
ще представят своите резултати и 
прогнози за еволюцията на забо-
ляването, причинено от COVID-19 
в дадена страна или регион.

В програмата традиционно е 
включена сесия за представяне на 
проекти от международно и нацио-
нално значение, в която ще бъдат 
представени четири проекта: евро-
пейският Scientix в помощ на учи-
телите в областта на STEM, про-
ект по Националната научна про-

грама „Информационни и кому-
никационни технологии за единен 
цифров пазар в науката, образо-
ванието и сигурността“, проектът 
„Математика в електронна среда 
Geogebra Activity (M - GA)“, който 
разработва модел за електронно 
интерактивно обучение по матема-
тика и проектът „Съвременни ком-
пютърни методи за изследване на 
комбинаторни структури, осигуря-
ващи цялостност и сигурност на ин-
формацията“.

Важна част от програмата са 
дискусиите, семинарите и курсо-
вете, предназначени специално за 
учителите по математика, информа-
тика и ИТ. Чрез няколко юбилейни 
доклада ще бъде почетена 50-го-
дишнината на ежегодната конфе-
ренция на СМБ, а също и годиш-
нини на изявени български мате-
матици.

Конференцията на Съюза на ма-
тематиците в България е ежегоден 
национален форум, на който се 
срещат учители и експерти по ма-
тематика и информатика от облас-
тта на средното образование, пре-
подаватели в университети, научни 
работници, представители на биз-
неса и издатели на учебна и науч-
на литература.

Просветният министър:  

Всеки град ще решава за 
присъствието в училище

Висока министерска оценка за образованието в града

Министърът на образованието проф. Николай Денков заяви, че има 
и друга причина, освен конференцията на Съюза на българските ма-
тематици, поради която е в Бургас. С кмета Димитър Николов и екипа 
му той се познава от 2014-а година.

„От тогава водим разговор за това какво прави Бургас в образо-
ванието и научните изследвания, за което има прекрасни примери в 
това отношение. Виждаме ги в медиите. За съжаление през 2014-а не 
можа да се реализира една мечта – така наречените регионални цен-
трове. През последните месеци обаче се появи още нещо, което е и 
причина да бъда тук. Това е анализът на картата за висше образова-
ние, който показа, че в Бургас наред с изключителните успехи, които 
имат в училищното образование, има много сериозен потенциал за 
развитие на някои области във висшето образование“, посочи про-
светният министър.

Денков добави, че заедно с кмета Димитър Николов и министъра на 
туризма Стела Балтова са говорили за развитието на туризма в про-
фесионалните гимназии и как това да се пренесе във висшето обра-
зование. 



Съветници питат, 
администрацията отговаря Янчо НИКОЛОВ

30 засегнати семей-
ства от болеста Хънтинг-
тън от цялата страна об-
мениха опит в Бургас по 
време на  „Седмица за 
болестта на Хънтингтън“. 
Събитието HD WEEK има 
за цел да предостави ця-
лостна подкрепа на се-
мейства, засегнати от 
болестта.

Физиотерапия, арт-те-
рапия, групи за подкре-
па и индивидуални пре-
гледи от специалисти, 
бяха част от програмата 
на HD WEEK, семейства-
та имаха възможност да 
споделят помежду си и 
да бъдат прегледани от 
специалисти, ангажира-
ни в тяхната терапия. 
Специално за събитието 
невролог и психиатър от 
УМБАЛ „Александров-
ска“ пристигнаха от Со-
фия, за да могат пациен-
тите да получат консул-
тация и преглед при спе-
циалисти в заболяване-
то.

Семинарът имаше за 
цел да събере заедно хо-
ра с рядкото генетично 
заболяване, както и ле-
кари, психолози, които 
да получат необходима-
та информация и съвети, 
как да разпознават бо-
лестта и да се справят с 
нея.

Целта на организато-
рите бе да се създаде 
общност на болните от 
това заболяване, където 
заедно да обменят съве-
ти, информации, свърза-
ни с протичането на бо-
лестта  и взаимна психо-
логическа подкрепа.

Болестта на Хънтинг-
тън е много рядко и ко-
варно  генетично забо-
ляване.

В България от него бо-
ледуват около 700 души. 
Само в Бургаска област 
има около 30 семейства.

Болестта се предава 
наследствено и симпто-
мите се проявяват в по- 
късен етап от живота, 30-
40 години.

Единствено генетично 
клинично изследване по-
казва дали сте болен, 
или не. 

Хънтингтън е трудно 
разпознаваема за лека-
рите. Често те я бъркат с 
биполярно разстройство 
или шизофрения. 

Много от болните не 
знаят, че носят това за-
боляване. А проявите на 
симптомите са в зряла 
възраст. Тези и други 
проблеми дискутираха 
болни и членове на те-
хни семейства на  чети-
ридневен семинар на 
българската Хънтингтън 
асоциация, който се  
проведе в Бургас.

Лечение няма. Има 
поддържаща терапия  с 
тетрабеназил. Лекар-
ственият продукт струва 
400 лева за един месец и 
почти не се открива на 
пазара. Не се покрива 
от НЗОК.

Въпреки дългогодиш-
ните опити на организа-
цията да реши тези про-
блеми, резултат няма.

„Борихме се заболява-
нето да влезе по Здрав-
на каса. Лекарствата съ-
що да се поемат от нея. 

Все пак един страдащ от 
нея взема 200 лева инва-
лидна пенсия. Писахме 
на министрите на здра-
веопазването, които се 
смениха  от 2014 година 
насам. Няма резултат. 
Обичайното прехвърля-
не на топката и нищо по-
вече,“ казва Наталия 
Григорова - председател 
на Българска Хънтингтън 
асоциация.

Известно е, че поддър-
жащата терапия е ком-
плексна - медикаментоз-
на, психологическа, фи-
зиологична.

Хънтингтън засяга глав-
ния мозък. Генът-винов-
ник за нея кара мозъч-
ните клетки да произ-
веждат дефектен проте-
ин. На малко по-късен 
етап се проявяват симп-
томи на така наречената 
„хорея” (от гръцки) - 
танц. 

Болните започват да 
правят неволеви движе-
ния. Постепенно се за-
сягат тъканите на цялото 
тяло. Продължителнос-

тта на живот е от 5 до 20 
години след развиване 
на симптоматиката.

Ако мъж или жена от 
едно семейство  носят 
„дефектния ген“ в себе 
си, то опасността да се 
предаде на поколението 
им е 50 на 50. 

„Страшното и коварно-
то  е, че вече може да си 
създал семейство, да 
имаш деца и в момент , 
когато си в разцвета на 
силите си, да развиеш 
симптомите,“ разказва 
Мариана, на 34 години, 
от Бургас. 

Тя е диагностицирана 
преди 10 години. В мо-
мента е в ремисия.

 Болестта стои на едно 
ниво, не се развива.

Била е на 24 години, 
когато научава страшна-
та новина след клиничен 
тест.

Тя е изключително до-
волна от семинара. Чрез 
него  преодолява страха 
и се учи да живее пълно-
ценно. 

„Научих, че не съм са-
ма. Това е много важно. 
Виждам специалисти, 
които търсят и ще откри-
ят начин да се справят с 
болестта. Те ни помагат, 
наставляват, информи-
рат. Имаме колективни 
занятия, които са от го-
лямо значение за нас.“

Жената е убедена, че 
всичко е само в главата 
на човек. Когато е запо-
чнала да пие медикамен-
ти се влошила. Получила 

внезапни пристъпи на 
хорея. След спирането 
им се възстановила. На 
този етап единственото, 
което прави е да бъде 
социално и физически 
активна.

„Ходя на работа напъл-
но нормално. Бягам вся-
ка вечер. Спортът и со-
циалният живот ме от-
вличат от мислите за бо-
лестта. Нужни са повече 
такива общи мероприя-
тия,“ споделя Мариана.

От Асоциацията ще на-
правят постъпки за „Цен-
тър за рехабилитация“ в 
Бургас.

„Искаме да направим 
хоспис, където за болни-
те да се полагат колек-
тивни грижи. В Бургас 
има много с това заболя-
ване. По принцип това е 
„моряшка болест“. Има 
версии, че преди векове 
се е появила от плесен 
върху хляба, който моря-
ците са консумирали на 
корабите. Не е научно 
доказано, но има логика. 
Най- голям процент на 
заболеваемост се на-
блюдава по крайбреж-
ните градове на Черно-
морието“, твърди  Ната-
лия Григорова.

„Една сплотена Хън-
тингтън общност, под-
крепена от държавните 
институции и общество-
то, ще покаже, че и най-
лошата болест не е при-
съда“, казват от там.

„За съжаление, все 
още чуваме разкази за 

стигматизация и дискри-
минация. Жена от Бур-
гас, която е в  напреднал 
стадии на заболяването, 
разказа, как по време 
на преглед за трудоу-
строяване е била обви-
нена от ТЕЛК-комисията 
в Бургас в преструвки. 
Това е показателно, как-
то за нивото на компе-
тентност, така  и за отно-
шението на обществото 
към тези болни, като ця-
ло“, разказва Наталия 
Григорова.

Силно застъпничество 
в Европейския парла-
мент се осъществява от 
страна на Европейската 
Хънтингтън асоциация и 
общността на засегнати-
те, което цели лобиране 
за по-добра грижа за за-
сегнатите и достъп до те-
рапия по едно и също 
време за всички засег-
нати в Европа.

Българска Хънтингтън 
асоциация предлага без-
платна рехабилитация и 
психотерапия за засег-
натите в София, само ка-
то част от дейностите си 
като гражданска органи-
зация, в център, изгра-
ден с дарения. Органи-
зацията работи с малко, 
но силно ангажирани в 
каузата специалисти. 
Планува се стартиране 
на група за подкрепа на 
семейства, засегнати от 
болестта в Бургас, пора-
ди големия брой на по-
търпевшите в този ра-
йон.

30 бургаски семейства  
с рядка генетична болест

„Черноморски фар“

Бургаският свободен 
университет приветства 
инициативата на Минис-
терството на образова-
нието и науката за 70% 
ваксиниран персонал, 
която на този етап стар-
тира в училища и инсти-
туции в сферата на сред-
ното образование, съоб-
щиха от учебното заве-
дение. БСУ достигна 
70% ваксинирани пре-
подаватели и служители 
срещу Covid-19 и споде-
ля тази добра практика 
за обществена отговор-
ност. Университетът, на-
влизайки след месец в 
своята 31-ва година, оч-
аква да посрещне на-
стоящите и бъдещи сту-
денти в здравословна 
среда.

БСУ се присъединява  
към инициативата за  

70% ваксинирани
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ОбществО
4 Бъркат Хънтингтън с шизофрения

4 От асоциация настояват за хоспис

ОБЯВЛЕНИЕ

"Пристанище Бургас" ЕАД обявява търг с тайно над-
даване за отдаване под наем открита площ от 125 кв.м. 
- публична държавна собственост, предоставен за 
ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, находяща се в 
пристанищен терминал „Бургас изток 1”.

Информация за обектта е поставена на видно място 
в административната сграда на „Пристанище Бургас" 
ЕАД, както и в обявлението публикувано но интернет 
страницата на дружеството – www.port-burgas.bg.

Вид на търга - с тайно наддаване.
Срокът за закупуване на тръжна документация е до 

16.30 часа на 04.10.2021 г.  
Срокът за подаване на заявленията за участие е до 

16.30 часа на 05.10.2021 г. 
Заявления, постъпили след този срок, не се разглеж-

дат. 
Търгът ще се проведе на 06.10.2021 г. от 10.00 ч.

WWW.faragency.bg

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

смарт устройства

Семейства от цялата страна се събраха на семинар в Бургас
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

3-9 септември 2021, бр. 493

Айтос ще има изцяло  
нова детска градина за 120 деца

Община Айтос изпъл-
ни желанието на мла-
дите хора, които актив-
но спортуват, и изгради 
нова зона за спорт в гра-
динката на улица "Парко-
ва". Монтирани са сило-
ви уреди, настилката е гу-
мирана. Предстои теренът 
около площадката да бъде 
затревен.

В поредното ново спорт-
но съоръжение в града, 
Общината е инвестирала 
12 000 лева собствени бю-
джетни средства. Целта 
е да бъде осигурена още 
една възможност за ак-
тивен начин на живот на 
младите хора.

С цветни лехи, асфалти-

рани алеи, детска и спорт-
на площадка, градинката 
на "Паркова" е вече добре 

подредено и привлекател-
но място не само за деца-
та и младежите, но и за 

всички жители на кварта-
ла и града.

Нп

Айтос с поклон  
за 136 години от 

Съединението 
На 6 септември 2021 г.,  

от 10.00 часа в двора на бившето 
Логопедично училище

В края на месец август 
Община Айтос започна из-
пълнението на проект за 
изграждане на нова ино-
вативна детска градина в 
центъра на града. Финан-
сирането е по Програмата 
на МОН за „Изграждане, 
пристрояване, надстроява-
не и реконструкция на дет-
ски ясли, градини и учили-
ща за периода 2020-2022 г." 
Общината получи 3 000 000 
лв. за изграждането на из-
цяло ново детско заведе-
ние по Модул 1 на Програ-
мата - „Детски ясли и дет-
ски градини – изграждане 
на нови сгради, както и при-
строяване, надстрояване и 
реконструкция на същест-
вуващи“. 

Финансирането е за стро-
ителство на нова материал-
на база, която гарантира 
здравословни и качестве-
ни условия за обучение на 
айтоските деца. Целта на 
проекта на Община Айтос е 
преодоляване на недостига 
на места в детските гради-
ни и в яслените групи и оси-
гуряване достъп на всички 
деца до предучилищно об-
разование.

Новата детска градина се 
изгражда върху имот пуб-
лична общинска собстве-
ност, на мястото на бивше-
то Детско отделение на 
„МБАЛ - Айтос“ ЕООД. Ста-
рите сгради вече са събо-
рени, теренът е изравнен и 
подготвен за строителство-
то, видя вестник „Народен 
приятел“. 

„Абсолютно всички про-
цедури по събарянето на 
старите постройки и раз-
чистването на парцела, 
както и за избора на из-
пълнител за строителство-
то на новата детска гради-
на са приключили в срок. В 
неформални разговори със 
строителя на детската гра-

дина имаме уверението, че 
до края на годината обектът 
ще бъде приключен до груб 
строеж. За да се използват 
зимните месеци за довър-
шителните работи вътре. 
Предполагаме, че някъде 
до април-май догодина ще 
имаме нова детска градина 
за 120 деца. Факт е, че в Ай-
тос и общината се чувства 
изключително остро нужда-
та от нова детска градина. 
Защото има деца, които не 
могат да бъдат обхванати 
от съществуващите детски 
градини", коментира за об-
щинското издание кметът 
Васил Едрев.

Според градоначалника 
очевидно е, че родителите 
много се вълнуват и вече 

дори мислят за името на 
новото детско заведение. 
„По този въпрос още не сме 
мислили, но интересното е, 
че ми беше зададен от за-
интересовани млади майки 
на старта на строителните 
дейности. Признавам, не 
сме вземали решение как 
и по какъв начин да бъде 
избрано името на детската 
градина. Но със сигурност 
ще се допитаме до гражда-
ните, които винаги са били 

активни в това отношение. 
И вярвам, че ще стигнем до 
консенсус във връзка с но-
вото име на тази, предпо-
лагам хубава детска гра-
дина, която предстои да 
изградим", заяви градона-
чалникът.

Стана ясно, че общин-
ският паркинг в близост ще 
продължи да функционира. 
За да се облекчи трафикът, 
ще има нов вход  към дет-
ската градина, за да могат 
родителите да го ползват, 

когато водят и прибират де-
цата си. 

„Изключителната заслу-
га за спечелването на този 
важен за гражданите на 
общината проект е на раз-
ширения състав на екипа, 
който подготви проектно-
то предложение. Благодаря 
на всички членове на този 
екип за извършената огро-
мна по обем подготвител-
на работа", коментира  още 
кметът Васил Едрев.

Нп

Още напролет 

Старото Детско отделение вече го няма

Така ще изглежда новата детска градина за 120 деца в самия център на Айтос

Кметът Васил Едрев: „Не сме мислили за име на 
детската градина, ще чакаме предложения от граж-
даните“

Община Айтос изгради нова 
зона за спорт в градинката 

на улица „Паркова“

Разчистиха терена, 
строителството започва до дни



На 27.08. 2021 г., в Общи-
на Айтос заседава Постоян-
ната комисия по  „Образо-
вание, култура, спорт, тури-
зъм, здравеопазване и соци-
ални дейности” към Общин-
ски съвет-Айтос, с председа-
тел Атанас Маринов. Комиси-
ята беше определена с реше-
ние на местния парламент, с 
цел да изработи Правилник 
за финансово подпомагане 
на семейства с репродуктив-
ни проблеми. 

Припомняме, че предложе-
нието беше внесено от Миле-
на Куртова-Радева, общин-
ски съветник от БСП мина-
лата година. На заседанието 
през месец юли Общинският 
съвет реши  освен седемте 
общински съветници, в коми-
сията да се включат АГ-спе-
циалистите д-р Станка Или-
ева и д-р Мария Димитрова, 
Ганка Генчева -  главен юрист 
в Община Айтос и Фатме Ну-
ретин - старши експерт в Ди-
рекция „КОВЗС“. 

Поканата за участие в за-
седанието уважи Валентина 
Иванова - координатор на 
Донорски програми към Фон-
дация "Искам бебе" и главен 
експерт в Дирекция "Здраве-
опазване" към Община Ва-
рна. Екипът от Айтос обсъди 

с Валентина Иванова свои-
те предложения, а тя от своя 
страна даде полезни насоки 
за критериите, които да бъ-
дат включени при изготвяне-
то на документа. 

Стана ясно, че Община 
Варна от 7 години работи 
по този проект и може да 
се похвали с немалко поло-
жителни резултати. За ин-
формация на айтозлии, след 
като бъде изработен Пра-
вилникът с критерии за от-
пускане на финансова по-

мощ, той ще бъде качен на 
сайта на Общината и всеки 
гражданин ще има възмож-
ност да се запознае с него и 
да даде предложения за ко-
рекции и допълнения в рам-
ките на едномесечен срок. 
Правилникът влиза в сила 
след приемането му от Об-
щинския съвет. С приемане-
то на Бюджет ̀ 2022 ще може 
реално да се подпомагат се-
мейства с репродуктивни 
проблеми.

Нп
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Айтос разработва правилник за подпомагане 

на хора с репродуктивни проблеми 

Чрез общинския вестник „Народен приятел" искам да 
благодаря на кмета на община Айтос Васил Едрев и на 
кмета на село Пирне Манчо Железов за асфалтиране 
на улицата, на която живея, в селото.

От години нашата улица беше в изключително лошо 
състояние. Трудно ни беше да се придвижваме, особено 
при лоши метеорологични условия. Сега движението е 
улеснено, както за пешеходците, така и за автомобили-
те. Промени се като цяло и визията на квартала.

Благодарим Ви! Бъдете здрави, уважаеми управници 
и все така се грижете за проблемите на хората!

марушка БАНКиНА

Преди... и сега

Бранимира НиКОЛОвА - 
общински съветник, член на  
пК „Образование, култура, 
спорт, туризъм, здравеопазване 
и социални дейности”

Дали от някаква кривора-
збрана либералност, дали от 
пуста мода, или за да демонс-
трират благосъстояние, оказ-
ва се, че възрастните сами 
залагат децата си като бом-
би на пътя.

Макар и малък град, Айтос не 
изостава в световните тенден-
ции за използването на елек-
трически скутери и тротинет-
ки за придвижване. По този ал-
тернативен начин на движение 
се има предвид, че пазим при-
родата, избягваме трафик, няма 
нужда от паркомясто и т.н. Ай-
тос е малък град и всичко е на 
една ръка разстояние. Вмес-
то да карат колело обаче, тий-
нейджъри и деца, някои от кои-
то на видима възраст под 14 го-
дини, могат да бъдат забеляза-
ни да се движат с електрически 
скутери по улиците, площада и 
парк „Славеева река“, да карат 
без да спазват никакви прави-
ла, много често по двама, кое-
то застрашава и крие опасност 
за всички участници в движени-
ето. Момчета, които са ги яхна-
ли, изскачат напълно ненадей-
но пред колите, секат пътя на шо-
фьорите и преминават в насрещно-
то без да подават каквито и да било 
предупредителни знаци. За кошмар 
на майките с малки деца, електрич-
ките фучат през пешеходните зони 
и дори алеите на парка.

Причините за случващото се най-
вероятно са комплексни, може би 
контролът от органите на реда е 
слаб, но като че ли по-голямата отго-
ворност е на родителите, които купу-
ват тези скъпи играчки на децата си 
и им позволяват да ги карат.

За съжаление новите правила, ко-
ито са влезли в сила от миналата го-
дина, за основен критерий за опре-
деляне електрическите тротинетки 
като инвидидуално електричеко или 
моторно превозно средство с оп-
ределена категория, не е мощност-
та на двигателя или конструктивна-
та максимална скорост, а наличие-
то или липсата на място за сядане и 
височината на неговата референтна 
точка. Както забелязваме, повечето 
тийнейджъри се движат на тротинет-
ки без място за сядане и като цяло 

не подлежат на санкции.
И така – наказани най-вероятно 

няма. По-лошо – няма да има, защото 
всичко това се случва със знанието и 
разрешението на майките и бащите. 
Дали от някаква криворазбрана ли-
бералност, дали от пуста мода, или 
за да демонстрират благосъстояние, 
оказва се, че възрастните сами за-
лагат децата си като бомби на пътя. 
И след като те нямат самосъзнание 
колко опасно би могло да бъде това 
и не ги е грижа, какво да очакваме 
от самите деца?

Ето и някои от новите правила, 
свързани с ползването и управлени-
ето на този тип превозни средства:

- На първо място, електрическите 
тротинетки могат да се движат по 
велосипедната инфраструктура (ве-
лоалеите) и по градските пътища, по 
които позволената скорост е до 50 
км/ч. Правилото е това да може да 
става, когато по съответната улица 
няма изградена велоалея. Съответ-
но, електрическите тротинетки тряб-
ва да се движат възможно най-вдя-
сно на платното за движение.

- За електричеките тротинетки 
е забранено движението в BUS-
лентите и по тротоарите, както и 
във всички зони, маркирани със 
знак за забрана на влизане на 
велосипеди.

- Максималната допустима 
скорост на движение е 25 км/ч. 
Доколкото голяма част от елек-
трическите тротинетки не показ-
ват на дисплеите си скоростта 
на движение, то техните вода-
чи ще трябва или да се сдобият 
с такива, или да намерят друг 
начин да спазват ограничение-
то. За момента обаче не става 
ясно по какъв начин ще се кон-
тролира спазването на това из-
искване.

- По отношение на водачите на 
електрическите тротинетки ва-
жат и следните забрани:

1. Да превозват други лица.
2. Да се движат успоредно с 

друга тротинетка или двуколес-
но пътно превозно средство.

3. Да управляват тротинетка-
та без ръце.

4. Да се движат в непосред-
ствена близост до други пътни 
превозни средства или да се 
държат за тях. 

5. Да превозват, теглят или 
тласкат предмети, които пречат 
на управлението на тротинетка-
та или създават опасност за дру-
гите участници в движението.

 6. Да използват мобилни телефони 
при управлението на тротинетката.

- С промените в Закона за дви-
жението по пътищата, свързани с 
електрическите тротинетки бяха въ-
ведени и възрастови ограничения. 
Така, деца под 14-годишна възраст 
няма да могат да управляват елек-
трически тротинетки, а тези от 14 до 
16 години ще могат да се движат в 
рамките на велосипедната инфрак-
структура.

- През нощта, както и при намале-
на видимост, водачите на тротинет-
ки са длъжни да използват светло-
отразителни елементи върху види-
мата част на облеклото, позволява-
щи да бъдат лесно забелязани. До-
пълнително задължение на водачите 
е  тротинетките им да бъдат с вклю-
чени светлини.

- Задължението за носене на кас-
ка се отнася единствено за лицата 
до 18-годишна възраст.

Списъкът с правила не е никак ма-
лък, въпросът е кой е запознат с тях 
и дали се спазват.

Електрическите скутери – забавление или опасност?

Получи подкрепа 
и заимства опит 
от Община Варна 

Все така се грижете за 
проблемите на хората!
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От 18 септември до 3 октомври - по домовете 

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на стро-
ителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци,  речни ко-
рита, ниви, горски територии, пътища, дерета. Нарушителите ще бъ-
дат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да де-
понира строителни отпадъци, трябва да подаде заявление до кме-
та на Община Айтос, и да получи Разрешение от кмета на Общи-
на Айтос за извозването на строителния отпадък до съответна-
та площадка. 

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на 
гражданите в сградата на Община Айтос или чрез електронна поща 
на адрес: aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя Иванова – Старши експерт, Дирекция 
„ТСУРР”, стая №6, тел. 0897 992 321.

От 7 септември до 3 ок-
томври 2021 г. ще се про-
веде 18-ото поред пребро-
яване на населението и 
жилищния фонд в Републи-
ка България. В тази връз-
ка, при спазване на Указа-
нията на МЗ за провежда-
не на Преброяване `2021 
в условията на извънред-
на епидемична обстанов-
ка, на 30 август т.г. Общин-
ската преброителна коми-
сия - Айтос с председател 
Мариана Димова - зам.-
кмет на Община Айтос, 
съвместно с ТСБ - Югоиз-
ток проведе обучение за 
всички лица, одобрени за 
преброители, контрольо-
ри и резерви за Пребро-
яването на населението 
и жилищния фонд в Репу-
блика България през 2021 
година. 

96 преброители и 18 кон-
трольори ще участват в 
Преброяване `2021 в об-
щина Айтос, научи вест-
ник „Народен приятел“. По 
време на обучението пре-
броителите и контрольо-
рите бяха запознати със 
Закона за преброяване-
то, съдържанието на пре-
броителните карти, начи-

на и времето на работа, 
заплащането, правата и 
задълженията им. Специ-
ално внимание беше обър-
нато на стриктното спазва-
не на противоепидемични-
те мерки и указанията на 
Министерство на здраве-

опазването за провежда-
не на Преброяване `2021. 
Още преди обучението 
на всички участници бяха 
раздадени обучителни ма-
териали, предпазни маски 
за многократна употреба и 
дезинфектанти.

След обучението, на пре-
броителите са издадени 
специални карти за леги-
тимация. Всеки гражда-
нин ще може да се обади 
в националната статисти-
ка, за да научи името на 
преброителя, който ще го 

посети. 
За преброено лице, на 

преброителя ще се запла-
щат 2.50 лв., за  жилище – 
1.00 лв., а за сграда – 0.70 
лева. От преброените он-
лайн домакинства преб-
роителят ще трябва да по-
лучи специален код, гене-
риран от информационна-
та система, за което ще му 
се заплатят 0.80 лева.

Преброяването ще се 
проведе на два етапа. От 
0,00 часа на 7 септември 
до 24.00 часа на 17 септем-
ври  2021 година ще се про-
веде преброяване на насе-
лението чрез попълване на 
електронна преброителна 
карта. Електронното пре-
брояване ще бъде достъп-
но на територията на цяла-
та страна. От 8.00 часа на 
18 септември до 20.00 часа 

на 3 октомври 2021 година 
ще се проведе преброява-
не с преброители и посе-
щение на жилищата и до-
макинствата.

Получените от пребро-
яването данни ще бъдат 
основа за вземане на ин-
формирани управленски 
решения, разработване 
на стратегии и конкрет-
ни национални и регио-
нални секторни политики 
от централните и местни-
те органи на управление 
в страната.

Между 18 септември и 
3 октомври ще стартират 
посещенията по домове-
те. Преброителите ще имат 
право да позвънят на вра-
тата ни от 8.00 до 20.00 
часа всеки ден, включи-
телно в събота и неделя. 

Нп

Айтос разработва правилник за подпомагане 
на хора с репродуктивни проблеми 

Преброители и контрольори се обучаваха на групи с цел стриктно спазване 
на противоепидемичните мерки

Айтоското тракийско дружество приветства инициати-
вата на Община Айтос за строителството на нова детска 
градина на улица „Щерю Русев". Но на № 4 на тази ули-
ца се помещаваше клубът на дружеството, който вече 
не съществува. Със загриженост за съдбата на имуще-
ството, придобито с лични средства и дарения, Управи-
телният съвет предлага на Общината и Общинския съвет, 
Договор №550/02.06.2016 г. да бъде продължен с анекс, 
който да позволи на дружеството безвъзмездно полз-
ване на приземното помещение на улица „Станционна" 
№59, което в момента не се използва.

Липсата на помещение наложи съхраняване на иму-
ществото в частен гараж. Това затруднява изпълнение-
то на годишната програма на Тракийско дружество „1897 
Петър Киприлов", което работи в подкрепа на културна-
та дейност на Общината и за патриотичното възпитание 
на децата и младите хора.

Управителен съвет 
ОБЯвА

КУрс зА здрАвОсЛОвНО ОтсЛАБвАНе
времетраене - 1 месец

заплащане: 20.00 лв. при записване + 30.00 лв. в 
края на курса

записване и информация на тел.: 0878 886 004

Доста усилия е употребил неизвестен засега хулиган, 
вероятно с ножовка или трион, за да "осакати" тази пей-
ка в самия център на Айтос, поставена до кафе "Джой". 
Мрежата се взриви - да бъде открит, и да му се "даде въз-
можност" да скове нова пейка.

ЛЯТНА РАЗПРОДАЖБА
От 1 септември стартира лятната разпродажба на офи-

циални и булченски рокли в магазина на улица „Алек-
сандър Стамболийски" № 8 в град Айтос (до шивашко-
то ателие, срещу кафене JOY).

Очакваме ви!

ОБЯВИ
• Тел. 0884 407 163 ПРОДАВА апартамент в Айтос, ул. „Петър 

Берон“ № 1, ет. 3, супер център, тухлен, след основен ремонт. 
Цена 80 000 лв.

• ПРОДАВА се апартамент в град Айтос, близо до Автогарата, 
етаж ІІ /среден/. Напълно обвазеден - нова баня, нова дограма, 
три тераси, голямо мазе с метална врата. Цена 43 000 евро - въз-
можен коментар на място. За запазване на час за оглед и повече 
информация, звънете на тел. 0894 66 40 03.

• Тел. 0558/ 2 51 35 Айтос ПРОДАВА гараж и гаражна стая в цен-
търа, ул. „Богороди“ № 10А. Цена по споразумение.

• Тел. 0558/ 2 51 35 Айтос ПРОДАВА апартамент в гр. Малко 
Търново, 58 кв.м. Цена по договаряне. 

• Тел. 0878 603 302 ТЪРСИ жена за почасово гледане на въз-
растна жена от Айтос.

търси да назначи 
• механик в пункта за годишни технически 

прегледи.  Изисквания - средно или висше техническо 
образование и категория „С“.

• Шестима шофьори за превоз на ученици.
Може и пенсионери. Нетна (чиста) заплата -  

740 лв., плюс 80 лв. Ваучери за храна.
телефон за връзка и повече информация:  

0879 29 77 22

„Айтос - автотранспорт" ЕООД

Тракийско дружество 
„1897 Петър Киприлов“ - 

Айтос иска нов клуб

От 0.00 часа на 7 септември до 24.00 часа на 17 септември - онлайн



„Много съм доволен от 
сезона. По наши изчис-
ления, до края на септем-
ври ще изчистим всич-
ки текущи задължения. 
Само се надявам, епи-
демиологичната обста-
новка да позволи да по-
работим още". Това каза 
пред медиите управи-
телят на „Генгер" ЕООД 
Димо Димчев, минути 
след като Общинският 
съвет с пълно мнозин-
ство прие отчета му за 
дейността на общинско-
то дружество за 2020 го-
дина. Димчев сърдечно 
благодари на всички ра-
ботещи в дружеството и 
подчерта, че  благодаре-
ние на техните идеи, ра-
бота и всеотдаен труд, 
Етнографският комплекс 
е успял да преодолее 
негативната финансо-
ва тенденция. „Със си-
гурност сме допускали 
и грешки, но се надявам 
те да са много по-малко“, 
каза още управителят.

Димчев получи висо-
ка оценка за работата 
си, съветници от различ-
ни политически сили го 
поздравиха за свърше-
ното дотук. Общо беше 
мнението, че управителят 
е успял да съживи „Ген-
гер" и да го превърне в 
привлекателно място за 
много български турис-
ти не само от областта, 
но и от цялата страна. 
„Принос за обновяване 
на комплекса има и про-
ектът на Община Айтос 
за реновиране на адми-
нистративната сграда“, 
казаха  съветници за об-
щинското издание. 

Отчетът за дейността 
на „Генгер" ЕООД през 
нелеката 2020 година 
беше първият сигнал за 
финансова стабилизация 
на дружеството. „Година-
та започна с финансова 

задлъжнялост към дос-
тавчици, данъчни и осигу-
рителни институции, как-
то и към персонала. Про-
тивоепидемичните мер-
ки, свързани с пандемия-
та, усложниха ситуация-
та. Целевата помощ, от-
пусната от Общината за 
справяне с последстви-
ята от наложените огра-
ничения, беше „добре 
дошла", но недостатъчна 
като финансово измере-
ние, за да покрие нуж-
дите на общинската фир-
ма", пише в отчета си уп-
равителят. 

Обратът е през месец 
май, след отпадане на 
ограниченията. Възста-
новявайки дейността си, 

„Генгер" реализира си-
лен летен сезон, обслуж-
ва задълженията си и за-
деля част от средствата 
за подновяване на ма-
териално-техническата 
база. Точно материал-
ната база се оказва най-
големият финансов про-
блем на дружеството, 
признава Димчев. Спо-

ред него, лип-
сата на инвес-
тиции в кафене-
то, хотела и ме-
ханата през по-
следните годи-
ни, са причина 
за ниската кон-
курентоспосо-
бност, а от там 
- и за ниските 
финансови по-
стъпления.

В края на лет-
ния сезон са ин-
вестирани сред-
ства в подобря-
ване на инте-
риора на меха-
ната и кухнята 
към нея. Запо-
чнал е цялост-

ният ремонт на стаите в 
хотелската част, закупе-
на е телевизионна техни-
ка. Управителят увери съ-
ветниците, че промените 
в „Генгер" продължават 
и през 2021 година. Дру-
жеството ще инвестира 
в покривите на сгради-
те, в нов модерен детски 
кът, ще подмени част от 

каменната настилка. На-
деждата е, че солидни-
те финансови средства 
за реализиране на тези 
добри идеи ще дойдат от 
търговската дейност на 
комплекса. „Процесът е 
бавен, но възможен. Оп-
тимизъм ни дават прихо-
дите през 2020 година, ко-
ито въпреки тримесечно-
то затваряне (и то през 
силния период) не са по-
различни от предходните 
години", казва още Дим-
чев. Според него, това се 
е случило най-вече зара-
ди оптимизираните раз-
ходи във Фонд „Работна 
заплата", което не дове-

ло до занижаване на ка-
чеството. Димчев се на-
дява на повече приходи, 
които да гарантират и 
по-големи разходи в ин-
фраструктурата. Загуба-
та в края на финансова-
та година, новият упра-
вител обяснява със сла-
бия есенно-зимен сезон, 
през който приходите не 
могли да покрият разхо-
дите, с ковид-кризата, 
с направените ремонти 
и „някои ненавременно 
взети решения".

2021 година изглежда 
да е по-успешна, поне 
дотук. През това лято 
програмата на „Генгер“ 
е богата - организират 
се различни тематич-
ни кулинарни и музикал-
ни вечери, които вече са 
традиция за комплекса. 
„Според мен комплексът 
е създаден, за да преда-
дем на нашите деца бъл-
гарските бит, традиции 
и обичаи – да ги позна-
ват, съхраняват и преда-
ват на бъдещите поколе-
ния. Около 600 деца това 
лято посетиха „Генгер“ и 
се запознаха със зана-
ятите, докоснаха се до 

традициите. Тенденция-
та е да ги запазим и раз-
вием“, казва Димчев. Ще 
припомним, че той пое 
поста управител точно 
преди една година.  

Откакто е на управлен-
ския пост, Димчев обмис-
ля различни инициативи. 
Една от тях е да органи-
зира минивариант на 
„Славееви нощи“ в ком-
плекса през месец сеп-
тември. Заради панде-
мията обаче, отлага реа-
лизирането на идеята за 
следващата година. 

Димчев е категоричен, 
че финансовото състоя-
ние на дружеството вече 
е добро. Има текущи за-
дължения, които обаче 
могат да бъдат покрити 
още до края на лятото. 
До края на месец септем-
ври пък ще бъде финали-
зирано строителството и 
преобразуването на ад-
министративната сгра-
да в Посетителски цен-
тър. По общински про-
ект е предвидено специ-
ално оборудване за цен-
търа, научи още вестник 
„Народен приятел“. 

Нп
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стр.4 Народен приятел14
Общинският съвет с висока оценка 
за управлението на „Генгер" ЕООД
Димо Димчев за финансовата 
стабилност на комплекса: 
„Процесът е бавен, но възможен!“

ГръцКА вечер във „вОдеНицАтА“
етнографски комплекс „Генгер“ - Айтос

ви кани на гръцка вечер в механа „воденицата" 
На 3 септември, петък, нашите приятели от  „El greco band"  
отново ще вдигнат градуса с невероятната гръцка музика.  

много кулинарни изкушения. Купонът е гарантиран.  
Не го пропускай. 

телефон за резервации: 0885 620 863
Фонд музика - 9.00 лв.

Николай Урумов предста-
ви пред айтозлии, под от-
крито небе автобиографич-
ния си моноспектакъл „От 
роля в роля“. Уникалният 
актьор предизвика емоцио-
нална буря и върна зрите-
лите към едни много хубави 
времена... 

Представлението бе ко-
лаж от любими роли и песни, 
които актьорът е изпълнявал  
през годините и възможност 
за айтозлии да надникнат 
„зад завесата" на вълшеб-
ния свят на театъра. 

На импровизираната сце-
на в Етнографски комплекс 
„Генгер" в Айтос оживя-
ха Бай Ганьо, Санчо Пан-
са, Маргариди от „Кривора-
збраната цивилизация“, от-
къси от „Ривизор“ на Гогол, 
„Службогонци“ на Вазов...

Актьорът разказа и за 
весели и забавни момен-
ти от съвместната си рабо-
та с наши именити актьори 
на сцената и на снимачна-
та площадка – Георги Черке-
лов, Стефан Данаилов, Сто-
янка Мутафова, Антон Гор-
чев, Иван Кондов, Петър 
Слабаков, Георги Русев...

Димо Димчев

Засилен туристически интерес към „Генгер" през 
това лято

Местният парламент единодушно прие отчета и похвали управителя 

Административната сграда на „Генгер" ЕООД е ре-
новирана по проект на Община Айтос

Николай Урумов  
с автобиографичен  

спектакъл в „Генгер“

Актьорът с инициатора на събитието Браними-
ра Николова



Ñåä ìè÷ íî îá ùèí ñêî ïðè ëî æå íèå, áðîé 534, 3 ñåïтåìвðè 2021 ãî äè íà www.so zo pol.bg

Cy
 an

M
a g

en
 ta

Ye
l lo

w
Bl

ac
k

Кметът Янакиев откри Празниците 
на изкуствата „Аполония“ 2021

Уважаеми жители на община Созопол,

Празниците на един народ са образ на неговата национална идентич-
ност. Те носят послания, стремежи и мечти, които са неподвластни 

на времето и устояват на всички превратности и обрати. 
Такъв празник за нас е 6 септември - Денят на Съеди-

нението на България с Източна Румелия. Ден, който съби-
ра в едно националните съкровени желания за единство 

и независимост. Ден, в който отдаваме почит на всички 
онези българи, които не само превърнаха в реалност на-
родния копнеж за единна и свободна България, но и не по-
жалиха сили и воля, за да продължим с гордост да допи-
сваме историческите си страници.

Днес, 136 години след паметните събития на 6-ти сеп-
тември 1885 година, ние ще сведем глава пред героите 
на Съединението и ще обещаем да пазим Свободата, 
такава каквато ни я завещаха, за да пребъде България, 
за да звучи българската реч, за дирята, която ще оста-
вим след себе си.

Да бъдем достойни, да бъдем единни, да бъдем българи!
Честит 6-ти септември!

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
Кмет на община Созопол

„Созопол и „Аполо-
ния“ ще бъдат в една 
перфектна симбиоза. 
„Аполония“ е събитие, 
което е важно не само 
за културния календар 
на Созопол, но и за 
този на Република Бъл-
гария“. С тези думи кме-
тът на Община Созопол 
Тихомир Янакиев откри 
тазгодишното издание 
на Празниците на изку-
ствата.

Маргарита Димитро-
ва - директор на Фонда-
ция „Аполония" изказа 
благодарности на всич-
ки участници във фести-
вала, допълвайки, че по-
следните две години са 
били много трудни и за 
артистите, и за публи-
ката. „Артистите затова 
живеят - за да радват 
вас, публиката“, каза 
Маргарита Димитрова.

Продължава на стр. 3

Национален конкурс 
за детска красота и 
Арт фестивал „New 
Stars“ отново са тук
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Четете на стр. 3

Заповядайте на  
първия Фестивал  

на гостоприемството  
„Созополска наслада“ 

10-12 септември 2021 г. 
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Под звуците на  
силни аплодисменти 

Созопол посрещна 
олимпийския бронз

Поздравителен адрес на Тихомир Янакиев 
по повод Съединението на България

ÑЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани на община Созопол,
Уведомяваме ви, че поради усложнената здрав-

на обстановка и противоепидемичните мерки, въ-
ведени със Заповеди № РД-01-647/29.07.2021г. и № 
РД-01-712/19.08.2021г. на министъра на здравеопаз-
ването, считано от 23.08.2021 г. Общинска админи-
страция ще предоставя всички административни 
услуги при намален капацитет на работа. Работ-
ното време с граждани остава без промяна: от-
дел „Местни данъци и такси“ от 9:00 – 15:00 ч., а за 
всички останали звена от 08:30 ч.-17:15 ч.

Оáùèíà Ñîзîïîë

ÑЪОБЩЕНИЕ

Мîáèëåí вàêñèíàцèîíåí ïуíêт å ðàзïîëîæåí 
íà ïëîùàä „Хàí Кðуì“ ïðåä Лåтåí тåàтъð „Аïî-
ëîíèя“ è ùå ðàáîтè вñåêè äåí äî 7.09.2021 ã. 
îт 10:00 äî 18:00 ÷. Тîé å ñíàáäåí ñ вàêñèíèтå 
Pfizer, Moderna, AstraZeneca è Janssen. 

Лèцàтà, êîèтî æåëàят äà áъäàт вàêñèíèðàíè 
ñðåùу Covid-19, ìîãàт äà ïîñåтят ïуíêтà, êàтî 
íå ñå íàëàãà ïðåäвàðèтåëíî зàïèñвàíå.

Концерт в 
Летния театър 



Опасните материали в 
бита могат да бъдат в най-
различни продукти – бито-
ва и строителна химия, тех-
нически материали, почист-
ващи средства, препара-
ти за борба с вредители и 
др. Ако на опаковките има 
СИМВОЛИ ЗА ОПАСНОСТ, 
след употреба отделете опа-
ковките, заедно с остатъка 
от продукта и предайте от-
падъците в Център за съби-
ране и временно съхране-
ние на опасни битови от-
падъци – град Созопол или 
в мобилния пункт за съби-
ране на опасни битови от-
падъци.

Може да предадете отпа-
дъци като перилни и почист-
ващи препарати, пестици-
ди и други растително-за-
щитни препарати за дома и 
градината, домакински уре-
ди, офис оборудване, лекар-
ства, бояджийски материа-
ли, батерии и др.

Предайте опасните от-
падъци на удобно за Вас 
място.

Телефони за връзка : 
0884/ 311 678, 0884/ 311 676

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ ÑТЕПЕН - БУРГАÑ

8000, гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 056/842-046

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че  със Заповед № ОХ-686/10.08.2021 г. на министъра на отбраната 
на Република България са обявени 3 (три) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, изпълнява-
ли военна служба (кадрова военна служба),  в състава на Военновъздушните сили, както следва:   

Във в. ф. 24900 - София – 2 длъжности за офицери;
Във в.ф. 34630 - Божурище – 1 длъжност за сержант. 
Ñðîê зà ïîäàвàíå íà äîêуìåíтè - äî 13.09.2021 ã.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че  със Заповед № ОХ-632/23.07.2021 г. на министъра на отбраната 
на Република България са обявени 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности за приемане на военна служба на 
лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част, 
във в.ф. 54800 – София.    

Ñðîê зà ïîäàвàíå íà äîêуìåíтè - äî 07.10.2021 ã.

Повече информация за останалите длъжности в страната, както и за кандидатстването и подаването на докумен-
тите можете да получите  в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие 
ІІ степен – Бургас, и в офисите за военен отчет в общините.  

На 09.09.2021 г. на сцена-
та на Летния театър в Со-
зопол ще се проведе фи-
налът на Националния кон-
курс  „Малка Мис и Малък 
Мистър, Мис и Мистър Тийн 
България 2021“ и Арт фести-
вал  „New Stars“ - България 
2021 с организатор Агенция 
„Интерсаунд“. 

Вече няколко пъти конкур-
сът успешно се провежда в 
Созопол – любима дестина-

ция с прекрасни спомени на 
бившите участници и техни-
те семейства.

В предстоящите събития 
ще се включат над 60 деца, 
спечелили регионални кон-
курси през изминалата го-
дина в 20 населени места в 
страната. Четиридневната 
програма включва поредица 
от атрактивни събития:  Па-
рад на градовете, Весел кар-
навал, Арт фестивал „New 

Stars“ и Финално шоу, ко-
ето ще протече в три тура: 
Представяне в национални 
костюми от родните краи-
ща на участниците, дефиле 
в униформата на конкурса 
и впечатляващ финал в ба-
лни рокли и костюми, къде-
то децата са като истински 
принцове и принцеси.  

Победителите получават 
правото да представят Бъл-
гария в международни фо-

руми за красота и талан-
ти на световно ниво. Мно-
го са представителите, ко-
ито в минали години доне-
соха престижни титли: Да-
ниел Иванов – „Малък Мис-
тър Свят 2017“, Естер Лаза-
рева – „Малка Мис Нации“, 
„Малка Мис Земя 2018“, Си-
яна Обретенова – „Малка 
Мис Галакси 2018“, Бриана 
Петрова – „Малка Мис Свят 
2018“, „Малка Мис Планета 

2019“ и много други отличия.  
Талантливата Дона Недин 
от Созопол пък е носител на 
титлата „Малка Мис Бълга-
рия“ и победител в Арт фес-
тивал „New Stars“ .

 В журито са включени ре-
гионални директори и спе-
циалисти. По традиция има 
и Детско звездно жури – 
деца, спечелили титли от ми-
нали издания на конкурса и 
международни конкурси, ко-

ито всяка година се включ-
ват, за да подкрепят нови-
те участници, представяйки 
се с песни и танци като поз-
драв към присъстващите.  

Невероятна емоция от 
детски талант, усмивки, въл-
нение! Сцената ще се пре-
върне в детска приказка за 
принцове и принцеси, патри-
отичен заряд от деца в наци-
онални носии и пъстър кон-
церт на детските таланти. 
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Национален конкурс за детска красота  

и Арт фестивал „New Stars“ отново са тук

Армията набира гвардейци, офицери и сержанти

Не включвайте опасните 
отпадъци в общия поток



За огромния си при-
нос в развитието на бъл-
гарската култура и пред-
ставянето й зад грани-
ца, тя връчи наградата 
„Аполон Токсофорос" на 
Камерен ансамбъл „Со-
фийски солисти", който 
тази година чества 60 го-
дини от своето създава-
не. Тя бе поднесена на 
диригента на ансамбъла 
проф. Пламен Джуров. 
В историята на „Софий-
ски солисти“ има поре-
дица турнета извън пре-
делите на България, до-
бре познати са в Евро-
па, САЩ, Канада и Япо-
ния, а на официалното 

откриване на „Аполо-
ния“ те очароваха со-
зополската публика със 
своите виртуозни изпъл-
нения.

„Приемам тази награ-
да с голяма признател-
ност, защото сме наяс-
но, че „Аполония" има 
едно качество, към ко-
ето всички други фести-
вали трябва да се стре-
мят и да постигнат. Това 
са критериите на селек-
ционирането, на подбо-
ра. Наградите на „Апо-
лония" досега отличиха 
личности, които вина-
ги ще останат в истори-
ята на българската кул-
тура", каза проф. Пла-
мен Джуров. Той доба-

ви, че за 60-годишната 
история на „Софийски 
солисти" не е имало пе-
риод, в който три месе-
ца да не могат да се ви-
дят с публиката. „Стис-
кам палци това нико-
га да не се повтаря, за-
щото се губи основният 
смисъл на нашата дей-
ност - контактът с публи-
ката“, добави той.

Тазгодишното 37-мо 
поред издание на фес-
тивала ще продължи до 
6 септември, а много-
бройните му почитате-
ли ще бъдат радвани от 
събраните на едно мяс-
то обичани български 
изпълнители, писатели, 
актьори, творци.
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Национален конкурс за детска красота  
и Арт фестивал „New Stars“ отново са тук

Кметът Янакиев откри Празниците  
на изкуствата „Аполония“ 2021

Старите занаяти оживяват в Созопол
За четвърта поредна го-

дина в Созопол ще се про-
веде АРТ Изложба-базар 
„Фестивал на старите за-
наяти и изкуства“ - Созо-
пол 2021, който ще пока-
же красотата, блясъка и 
непреходността на  бъл-
гарските занаяти, пресът-
ворени от талантливи бъл-
гарски художници-прилож-
ници, майстори-занаятчии, 
дизайнери и оригинални 
ювелири в изкуство. 

И няма по-подходящо 
място за толкова красо-
та и талант, събрани заед-
но от Созопол - градът на 
изкуството, художниците и 
романтичната атмосфера! 
От 3 септември до 5 сеп-
тември всеки ден от 11.00 
до 22.00 часа в двора на 
Етнографския музей в Ста-
рия град майстори от цяла-
та страна ще презентират 
пред созополската публика 
най-доброто от творчество-
то си, а демонстрационни 
работилнички ще направят 
съпричастни най-любопит-
ните с български занаяти и 
съвременно изкуство.

Малки и големи посетите-
ли на „Фестивала на стари-
те занаяти и изкуства" от-
ново ще имат възможност 
да  участват в Работилнич-
ката на Тина Ружина  и все-
ки посетител може да усети 
магията на дърворезбата и 
да изработи с помощта на 
Тина свой собствен суве-
нир. Демонстрационна ра-
ботилничка очаква и всеки, 
който иска да се докосне 
до майсторството на тъка-
нето със Слава Балджиева, 
която е един от най- добри-
те автори на художествен 
текстил в страната и вирту-
озен майстор на тъкачния 

стан. Плъстенето на вълна 
е интересен и атрактивен 
занаят, който Силвия Сто-
янова „опитомява" и радва 
дамите с красиви и ефирни 
шалове, оригинални и екс-
травагантни шапки и ръка-
вици, нежни и изискани би-
жута и уникални аксесоари 
за дома, които тя ще пока-
же в Созопол.

Mагията на кожения фи-
лигран ще бъде представе-
на от Диян Фотев и Мигле-
на Георгиева Фотева. Та-
лантливите майстори на 
кожени изделия  за поред-
на година ще участват във 
Фестивала на старите за-
наяти и изкуства и ще пред-
ставят на своя щанд изящ-
на  колекция арт-чанти, би-
жута, дамски аксесоари, 
декоративни пана. 

Оригиналните накити и  
уникална декоративна ук-
раса от топено арт стъкло 
на Diana Glass отново ще 
впечатлят публиката. Ди-
ана Раданова превръща 
топеното стъкло в изящни, 
пъстри и вдъхновяващи би-
жута и причудливи и уни-
кални  предмети и декора-
тивна украса.

Зад марката GalindaArt 
също стои един изключи-
телно талантлив творец, 
който, вдъхновен от при-
родата и цветята, създава 
уникални ръчно изработе-
ни дамски бижута от поли-
мерна глина. 

Още един оригинален 
автор ще представи сво-
ите бижута на „Фестивала 
на старите занаяти и изку-
ства“ - Созопол 2021 в Ет-
нографския музей. Стилни-
те накити на Цветан Пана-
йотов впечатляват с ори-
гинален авторски дизайн, 
вдъхновен от раздвижени 
геометрични фигури и пер-
фектния синхрон между ма-
товия блясък на метала и 
цветовете на смолата. 

Сребърните бижута „Ка-
сиопея" ще участват за вто-
ри път на Арт изложение-
то- базар в Созопол. Ди-
митрина Николова, авто-
рът зад марката, изработ-
ва ръчно почти миниатюр-
ните бижута, които впечат-
ляват с деликатност и еле-
гантност. 

Посетителите на фести-
вала ще се запознаят с 
разнообразни продукти от 
природен, модифициран зе-
олит с високо съдържание 

на минерала клиноптило-
лит, с марката Rhodosorb-
Farer и Rhodosorb-H, пред-
ставени от  Слави и Иван-
ка Славови от фирма „Фа-
рер” ЕООД. 

Романтичната атмосфе-
ра на хилядолетен Созо-
пол и лятното настроение 
са вдъхновители на най-
новата колекция бижута 
от кована мед на Таня Та-
бакова, която е и виртуоз 
в изработването на бижу-
та от тел.  

Вдъхновена от тради-
циите и българската кул-
тура, Татяна Йовчева ще 
представи на „Фестивала 
на Старите занаяти и из-
куства“ - Созопол 2021 ко-

лекция от красиви и ориги-
нални ръчно бродирани би-
жута. Посетителите ще мо-
гат да видят на живо как се 
раждат бижутата на Татяна 
Йовчева. 

Своите премиери пред 
созополска публика ще на-
правят Гълъбина Крумова, 
която превръща плетено-
то в изкуство, с което рад-
ва малки и големи, както и 
Евелина Александрова, ко-
ято предизвиква фурор със 
своите парфюмни масло 
от тубероза, лавандулово 
масло и розова вода.

Голям интерес предиз-
викват иконите на Юлия 
Черкезова с вградени в тях 
златен калцит и аметист. Тя 

е единствената художничка  
в България, която изработ-
ва и  предлага такива ико-
ни, което ги прави особе-
но ценни. Своята премиера 
на „Фестивала на Стари-
те занаяти и изкуства“ ще 
направи и младият автор 
Ирен Исаева, чийто бижута 
от керамика зашеметяват с 
изящност и цветове.

И тази година организа-
торите от „БГ АРТ Уникати“ 
ще спазят традицията и са 
поканили производител на 
вино, който ще предста-
ви традициите във виноп-
роизводството и ще вне-
се допълнително очарова-
ние във фестивалните дни. 
Те канят на чаша малиново 
вино от „REALITY bio wine" 
ценителите на българските 
занаяти и изкуства в дво-
ра на Етнографския музей 
и им пожелават вълшебни 
моменти с едни от най-до-
брите занаятчии и автори 
в страната.

Официалното откриване 
на фестивала е на 3 сеп-
тември, петък, от 18.00 часа 
с фолклорна програма с 
участието на мъжката во-
кална група към НЧ „Ангел 
Кънчев"- с. Росен. Всеки 
ден участниците и посети-
телите на фестивала ще се 
радват на музикални мини 
концерти, които ще допъл-
нят артистичната атмосфе-
ра в двора на Етнограф-
ския музей.

АРТ Изложба-базар 
„Фестивал на старите за-
наяти и изкуства“ - Созо-
пол 2021 се провежда под 
егидата на Община Созо-
пол и с любезното съдей-
ствие на Общински Кул-
турен институт „Старинен 
Созопол“.



Олимпийската бронзо-
ва медалистка по борба 
Евелина Николова и тре-
ньорът й Мирослав Го-
чев бяха приветствани от 
кмета Тихомир Янакиев в 
сградата на Община Созо-
пол. Там те споделиха ис-
тории от своя житейски и 
професионален път и труд-
ностите, които са преодо-
лявали, за да стигнат до 
това огромно постиже-
ние. На срещата присъст-
ваха още председателят 
на Общински съвет Геор-
ги Пинелов, президентът 

на СКБ „Ангел Гочев“ Со-
тир Гочев и спортни деяте-
ли, допринесли за нейното 
развитие.

Емоционално, със съл-
зи на очи и със силно ръ-
копляскане, обществото 
на града посрещна своя-
та първа олимпийска ме-
далистка в общинската 
зала, където поради про-
ливния дъжд се проведе 
мероприятието. 

„Община Созопол нико-
га не е имала олимпийски 
медалист, това за нас е ог-
ромна гордост. Медалът е 

бронзов, но ти за нас си 
злато“ сподели Янакиев, 
след което връчи на Еве-
лина Николова плакет на 
Общината, знамето на Со-
зопол и изящна картина на 
местния творец Ани Не-
дин. Мирослав Гочев също 
бе награден с плакет, а 
кулминацията на вечерта 
бе обявяването на внася-
не на предложение от кме-
та на общината в Общин-
ски съвет за удостояване 
на медалистката и нейния 
треньор с почетно граж-
данство, както и финансов 

стимул за подпомагане на 
усилената й подготовка за 
достигане на още по-висо-
ки върхове.

Евелина благодари на 
всички, които са били до 
нея в годините на спорт-
ното й развитие, и най-ве-
че на „най-важните хора“, 
както каза тя, Мирослав и 
Сотир Гочеви и целия екип 
на клуб по борба „Ангел Го-
чев“. „Без тези хора меда-
лът нямаше да бъде факт. 
Те се появиха в момент, 
в който аз имах много го-

ляма нужда от тяхната по-
мощ. Те ми подадоха ръка, 
когато бях казала край на 
спорта, и бяха неотлъчно 
зад гърба ми“, през сълзи 
коментира спортистката.

„Аз видях, че има мно-
го голям потенциал в нея 
още като девойка. Видях, 
че тя не се отказва. При 
95% от нейните срещи про-
тивниците я повеждаха с 5 
или 6:0 и въпреки това тя 
успяваше да обърне ре-
зултата. Още тогава й ка-
зах – „Ти ще взимаш мно-

го медали“, емоционално 
сподели треньорът Миро-
слав Гочев.

Да я поздравят лично 
присъстваха общински съ-
ветници, легендата в бор-
бата и почетен гражданин 
на Созопол Руси Петров, 
представители на Общин-
ска администрация, прези-
денти и председатели на 
спортните клубове в об-
щината, футболисти от ФК 
Созопол, борци от СКБ Ан-
гел Гочев, спортни деяте-
ли, общественици.
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Под звуците на силни аплодисменти 

Созопол посрещна олимпийския бронз

Вåñтíèê „Ñîзîïîë” èзëèзà ïðåз ñåäìèцà в ïåтъê.
Рåäàêтîð: Мàðèя Нàéäåíîвà, тåë.: 0550 2 57 04, e-mail: m.naydenova@sozopol.bg

В края на лятото Созопол се е сгушил в 
прегръдката на смокините. Смолистият им 
аромат се смесва с морския и в целия град 
се разнася един неповторим аромат. Те са 
навсякъде – в малките дворчета, изникна-
ли сякаш от зидовете на къщите, по камен-
ните улички, по пътечките към плажовете, 
надвиснали над морските скали и скрили 
с листата си автентичните параклиси.

Ако смокинята е кралят, то дамгата е не-
говата красива кралица. Но какво всъщ-
ност е дамгата? Десертът е необикновен, 
а историята му се пренася още от време-
то на византийските императори, премина-
ва през турското владичество, а през Въз-
раждането се превръща в церемониален 
за всеки голям празник - кръщене, сватба 
и става израз на почит и признателност 
към този, на когото е поднесен.

Днес този старинен сладкиш, хрупкав 
и напудрен със сладост, нежен като бяла 
снежинка, може да се опита единствено 
в  Созопол. Рецептата се пази и предава 
от майка на дъщеря или от свекърва на 
снаха. Малко са домовете, в които се па-
зят специалните формички, от които идва 
името на сладкиша – печат, белег, дамга. 
Той е нещо като реликва от стари време-
на, спомен, който се пробужда в нежния 
вкус на созополските дамги. 

Няма по-подходящо време да посетите 
града, за да се насладите на есенното спо-
койствие на морето, да опитате специфич-
ните сладкиши със смокини и да отнесете 
част от сладостта в бурканче. Пък и може 
да понаучите някоя и друга тънкост и ре-
цепта от месните жени.

Базар на ръчно изработени сувенири, 
домашно приготвени сладка, сладкиши 
и др. ще работи специално за Вас.

Общински културен институт „Музе-
ен център“ - град Созопол кани жите-
ли и гости на града да посетят музеи-
те в града:

Археологически музей -  град Созо-
пол, площад „Хан Крум“ № 3

Етнографски музей – град Созопол, 
улица „Кирил и Методий“ № 34

Художествена галерия – град Созопол, 
улица „Кирил и Методий“ № 63

Етнографска сбирка „Сватбата“ – град 
Созопол, площад „Хан Крум“ № 3  

Център по занаяти – град Созопол, 
улица „Божидар Димитров“ № 1

Регистрирайте се като посетител на 
Фестивала и вземете своя отличите-
лен знак „бандана“.

Всеки посетител ще получи специални 
подаръци, сувенири и изненади в един 
от обектите на Общински културен ин-
ститут „Музеен център“, а облечени с ав-
тентичен фолклорен костюм ще бъдете 
посрещнати като специални гости!

Затова, не се колебайте и заповядай-
те в ГОСТОПРИЕМЕН СОЗОПОЛ, един 
от най-старите градове на Европа, за-
щото тук традициите са живи!

„Четиримата италиански 
тенори“ е името на сензаци-
онния вокален квартет, кой-
то пристигна у нас за триум-
фален гастрол с популярни 
хитове от родината на бел-
кантото. Младите певци Ал-
есандро д`Акриса, Федери-
ко Сера, Федерико Паризи 
и Джовани Мария Палмия 
се завръщат на българска 
сцена с концерт-спектакъ-
ла VIVA ITALIA след изклю-
чително успешното си гос-
туване в страната през из-
миналия сезон с поредица 
от концерти с врачанските 
симфоници.

Концерт-спектакълът 
VIVA ITALIA включва по-
пулярни арии и канцоне-
ти, чрез които българска-
та публика ще се докосне 
до магията на италианско-
то белканто. Турът на Але-
сандро, двамата Федери-
ко и Джовани Мария ще за-
върши на 11 септември на 
Летен театър „Аполония“ в 
Созопол.

Талантливият квартет 
очарова почитателите си 
в цял свят с пленителните 
си гласове, артистичност 
и атрактивни изпълнения 
на прочути класически хи-

тове. Те посвещават изку-
ството си на други четири-
ма велики италиански тено-
ри: Енрико Карузо, Марио 
Ланца, Лучано Павароти и 
Андреа Бочели.

И на созополска сцена 
ще прозвучат едни от най-
популярните оперни арии, 
канцонети, дуети и хорове: 
Il Lamento di Federico, Che 
gelida manina, Una furtiva 
lacrima, La donna e mobile, 
Nessun Dorma, O sole mio, 
Torna A Surriento, Volare и 
много, много други под съ-
провода на Симфониета – 
Враца.

Заповядайте на първия  
Фестивал на гостоприемството 

„Созополска наслада“ 
10-12 септември 2021 г. 

Четирима италиански 
тенори с концерт  
в Летния театър 

Заключителният концерт е част от лятното 
им турне VIVA ITALIA, което се провежда под 

съпровода на Симôониета – Враца



Èíòåðâþ íà 
Äîíà ÌÈÒÅÂÀ

- Ãîñïîæî Ñïàñîâà, Âèå 
íàïðàâèõòå òðàäèöèîííèÿ 
ñè òóð îò îòêðèòè ïðèåìíè 
ïî Þæíîòî ×åðíîìîðèå 
òîâà ëÿòî. Êàêâî âúëíó-
âà ïîòðåáèòåëèòå ñ äíåø-
íà äàòà? Êàêâè ïðîáëåìè 
áÿõà ñïîäåëåíè ñ Âàñ è êî-
ëåãèòå Âè îò Åâðîïåéñêèÿ 
ïîòðåáèòåëñêè öåíòúð?

- Èíôîðìàöèîííàòà êàì-
ïàíèÿ, êîÿòî åæåãîäíî ñðå-
ùà ñïåöèàëèñòè îò åêèïà íà 
Åâðîïåéñêè ïîòðåáèòåëñêè 
öåíòúð - Áúëãàðèÿ ñ æèòåëè-
òå è ãîñòèòå íà ãðàäîâåòå ïî 
×åðíîìîðèåòî, òàçè ãîäèíà áå 
îòêðèòà â Áóðãàñ. Â ðàìêèòå é 
îðãàíèçèðàõìå èíôîðìàöèîí-
íè ùàíäîâå íà îòêðèòî â Ìîð-
ñêàòà ãðàäèíà, íà ïðèñòàíè-
ùåòî è â Àâòîãàðà „Þã“ â Áóð-
ãàñ, à ñúùî è íà âúçëîâî ìÿñ-
òî â Ñîçîïîë – â áëèçîñò äî 
Àìôèòåàòúðà. Öåëòà íà òåçè 
îòêðèòè ïðèåìíè å ïîñåòèòå-
ëèòå äà ïîëó÷àò ïîëåçíà èí-
ôîðìàöèÿ çà ïîòðåáèòåëñêè-
òå èì ïðàâà, êîÿòî äà èì áúäå 
öåíåí íàðú÷íèê ïðè ïàçàðóâà-
íå îò òúðãîâöè â äðóãè ñòðà-
íè â ÅÑ, Èñëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ 
è Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî, à 
ñúùî è ïðè ïúòóâàíå â òîçè 
øèðîê ãåîãðàôñêè îáñåã. 

Íà ùàíäà âñåêè ïîñåòèòåë 
å äîáðå äîøúë äà çàäàäå âú-
ïðîñ è äà ïîëó÷è êîíñóëòàöèÿ 
èëè äîðè äèðåêòíî äà ñïî-
äåëè îïëàêâàíå, àêî âå÷å ñå 
å ñðåùíàë ñ ïîòðåáèòåëñêè 
ïðîáëåì ñ ÷óæä òúðãîâåö è 
âúïðåêè óñèëèÿòà ñè íå å óñ-
ïÿë äà ñå ñïðàâè ñàì. 

Ðàçáèðà ñå, âñåêè ìîæå äà 
ñå ñâúðæå ñ öåíòúðà è ïî òå-
ëåôîíà èëè äèðåêòíî äà íè 
ïèøå ïî èìåéë èëè ïî ïîùà-
òà, àêî ïðåäïî÷èòà – îôèñúò 

íè â Ñîôèÿ íà àäðåñ óëèöà 
„Áà÷î Êèðî“, ¹ 14 å îòâîðåí 
è ïî âðåìå íà êàìïàíèÿòà íè 
â ðàéîíà íà Áóðãàñ. Îò ãîäè-
íè â Åâðîïåéñêè ïîòðåáèòåë-
ñêè öåíòúð - Áúëãàðèÿ ïðèå-
ìàìå ïîòðåáèòåëñêè æàëáè è 
çàïèòâàíèÿ îñíîâíî îíëàéí 
– òàêà â öåëèÿ ïðîöåñ îò ðå-
ãèñòðèðàíå íà ïðîáëåìà äî 
îêîìïëåêòîâàíåòî íà ñúîò-
âåòíàòà äîêóìåíòàöèÿ è ðà-
áîòàòà íè ïî íåãî â ïàðòíüîð-
ñòâî ñ êîëåãèòå â åâðîïåéñêà-
òà ñòðàíà, êúäåòî å òúðãîâå-
öúò, õàðòèÿòà âå÷å ïî÷òè èç-
öÿëî îòñúñòâà. 

Ñðåùèòå ñ ïîòðåáèòåëè, 
ïîñåòèëè ùàíäà íè â Áóðãàñ 
è Ñîçîïîë, çàòâúðäèõà âïå-
÷àòëåíèåòî íè, ÷å áúëãàðñêè-
ÿò ïîòðåáèòåë å âñå ïî-íàÿñíî 
ñ ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà ñè 
êàòî òàêúâ, âñå ïî-óâåðåí êàê 
è êúäå äà ïîòúðñè êîíêðåò-
íà èíôîðìàöèÿ, êîÿòî äà ãî 
ïðåäïàçè îò ãðåøêè â êîìó-
íèêàöèÿòà ñ òúðãîâöè èëè äà 
ìó ïîìîãíå äà ãè êîðèãèðà. 
Íàøàòà öåë å è òàçè – äà ñìå 
ïðåâàíòèâíî ïîëåçíè ñ ïî-
çíàíèÿòà è îïèòà ñè â îáëàñ-
òòà íà ïîòðåáèòåëñêàòà çà-
ùèòà. Ñèòóàöèèòå, êîèòî ïî-
òðåáèòåëèòå ñïîäåëÿõà ïðåä 
îòêðèòèÿ íè ùàíä, âàðèðàõà 
îò èçãóáåí áàãàæ íà ëåòèùå 
â åâðîïåéñêà ñòîëèöà ïðåç 
íåèçïîëçâàí áèëåò çà àâòî-
áóñ îò ÷óæäåñòðàííà êîìïà-
íèÿ äî çàêúñíÿëà äîñòàâêà íà 
âå÷å ïîðú÷àíà äðåõà. Âñè÷êî 
òîâà íè óáåæäàâà, ÷å êîëêîòî 
è äà ñå ñòàðàå äà áúäå íàâðå-

ìå ïîäãîòâåí ñ àäåêâàòíà èí-
ôîðìàöèÿ çà ïðàâàòà ñè, ïî-
òðåáèòåëÿò âèíàãè ìîæå äà 
ñå îçîâå ïðåä íåïðåäâèäåíè 
îáñòîÿòåëñòâà, â êîèòî òúðãî-
âåöúò äà íå å îñîáåíî îòçèâ-
÷èâ. Òóê å ìÿñòîòî äà áëàãîäà-
ðÿ íà äîìàêèíèòå – îáùèíèòå 
â Áóðãàñ è Ñîçîïîë, ïðèñòà-
íèùíîòî ðúêîâîäñòâî è Àâòî-
ãàðà „Þã“ çà ãîòîâíîñòòà èì 
äà ïðèåìàò êàìïàíèÿòà íè íà 
ìåñòåí òåðåí è ñ òîâà äà íè 
ïîìîãíàò äà áúäåì áëèçî äî 
õîðàòà, íà êîèòî ìîæåì äà 
ñìå ïîëåçíè.

- Ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿ-
òà àâèîêîìïàíèèòå êàòî 
÷å ëè ñòàíàõà íàé-ñåðèîç-
íèÿò îáåêò íà æàëáè. Èìà 
ëè òàêàâà òåíäåíöèÿ íà-
èñòèíà?

- Ïîòðåáèòåëñêèòå æàëáè, 
ðåãèñòðèðàíè îò Åâðîïåéñêè 
ïîòðåáèòåëñêè öåíòúð - Áúë-
ãàðèÿ îò ìèíàëàòà ïðîëåò äî-
ñåãà, íå èçêëþ÷âàò è îñòàíà-
ëèòå èêîíîìè÷åñêè ñåêòîðè 
– âñå òàêà ãè èìà è ïðè îí-
ëàéí ïàçàðóâàíå íà ðàçëè÷-
íè ñòîêè îò òúðãîâöè â äðóãè 
ñòðàíè â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç 
íàïðèìåð. Â öåíòúðà ïî÷òè 
åæåäíåâíî ïîëó÷àâàìå çà-
ïèòâàíèÿ çà îïöèèòå íà ïî-
òðåáèòåëÿ ïðè çàêúñíÿëà äîñ-
òàâêà íà ïðîäóêò, çàêóïåí ïî 
èíòåðíåò èëè ïðè ïðîáëåì 
ñëåä îòêàç îò ïîðú÷êà îí-
ëàéí. Ìíîãî ñà îïëàêâàíèÿ-
òà, êîèòî ðåãèñòðèðàìå è âúâ 
âðúçêà ñ îòìåíåí ïîëåò – ïî-
ëîæåíèå, ïðè êîåòî àâèîêîì-
ïàíèÿòà å çàäúëæåíà ïî Ðå-
ãëàìåíò 261 íà Åâðîïåéñêèÿ 
ñúþç çà ïðàâàòà íà ïúòíèöè-
òå äà ïðåäëîæè èçáîð ìåæ-
äó òîâà äà âúçñòàíîâè ïàðè-
òå çà áèëåòà íà ïîòðåáèòåëÿ 
èëè äà îñèãóðè ïðåìàðøðó-
òèðàíå íà ïî-áëèçêà èëè ïî-
êúñíà äàòà. 

- Êàêâî ñúâåòâàòå ïîòðå-
áèòåëèòå, ïðè ïîëîæåíèå, 
÷å îùå îòñåãà ñå çàãîâîðè 
îòíîâî çà çàòÿãàíå íà ìåð-
êèòå çà ïúòóâàíå â ÷óæáè-
íà ïðåç åñåíòà?

- Â óñëîâèÿòà íà ïàíäåìèÿ 
å âàæíî ïîòðåáèòåëèòå òàêà 
äà îðãàíèçèðàò ïëàíîâåòå ñè, 
÷å äîêîëêîòî çàâèñè îò òÿõ, 
äà ñâåäàò íåïðåäñêàçóåìîñò-
òà äî ïðèåìëèâî çà òÿõ ðàâ-
íèùå. Àêî ñå íàëîæè äà àíó-
ëèðàòå ïîëåò èëè ðåçåðâà-
öèÿ, òðÿáâà äà èìàòå ïðåä-
âèä, ÷å çà ñúæàëåíèå çàêî-
íúò íå çàäúëæàâà áåçóñëîâ-
íî òúðãîâåöà äà âè âúçñòàíî-
âè âå÷å ïëàòåíàòà ñóìà. Êî-
ãàòî ðåøèòå äà ïðåäïëàòèòå 
ïðåñòîé â õîòåë äðóãàäå â Åâ-
ðîïåéñêèÿ ñúþç, ìîæå äà ñå 
ïîìèñëè äàëè äà íàïðàâèòå 
òàêàâà ðåçåðâàöèÿ, êîÿòî äà 
âè äàäå âúçìîæíîñò çà áåç-
ïëàòíî àíóëèðàíå âúçìîæíî 
íàé-áëèçêî äî äàòàòà íà çà-
ìèíàâàíå. Ïðåïîðú÷èòåëíî å 
äà ñëåäèòå èìåéëà ñè, ïðåç 
êîéòî ñòå ðåçåðâèðàëè, êàêòî 
è ñàéòà íà òóðîïåðàòîðà, íà 
ìÿñòîòî çà íàñòàíÿâàíå è íà 
àâèîïðåâîçâà÷à çà àêòóàëíè 
èçâåñòèÿ, êîèòî ñå îòíàñÿò äî 
Âàøåòî ïúòóâàíå. Èçãëåæäà 
î÷åâèäíî, íî âñå ïàê áèõìå 
ïðèïîìíèëè: ïîãðèæåòå ñå äà 
çàïàçèòå êîïèå îò âñÿêà èí-
ôîðìàöèÿ, êîÿòî èìà çíà÷å-
íèå çà âàøèòå ïëàíîâå, âêëþ-
÷èòåëíî êîïèå îò ðåçåðâàöè-
ÿòà, ôàêòóðàòà, ïëàòåæíèÿ 
äîêóìåíò è öÿëàòà âè êîðåñ-
ïîíäåíöèÿ ñ òúðãîâåöà. Òàçè 

èíôîðìàöèÿ ìîæå äà âè ïî-
ìîãíå, àêî ñå íàëîæè äà ïî-
äàäåòå æàëáà.

- Ìîëÿ, ðàçêàæåòå ñëó-
÷àé, ïðÿêî ñâúðçàí ñ òó-
ðèçúì, êîéòî îáùî âçåòî 
ìîæå äà îáîáùè íåñãîäè-
òå íà ðåøèëèòå äà ïî÷èâàò 
â ÷óæáèíà. Êàçâàì òàêà, ñ 
ÿñíîòî ñúçíàíèå, ÷å âñå-
êè åäèí ñëó÷àé å óíèêàëåí 
ñàì ïî ñåáå ñè.

- Íåóäîáñòâàòà, ïîòåíöèàë-
íî ñâúðçàíè ñ ïúòóâàíå èç-
âúí ñòðàíàòà, áèõà ìîãëè äà 
ñå ïðåäîòâðàòÿò ñ âíèìàòåë-
íà ïðåöåíêà íà âñè÷êî, êî-
åòî ìîæå äà äîâåäå äî íå-
ïðåäâèäåíè â áþäæåòà ðàç-
õîäè. Ðàçáèðà ñå, íåïðèÿò-
íè èçíåíàäè ñà âèíàãè âúç-
ìîæíè. Êàòî íàïðèìåð ïðè 
ïîòðåáèòåëêà, êîÿòî çàïàçâà 
ïðåñòîé çà ñåìåéñòâîòî ñè â 
Áàðñåëîíà ïðåç ïëàòôîðìà 
çà ìåñåö àïðèë 2020 ãîäèíà, 
êàòî ðåçåðâàöèÿòà å ñ ïðàâî 
íà áåçïëàòíî àíóëèðàíå. Äà-
ìàòà ðåøàâà äà ñå âúçïîëç-
âà îò òàçè îïöèÿ, íî âúïðåêè 
òîâà å òàêñóâàíà ñ íàä 1600 
ëâ. Ñëåä íàìåñàòà íà êîëåãè-
òå íè â Íèäåðëàíäèÿ, ñ êîèòî 
ðàáîòèì ïî ñëó÷àÿ, ðàçâèòè-
åòî å óñïåøíî è ïîòðåáèòåë-
êàòà ïîëó÷àâà îáðàòíî ñóìà-

òà. Â äðóã ñëó÷àé ïîòðåáèòåë 
ðåçåðâèðà õîòåë â Àâñòðèÿ çà 
ïúòóâàíå ïðåç 2020 ãîäèíà, 
êîåòî ñå îêàçâà íåîñúùåñò-
âèìî çàðàäè ïàíäåìèÿòà. Ïî-
òðåáèòåëÿò ïîëó÷àâà âàó÷åð, 
ìàêàð ÷å èñêà äà ïîëó÷è ñó-
ìàòà îò áëèçî 400 ëâ. Îáðú-
ùà ñå çà ñúäåéñòâèå êúì Åâ-
ðîïåéñêèÿ ïîòðåáèòåëñêè 
öåíòúð è ïðåãîâîðèòå ñ òúð-
ãîâåöà ñå óâåí÷àâàò ñ óñïåõ 
çà ïîòðåáèòåëÿ. 

- Èçâúí ïúòóâàíèÿòà è 
îòïóñêèòå, çàðàäè ïàíäå-
ìèÿòà ñå çàñèëè è ïàçàðó-
âàíåòî îíëàéí íà äðåõè, àê-
ñåñîàðè, òåõíèêà. Êîè òúð-
ãîâöè ñà íàé-íåëîÿëíè?

- Îò ïúòóâàíèÿ â ÷óæáèíà 
äî åëåêòðîóðåäè è êîçìåòèêà, 
ïîòðåáèòåëñêèòå îïëàêâàíèÿ, 
êîèòî ïîëó÷àâàìå, ñà â øèðîê 
äèàïàçîí è ñúîòâåòíî ïðåòåí-
öèÿòà å áóêâàëíî îò íÿêîëêî 
ëåâà äî íÿêîëêî õèëÿäè åâðî. 
Íå ñà ðÿäêîñò ñëó÷àèòå íà 
òúðãîâñêà ãðåøêà èëè îáèê-
íîâåíî íåäîðàçóìåíèå ìåæ-
äó ïîòðåáèòåë è òúðãîâåö, ÷è-
åòî ðàçðåøàâàíå ñúóìÿâàìå 
äà ïîäïîìîãíåì ïðîñòî ñ ïîä-
õîäÿù ñúâåò. Òðÿáâà äà îòáå-
ëåæèì, ÷å ïðåä ïîòðåáèòåëè-
òå ñúùî èìà ñðîêîâå è ñòúï-
êè, êîèòî å âàæíî äà ïîçíà-

âàò è äà ñïàçâàò, çà äà áúäàò 
òåõíèòå èñêàíèÿ áåçóïðå÷íî 
îáîñíîâàíè.

- Èìà ëè èçêëþ÷åíèÿ, ïðè 
êîèòî ïîòðåáèòåëÿò, êîé-
òî å ïîðú÷àë äàäåíà ñòîêà 
(äà ñå èçðàáîòè ñïåöèàë-
íî çà íåãî) äà íÿìà ïðàâî 
äà ÿ âúðíå?

- Èìà èçêëþ÷åíèÿ, ïî-ñêî-
ðî ùî ñå îòíàñÿ äî òîâà êàê-
âî ìîæå äà áúäå âúðíàòî, êî-
ãàòî å ïîðú÷àíî è çàêóïåíî 
îíëàéí. Çàêîíúò íå çàäúëæà-
âà òúðãîâåöà äà ïðèåìå îáðà-
òíî ñòîêè êàòî áàíñêè êîñòþ-
ìè èëè áåëüî ïî õèãèåííè ñú-
îáðàæåíèÿ, êàêòî è êîçìåòè-
êà, àêî å ðàçïå÷àòàíà, ìóçè-
êà è ôèëìè, õðàíèòåëíè ïðî-
äóêòè è ñàìîëåòíè áèëåòè, à 
ñúùî è àðòèêóëè ïî ñïåöèàë-
íà ïîðú÷êà – íàïðèìåð, àêî 
èñêàòå äà ñå ñëîæè íàäïèñ 
íà ÷àøà èëè âúðõó òåíèñêà, 
àêî ñè ïîðú÷àòå äà âè èçðà-
áîòÿò äèâàí â íåñòàíäàðòåí 
ðàçìåð. Çàòîâà å äîáðå ïî-
òðåáèòåëÿò, ïðåäè äà âçåìå 
ïîäîáåí ïðîäóêò, äà ñå èí-
ôîðìèðà êàêâà å ïîëèòèêà-
òà íà êîíêðåòíèÿ îíëàéí ìà-
ãàçèí ïî îòíîøåíèå íà âðú-
ùàíåòî íà ïîêóïêè. 

Âàæíîòî å äà ñå êàæå, ÷å ïî 
ïðàâèëî ôèçè÷åñêèòå ìàãàçè-

íè íå ñà çàäúëæåíè äà ïðèåì-
àò ñòîêàòà îáðàòíî, àêî ðàç-
ìèñëèòå, íî èìà òàêèâà, êîèòî 
ãî ïðàâÿò – íà áàçàòà íà ñâîå 
òúðãîâñêî ðåøåíèå.

- Ïðè ïàíäåìèÿòà ñå ïî-
ðú÷âàò ìàñêè è äåçèí-
ôåêòàíòè îòêúäå ëè íå, îñî-
áåíî â êðèçèñíèòå ìåñåöè 
– èìàòå ëè îïëàêâàíèÿ çà 
íåëîÿëíè äîñòàâêè – âèñî-
êà öåíà, íèñêî êà÷åñòâî èëè 
çàáàâÿíå íà ïðàòêàòà? 

- Îò íà÷àëîòî íà ïàíäå-
ìèÿòà èìàìå åäâà 2-3 îïëàê-
âàíèÿ, ñâúðçàíè ñ äîñòàâêà-
òà íà ìàñêè. 

- Êàêâè ñà îñíîâíèòå 
ïîäâîäíè êàìúíè ïðè ïî-
ðú÷êà íà ñòîêà îíëàéí îò 
÷óæáèíà. Èìà ëè ïðèíöèï-
íî ðàçëèêà â êàïàíèòå, àêî 
îíëàéí çàÿâêàòà å îò ñòðà-
íàòà?

- Òèïè÷íèòå ïðîáëåìè âúç-
íèêâàò, àêî ïðè ïîðú÷êà ÷î-
âåê èìïóëñèâíî ïðåíåáðåãíå 
èíôîðìàöèÿòà (èëè ïúê ëèï-
ñàòà íà òàêàâà) îò êîãî ïàçà-
ðóâà â äåéñòâèòåëíîñò. Âñåêè 
òúðãîâåö â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç 
òðÿáâà äà å ïðåäîñòàâèë çà-
äúëæèòåëíà ìèíèìàëíà èí-
ôîðìàöèÿ, êîÿòî ãî èäåíòè-
ôèöèðà - èìåòî íà ôèðìà-
òà, àäðåñ è èìåéë çà âðúçêà. 
Àêî òåçè äàííè èçãëåæäàò íå-
ïúëíè èëè íàïðàâî ëèïñâàò, 
ïîòðåáèòåëèòå òðÿáâà áúäàò 
îñîáåíî âíèìàòåëíè. 

Íå å ðÿäêîñò îáà÷å àäðåñúò 
äà å âèäèì è òúðãîâåöúò äà å 
â äðóãà ñòðàíà â Åâðîïåéñêèÿ 
ñúþç, âúïðåêè ÷å ñàéòúò å íà 
áúëãàðñêè åçèê. È àêî ðàçìè-
ñëè, ïîòðåáèòåëÿò ùå òðÿáâà 
äà âúðíå ïîêóïêàòà ñè â äðó-
ãàòà äúðæàâà – â îáùèÿ ñëó-
÷àé, çà ñâîÿ ñìåòêà, êàòî ñó-
ìàòà çà òðàíñïîðòíèòå ðàç-
õîäè å ïî-ãîëÿìà. 

Îòíîñèòåëíî íåñèãóðíà å 
è êîìóíèêàöèÿòà ñ òúðãîâå-
öà ñàìî ïî òåëåôîí èëè â ÷àò 
â ñîöèàëíà ìðåæà, òúé êàòî 
òÿ íå ãàðàíòèðà ñèãóðíè ñëå-
äè, êîèòî äà äîêàçâàò êàêâî 
òî÷íî å äîãîâîðåíî. Íàøèÿò 

ñúâåò å âèíàãè äà ñå îïèòâà-
òå äà äîêóìåíòèðàòå ñâîèòå 
äåéñòâèÿ ïðè ïîðú÷êà íà ïðî-
äóêò îò ÷óæäåñòðàíåí òúðãî-
âåö, íåçàâèñèìî êîëêî èçãîä-
íî ãî êóïóâàòå. Ðàçóìíî å äà 
áúäåòå îñîáåíî áäèòåëíè è 
ïðè ñàìîòî ïëàùàíå – íÿêîè 
íà÷èíè äàâàò âúçìîæíîñò òî 
âïîñëåäñòâèå äà áúäå îñïî-
ðåíî, àêî íå ïîëó÷èòå ñòîêà-
òà ñè. Â äîïúëíåíèå, ïðèçî-
âàâàìå äà èçáÿãâàòå äà èç-
âúðøâàòå ïëàùàíèÿ, èçîáùî 
äà âúâåæäàòå äàííèòå ñè ïî 
èíòåðíåò, êîãàòî å ïóáëè÷åí 
– â áåíçèíîñòàíöèè, õîòåëè, 
ïàðêîâå è äðóãè. 

Àêî íåçàâèñèìî îò ìåðêè-
òå, êîèòî å âçåë äà ïîëó÷è 
èìåííî ïðîäóêòà èëè óñëóãà-
òà, êîèòî æåëàå, ïîòðåáèòå-
ëÿò âñå ïàê ñå ñáëúñêà ñ ïðî-
áëåì è òúðãîâåöúò å â äðóãà 
ñòðàíà â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, 
Èñëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ èëè Îáå-
äèíåíîòî êðàëñòâî, íåêà íå 
ñå êîëåáàå äà ñå ñâúðæå ñ Åâ-
ðîïåéñêè ïîòðåáèòåëñêè öåí-
òúð - Áúëãàðèÿ èëè, àêî æèâåå 
äðóãàäå â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç - 
Èñëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ èëè Îáå-
äèíåíîòî êðàëñòâî - ñ êîëå-
ãèòå íè â ñúîòâåòíàòà ñòðàíà, 
çà áåçïëàòíà êîíñóëòàöèÿ è 
çà ñúäåéñòâèå.
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íè íå ñà çàäúëæåíè äà ïðèåì-
àò ñòîêàòà îáðàòíî, àêî ðàç-
íè íå ñà çàäúëæåíè äà ïðèåì-
àò ñòîêàòà îáðàòíî, àêî ðàç-
íè íå ñà çàäúëæåíè äà ïðèåì-

ìèñëèòå, íî èìà òàêèâà, êîèòî 
ãî ïðàâÿò – íà áàçàòà íà ñâîå 
òúðãîâñêî ðåøåíèå.

- Ïðè ïàíäåìèÿòà ñå ïî-
ðú÷âàò ìàñêè è äåçèí-
ôåêòàíòè îòêúäå ëè íå, îñî-
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Ñúáåñåäíèê

Ñîíÿ ÑÏÀÑÎÂÀ, 
Åâðîïåéñêè 
ïîòðåáèòåëñêè öåíòúð:

Ñîíÿ Ñïàñîâà å äèðåêòîð íà Åâðîïåéñêè ïîòðåáèòåë-
ñêè öåíòúð - Áúëãàðèÿ, ÷àñò îò Ìðåæàòà íà Åâðîïåéñêè-
òå ïîòðåáèòåëñêè öåíòðîâå (ECC-Net). Öåíòúðúò ôóíê-
öèîíèðà êúì Êîìèñèÿòà çà çàùèòà íà ïîòðåáèòåëèòå 
è å ñúôèíàíñèðàí îò Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ. Çàäà÷àòà 
ìó å äà ïðåäîñòàâÿ èíôîðìàöèÿ íà ïîòðåáèòåëèòå è äà 
îêàçâà ïîìîù ïðè ðàçðåøàâàíå íà òðàíñãðàíè÷íè ñïî-
ðîâå ñ òúðãîâöè. Ñîíÿ Ñïàñîâà ñå çàíèìàâà ñ ðåøàâà-
íå íà ïîòðåáèòåëñêè ñïîðîâå îò 2015 ãîäèíà.

Íàøèÿò ñúâåò å âèíàãè äà ñå îïèòâàòå äà äîêóìåíòèðàòå 
ñâîèòå äåéñòâèÿ ïðè ïîðú÷êà íà ïðîäóêò îò ÷óæäåñòðàíåí 
äîñòàâ÷èê, íåçàâèñèìî êîëêî èçãîäíî ãî êóïóâàòå

íè â Ñîôèÿ íà àäðåñ óëèöà 
„Áà÷î Êèðî“, ¹ 14 å îòâîðåí 
íè â Ñîôèÿ íà àäðåñ óëèöà 
„Áà÷î Êèðî“, ¹ 14 å îòâîðåí 
íè â Ñîôèÿ íà àäðåñ óëèöà 

è ïî âðåìå íà êàìïàíèÿòà íè 
â ðàéîíà íà Áóðãàñ. Îò ãîäè-

- Êàêâî ñúâåòâàòå ïîòðå-
áèòåëèòå, ïðè ïîëîæåíèå, 

- Êàêâî ñúâåòâàòå ïîòðå-
áèòåëèòå, ïðè ïîëîæåíèå, 

- Êàêâî ñúâåòâàòå ïîòðå-

÷å îùå îòñåãà ñå çàãîâîðè 
Íàøèÿò ñúâåò å âèíàãè äà ñå îïèòâàòå äà äîêóìåíòèðàòå 
ñâîèòå äåéñòâèÿ ïðè ïîðú÷êà íà ïðîäóêò îò ÷óæäåñòðàíåí 
Íàøèÿò ñúâåò å âèíàãè äà ñå îïèòâàòå äà äîêóìåíòèðàòå 
ñâîèòå äåéñòâèÿ ïðè ïîðú÷êà íà ïðîäóêò îò ÷óæäåñòðàíåí 
Íàøèÿò ñúâåò å âèíàãè äà ñå îïèòâàòå äà äîêóìåíòèðàòå 

Êîìóíèêàöèÿòà ñ òúðãîâåöà 
ñàìî ïî òåëåôîí èëè â ÷àò 
â ñîöèàëíà ìðåæà å íåñèãóðíà



Силвия ШАТЪРОВА

Брутални убийства и на-
мерени части от разчле-
нените тела на млад мъж 
и жена в Бургас разтърси-
ха обществеността през 
този месец. Случаят с из-
чезналата брокерка е от 
октомври миналата годи-
на и бе на път да остане 
неразкрит. В началото на 
август обаче намиране-
то на разчлененото тяло 
на 28-годишния Юмер 
Мехмед отново събуди въ-
просите за 46-годишната 
Теодора Бахлова. Защото 
свързан с двете убийства 
се оказа вече обвинени-
ят 55-годишен Станимир 
Рагевски, сочен за биз-
нес партньор на Теодора 
и покровител на Юмер. 

Бургас, късният сле-
добед на 29 октомври. 
Теодора Бахлова напуска 
дома си с такси, а охра-
нителните камери я заси-
чат на една улица. И сле-
дите й се губят. Няколко 
дни по-късно е подаден 
сигнал в полицията, а 23-
годишната й дъщеря е си-
гурна, че майка й е напус-
нала дома си за малко и 
е имала намерение да 
се прибере. Последният, 
който е имал контакт с 
Теодора Бахлова, е 55-го-

дишният бизнес партньор 
на брокерката - Станимир 
Рагевски.

11 август тази година. 
В тресавището на езе-
ро Вая са открити части-
те от тялото на 28-годиш-
ния Юмер Мехмед, пър-
воначално застрелян, а 
по-късно транжиран и из-
хвърлен на повърхността 
в тръстиките. Задържан 
за деянието и обвинен за 
убийството му е Рагевски. 
Свидетелят Деян Дичев 
съдейства на разследва-
щите и посочва къде са 
останките от зверското 
деяние.

На 26 август кримина-

листите намират останки-
те и на 46-годишната бро-
керка, заровени на пъте-
ката между гробове в 12-и 
квартал на Бургаския гро-
бищен парк. 

Тялото на  Теодора 
Бахлова е престояло раз-
членено три месеца в би-
дон с киселина сочат да-
нните на разследващите 
органи. Убийството е из-
вършено в деня на нейно-
то изчезване с огнестрел-
но оръжие, след което тя 
е разчленена и залята с 
киселина в бидони, къде-
то е престояла три месе-
ца, едва след това остан-
ките й са били заровени 
в Гробищен парк в място, 
което е  непосещавано.

ДНК-експертиза доказ-
ва, че останките са нейни, 
повдигнато е обвинение 
на Станимир Рагевски. 

Заради това, че е било 
твърде разложено, е било  
трудно да се направи екс-
пертизата и да се вземе 
ДНК-материал.

Брокерката е била уби-

та в необитаемо жилище, 
което не е собственост на 
Рагевски, но до него той 
е имал достъп. По-късно 
е преместено с бидоните 
в търговски обект, отно-

во неизползваем, заяви 
старши комисар Калоян 
Калоянов - директор на 
ОДМВР-Бургас.

„Обвинението към 
Станимир Рагевски е по 

чл.115 от НК - за извър-
шено убийство чрез ог-
нестрелно оръжие и зако-
нът предвижда от 10 до 20 
години лишаване от сво-
бода. Но това обвинение 

С це

Две брутални убийства 
Разплетоха случай с изчезналата преди година брокерка
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Георги РУСинОВ

Обвиненият в убийство-
то на 28-годишния Юмер 
Мехмед – Станимир 
Рагевски се изправи в 
съда и за убийството 
на брокерката Теодора 
Бахлова. Определеният 
като сериен убиец от 
Окръжна прокуратура 
– Бургас е обвинен и в 
смъртта на изчезнала-
та от близо година бро-
кера, чийто трупни ос-
танки бяха открити за-

ровени в квартал 12-и 
на Бургаски гробища. 
Останките от разчлене-
ното тяло са били държа-
ни преди това в кисели-
на. Необходими са били 
две ДНК експертизи от 
двама различни експер-
ти, за да се докаже, че от-
критите накълцани части 
са именно на Бахлова. И 
трупът на Юмер Мехмед 
бе намерен разчленен 
в чували край бургаски 
квартал.

Към момента Рагевски 

на практика е обвинен 
в две еднакви престъ-
пления. Затова и дело-
то за взимане на мярка 
за неотклонение по слу-
чая Бахлова предста-
влява съдебен преце-
дент. Може ли да се взе-
ме втора мярка на един 
и същ обвиняем, след 
като вече му е наложе-
на най-тежката – задър-
жане под стража в дру-
го обвинение? Това по-
пита адвокатът нает от 
Рагевски по това дело – 
Живко Нейчев. 

Според държавното об-
винение – смисъл има. 
Прокурор Светослав 
Маринчев обясни, че са 
налице всички необхо-
дими предпоставки за 
налагането й – обосно-
вано предположение за 
авторството на престъ-
плението и доказател-
ствата към момента – ог-
леди, претърсвания за 

трупните части, ДНК-
експертизите. Според 
държавния обвинител 
има реална опасност 
Рагевски да се укрие или 
извърши друго престъ-
пление при по-лека мяр-
ка. Това се извеждало 
от предишно осъждане 
на обвиняемия, където е 
лежал 5 години в затво-
ра, които очевидно спо-
ред прокурора не са ока-
зали нужната превъзпи-
тателна цел. Бе опреде-
лен като буен характер. 
Рагевски има и две вися-
щи досъдебни производ-
ства срещу себе си – това 
за убийството на Юмер 
Мехмед и второ, което е 
в съдебна фаза за доку-
ментни измами. Според 
прокурор Маринчев НПК 
не предвижда налага-
не на различни мерки 
на един и същ обвиняем. 
Държавният обвинител 
добави още, че тежест 

носи и начинът, по кой-
то е опитал да прикрие 
престъплението – раз-
членяването. Рагевски 
тепърва щял да трябва на 
разследващите органи, 
затова прокурорът поис-
ка постоянното му задър-
жане в ареста.

Адвокат Нейчев заяви, 
че не е съгласен с част 
от изказването на дър-
жавния обвинител, но 
се съгласи, че делото е 
в много начален етап. 
Според него не са нали-
це опасност да се укрие 
или извърши друго прес-
тъпление, тъй като вече 
е задържан под стража 
в другото дело за смър-
тта на Юмер Мехмед. 
Защитникът на Рагевски 
посочи, че в дело за взи-
мане на мярка за неот-
клонение е без значе-
ние начинът на извърш-
ване на престъплението 
и колко буен бил по ха-

рактер. Адвокатът заяви, 
че не знае дали е проце-
суално допустимо да се 
налага втора мярка за 
неотклонение. 

„От 4 дни е обвиня-
ем по това дело и е без 
мярка. Има ли смисъл 
от друга?“, каза адвокат 
Нейчев.

Рагевски остана без-
мълвен. Поясни, че е съ-
гласен с доводите на ад-
воката си и ще се съобра-
зи с решението на съда. 
Отказа да коментира и 
извън залата каквото и 
да е пред медиите.

Малко след това съ-
дия Цветелина Попова 
взе решение да наложи 
постоянна мярка за не-
отклонение задържане 
под стража на Рагевски. 
Съдебен нонсенс или не, 
Рагевски отива в ареста 
за убийство, където вече 
се намира заради друго 
убийство.

Изправиха Рагевски пред съда  
и за смъртта на Теодора Бахлова
Правен нонсенс ли е второ 
задържане под стража на 
един обвиняем?

Апелативен прокурор Йовита Григорова и директорът на ОДМВР-Бургас - ст.комисар 
Калоян Калоянов разкриха подробности около случая

Адвокатите на обвиняемия отказаха коментар в кулоарите на съда по 
предтекст, че делото е в много начална фаза

Прокурор Светослав Маринчев на-
стоя за задържане под стража



На 31.08.2021 г. от 11:00 часа в общи-
на Средец се проведе откриваща прескон-
ференция за стартиране на дейностите по 
Договор №  BGENERGY-2.001-0036-C01 от 
02.03.2021 г. за безвъзмездно финансира-
не на проект „Подмяна на осветители и 
въвеждане на интелигентна система за 
управление и мониторинг на уличното 
осветление в гр.Средец, община Средец” 
по Процедура „Рехабилитация и модерниза-
ция на общинската инфраструктура - сис-
теми за външно изкуствено осветление на 
общините“,  Програма „Възобновяема енер-
гия, енергийна ефективност, енергийна си-
гурност“, финансирана от Финансовия ме-
ханизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014–2021 г.

В пресконференцията взеха участие 
Кмета на община Средец, представите-
ли на партньора на общината по проекта  
Veilyskompetanse AS, представители на из-

пълнителя на строително ремонтните дей-
ности по подмяна на осветлението.

След изпълнение на дейностите в гр. 
Средец ще бъде подменено изцяло ос-
ветлението с нови светодиодни LED лам-
пи, с високо качество и повишен светли-
нен добив.

Ще бъдат подменени  общо 1068 бр. ос-
ветителни тела на територията на гр. Средец. 
Ще бъде въведена система за мониторинг 
на енергопотреблението и управление на 
осветителните системи чрез централна со-
фтуерна платформа.

Това ще намали разходите за електро-
енергия с около 73 676,36 лв. ,годишни-
те намаления на емисиите на CO2 ще бъ-
дат 521,96 т, годишните енергийни спестя-
вания – 442339,95 кWh/г.

Стойността на проектните дейности е 
510 622, 28 лв., а размерът на безвъзмезд-
ната финансова помощ е 100%. Срокът за 

изпълнение на дейностите е 12 месеца
Средствата са осигурени от Програма 

„Възобновяема енергия, енергийна ефектив-
ност, енергийна сигурност“, на Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014–2021 г.

Община Средец е една от 20 – те об-
щини , успешно защитили проектното си 
предложение  от общо 107 кандидатства-
ли общини.

Модернизацията на осветлението ще на-
мали разходите за ел.енергия и поддръжка 
на уличното осветление  и ще подобри ус-
ловията на живот на населението и привле-
кателността на общината.

Не по-малко важно е засилването на  дву-
странните отношения с Кралство Норвегия 
и повишаване експертният потенциал на 
общинската администрация в областта на 
възобновяемата енергия, енергийната ефек-
тивност и управлението на енергията.

може да претърпи дру-
га квалификация“, уточ-
ни апелативен проку-
рор Йовита Григорова. 
„Това са тежки умишле-
ни престъпления и има-
ме сериен убиец“, каза 
още прокурор Григорова. 
Тя допълни, че работата 
на бургаските кримина-
листи по случая е блес-
тяща.

„Убийството на Бахлова 
е по аналогичен начин, 
по който е убит Юмер 
Мехмед. По неговото 
дело  е открито оръжи-
ето, с което е разстре-
лян. То е намерено във 
Военен клуб-Бургас и е 
със заличени номера. 
За укривателство на оръ-
жието, както и за укри-
ване на трупа на Юмер, 
е повдигнато обвинение 
на готвача Диян Дичев. 
Той се оказва и сви-
детелят по двете дела. 
Привлечен като обвиня-

ем по чл.294 от НК“, каза 
прокурор Григорова.

От Полицията изчак-
ват експертизи, за да 
стане ясно дали оръ-
жието, с което е убит 
Юмер е същото, с което 
е разстреляна и Бахлова.  
От Прокуратурата из-

несоха още данни за 
Рагевски и Дичев. 
Рагевски е съден за 
кражби в големи разме-
ри, лежал е пет години 
в затвора, в момента е 
подсъдим по друго дело 
за вещно укривателство 
на две крадени коли.

Диян Дичев също е с 
криминално минало и 
пет присъди.

Трилърът в Бургас за-
почна да се разпли-
та след убийството на 
Мехмед,  като главен 
свидетел по това дело 
е готвачът Диян Дичев, 
точно той е укрил оръ-
жието, с което е убит 
Мехмед.

Чф 173-9 СЕПТЕМВРи 2021

Бургаска Темида

Община Средец стартира проект 
за модерно улично осветление

разтърсиха БургасДве брутални убийства 
Точно четири дни, след като тялото на Теодора 

Бахлова беше открито, с дъщеря й - Християна Радоева 
говори пред „Нова телевизия“ репортер.

„Как се чувствам? Не чувствам! Празно е. Аз гово-
рех и бях подготвена за това нещо, но като дойде, и то 
по ужасно брутален и гнусен, даже не знам дали има 
епитет, с който да определя това деяние...”, каза тя.

Теодора Бахлова остана завинаги на 47 години. 
Брокерът на недвижими имоти натрупала състояние, 
а после и огромни дългове към банки и частни съдеб-
ни изпълнители.

Явно са делили нещо. Иначе бяха приятели. Той към 
мен, след като мама изчезна, се вайкаше. Опитваше 
се да ме настрои срещу нея. Как, едва ли не, тя не 
ме е обичала, което е напълно нелепо. Че е избягала, 
че се укрила, това, което твърдяха и медиите. Според 
мои източници по тази версия работеха и МВР”, раз-
казва Християна.

В началото на август случаят на Теодора е все още 
заведен на полицейска преписка, но досъдебно про-
изводство няма. След намиране на тялото на Юмер 
Мехмед, 23-годишната Християна търси отговори.

„При наличие на съответните доказателства в нуж-
ния обем и достатъчност, ще има и съответна реак-
ция на Прокуратурата. Но към настоящия момент та-
кава връзка не е установена”, посочи окръжният про-
курор Георги Чинев.

„Станимир й дължеше пари и имоти. Аз го казах още 
тогава, когато тя изчезна. И баба ми го каза. И ней-
ни приятели го казаха. Никой не ми повярва. Защо 10 
месеца не провериха имотите на Станимир? Защо не 
провериха имотите на жена му? Майка ми е била в би-
дони в техен имот. Категорично има чадър. Аз за това 
нещо съм пуснала сигнали към нужните институции и 
ще продължавам да търся истината. Защото за мен 
това не е цялата истина”, казва още Християна.

В средата на август е образувано досъдебно произ-
водство за случая с Теодора Бахлова. За отвличане.

Досъдебно производство се образува при зако-
нен повод и достатъчно данни. Ако Полицията и 
Прокуратурата са имали законен повод и достатъч-
но данни за престъпление от общ характер, такова 
производство е щяло да бъде образувано”, обясни 
Калоян Калоянов.

„Предвиденото наказание по закон по чл. 294 по НК 
е до пет години лишаване от свобода, което на прак-
тика означава че чисто хипотетично законът позво-
лява дори и да бъде наложено наказание - пробация. 
Макар и оскъдната информация, с която разполага-
ме към момента, се съзират признаците на същинско 
съучастие и помагачество. Най-малкото по отноше-
ние на убийството на Юмер, не може Рагевски да по-
търси за втори път един и същ човек, да вземе главна 
роля по укриването на трупа, без да знае изначално, 
че той ще му помогне в това. Поне за мен няма логи-
ка. По отношение на Диян, също искам да уточня, че 
предвид обвинението, което му е повдигнато в момен-
та, той може да бъде задържан в ареста не повече от 
два месеца”, обясни адвокат Димитър Вълчев.

Днес Християна споделя, че трябва да свикне с ми-
сълта, че никога няма да види майка си, освен усмив-
ката й от снимките. Че трябва да приеме, че майка й 
е жертва на тежко престъпление. И иска тя да наме-
ри покой.

В началото на седмицата Районен съд-Бургас остави в 
ареста готвача на Рагевски - Диян Дичев, обвинен за ук-
ривателство на оръжието и на тялото на Юмер Мехмед. 
Пред съда той поиска по-лека мярка с мотива, че тряб-
ва да бъде до дъщеря си, която е претъпяла операция.  
Освен това, пред съда заяви: „Съжалявам, че се за-
бърках във всичко това“, 

Днес съдът гледа мярката му за неотклонение и тряб-
ва да реши дали да остане в ареста, или да я измени 
в по-лека. От Прокуратурата настояват тя да е задър-
жане под стража. По думите му не е убивал никого и 
не е разчленявал никого.

Негов адвокат е Борислав Янков, който беше твър-
де лаконичен и пестелив в отговорите си пред жур-
налисти.

Дъщерята на Теодора 
Бахлова - Християна:

Станимир £ дължеше 
пари и имоти

Финансов механизъм на ЕИП

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 
енергийна сигурност“

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа
www.eeagrants.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност,  енергийна 
сигурност“  по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 (ФМ на ЕИП). Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от община Средец и при никакви обстоятелства не може да се приема 
, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните-донори и Програмния оператор на Програма 

„Възобновяема енергия, енергийна ефективност,  енергийна сигурност“

Тедора Бахлова (вляво) и Станимир Рагевски са били приятели, имали са бизнес от-
ношения

Мярката на готвача Диян Дичев бе гледана дистанцион- 
но, адвокатът му Борислав Янков (на снимката вдясно)  
бе твърде пестелив откъм подробности 



Силвия ШАТЪРОВА

Осветлението на Сре-
дец ще бъде подменено с 
ново, модерно и енергос-
пестяващо по норвежки 
проект и финансирано от 
Европейския съюз. Про-
ектът е за 12 месеца и е 
на стойност 510 622 лева. 
Договорът бе подписан 
на 2 март тази година по 
норвежката програма, 
като от страна на държа-
вата той бе парафиран 
от тогавашния зам.-ми-
нистър на енергетиката  
Жечо Станков.

В Средец вече е нор-
вежкият екип, който кон-
султира Общината и фир-
мата изпълнител.

Общината няма финан-
сово участие, средствата 
са 100 % от Европейския 
съюз, ние заделяме сред-
ства, ако се наложи ня-

къде подмяна на кабел 
за места, които не са би-
ли осветени досега, зая-
ви кметът на общината 
инж. Иван Жабов. 

След като новото ос-
ветление заработи, об-
щината ще икономисва 
до 50% от парите по това 
перо в общинския бю-
джет и може да ги прена-
сочи за социални дей-
ности, здравеопазване, 
образование.  До този 
момент разходите на 
местната администрация 
за улично осветление са 
около 140 000 лева на го-
дина, от март по про-
гнозни данни  тя ще ико-
номисва близо 74 000 ле-
ва.

„Проектът предвижда 
да се подменят 1070 лам-
пи с нови осветителни 
LED-диодни осветителни 
тела, които са с модерен 

дизайн, с понижена загу-
ба на еленергия и пови-
шен светлинен добив, 
спрямо категорията на 
улиците. На сега същест-
вуващите стълбове ще 
бъдат монтирани нови 
лампи, които са предви-
дени за пешеходни зони 

или зони с движение на 
ниски скорости. Новото 
осветление ще се упра-
влява дистанционно“, до-
пълни още кметът.

Наполовина ще е раз-
ходът на енергия, както и 
вредните емисии.

Има много работа тук, 

заяви Петър Кристиан-
сен - представител на 
партньора по проекта от 
Норвегия. Той е главен 
мениджър на норвежка-
та фирма, която е една от 
големите енергийни ком-
пании, собственост на 
община Осло. По думите 

му подобен проект е пра-
вен в четири норвежки 
общини. Най-ценното на 
този вид осветление е, 
че осветлението е инте-
лигентно и може да регу-
лира своята сила според 
часа в денонощието - да 
отслабва в малките часо-
ве на нощта и да се за-
силва сутрин или надве-
чер.

Една от основните път-
ни артерии, която ще 
грейне с новите лампи, е  
изходният път за Ямбол, 
който повече от 20 годи-
ни тъне в пълен мрак. Ос-
вен това там е наситено 
с животновъдни ферми. 
Често пъти техника и жи-
вотни излизат в тъмнина-
та и са  предпоставка за 
произшествия.

След края на проекта 
общината има готовност 
да поддържа новото ос-
ветление, като кметът 
апелира то да се пази от 
местната общност и да 
не е предмет на вандали-
зъм.
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„Черноморски фар“

Община Несебър кан-
дидатства за безвъз-
мездна финансова по-
мощ по Програма „Кул-
турно предприемаче-
ство, наследство  и съ-
трудничество“ за изпъл-
нението на проект „Ре-
витализирани простран-
ства в световната кул-
турна ценност Старинен 
град Несебър – Етног-
рафски музей“. Проек-
тът предвижда обновя-
ване пространствата на 
музея, помещаващ се в 
къщата на Москояни - 
типична архитектура за 
Черноморието от късния 
период на Възраждане-
то, и създаване на по-
стоянна изложба чрез 
иновативни средства. 
Целта е удовлетворява-
не на потребността от 
подобряване представя-
нето на културното на-
следство и насърчаване 
на културното предпри-
емачество в Несебър.

В рамките на проекта 
ще бъде извършен ре-
монт на сградата – рес-
таврация и ремонт на 
врати и прозорци, ре-
монт на покрив, подове, 

стени, инсталации, с цел 
внасяне на качествено 
подобрение в  експози-
ционните пространства 
на музея и разширява-
нето им чрез обновява-
не на неизползваеми до 
момента помещения, 
позволяващи развитие-
то на допълнителни ус-
луги и културни проду-
кти. Ще бъде доставено 
специализирано обо-
рудване и други елемен-
ти, допринасящи за раз-
витие и привличане на 
нови публики – въвежда-
не на интерактивни дей-

ности, осигуряване на 
по-голяма видимост, 
двупосочно взаимо-
действие между посети-
теля и музейния експо-
нат чрез аудио, видео, 
виртуална реалност и 
др.

След ревитализиране 
на музейните простран-
ства ще бъде създадена 
и изложена по нов на-
чин постоянна етнограф-
ска експозиция, която 
чрез въведените инова-
тивни технологии ще 
привлича разнообразна 
публика.

Общината ще икономисва 50% 
средства за улично осветление

Средец грейва с интелигентни  
лампи по норвежка програма 

Георги РУСинОВ

Община Приморско 
ще закупи нова линей-
ка. Това приеха общин-
ските съветници на по-
следното заседание на 
местния парламент. За 
целта са отделени 
120 000 лева.

Кметът д-р Димитър 
Германов обясни, че то-
ва предложение се пра-
ви сега, тъй като след 
редица проведени раз-
говори с Министерство 
на здравеопазването, 

РЗИ-Бургас, Спешна 
помощ и други институ-
ции е станало ясно, че 
за Приморско ще бъде 
разпределена линейка. 
Това обаче не се случ-
ва и затова сега градо-
началникът предлага 
средства в размер на 
120 000 лева, които са 
освободени от други 
дейности, да послужат 
за закупуването на ли-
нейка.

„При положение, че 
към настоящия момент 

ние нямаме индикация, 
че някоя институция ще 
ни даде линейка, редно 
е и необходимо да ин-
вестираме в това. 
Действително линейка-
та, която използва об-
щината е изключително 
амортизирана, разхо-
дите, които се правят са 
много сериозни. Ин-
формацията, която ми е 
дадена е, че средствата 
ще стигнат за нова ли-
нейка, а не втора ръка“, 
посочи Германов и до-

бави, че тя ще замени 
старата.

В такъв случай няма 
да бъдат назначавани 
допълнителни шофьори. 
Возилото ще е клас „Б“. 
Дали ще получават до-
пълнителни възнаграж-
дения за работа на пър-
ва линия срещу COVID-
19 ще трябва да гласува 
Общински съвет – При-
морско. Веднъж шо-
фьорите вече получиха 
допълнителни възна-
граждения от 1000 лева.

Ремонтират Етнографския 
музей в Несебър по проект

Община Приморско 
закупува нова линейка

Ръководителят на проекта 
Маргарита Стойчева и кме-
тът инж. Иван Жабов пред-
ставиха ползите от него

Норвежкият партньор

Кметът на общината д-р Димитър Германов 
(вдясно) обясни, че така и не са получили обеща-
ната от държавата линейка, затова закупуват своя 
собствена



Георги РУСИНОВ 

Три клуба от различни 
спортове искат пари от Об-
щина Бургас. Общинските съ-
ветници ще трябва да решат 
дали Община Бургас ще се 
бръкне близо 400 000 лева за 
нуждите на футбола, баскет-
бола и волейбола в морския 
град. И трите искания идват 
преди актуализацията на бю-
джета на Общината.

Футболният „Черноморец 
1919“ е отправил молба към 
Община Бургас за актуали-
зация на годишната субсидия 
с 80 000 лева допълнително. 
Председателят на Управи-
телния съвет на клуба Явор 
Жеков входира писмо до Об-
щински съвет – Бургас с ис-
кането за повече средства. 
Той обяснява, че има недос-
тиг на финансови средства 
за възникнали допълнителни 
дейности през настоящата 
година. 

„За развитие на спортната 
си дейност футболният клуб 
е сключил договор със син-
дик за ползване на стадион 
„Черноморец“, като за полз-
ване на 3 затревени терена 
заплаща наеми в размер на 
5800 лева месечно, а за по-
мощните и сервизни помеще-
ния от тази година допълни-
телно сума от 600 лева ме-
сечно. За поддръжка на те-
рените и сервизните поме-
щения – съблекални, тре-
ньорска и съдийска стая, до-
пълнителните разходи са в 
размер над 7000 лева месеч-
но, като това включва торо-
ве, препарати, семена, под-
дръжка на техника и персо-
нал, който да се грижи за до-
брото състояние на базата, 
така че да е годна за провеж-
дане на спортно-състезател-
ната и тренировъчна дей-
ност“, пише Жеков.

Кризата след ковид се от-
разила негативно и в тяхно-
то дружество, което повли-
яло неблагоприятно на фи-
нансовото състояние на клу-
ба.

„През сезон 2021/2022  
ФК „Черноморец 1919“ вне-
дрява юноши на клуба в мъж-
кия състав, който се състеза-
ва в Югоизточна Трета лига. 
Тази година създаваме дуб-
лиращ отбор в по-ниските 
групи, с което се цели мла-
дите състезатели на клуба да 
вземат участие и да бъдат 
подготвени за влизане в пър-
вия състав. За тази цел са ни 
необходими средства за тре-
ньорски екип, екипировка, 
съдийски такси, транспортни 
услуги и спортни пособия. 
Футболната академия на клу-
ба се състезава с всички въз-
растови групи в първенства-
та за съответната възраст, 
като тази година юношите 15-
17 години ще имат цел вли-
зане в елитни юношески пър-
венства“, добавя председа-
телят на Управителния съ-
вет.

Жеков уточнява, че оста-
налите формации са деца, 
родени от 2008-а до 2014-а.

„За настоящия сезон е взе-
то решение за обезпечаване 
на състезателите с безплат-
на екипировка, осигурена от 
спонсори и приятели на клу-
ба. Планирано е и провежда-

не на лагери и контролни 
срещи с водещи български 
футболни академии, както и 
турнири на територията на 
България“, завършват от клу-
ба, намеквайки необходи-
мостта от парите за разви-
тие на юношеския футбол.

Баскетболният „Черномо-
рец“ пък иска финансиране 
за участие в Балканската ли-
га.

„БК „Черноморец“ е един-
ственият представител на 
Бургас в Националната ба-
скетболна лига (НБЛ) и един-
ствената баскетболна орга-
низация в града, целяща обе-
динение на целия детско-
юношески потенциал. Като 
за начало бихме искали да 
участваме в Европейските 
клубни турнири по баскетбол 
като възможният вариант се-
га е Балканската лига, в ко-
ято сме поканени, но ще ни 
бъде нужно допълнително 
финансиране, за което иска-
ме съдействие от Община 
Бургас“, пишат в писмо до 
Общински съвет – Бургас от 
управата на клуба, като до-
бавят, че ще представят под-
робна план-сметка на разхо-
дите.

„Турнирът е ежегоден и съ-
бира все по-голямо между-
народно признание. Силно 
вярваме, че подобен турнир 
би имал не само спортен, но 
и възпитателен елемент към 
подрастващото поколение на 
общината, към което БК 
„Черноморец“ винаги е имал 
своя неоспорим принос. 
Участието в Балканската ли-
га е неоспорим престиж, кой-
то включва в себе си такса 
участие, 8 гостувания и 8 до-
макинства над всеки един от 
участниците в нея, след това 
при наличие и готовност на 
новата спортна зала, можем 
да кандидатстваме за дома-
кинство на финалната чет-
ворка, в която участват чети-
рите най-добри отбора, сред 
които се надяваме да бъдем 
и ние. Правилата на турнира 
са такива, че всеки отбор по-
ема хотела на гостуващия от-
бор, за отбора- гост остава 
да си осигури транспорт, 
ПСР и храна за престоя. Съ-
що така всеки домакин е длъ-

жен да поеме транспорт, хо-
тел, храна и хонорар на съ-
диите, както и всички орга-
низационни разходи, свърза-
ни с провеждането на бас-
кетболен двубой“, продължа-
ват писмото от баскетболния 
„Черноморец“.

Ръководството изтъква и 
че състезателите не са свик-
нали да провеждат интензив-
ни занимания с по два и по-
вече двубоя на седмица, то 
ще са предвидени и няколко 
възстановителни процедури, 
с които ще се цели да бъдат 
предотвратени травми и кон-

тузии от всякакво  естест-
во.

За целта БК „Черноморец“ 
чрез ръководството си иска 
сумата от 146 5000 лева. То-
ва трябва да стане след ак-
туализацията на бюджета 
през октомври 2021-а. В края 
на писмото действително е 
представена план-сметка за 
провеждането на Балканска-
та лига, която отговаря на го-

репоисканата за провежда-
нето на Балканската лига.

Волейболният „Нефтохи-
мик-2010“ също се нуждае от 
средства, за да може нор-
мално да участва във втория 
по сила турнир CEV-Cup 
2021/2022. Председателят на 
Управителния съвет Огнян 
Томов посочва, че подготов-
ката започва с междунаро-
ден турнир във Верия, Гър-

ция, с отбори от Гърция и 
Словения в рамките на 4 
дни.

„Благодарение на високия 
си коефициент ВК „Нефтохи-
мик-2010“ е поставен в жре-
бия и на 1/16 финал ще се 
срещне с отбор от Швейца-
рия или Естония. Успехът га-
рантира 1/8 срещу отбор от 
Полша или Чехия. Всички 
разходи за самолетни биле-
ти, такса участие, картотеки-
ране, медицински застрахов-
ки, съдийски такси, както 
настаняване на съдии и гос-
туващи отбори в Бургас, е за 
сметка на нашия клуб. Отдел-
но от това в школата на клу-
ба ще работят 4-има треньо-
ри с 5 отбора подрастващи“, 
пише още Томов.

За целта той иска при ак-
туализацията на бюджета на 
Община Бургас на „Нефтохи-
мик-2010“ да бъдат гласува-
ни допълнително 150 000 ле-
ва, които да послужат за нор-
малното протичане на подго-
товката и участието на отбо-
ра в Евротурнира на CEV-
Cup.
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Бургас доказа, че е центърът на кайта в 
България. През изминалите дни на бурга-
ската кайт-зона се проведоха Международ-
ната регата „Black sea kite cup” и Държав-
ното първенство по кайт за 2021 година.

В най-важното състезание за годината, 
републиканските титли бяха спечелени от 
бургаските кайтисти с 5 шампионски тит-

ли за Яхтклуб „Черноморец Бургас” и 2 за 
„Бургаски морски клуб“. В двете състеза-
ния взеха участие всички състезатели от 
най-добрите кайт клубове в страната и чуж-
дестранни кайтисти.

Победителите бяха наградени от замест-
ник-кмета по култура, туризъм и спорт Ди-
яна Саватева.

Седем титли грабнаха 
бургаските кайтисти

Чф

Близо 400 000 лева искат футболът, 
баскетболът и волейболът от Община Бургас
Средствата са за участия в състезания 
и детско-юношеската дейност

„Черноморски фар“

38 медала – 15 златни, 16 сре-
бърни и 7 бронзови, второ мяс-
то на съчетаната щафета 4х50 
на момчетата във възраст 9 - 
13 години (Краси Скачков, Ха-
рун Али, Виктор Гинов и Геор-

ги Димитров) и купа за най-до-
бър състезател, спечелена от 
Александра Попова, която фи-
нишира първа във всичките си 
6 старта. Това е равносметка-
та от завършилия в събота 
Международен плувен турнир 
AquaLife Summer Cup, в който 

взеха участие 16 клуба от Ру-
мъния, Молдова и България.

Всеки един състезател има-
ше право на по 3 старта на ден 
или общо 6 за целия турнир, а 
състезателите на младия бур-
гаски треньор Иван Попов за-
еха призовите места при 10, 11, 

12 и 13-годишните.
В крайното класиране плу-

вците на младия бургаски клуб 
заеха 5-о място.

Ето и класиранията на всич-
ки плувци на КВС „Бургас“:

10-годишни: Александра По-
пова 2011 - 6 първи места и ку-
па за най-добър състезател; 
Виктор Гинов 2011 – 2 първи 
места и 4 втори и 1 второ от 
щафетата.

11-годишни: Харун Али 2010 
– 3 първи места, 2 втори и ед-
но трето, както и едно второ от 
щафетата; Анастасиос Дачев 
2010 – 2 втори и 3 трети места; 
Златослава Атанасова 2010 – 3 
първи и 3 втори места; Сияна 
Терзиева 2010 – 1 първо, 1 тре-
то и 2 четвърти места.

12-годишни: Красимир Ска-
чков 2009 – 1 трети, 3 четвърти 
и 2 пети места и второ от ща-
фетата.

13-годишни: Георги Дими-
тров 2008 – 1 второ, 1 трето, 1 
четвърто и 3 шести места и вто-
ро от щафетата.

14-годишни: Александър 
Пантов 2007 – 2 четвърти, 2 пе-
ти, 1 шесто и 1 седмо място.

15 - 16-годишни: Йоан Добрев 
2006 – 2 девети, 2 десети и 2 че-
тиринадесети места.

ПЛУВаНЕ

КВС „Бургас“ с куп медали 
от международен турнир



„Черноморски фар“

Новият общински кораб 
„Бургус“ вече е на вода. 
Тържествено той бе по-
срещнат на Морска гара 
с водни салюти. Звучното 
му име „Бургус“ е измис-
лено от специално жури. 
То означава кула.

На церемонията при-
състваха областният упра-
вител  проф. Мария Ней-
кова, председателят на 
ОбС-Бургас-проф. Севда-
лина Турманова, замест-
ник- кметовете на Общи-
на Бургас - Весна Балти-
на, Красимир Стойчев и 
Дияна Саватева, изпъл-
нителният директор на 
Пристанище Бургас - Ди-
ян Димов.

„Корабът „Анастасия“ си 
има другарче - този пре-
красен катамаран „Бур-
гус“. Сега ще имаме въз-
можност да избираме 
дестинация, която да по-
сетим по вода - лодкосто-
янка „Крайморие“, можем 
да се разходим до новото 
рибарско пристанище на 
Ченгене скеле, до остров 
Света Анастасия, до прис-
танище „Сарафово“, каза 
заместник-кметът по ев-
роинтеграция и екология  
на Община Бургас Весна 
Балтина.

Кръстница на кораба 
стана олимпийската шам-
пионка Стефани Киряко-
ва, която му пожела по-
пътен вятър, явно корабът 
ще е доста устойчив след 

като на златната Стефани 
й трябваха няколко опита, 
за да разбие шампанското 
в него, пошегуваха се при-
състващи.

„Кръщавам те, Бургус, 
и те благославям да слу-
жиш дълго и вярно на бур-
газлии и на гостите на гра-
да. Нека слънцето, море-
то и вятърът бъдат вина-
ги благосклонни към теб", 
бяха думите на златната 
кръстница.

„Щастлива и горда съм 
за оказаната чест. Надя-
вам се всеки жител на 
града съвсем скоро да 
има възможност да по-
сети новия кораб и да се 
порадва на Бургаския за-
лив“, допълни Стефани Ки-
рякова. 

Областният управител 
проф. Мария Нейкова по-
жела попътен вятър и свет-

ло небе над новия кораб.
 „Бургус“ е с алуминиев 

корпус, дълъг е 20 метра, а 
е широк 8 метра, може да 
се движи с 25 км/ч, пред-
назначен е за 100 паса-
жери, има автоматизира-
на система за навигация, 
както и соларна система, 
която дава повече от 20% 
от електричеството на ко-

раба. С това той ще до-
принесе за изпълнение-
то на екологичните стра-
тегии и Плана за устойчи-
ва мобилност на Община-
та, защото ще бъдат спес-
тени много емисии. 80% от 
компонентите по кораба 
са изработени от българ-
ски фирми“, поясни зам.-
кметът Весна Балтина. 

Корабчето беше преда-
дено на Община Бургас от 
изпълнителния директор на 
корабостроителната фирма 
Светослав Стоянов и от ка-
питан Андрей Станев, мени-
джър на проекта. 

Очаква се до дни след 
като получи регистрация 
от Морска администрация, 
„Бургус“ да започне туро-
ве по маршрутите и раз-
ходки в залива.
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Новият общински кораб 
„Бургус“ вече е на вода

Посрещнаха модерния катамаран с водни салюти

Стефани Кирякова заяви, че се надява всеки жи-
тел на града да се порадва на Бургаския залив от 
борда на новия кораб 

Шампанското е гръмнато в борда на кораба

Заместник-кметът Весна Балтина получи ключовете на новия общински кораб
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