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Сблъсъци на политически идеологии 
за плочата на Механото

100 години

100 години
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Пет общини в облаСтта 
Се грижат за бейби буМ

Стр. 6

ВКС се произнася по делото 
за смъртта на велосипедист

и през 2020-а

4 Несебър, Созопол, Приморско, 
Царево и Руен заделят средства 
за новородени 
4 Кметица в айтоско село вади 
по 100 лева за всяко бебе
4 Бургас и Несебър с пари за 
инвитро

Силвия ШАТЪРОВА 
Георги РУСИНОВ

Несебър, Созопол, Приморско, 
Руен и Царево продължават и 
през тази година да се грижат за 
новите граждани на своите общи-
ни. Така донякъде помагат за при-
раста на населението и за подо-
бряване на демографската ситу-
ация. Там запазват традицията 
да отпускат средства - еднократ-
на помощ за всяко новородено. 
Най-голяма е сумата в Несебър, 
където средствата са по 2000 на 
всяко дете. Общината се хвали с 

истински бейби бум пред послед-
ните години. 293 са новородени-
те в община Несебър през изми-
налата 2019 година, а 586 хиляди 
лева е размерът на еднократна-
та помощ, която местната власт е 
изплатила от бюджета си на роди-
телите. В посочения период са се 
родили и 7 двойки близначета. 

Интересно е, че след Бургас 
това е единствената община, ко-
ято поощрява опитите на двой-
ки с репродуктивни проблеми и 
след първия опит финансира все-
ки следващ с по  
2000 лева.
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Родственици 
на Екзарх 
Антим I 
живеят  

в Средец и  
до днес
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Севдалина Проданова - художник:

Моите работи са израз единствено  
и само на личните ми емоции 

До месец
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бургаски талант блести  
за „Фиорентина”
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„Черноморски фар“

До 28  февруари пред-
приятията и самоосигуря-
ващите се лица, които са 
изплатили през 2019 годи-
на доходи на физически 
лица, включително и от 
трудови правоотношения, 
са длъжни да представят в 
НАП справка за платените 
суми по електронен път.

 В справката се обявя-
ват изплатените през го-
дината доходи,  удържани-
те данък и задължителни 
осигурителни вноски на 
физически лица от: друга 
стопанска дейност (извън-
трудови правоотношения, 
упражняване на свободна 
професия, за авторски и 
лицензионни възнаграж-
дения и др.); наем или дру-
го възмездно предоставя-
не за ползване на права 

или имущество; доходи от 
други източници, включи-
телно облагаемите парич-
ни и предметни награди от 
игри, от състезания и кон-
курси, които не са предос-
тавени от работодател или 
възложител;  доходи, под-
лежащи на облагане с 
окончателен данък, такива 
от дивиденти и ликвидаци-
онни дялове; доходи от 
прехвърляне на права и 
имущество и други дохо-
ди.

Близо 80 хиляди работо-
датели и платци на доходи 
вече са получили в елек-
троните си пощи напомня-
не от НАП за наближава-
щия краен срок и ангажи-
мента да подадат до 28 
февруари справки за из-
платените през годината 
доходи. 

За да улесни подаването 

на справките, от 3 февруа-
ри Национална агенция за 
приходите предоставя две 
нови електронни услуги, 
достъпни с Персонален 
идентификационен код 
(ПИК) и Квалифициран 
електронен подпис (КЕП). 

Чрез новите услуги ра-
ботодателите виждат на 
екран справките с подаде-
ните данни, като могат да 
ги изтеглят под формата 
на таблица. Пред тях ще се 
визуализират: „Актуално 
състояние на данните, де-
кларирани със Справката 
за изплатени през година-
та доходи и за удържаните 
данък и задължителни оси-
гурителни вноски“; „Акту-
ално състояние на данни-
те, декларирани със 
Справката за изплатените 
през годината доходи по 
трудови правоотношения“.
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До месец Върховният касаци-
онен съд ще се произнесе с 
окончателно решение по дело-
то за смъртта на велосипедиста 
Евелин Дуков. Предходното ре-
шение на Апелативен съд – Бур-
гас обжалват и двете страни. 
Признатият за убийството на 
Евелин – софиянецът Владимир 
Колев иска по-ниска дори от 
веднъж намалената му присъда 
от 17 на 10 години.

Това стана след решение на 
Бургаския апелативен съд, с ко-
ето призна Колев за виновен, 
но сметна, че деянието не е би-
ло „особено жестоко“. Припом-
няме, че Евелин бе премазан 
на пътя в Приморско от пияния 
софиянец, който избяга от мес-
топроизшествието и дори, кога-
то бе издирен, все още беше 
пиян. Колев даже иска от най-
висшата инстанция отменяне 
на присъдата му.

От другата страна, изстрада-

лите роднини на велосипедиста 
искат делото да се върне за ново 
разглеждане, или потвърждаване 

на 10-годишната присъда. Делото 
се влачи от края на декември 
2017-а.

Дона МиТева

Навършиха се 30 години от създаването 
на КНСБ. Бургаската структура може да се 
похвали с много силно представяне в учи-
телската организация и в тази на работе-
щите в транспорта, поясни Здравко Тош-
ков. Той даде пример, че в Бургас има син-
дикални структури в двете пристанища, 
„Товарни превози“,  в „Бургасбус“ и лети-
щето. За жалост в туризма, охранителния 
бизнес, таксиметровия бранш и леката 
промишленост още няма синдикални струк-
тури.

Мнозина още са хората, които се страху-
ват  да изискват правата си и да членуват 
в синдикални сдружения, признават от 
КНСБ. 

„За 30 години имахме нашите победи и 
загуби, нашите мечти и разочарования, но 
винаги бяхме активни участници в изграж-
дането на новите индустриални отношения. 
Развивахме нашата експертност, учехме се 
на преговори, водехме хората по площади-
те, борехме се срещу несправедливостите 
и грешните решения на правителства и ра-
ботодатели. Затова днес четирите букви – 
КНСБ, са разпознаваеми от цялото българ-
ско общество“, заяви в поздравлението си 
Пламен Димитров, лидер на Конфедераци-
ята на независимите синдикати в Бълга-
рия.

В региона има 374 синдикални организа-
ции, като са застъпени както индустрията, 
така и бюджетната сфера. През пролетта 
предстои поредното преброяване, което 
ще установи членската маса.

КНСБ навърши 30 години

От Испания търсят 
магове и аниматори

Дона МиТева

След Германия и Австрия и 
Испания реши да дръпне от 
нашите и без това липсващи 
кадри от туризма, само че не 
готвачи, камериерки и ре-
цепционисти, както обикно-
вено, а артисти.

От началото на седмицата 
през европейската мрежа 
„Eures” се търсят хора с ан-
глийски и немски, но и с та-
лант - като се започне от дет-
ски аниматори и аниматори 

за възрастни, премине се 
през шоуартисти от вида на 
акробати, жонгльоли, музи-
канти, певци и магове. Брой-
ките са доста внушителни  - 
един път двадесет човека и 
още десет.

Като реален работодател е 
обявена  хотелската верига 
„Иберостар“. Посочените за-
плати варират от 900 до 1300 
евро.

Традиционно пък се търсят 
готвачи на станция и помощ-
ник-готвачи за Ирландия.

ВКС се произнася по делото за 
смъртта на велосипедистДо месец: 

Владимир Колев помете пиян 
Евелин Дуков

Повече от 2 години близките на трагично загиналия чакат спра-
ведлива присъда

До 28 февруари работодателите 
подават справки за доходи

Близо 80 хиляди фирми получиха напомняне по имейл 

Започва подмяната на тръбите 
по улица „Алеко Константинов“
„Черноморски фар“

Община Бургас организира проце-
са за премахване на последните ста-
ри павилиони по улица „Алеко Кон-
стантинов“ в ЦГЧ. Това се случва със 
знанието и съгласието на техните 
собственици. Така се отваря фронт 
за изпълнението на първи етап от ця-
лостното обновление и в последните 
дни на февруари ще започне изваж-
дането на старите и монтирането на 
нови тръби под земята. После Общи-
ната ще реконструира улицата отго-
ре, за да стане много по-комуника-
тивна и интересна, като за това има 
изготвен проект.

Улица „Алеко Константинов“ е в 
идеалния център на града, граничи 

със СУ „Св. св. 
Кирил и Мето-
дий“ и площад 
„Тройката“, но е 
в много лошо 
състояние. С те-
чение на време-

то много от търговските обекти по нея 
загубиха предишната си клиентела, фа-
лираха и стояха затворени с години.

Сега Община Бургас има намерение 
да върне хората на тази улица, харесва-
на напоследък единствено от бездомни-
те котки.Проектът
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Жители на село Маринка  

внесоха петиция за ремонт на път
„Черноморски фар“

Жителите на село Ма-
ринка внесоха петиция 
до Община Бургас. Тях-
ното искане е пътят меж-
ду селата Маринка и 
Твърдица да бъде ремон-
тиран заради лошото със-
тояние, в което се нами-
ра той. Събраните подпи-
си са около 1600, разкри-
ва в социалната мрежа 
Дора Колева, организа-
тор на инициативата.

По въпросния участък 
минават ежедневно авто-
мобили и автобуси на 
градския транспорт. Пъ-
тят е един от двата оби-
колни маршрута, които 

свързват комплекс „Ме-
ден рудник“ с останалата 
част на Бургас.

Местни коментират, че 
през 2019 година отсечка-
та е била многократно 
маркирана, жителите на 
околните села тайно са 
се надявали най-накрая 
да се стигне до ремонтни 
дейности, но това така и 
не се случило.

Инициаторите инфор-
мират, че петицията им 
няма политически инте-
реси, а желанието на хо-
рата от село Маринка е 
ремонтът на пътя да за-
почне възможно най-ско-
ро, за да спрат техните 
главоболия.

„Черноморски 
фар“

По искане на жи-
телите бе преас-
фалтиран пътят, 
минаващ успоред-
но на дерето край 
село Димчево. Об-
щина Бургас въз-
станови и компро-
метирания водос-
ток, който можеше 
да направи беля 
при едни по-обил-
ни пролетни дъ-
ждове.

Междувременно 
бяха получени мно-
жество сигнали от 
кметовете на села-
та Маринка и Дим-
чево, както и от те-
хни жители, за ло-
шото състояние на 
настилката по пътя 
Маринка - Димче-
во - Присад, в учас-
тъка село Маринка 
- село Димчево, 
който е част от ре-
публиканската път-
на мрежа. В тази 
връзка Община Бургас из-
прати официално писмо до 
Областно пътно управление 
с искане за ремонт на този 

участък, с цел недопускане 
на пътнотранспортни про-
изшествия и опазване жи-
вота и здравето на пътува-
щите по него хора. Нужно е 

на същото място да бъде 
обезопасено и пешеходно-
то преминаване по водоот-
водното съоръжение в гра-
ниците на село Димчево. 

„Черноморски фар“

Бившият президент на 
„Левски“ Тодор Батков обя-
ви, че ще върне гората в 
Крайморие, обаче си иска 
тази в Централния Балкан. 
Това той заяви в сутрешния 
блок на bTV пред водещия 
Антон Хекимян. Става въ-
прос за заменка с Минис-
терство на земеделието, в 
която са му дадени 206 де-
кара гора в Бургас, край 
Крайморие. Теренът разме-
нил също срещу гора, но в 
Централния Балкан.

„Това, което искат е из-
смукано от пръстите и юри-
дически абсолютно необос-
новано. Ще си изясним от-
ношенията в съда. А и в 
крайна сметка тази гора е 
гора и продължава да бъде 
гора и ще бъде гора. В край-
на сметка, ще им предложа 
да си я вземат и да ми вър-
нат тази, която аз им дадох, 
която е в 7 пъти повече, 
първокласна гора“, заяви 
Батков.

Бившият първи в „Лев-
ски“ обясни, че заменката я 
е направил, за да не я взе-
ме някой друг.

„Не исках някой да по-
строи до моя бъдещ ком-
плекс нещо от типа на Слън-

чев бряг, с което едва ли 
някой българин би се гор-
дял. Говоря за застройка, 
визуализация и т.н. Не съм 
възнамерявал да бъде не-
що друго освен гора“, кате-
горичен бе той. Батков ви-
зира идеята си за изграж-
дането на модерния ком-
плекс „Ривиера 21 век“ на 
полуостров „Форос“, който 
обаче остава нереализи-
ран. 

Батков поясни, че е полу-
чил писмо от Министерство 
на земеделието. Уведомили 
го, че започва производ-
ство. 

„Аз ги информирах какви 
са моите възражения и съо-
бражения и чакам сега те 
да се произнесат. Аз съм 
убеден, че няма недопусти-
ма държавна помощ в тази 
заменка. Категорично. Тя е 
по-скоро или поради греш-
ка, или някакъв тип наказа-
телна акция. В краен слу-
чай не ми трябва тази гора, 
ще им я върна. Тя е и без 
стопанско значение - бор и 
не е за дърводобив. Преди 
време дадох съгласие Об-
щина Бургас да направи 
паркинг за наблюдаване на 
птици, дадох им съгласие и 
да направят кучкарник 
там“, каза още той.

криМи

Газова бутилка 
гръмна в дома 
на възрастна 
жена

Газова бутилка се е взри-
вила в дома на възрастна 
поморийка. Това съобщиха 
от пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Инцидентът е станал в 
къща, разположена на 
улица „Панайот Волов“  
№ 38, обитавана от 82-го-
дишната жена. Тя заявила, 
че поръчала нова газова 
бутилка, която й била доста-
вена в късния следобед. 
След като поставили новата 
бутилка със съпруга й, пен-
сионерката сложила да 
топли тенджера с вода. 
Когато водата завряла, 
поморийката тръгнала към 
котлона и в същия момент 
се чул силен гръм, а бутил-
ката избухнала в пламъци. 
Огънят е потушен от един 
противопожарен екип, като 
според специалисти инци-
дентът е предизвикан най-
вероятно поради неправил-
но поставяне на винтила и 
изпускане на газ, който се 
възпламенил от горящата в 
близост печка. 

Помориец бе 
хванат с дрога 
след гонка с 
полицията

Помориец се е опитал да 
избяга от полицейска про-
верка, съобщиха от прес-
центъра на Областна дирек-
ция на МВР-Бургас. 
Случката се е разиграла 
срещу магазин „Метро“ на 
булевард „Стефан 
Стамболов“. Органите на 
реда подали сигнал за спи-
ране на автомобил 
„Фолксваген Голф 4“. Зад 
волана бил 36-годишен кри-
минално проявен мъж, 
който обаче не се съобра-
зил с полицейските разпо-
реждания.  В района на све-
тофара преди магазин 
„Технополис“ автомобилът 
е спрян. Със съдействието 
на служители от 
„Специализираните поли-
цейски сили“ и служебно 
куче, автомобилът е прове-
рен и под десния „Airbag“ 
на таблото е открита тор-
бичка с две глави от съцве-
тия (марихуана) с общо 
тегло около 4 грама. Под 
десния подкалник са откри-
ти шест пакетчета с бяло 
прахообразно вещество 
(кокаин) с общо тегло около 
6 грама. Помориецът е 
задържан за срок от 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство. Работата по 
цялостното документиране 
на престъпната дейност на 
36-годишния мъж продъл-
жава от служители на Пето 
Районно управление – 
Бургас.

Мъж открадна 
тръби от 
склада, в който 
работи

Мъж е задържан по обви-
нение за извършена от него 
кражба. Това съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Установено е, че 29-годиш-
ният бургазлия е отмъкнал 
медни тръби с обща дължи-
на 27 метра (начупени на 
части и прибрани в багаж-
ника на автомобил), маши-
на за броене на банкноти и 
три циркулационни помпи - 
всичко на обща стойност  
1 500 лв. Мъжът е задържан 
за срок от 24 часа. По слу-
чая е образувано бързо 
полицейско производство.

Тодор Батков:  
Ще върна гората в 
Крайморие, искам 
си тази в Балкана

Преасфалтираха улицата и 
възстановиха водостока при 
дерето край село Димчево



Силвия ШАТЪРОВА 
Георги РУСИНОВ

Несебър,  Созопол, 
Приморско, Руен и Царево 
продължават и през тази 

година да се грижат за 
новите граждани на сво-
ите общини. Така донякъ-
де помагат за прираста 
на населението и за подо-
бряване на демографска-

та ситуация. Там запаз-
ват традицията да отпус-
кат средства - еднократ-
на помощ за всяко новоро-
дено. Най-голяма е сумата 
в Несебър, където сред-
ствата са по 2000 на вся-
ко дете. Общината се хва-
ли с истински бейби бум 
през последните години. 
293 са новородените в об-
щина Несебър през изми-
налата 2019 година, а 586 
хиляди лева е размерът на 
еднократната помощ, ко-
ято местната власт е из-
платила от бюджета си на 
родителите. В посочения 
период са се родили и 7 
двойки близначета. 

Интересно е, че след 
Бургас това е единстве-
ната община, която поощ-

рява опитите на двойки с 
репродуктивни проблеми 
и след първия опит финан-
сира всеки следващ с по 
2000 лева.

За 2019-та година 
Общината е подкрепила 
финансово 10 двойки за 
инвитро процедури с общо 
20 000 лв.

В Бургас за тази годи-
на бяха гласувани 120 000 
лева, като най-вероятно с 
фонда ще се покрият нуж-
дите на 60 семейства, ко-
ето отново прави по 2000 
лева за процедура.

В Созопол независи-
мо, че ще им се наложи 
да затягат коланите и да 
изплащат дългове, също 
ще заделят по 1000 лева 
на бебе.
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По морето - 

Пет общини се грижат  
• Несебър, Созопол, Приморско, 
Царево и Руен заделят средства 
за новородени 
• Кметица в айтоско село вади 
по 100 лева за всяко бебе
• Бургас и Несебър с пари за  
инвитро

туристическата инфраструктура, в останалите  
Капиталовите програми за 2020-а:

на
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Капиталовата програма за 2020 година 
в Несебър е в размер на 11 154 736 лв. 
Това обаче са само собствените прихо-
ди. Разчетени са средства за изгражда-
не на инфраструктурни обекти, за заку-
пуване на контейнери за битови отпа-
дъци, асфалтиране на улици в Несебър 
и съставните селища, изграждане на 
нови улици и тротоари, текущи ремонти 
на улични и тротоарни настилки, текущи 
ремонти на административни сгради на 
територията на общината, изграждане и 
ремонт на улично осветление, проекти-
ране и изграждане на детски площадки 
и спортни зони и др.

Сред преходните обекти с приоритет-
но значение тази година са  сградата 
с мултифункционална спортна зала на 
градския стадион в Несебър и изграж-
дането на велоалеята от Слънчев бряг 
до СО „Чолакова чешма“. Средства се 
предвиждат и за довършителни дей-

ности на зрителна зала в Центъра за 
култура и образование „Артиум“. Ще 
приключи строителството на спорт-
но-рекреативния парк и прилежащото 
му футболното игрище на територията 
на Свети Влас. Един от приоритетите 
през тази бюджетна година е завърш-
ването на централната част на Обзор 
– площад „Свобода“ и прилежащите му 
площи. Средства са заделени за по-
етапното строителство на мултифунк-
ционалните сгради в селата Тънково, 
Оризаре и Баня.

Средства за проектиране се насочват 
към няколко обекта паметници на кул-
турата. Предвижда изработване на пла-
нове за консервация и реставрация на 
църквите „Христос Пантократор“ и „Св. 
св. Архангели Михаил и Гавраил“, както 
и на Каменна мелница в североизточна-
та част на полуострова и Каменна мел-
ница на провлака.

Капиталовата програма на Общината за 
2020 година е 28 404 941 лв., от които над 
25 милиона лева са осигурени от спече-
лени проекти, с подписани договори за 
европейско финансиране.

След едномесечните обсъждания на 
проектобюджета във всички населени 
места в общината, като основни приори-
тети и тази година се утвърдиха инфра-
структурата в съставните селища, обно-
вяване на парковете и инвестициите за 
тяхното благоустрояване. Осигурено е 
европейско финансиране за ремонти-
рането на основи улици в Ахелой и в 
Каблешково; за реконструкция и реха-
билитация на водоснабдителните мре-
жи в Бата и Страцин; за разширение на 
сградата на читалището в Каменар; за 

изграждане на втори етап на Рибарско 
пристанище - Поморие; за благоустро-
яване на паркове в шест населени мес-
та и други.

„Не искахме да раздуваме бюджета из-
куствено, затова в него умишлено не сме 
включили средствата по оперативни про-
грами, по които кандидатстваме в момен-
та и все още нямаме сключени договори. 
Като примери за това са довършването на 
детската градина в село Гълъбец, рекон-
струкцията на бившия Пионерски дом в 
„Дом на изкуствата“ и изграждане на парк 
на мястото на бившата станция на МВР в 
Поморие. Най-важното е да работим за-
едно за развитието на Поморие, а не да 
се делим на партийни групи”, каза кметът 
Иван Алексиев в края на заседанието.

Вчера в Приморско учениците се преклониха пред делото на Апостола. В община-
та отпускат 706 000 лева за  образователна инфраструктура и финансиране на дет-
ски и училищни дейности

В ПОмОРИЕ: Започва втора фаза на  
Рибарското пристанище, бившият Пионерски 

дом става „Дом на изкуствата“

В НЕСЕбЪР: Реставрират две знакови  
църкви и две каменни мелници
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В община 
Приморско 
ремонтират две 
детски градини 

В Приморско сумата 
за новородено тази го-
дина е 500 лева. За мина-
лата година са изплатили 
над 20 500 лева по това 
перо, като са подпомог-
нати 541 семейства. Там 
обаче заделят средства 
за издръжка на спорт-
ни детски клубове, да-
ват пари за спортни еки-
пи на учениците, осво-
бождават ги от такса за 
тренировка, кръжоците 
за децата са безплатни. 

Общата сума за „Спорт“ 
е 337 000 лева, като в по-
голямата си част е насо-
чен главно към детски 
и юношески отбори. За 
тази година е предвиден 
ремонт на две детски гра-
дини - в Приморско, дет-
ска градина „Рускалка“, 
за която е спечелен про-
ект пред Държавен фонд 
„Земеделие“. Сумата е 
443 323 лева. В Китен 
ще бъде ремонтирана 
детската градина, като 
сумата за ремонта е 
170 000 лева, от тях 93 000 
лева е финансирането 
от Общината. Общо за 
образователна инфра-
структура и дофинанси-
ране в сферата на обра-

зованието и детските гра-
дини за 2020-а година в 
Приморско са заделени 
706 000 лева.

Кметът на Царево: 
Отпускането на 
средства е евтин 
пиар, не увеличава 
населението. 
Всички ходят на 
Запад, защото е 
хубаво, а не защото 
дават по 100 евро 
на дете

В Царево дават едно-
кратна помощ от 100 лева, 
но пък ударно се грижат 
за децата на общината в 
по-късен етап от тяхното 
развитие. 

„Аз лично вярвам, че 
не е правилна форма 
стимулирането на обще-
ството с пари да ражда 
деца“,защото това е наше 
изконно задължение - да 
създаваме потомство. Това 
е най-важното човешко за-

дължение. Тази практика 
за еднократната помощ се 
роди в годините, когато се 
рояха общини и трябваше 
да се каже, че има насе-
ление, което е достатъчно 
за формиране на община. 
Тази практика от дистан-
ция на времето реши ли де-
мографската криза, това е 
просто евтин пиар.

Популацията на държа-
вата няма да нарасне по 
този начин. По-скоро в дру-

га посока трябва да е ми-
сленето. Да се създават 
условия и инфраструктура 
- чисти детски градини, ху-
бави училища. Там трябва 
да се наливат пари, а не 
да се даде една сума и по-
сле родителите да се опра-
вят“, е позицията на кме-
та на Царево инж. Георги 
Лапчев.

Община Царево влага 
средства в детски гради-
ни, училища. „Всички хо-
дят на Запад, защото е по-
хубаво, а не защото дават 
по 100 евро на дете“, кате-
горичен е Лапчев.

В Сунгурларе и Айтос 
няма практика за даване 
на пари за новоредено. В 
айтоското село Дрянковец 
обаче кметицата Севие 
Пехливанова дава по 100 
лева за всяко ново бебе 
в селото. 

В Руен сумата е 600 лева. 
Кметът Исмаил Осман 
обясни, че това е традиция 
от известно време. За по-
следните 10 години обаче 
е нямало искания от жите-
ли на общината за финан-
сиране на инвитро проце-
дури. Всички такива хора 
отивали в Бургас. Той из-
рази готовност общината 
да помогне при нужда на 
нейни млади семейства. 
Фонд за инвитро процеду-
ри няма.

В Камено не заделят 
средства за новородени, 
но яслите, детските гради-
ни и детската кухня са без-
платни.
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Чф Тема на деня 5

за бейби бум и през 2020-а

З А П О В Е Д
№ РД-09-065/18.02.2020 г.

гр. Камено

На основание чл. 44, ал.1, т. 1, т. 7 и ал. 2, от ЗМСМА, 
във връзка с чл. 71, чл. 77 и сл. от НРПУРОИ и в изпъл-
нение на решение на Общински съвет Камено по т. 11 от 
Протокол № 3 от 16.12.2019г.

З А П О В Я Д В А М :
I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на обособена част от масивна сграда 
на три етажа – Читалище, построена в ПИ № 1022 по ка-
дастрален план на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, 
за срок от 5 /пет/ години, както следва:

- Помещение № 13 с площ 30.00 /тридесет/ кв.м., 
находящо се на първи етаж в сградата на Читалището, 
в ПИ № 1022, по кадастрален план на гр. Камено. 

Начална тръжна цена – 6.00 /шест/ лева, месечен 
наем, без включен ДДС.

Стъпка за наддаване – 0.60 /шестдесет стотинки/ 
лева, без включен ДДС (Предложенията за наддаване в 
търга не могат да бъдат по-малки от 10% от първоначал-
ната тръжна цена).

Депозитът за участие в търга е в размер на 0.60 /шест-
десет стотинки/ лева.

II. Търгът за Помещение № 13 с площ 30.00 /тридесет/ 
кв.м., находящо се на първи етаж в сградата на Читали-
щето, в ПИ № 1022, по кадастрален план на гр. Камено, 
ще се проведе в гр. Камено в сградата на общинска ад-
министрация Камено на 06.03.2020 г. от 10:00 часа. 

III. Условия за участие: в търга могат да участват фи-
зически лица, еднолични търговци и юридически лица, ре-
гистрирани по Търговския закон.

IV. Място и срок за получаване на тръжна документа-
ция за участие в търга: Тръжната документация за учас-
тие в търга се получава в сградата на Община Камено, гр. 
Камено, ул. “Освобождение” № 101 в Центъра за услуги 
и информация на гражданите, всеки работен ден от 8:30 
до 16:00 часа до 05.03.2020 г. 

Цената на комплекта тръжна документация е 12.00 
лв. с включен ДДС, платими в брой на касата на Об-
щината.

V. Условия за плащане на цената и депозита: пла-
щанията се извършват в български левове по банко-
ва сметка на Община Камено – ВIC: FINVBGSF, IBAN-
BG22FINV915033KA225801, „Първа Инвестиционна Банка” 
АД или на касата в ЦУИГ на Община Камено. 

VI. Информация за имота, обект на търга, е изложена 
в общината и на интернет страницата на Община Камено 
www.kameno.bg 

VII. Оглед на имота може да се извършва всеки рабо-
тен ден до 05.03.2020г. от 09:00 до 16:00 часа, с пред-
ставител на Общината, след представяне на платежен до-
кумент за закупена тръжна документация и предварител-
на заявка.

VIII. УТВЪРЖДАВАМ следната тръжна документация: 
Заявление за участие – образец; 
Декларация, че участникът не е лишен от право да уп-

ражнява търговска дейност;
Декларация, че участникът не е обявен в несъстоя-

телност; 
Декларация, че участникът е запознат с регламента за 

участие в търга; 
Декларация за оглед на имота; 
Регламент за участие; 
Проект на договор за наем; 
Решение на общински съвет; 
Препис от настоящата заповед;
Наддавателно предложение – образец;
IX. Кандидатите следва да представят в запечатан, не-

прозрачен плик, върху който се посочват имената на фи-
зическото лице, ЕГН, съответно наименованието на търго-
веца, Единния идентификационен код (ЕИК), както и обек-
та, за който кандидатства. Документите се подават до 
16:00 часа на 05.03.2020 год. в Община Камено, като в 
запечатания плик се слагат следните задължителни доку-
менти за участие: 

Заявление за участие;
Документ за заплатен депозит за участие; 
Документи, установяващи самоличността на участни-

ка. Когато участникът е физическо лице се представя ко-
пие от лична карта. Когато участникът е юридическо лице 
се представя документ за регистрация или посочване на 
ЕИК по чл. 23 ЗТР. Допустимо е представяне на извадка 
от електронната страница на Търговския регистър на Аген-
ция по вписванията. 

Декларация – 4 броя по образец; 
Документ за закупена тръжна документация; 
Наддавателно предложение (цена), което се поставя в 

отделен, запечатан, непрозрачен плик, подписан и над-
писан от кандидата с посочване на имената му, както и 
обекта, за който кандидатства. (Наддавателното пред-
ложение представлява посочване на началната тръжна 
цена, броя на стъпките, с които кандидатът предлага 
същата да бъде увеличена, както и посочване цифром 
и словом на конкретно предложената цена). За валидно 
се приема наддавателно предложение, с което е направе-
на поне една стъпка, над началната цена. Всяко предло-
жение, представено в незапечатан плик или което не съ-
държа изискуемите данни е недействително. 

Пълномощно с нотариална заверка на подписа, кога-
то се участва чрез пълномощник. Копие от личната кар-
та на пълномощника. 

X. При неявяване на кандидати, следващ търг ще се 
проведе на 13.03.2020г. от 10:00 часа. Закупуване на 
документи, внасяне на депозит и подаване на заявления 
за участие в повторния търг се извършва до 16:00 часа 
на 12.03.2020г.

Настоящата Заповед да се публикува в местен ежеднев-
ник, на страницата на Общината в интернет и да се обяви 
на видно място в общинската администрация в 3-дневен 
срок от нейното издаване.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ / П / 
Кмет на Община Камено 

Заповедта е обявена на таблото за обяви на 
19.02.2020г.

акцент са обекти на 
- пътища и паркове 

Ще бъде довършена 
пречиствателната стан-
ция, кръговото на входа 
на Приморско, две детски 
градини и ремонт на улици. 
Ще бъде изградена къща в 
стар български стил в Ново 
Паничарево, както и музей 
по трансгранична програ-
ма, за която са предвиде-
ни 410 000 лева.

Като извънреден разход 
в капиталовата програма 
на Приморско бяха предви-
дени нови 450 хиляди лева. 
С тях ще бъдат купени нови 
сметосъбиращи машини, 
за които „Черноморски 
фар“ вече писа.

И през тази година общи-
ната ще търси 2 млн. лв. за 
брегоукрепване на река Дяволска. То ще даде възможност за развитие на лодкос-
тоянки  и пешеходна зона, за която са нужни 1,4 млн. лв.

 В Царево средства в програмата са заделени за довършване на големите проекти - 
Морската градина в Лозенец, сградата на Общинска администрация в Царево, сградата на 
Кметството в Синеморец и големият проект за центъра на Ахтопол.

„В момента се чакат архе-
ологическите доклади и зато-
ва се забавя реконструкцията. 
Няма големи открития, но оч-
акваме докладите, за да има 
спокойствие сред обществото 
в Ахтопол“, каза кметът Лапчев. 
Евентуално ще започне изграж-
дането на велоалеи и край-
брежни зони. Очакват се древ-
норимски стълби в Ахтопол, къ-
дето цял един квартал ще бъде 
направен. Капиталовата про-
грама е мащабна и е за две го-
дини, а не за една.

Момиче е първото бебе за 2020 година в община 
Царево. По традиция и тази година семейството на 
първия за годината регистриран жител на общината 
получава парична награда и подарък. Момиченцето се 
казва София, която е родена на 3 януари 2020 година в 
Бургаската болница ,,Бургасмед‘‘ , тежи 3300 г и е висо-
ка 51 см. Детенцето е второ за младото семейство

Проектът за ремонт на  детска градина „Русалка“ в Приморско

В ПРИмОРСКО: Довършване на пречиствателната 
станция, изграждане на кръговото на входа на града

В ЦАРЕВО: Завършват големите проекти - 
морската градина в Лозенец и площада в Ахтопол

„Нормален и устойчив. Не прекалено оптимистичен, 
но достатъчен“, като такъв определи кметът Димитър 
Германов бюджета за тази година. Разходите в него са 
насочени към инфраструктурата в населените места, в 
това число и туристическата. 100 000 лв. са предвидени за 
хората в неравностойно положение, в тази сума влизат и 
средствата за новородено, която Общината изплаща
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Георги РУСИНОВ

До сблъсъци на политически 
идеологии се стигна по темата 
с плочата за Механото. Тя бе 
свалена преди дни от фасада-
та на школото, като малко пре-
ди това от БСП-Бургас входи-
раха докладна с искане за от-
мяна на решението на пред-
ния Общински съвет за сваля-
нето й. Заговори се, че при 
свършен факт докладната им 
се явява излишна. Живко Гос-
подинов обаче не бе на това 
мнение. 

„Смятам че по никакъв на-
чин това, че е свалена плочата 
не означава, че докладната ни 
е излишна. Искаме да се въз-
станови на мястото й и това 
много лесно може да стане. 
Крайно време е да спрем да 
променяме историята и да се 
опитваме да променяме исто-
рически факти. Не трябва да 
има противопоставяне от сор-
та на това да се сваляла тази 
и да се постави на Георги Дип-
чев. Защо да не са и двете на 
фасадата, лошо няма“, заяви 
той пред наш репортер.

Според него по смисъла на 
закона това не представлява 
по никакъв начин агитация. 

„Става въпрос за ученици, 
които са антифашисти. В цяла 
Европа е призната антифа-
шистката борба и се подкрепя. 
Така че според мен е взето ед-
но неправилно решение. Има-
ме информация, че веднага 
след свалянето й, плочата се 
съхранява в един от бургаски-

те музеи. Нямаме притеснения 
за нея и за състоянието й. 
Най-важно е какво ще реши 
Правна комисия. На самото 
заседание на Общински съвет 
– Бургас ще искаме отмяна на 
решението от предния ман-
дат“, каза Господинов.

Точно на Правната комисия 
обаче нещата станаха инте-
ресни. Председателят й Иво 
Баев обяви, че докладната е 
незаконосъобразна и само об-
ластният управител или проку-
рор могат да правят искане за 
отмяна на решение. Прехвър-
чаха набързо словесни прес-
трелки между членът на коми-
сията Павел Маринов от БСП, 
който също е юрист, и Костан-
тин Луков и Иво Баев. Те се 
редуваха от чисто правни до 

сблъсъци на политически иде-
ологии.

„Крайно време е да спрем 
да се бъркаме в миналото, и 

на мен това не ми харесва. 
Много хора днес не знаят раз-
ликата между комунизма и фа-
шизма и дано не се случва та-

ка, че да научат. Това с плоча-
та обаче ще се случи и на дру-
ги паметници. Не трябва и да 
се противопоставят. Нека да 

се възстанови плочата и да се 
добави и на Георги Дипчев. 
Това е история все пак“, заяви 
той.

Костантин Луков обаче обя-
ви докладната им за брак. 

„По мое време като предсе-
дател имаше страшно много 
брак на докладни. Тази е така-
ва и явно тенденцията ще про-
дължава и в този мандат“, раз-
палено заяви той.

Иво Баев от своя страна 
обясни, пък че според него 
трябва и Альошата да се събо-
ри.

Докладната не бе приета, 
като единствен Павел Мари-
нов я подкрепи. Останалите 
гласуваха „против“, тъй като 
Баев забрани да се гласува с 
„въздържал се“. Той се закани 
и че скоро ще приемат Наред-
ба за работата на комисията, с 
която това да се уреди.

Общински съветници уму-
ват дали Механотехникумът 
да не носи името на основа-
теля си – Георги Дипчев. В по-
следните дни около името му 
се шуми много в Бургас, ма-
кар доскоро да бе забравен. 
Той е син на Райна Княгиня, 
герой от битката с турския 
кръстосвач „Хамидие“, маши-
нист на миноносеца „Дръз-
ки“, основател на Механоте-

хническото училище (сега 
Професионална гимназия по 
механоелектротехника и елек-
троника ПГМЕЕ) и негов пър-
ви директор.

Гробът на Дипчев бе открит 
тези дни. В същото време се 
случи и друго – паметната 
плоча с имената на ученици, 
разстреляни от фашисти, бе 
премахната, тъй като по за-
кон комунизмът бе обявен за 

престъпен. Тъкмо тогава се 
заговори за една друга идея 
отпреди няколко години – на 
нейно място да бъде поставе-
на плоча на Георги Дипчев.

В публикация на стената си 
във фейсбук общинският съ-
ветник Георги Дракалиев при-
зовава за това. Неговият ко-
лега Станимир Апостолов пък 
му пише следното: „Училище-
то в момента е безименно. 

Защо да не носи името на 
своя създател? Като се при-
береш, не е зле да се поми-
сли в тази насока“, на което 
Дракалиев отговаря: „Същото 
ми мина през ума и на мен“.

Остава да видим дали идея-
та на общинските съветници 
ще дари плод във формата на 
докладна записка с предло-
жение за преименуване на 
професионалната гимназия.

Съветници умуват дали да не предложат 
школото да носи името на основателя си

Михаил КОЛЕВ

В Средец още пазят паметта на 
Екзарх Антим I. Оказа се, че и до 
днес в града живеят негови род-
ственици, които са се заселили от 
Лозенград по време и след Бал-
канската война. Родственици на 
първия екзарх на самостоятелната 
Българска екзархия има и в селата 
Дебелт и Драчево, както и в Бур-
гас, разкри пред вестник „Черно-
морски фар“ Красимира Костова, 
директор на Историческия музей в 
Средец. 

Според нея е трудно да се каже 
колко точно са хората, които са 
роднински свързани с Антим I. 
Причината е, че повечето от пресе-
лилите се в община Средец негови 
роднини са били момичета и са 
приели фамилията на своите съ-
прузи. 

„Това, което знаем ние от оста-
нали записки на негова племенни-
ца е, че братът на екзарха – Коста 

и неговите внуци, са живели в Ло-
зенград и по време на военните 
действия са се движили заедно с 
войската ни. Първоначално са би-
ли настанени в училище в Бургас, 
което ние не знаем кое е то. Оттам 
те са били разпределени в селата 
на сегашната община Средец. Пър-
во те са се заселили в Дебелт, а 
после това се е случило и в Драче-
во и Средец. Доста от тях са успе-
ли да се реализират като архитек-
ти например“, допълни Костова. 

Поради този факт, както и зара-
ди 150-годишнината от учредяване-
то на Българската екзархия в „Гей-
мановата къща“ в Средец, бе от-
крита изложбата „Вяра и държав-
ност“, посветена на Екзарх  
Антим I. 

Тя е създадена по инициатива на 
Народното събрание и 
с активното съдей-
ствие на Държавна 
агенция „Архиви”, из-
ложбата включва ар-

хивни свидетелства на Централен 
държавен архив, НА на БАН,  
ЦИАИ, Държавния военноистори-
чески архив – Велико Търново, ар-
хивите в Монтана, Враца и Варна, 
катедралния храм „Св. Вмчк Дими-
трий” – Видин. С помощта на доку-
менти и снимки авторите на експо-
зицията разказват за трънливия 
път на духовника, вградил живота 
си в най-съдбовните мигове на на-
ционалното ни самоопределяне. 
Роден в Лозенград с името Атанас 
Михайлов Чалъков, Антим I се за-
монашава в Хилендарския мана-
стир през 1837 година. Учи в Цари-
град, остров Хиос, Одеса и Духов-
ната академия в Москва. През 1868 
година става митрополит във Ви-
дин и участва в църковните борби, 
отхвърляйки властта на Цариград-

ската патриаршия. 
След Априлското 
въстание работи за 
информирането на 
световната общест-
веност и диплома-
ция за тежкото по-
ложение на българ-
ския народ. 

Освен като беле-
жит духовник той 
остава в историята 
и като държавник, 
чийто подпис като 
председател на 
Учредителното съ-
брание стои под 
Търновската консти-
туция. Създадена по 
повод 125 години от 

кончината на духовника и 135 годи-
ни от Учредителното събрание, по-
ложило начало на българския пар-
ламентаризъм, оформлението на 
изложбата дава възможност тя да 
бъде представяна многократно, за 
да пази жива паметта за Антим І. 

Изложбата ще остане в Средец 
до 15 май.

Родственици на Екзарх Антим I 
живеят в Средец и до днес

Сблъсъци на политически  
идеологии за плочата на Механото

СтРа НИ ца 6 19-20 ФЕВРУаРИ 2020

ИсториЯ

Живко Господинов от БСП бе на 
мнение, че решението може да се 
отмени дори когато плочата вече е 
свалена

Юристите в Правната комисия Иво Баев (вляво) и Костантин Луков  
(вдясно) обясниха, че докладната на „червените“ е незаконосъобразна

Максим 
МОМЧИЛОВ

Повече от 32 годи-
ни периодично ми 
се налага да изтък-
вам необходимост-
та, освен за 9 май - 
Деня на победата, 
да се издигне па-
метник на загинали-
те в Балканската, 
С ъ ю з н и ч е с к а т а , 
Първата и Втората 
световна война в 
Несебър. Тази идея се изтъкна  по-
рано от Инициативния  граждански 
комитет за поставяне на паметна 
плоча по случай 100-годишнината 
на българската авиация в Несебър.

Осем години по-късно (2012 г.) пе-
риодично от Инициативния комитет 
в състав: Андрей Колев, Бончо Бон-
чев, Георги  Дамянов, Димитър Да-
мянов, Димитър Чавдаров, Дочо 
Дочев,  Йордан Йорданов - предсе-
дател, Красимир Хърлев, Максим  
Момчилов, Янко Йорданов (в чуж-
бина) публикува във вестник „Слън-
чев бряг прес” и други електронни 
медии да бъде издигнат паметник 
или друг паметен знак за Освобож-
дението  (1878 г.) на града. Затова 
подкрепят идеята и от Народно чи-
талище „Яна Лъскова 1905”, от ръ-
ководството на СОСЗР-Несебър, а 
и от националното движение „Русо-
фили”- Несебър, на който е предсе-
дател о.з.подп. Христо Николов.

Това, първото Освобождение от 
(1791 - 1829 г.), също не се активира 
от общинската власт и ръковод-
ство, в т.ч. от читалища и разни 
СНЦ-та. Ето защо се налага още 
веднъж да се заяви предложението 
за паметник на Освобождението, а 
заедно с тях на ветераните от вой-
ните.

В тази връзка не може да не се 
отбележи участието  на месемврий-

ското население във „Филики Ете-
рия”, когато през 1821 местният ре-
волюционен комитет, ръководен от 
месемврийския митрополит Йоан е 
разкрит. Тогава съзаклятниците са 
заловени, а митрополитът е отведен 
в Истанбул и екзекутиран.

За останалите участници в заве-
рата бесенето било предвидено из-
вън града, но щастлива случайност 
отменя изпълнението на смъртните 
им присъди. Друг случай, в който 
жители на Несебър са помагали на 
руските войски е този от периода 
1770/1771 г. Става въпрос за съдеб-
ния процес, който се е състоял на 
20 февруари 1771 година, описан в 
османотурски документ, съхраня-
ван в ориенталския отдел на Наци-
оналната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий”.

В документа са посочени имена-
та на лицата, проявили се с поведе-
нието си като врагове на османска-
та власт и поддръжници на Русия. 
Това са: месемврийският владика 
Макарий, местният коджабашия Ар-
слан и неговият син Янаки, поп Яна-
ки, хаджи Тодораки, хаджи Васил и 
синът му Стефан Вълчев, Панайот 
Мойов и Константин Желев.

Днешните потомци винаги ще са 
им длъжници, дори и да изпишат 
имената на предците си със златни 
букви. 

В Несебър искат паметник  
на загиналите във войните

Йордан Йорданов Христо Николов



Интервю на  
Дона МИТЕВА

- Севда, какво те про-
вокира да направиш тази 
изложба в галерия „Неси“, 
озаглавена „Сюжети за 
други сънища“?

- Не е предварително за-
мислена изложба. Работите, 
които показвам са правени 
през последните години. С 
някои от тях съм участвала 
в конкурси, колективни из-
ложби. В определен момент 
самата аз имах нужда да ги 
видя „заедно“.

Питам се: Дали съвремен-
ните технологии облекчават 
живота ни? Аз ги използвам, 
но усещам душата си много 
тежка. Нуждая се от приро-
дата, от нещата, върху кои-
то не сме оставили човеш-
кия си отпечатък.

Липсва ми самотата, в ко-
ято мога да осмисля, пре-
живея и освободя себе си 
от натрупания негативизъм. 
Липсват ми писмата, напи-
сани от човешка ръка върху 
хартия. Понякога се чувст-
вам разпиляна, сякаш не 
мога да събера себе си.

Когато рисувам, аз съм 
абсолютен егоист. Моите 
работи са израз единствено 
и само на личните ми емо-
ции. Пресъздавам усещани-
ята, които са предизвика-
ли у мен местата, на които 
съм била, ситуациите, в ко-

ито съм попадала. 
Сега показвам в Бургас 

цикъл графики, които пра-
вя през последните 4 годи-
ни, след мое пътуване мно-
го на изток. Бях в Шанхай и 
Пекин и нещата там много 
ме впечатлиха. Посетих ста-
ри техни градини, които оси-
гуряват много спокойствие. 
Попаднах на място, от което 
не исках да си тръгна. Мяс-
то, където хората се сливат 
с природата и всичко заб-

равено човешко се връща 
с голяма сила в тях. Човек 
там попада в безвремие и в 
тази изложба показвам мои 
емоции, които са се разви-
ли впоследствие.

 - Нюансите на черно – и 
очарованието да ги нана-
сяш на платното…

- Платното не е моят из-
бор. Винаги съм предпочи-
тала хартията, дървото. 

Всъщност в почти всич-
ки графики, които показ-
вам, има цвят. Дискретно, 
но има. 

Монохромът, както и цве-
тът, са просто начин да из-
разиш себе си в конкретен 
случай. 

Графиката е едновремен-
но фин и много по-силен на-
чин да „извикаш“ натрупа-
ните емоции. 

- Разкажи, моля те 
нещо повече за техника-
та „принт“.

-  Техниката е CGD 
(Computer generated design). 
Тиражираната графика се 
печата (принтира). Просто 
още една чуждица. 

Изображението е напра-
вено в компютър. Може да 
се трансферира върху ка-
мък, метална плоча... В таки-
ва случаи се подписва като 
литография, алграфия. Аз 
лично предпочитам да рису-
вам директно върху носите-
ля, когато работя в класиче-
ска техника.

В случая на изложбата 
– това е дигитален печат 
(принт).

Графиките, които показ-
вам са правени с компютър-
на програма - силно отрича-
ната от много хора Adobe 
Photoshop. Използвам и 
графичен таблет, който ми 
дава възможност да рису-
вам. Рисунката е колажи-
рана с детайли от мои фо-
тографии.

- Кое те зарадва най-

много при откриването на 
изложбата?

- Хората, които дойдоха да 
споделят с мен преживява-
нето. Те ми донесоха много 

положителни емоции. Зато-
ва им благодаря от сърце.

- Има ли женски и мъж-
ки картини?

- Така казват... Определе-

но има. Предполагам, раз-
ликите в душевността на 
мъжа и жената са доста. 
Казвам: предполагам, за-
щото не съм била „отсре-
ща“. В противен случай щя-
хме да бъдем еднополови..., 
а липсата на разнообразие 
води до скука. И говоря за 
вътрешния свят, защото на-
последък става все по-лес-
но оперативно да кориги-
раме физическите си да-
дености.

- Каква е твоята „Защи-
тена марка“?

- Не зная как да отговоря 
на тоя въпрос. Нямам та-
кава „защитена марка“. Аз 
имам нужда от разнообра-
зие. В определен момент се 
изчерпвам и трябва да сме-
ня посоката.

- Ти си преподавател в 
училище. Работата с деца 
обогатява или ограбва?

- За да бъдеш ограбен, 
трябва да го позволиш. Ко-
гато рисувам, аз съм абсо-
лютен егоист. Абстрахирам 
се от всичко наоколо и ми-
сля само за себе си. Кол-
кото и да съм повлияна от 
случващото се около мен, 

двете неща нямат връзка. И 
ако нещо или някой е успя-
вал да ме „ограби“, то това 
никога не са били децата.

- Има ли желаещи от 
подрастващите да се от-
дадат на изкуството?

- Надявам се, че винаги ще 
има хора, отдадени на изку-
ствата. Не мога да си пред-
ставя свят без изкуства. 

- Семейство художни-
ци сте – за какво спори-
те у дома?

- Спорим за най-прозаич-
ни, делнични неща... хубаво-
то е, че все още има за как-
во да спорим. 

- Какво съветваш бъде-
щите художници?

- Избягвам да давам съве-
ти. Правя го само в случаи-
те, когато са ми поискани.

А и хората са толкова раз-
лични, че едва ли мога да де-
финирам един съвет в пол-
за на всички. 

Да вярват в себе си – това 
не е точно съвет... по-ско-
ро пожелание. Защото има 
едни такива непредвидени и 
непожелани ситуации, в ко-
ито си трябва умение да се 
самосъхраниш.
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Събеседник

Моите работи са израз единствено 
и само на личните ми емоции 

Севдалина Проданова - 
художник:

Севдалина Проданова е родена през 1967 го-
дина.

1993 година завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий”, специалност „Графика”. Педи това през 
1986 година завършва ССХУ за приложни изку-
ства - Сливен, специалност „Текстил”.

Член е на Съюза на българските художници, 
също така и на Дружеството на художниците - 
Бургас. 

Работи в сферата на графиката, живописта и 
монументално-декоративните изкуства.

От 1997 година участва в международни, наци-
онални, групови изложби и пленери. Живее и ра-
боти в Бургас. Семейна, с един син.

• Графиката е едновременно фин и много по-силен 
начин да „извикаш“ натрупаните чувства
• Питам се: Дали съвременните технологии 
облекчават живота ни?



„Черноморски фар“

Ученици от Царево почетоха с лъвски скок 147-годиш-
нината от обесването на Васил Левски. Състезанието се 
проведе на градския стадион. В него участваха ученици 
от 3-ти и 4-ти клас от местното СУ „Никола Йонков Ва-
пцаров“ с класни ръководители Йордан Павлов, Татяна 
Павлова, Диана Георгиева и Таня Симеонова. Меропри-
ятието се организира под патронажа на Община Царево 
и спортен клуб „Тракиец“. Наградите бяха връчени от за-
местник-кмета Георги Стоянов, който беше специален 
гост на събитието.

Дона МИТЕВА

Васко Захариев е ученик по-
следна година в Професионална-
та гимназия по туризъм „Проф. 
д-р Асен Златаров”. В Деня на 
виното и любовта гимназията от-
беляза своя патронен празник, в 
който младежът бе пряко ангажи-
ран. За разлика от много свои 
съученици, той не се оплака, че 
от седем часа сутринта е влязъл 
в учебната кухня и приготвя яс-
тия, които журито трябва да оце-
ни. Готов е и да се включи във 
всички останали събития с ус-
мивка. 

Младежът има свой начертан 
план за бъдещето и затова е спо-
коен. „Благодарен съм на техно-
лозите и преподавателите по 
специалните предмети, които ми 
дадоха основата в гимназията. 
Знам обаче, че от тук нататък не-
щата са в мои ръце и аз трябва 
да се развивам“, категоричен е 
ученикът. 

Миналото лято той е бил на 
практика в малко германско 
градче. Доброто владеене на 
немски и работата му са впеча-
тлили работодателя. И резулта-
тът не закъснява: Васко има по-
кана след като се дипломира в 
Бургас да замине и работи отно-
во там. „Предложиха ми постоя-
нен трудов договор. Приех. След 
завършването си – отивам да ра-
ботя в Германия, където със си-
гурност ще се усъвършенствам, а 
и ще си спестя пари, защото 
крайната ми цел е да мога да си 
позволя кулинарния колеж в 
Швейцария, където се създават 
най-прочутите готвачи“, разказ-
ва за плановете си ученикът. Той 
не скрива и благодарността си 
към семейството, което го под-
крепя в смелите му мечти. „С 
немския започнах отлично тук, в 
гимназията, после се наложи да 

вземам и уроци, за да съм на ни-
во като започна работа в Герма-
ния“, обясни Васко. А родителите 
му по отношение на напускането 
му на родния дом са обръгнали, 
смее се младежът, защото сес-
тра му от години живее в Корея. 
„Аз все пак ще бъда само на два-
три часа със самолет“, шегува се 
бъдещият готвач.

Приятели на гимназията, спон-
сори и представители на властта 
поздравиха директорката Сил-
вия Пехливанова, екипа от учите-
ли и учениците за техния праз-
ник.

Доброто настроение и хъс да 
се изявят младите хора най-до-
бре се усети в кухните, където се 
презентираха прекрасни ястия, 
сладки изкушения и прекрасни 
погачи.

Лично кметът Димитър Нико-
лов награди победителите в кули-
нарните надпревари, като поже-
ла на всеки един награден след 
време да стане носител на звез-
да „Мишлен” – гаранция за висо-
ко майсторство в кулинарията. 
Той бе придружен от заместник-

кмета Весна Балтина, която връ-
чи също част от наградите.

В поздравлението си към при-
състващите Димитър Николов 
подчерта, че на дневен ред е да 
се ремонтират спортните игрища 
и физкултурния салон, което пре-
дизвика бурни аплодисменти у 
учениците.

Своето признание получиха и 
част от преподавателите по спе-
циални предмети, на които също 
бяха връчени грамоти.

Сред гостите, които дойдоха в 
гимназията, за да видят какво са 
сътворили учениците бяха на-
чалникът на Регионалното упра-
вление на образованието и об-
щинският съветник Веселин 
Пренеров.

„Черноморски фар“

По атрактивен и интересен 
начин се представи Морското 
училище на информационния 
форум „Базар на професиите" 
в Бургас. В Младежкия дом 
учениците показаха действащ 
модел на катер, който се уп-
равлява с джойстик.

Умаленият плавателен съд 
е изработен в Професионал-
ната гимназия по морско ко-
рабоплаване и риболов „Св. 
Никола". Училището се пред-
стави с мултимедия, а в пре-
зентациите участваха двама 
ученици от специ-
алността „Корабо-
водене и корабни 
машини и механи-
зми (КММ)" и два-
ма от „Митническа 
и данъчна админи-
страция". Те бяха 
облечени с новите 
си униформи, кои-
то получиха бук-

вално преди броени 
дни.

Облеклата са два 
вида - ежедневно, кое-
то е от синьо трико с 
емблемата на учили-
щето, и официално, ко-
ето е изработено по 
всички стандарти и из-
исквания за морската 
парадна униформа.

Професионалната 
гимназия по морско 
корабоплаване и ри-
болов „Св. Никола" 
стана иновативно учи-
лище с решение на 

Министерския съвет от 
август 2019 година.

От 1 септември гимна-
зията, която беше дър-
жавна, бе прехвърлена 
на Община Бургас, която 

полага усилия за модерниза-
ция на материалната база, за 
оборудването й със съвремен-
ни съоръжения, както и за по-
вишаване качеството на обра-
зованието.
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УчилищЕмоето

Деца от Царево 
почетоха с лъвски скок 

гибелта на Апостола

Ученици от Несебър вкараха  
в мултимедия будителите на своя край

„Черноморски фар“

Осем ученици от СУ „Лю-
бен Каравелов“ – Несебър 
участваха в конкурс за мул-
тимедийна презентация на 
тема „Будителите на моя ро-
ден край, които трябва да 
помним", посветен на Деня 
на народните будители. Той 
се организира от евродепу-

тата Асим Адемов, съвмест-
но с РУО - Бургас. В конкур-
са се състезаваха ученици 
от 8 до 12 клас от 7 области 
в България.

Несебърските възпитани-
ци Александър Балинов –  
10 „А“, Дарина Ганчева –  
10 „Б“, Емел Салим – 11 „А“, 
Илина Пикова – 10 „А“, Ка-
мила Брагина - 10 „Б“, Мо-

ника Контева – 10 „А“, Миха-
ела Велева - 10 „Б“, Сибели-
на Магаминия - 11“А“ клас, 
под ръководството на своя 
преподавател по история 
Ваня Митева, подготвиха 8 
презентации за конкурса. 
Учениците ги посветиха на 
живота и делото на извест-
ни личности на Несебър, ко-
ито имат значим принос в 

културно- историческото и 
научно национално и све-
товно наследство. Целта на 
конкурса бе да насочи вни-
манието на подрастващите 
към историческата памет на 
личности от родния край, 
както и да се представи съ-
временната роля на будите-
лите като ярък пример за 
решимост, вяра и упорит 
труд към успеха.

Илина Пикова от 10 „А“ 
клас с презентацията си за 
Жулиета Шишманова е сред 
отличените със специална 
награда на РУО - Бургас и 
се нареди сред шестимата 
класирани в Бургаска об-
ласт.

Награждаването се про-
веде в Областна админи-
страция - Бургас, където 
лично г-н  Адемов поздрави 
участниците в конкурса. Съ-
битието уважиха заместник 
областният управител Вла-
димир Крумов, заместник- 
кмет Весна Балтина, пред-
седателят на Общински съ-
вет - Бургас Севдалина Тур-
манова, Милен Николов - 
директор на РИМ - Бургас и 
инж. Анелия Керенска - 
старши експерт по анализ 
на информацията към РУО - 
Бургас.

Кметът Димитър Николов награди 
победителите в кулинарните надпревари 
по време на училищния празник

Школата на ТОХ-а - 
оценена в Германия

От Морското представиха катер и нови 
униформи в „Базар на професиите“Васко Захариев
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„Черноморски фар”

Бургаският талант Димо 
Кръстев отбеляза гол при по-
бедата на юношеския отбор на 
„Фиорентина” до 17 години с 
5:0 над „Торино” в двубой от 
шампионата на Италия. Това е 
първи успех за „виолетовите" 
през 2020 година и той е из-
ключително важен, защото от-
борът е все по-близо до мес-
тата, които дават право на 
участие в плейофите. Интерес-
ното е, че наставникът на „Фи-
орентина” Фацини, за втори 
пореден мач използва висо-
кия 195 сантиметра Димо като 
централен защитник, поради 
кадрови проблеми в отбора. 
Кръстев обаче се справи по-
вече от успешно и тимът му не 
допусна гол. 

Кръстев, който е син на бив-
шият бранител на „Нефтохи-
мик” Николай Кръстев, даде 
тон за победата, след като се 
разписа с глава в 17-ата мину-
та. Всичко в срещата бе реше-
но до почивката, като тоскан-
ците вкараха още четири гола. 

Иноченти покачи на 2:0 в 23-
ата минута, а голмайсторът на 
тима Сене вкара две попаде-
ния в 25-ата и 37-ата минути. 
Алибони оформи крайното 5:0 
с попадение в 40-ата минута. 

В събота стана ясно също, 
че Кръстев е получил разре-
шение от „Фиорентина” да се 

включи в тренировъчната сед-
мица на националния отбор, 
родени през 2003 година, ка-
питан на когото е. Той обаче 
няма да пристигне на 23 фев-
руари, каквото е желанието на 
Българския футболен съюз, по-
ради ангажименти същия ден 
в шампионата.

футБОЛ

Чф

Два контролни мача ще изиграят 
през седмицата баскетболистите от 
„Черноморец" (Бургас).

Днес момчетата на треньора Йордан 
Колев ще посрещнат в спортна зала 
„Бойчо Брънзов" друг тим от родния 
елит - „Ямбол". Срещата е от 18:00 ча-
са. Следващата проверка е в събота 
срещу „Берое". Домакин отново е зала 
„Бойчо Брънзов". Началото е от 17:00 

часа.
Зрителите ще влизат безплатно, съ-

общиха от ръководството на баскетбо-
лен клуб „Черноморец".

Тези контроли са продиктувани от па-
узата в шампионата на Националната 
баскетболна лига, заради двубоите на 
националния отбор за „Евробаскет 
2021“.

„Черноморец“ с две 
контроли за три дни

Бургаски талант Блести 
за „Фиорентина”

ПОКАНА
за свикване на общо събрание на СДРУЖЕНИЕ 

С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ в обществена полза с наименование: 
“ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ НЕСЕБЪР”

Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТ-
ВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ с наименование: “ФУТБО- 
ЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ НЕСЕБЪР”, с адрес на управление: гр.Несебър, 
ул.”Еделвайс”, базар Лъки, офис 1, регистрирано с Решение по ф.д. 
№4480/1995г. по описа на БОС, с Булстат: 102887057, на основание чл.26 
от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението, СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ на 
23.03.2020г., което ще се проведе на адрес: гр.Несебър, ул.”Еделвайс”, 
базар Лъки, офис 1 от 18,00 часа, при при следния дневен ред:

1. Разглеждане на молби за приемане на нови членове  на ОС на сдру-
жението и освобождаване на стари, ако има такива;

2. Приемане отчета на УС на сдружението и освобождаване от отговор-
ност на председателя на УС и членовете на УС. 

3. Приемане на нов устав на сдружението, съгласно новите изисквания 
на БФС

4. Избиране на нов състав на УС и председател на УС, поради изтича-
не на мандата на стария и съгласно новият Устав на сдружението;   

При липса на кворум, събранието ще се проведе, същия ден в 19,00 ча-
са, на същото място, при същия дневен ред, съгласно чл.26 от ЗЮЛНЦ и 
Устава.

Председател на УС на  “Футболен клуб Черноморец Несебър”

З А П О В Е Д
№ РД-09-066/18.02.2020 г.

гр. Камено

На основание чл. 44, ал.1, т. 1, т. 7 и ал. 2, от ЗМС-
МА, във връзка с чл. 71, чл. 77 и сл. от НРПУРОИ и в из-
пълнение на решение на Общински съвет Камено по т. 12 
от Протокол № 3 от 16.12.2019г.

З А П О В Я Д В А М :
I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на терени – Петна за разполагане на 
преместваеми обекти, за срок от 5 /пет/ години, при на-
чална тръжна цена и стъпка на наддаване, както следва:

Петно „А“ с площ 16.00 /шестнадесет/ кв.м. ид.ч., - 
находящо се до Читалището в ПИ № 1022, кв. 107, по 
кадастрален план на гр. Камено, общ. Камено, обл. 
Бургас; 

Начална тръжна цена – 32.00 /тридесет и два/ лева, 
месечен наем, без включен ДДС.

Стъпка за наддаване – 3.20 /три лева и двадесет сто-
тинки/ лева, без включен ДДС (Предложенията за над-
даване в търга не могат да бъдат по-малки от 10% от пър-
воначалната тръжна цена).

Депозитът за участие в търга е в размер на 3.20 /три 
лева и двадесет стотинки/ лева.

Петно „Б“ с площ 16.00 /шестнадесет/ кв.м. ид.ч., - 
находящо се до Читалището в ПИ № 1022, кв. 107, по 
кадастрален план на гр. Камено, общ. Камено, обл. 
Бургас; 

Начална тръжна цена – 32.00 /тридесет и два/ лева, 
месечен наем, без включен ДДС.

Стъпка за наддаване – 3.20 /три лева и двадесет сто-
тинки/ лева, без включен ДДС (Предложенията за над-
даване в търга не могат да бъдат по-малки от 10% от пър-
воначалната тръжна цена).

Депозитът за участие в търга е в размер на 3.20 /три 
лева и двадесет стотинки/ лева.

II. Търгът за отдаване под наем на Петна „А“ и „Б“, 
с обща площ 32.00 /тридесет и два/ кв.м. ид.ч., нахо-
дящо се до Читалището в ПИ № 1022, кв. 107, по ка-
дастрален план на гр. Камено, ще се проведе в гр. Ка-
мено в сградата на общинска администрация Камено 
на 06.03.2020 г. от 10:10 часа. 

III. Условия за участие: в търга могат да участват фи-

зически лица, еднолични търговци и юридически лица, ре-
гистрирани по Търговския закон.

IV. Място и срок за получаване на тръжна докумен-
тация за участие в търга: Тръжната документация за 
участие в търга се получава в сградата на Община Каме-
но, гр. Камено, ул. “Освобождение” № 101 в Центъра за 
услуги и информация на гражданите, всеки работен ден 
от 8:30 до 16:00 часа до 05.03.2020 г. 

Цената на комплекта тръжна документация е 12.00 
лв. с включен ДДС, платими в брой на касата на Об-
щината.

V. Условия за плащане на цената и депозита: пла-
щанията се извършват в български левове по банкова 
сметка на Община Камено – ВIC: FINVBGSF, IBAN-
BG22FINV915033KA225801, „Първа Инвестиционна Бан-
ка” АД или на касата в ЦУИГ на Община Камено. 

VI. Информация за имота, обект на търга, е изложена 
в общината и на интернет страницата на Община Камено 
http://www.kameno.bg/ 

VII. Оглед на имота може да се извършва всеки рабо-
тен ден до 05.03.2020г. от 09:00 до 16:00 часа, с пред-
ставител на Общината, след представяне на платежен до-
кумент за закупена тръжна документация и предварител-
на заявка.

VIII. УТВЪРЖДАВАМ следната тръжна документация: 
Заявление за участие – образец; 
Декларация, че участникът не е лишен от право да уп-

ражнява търговска дейност;
Декларация, че участникът не е обявен в несъстоятел-

ност; 
Декларация, че участникът е запознат с регламента за 

участие в търга; 
Декларация за оглед на имота; 
Регламент за участие; 
Проект на договор за наем; 
Решение на общински съвет; 
Препис от настоящата заповед;
Наддавателно предложение – образец;
IX. Кандидатите следва да представят в запечатан, не-

прозрачен плик, върху който се посочват имената на фи-
зическото лице, ЕГН, съответно наименованието на тър-
говеца, Единния идентификационен код (ЕИК), както и 
обекта, за който кандидатства. Документите се подават 

до 16:00 часа на 05.03.2020 год. в Община Камено, ка-
то в запечатания плик се слагат следните задължителни 
документи за участие: 

Заявление за участие;
Документ за заплатен депозит за участие; 
Документи, установяващи самоличността на участни-

ка. Когато участникът е физическо лице се представя ко-
пие от лична карта. Когато участникът е юридическо ли-
це се представя документ за регистрация или посочване 
на ЕИК по чл. 23 ЗТР. Допустимо е представяне на извад-
ка от електронната страница на Търговския регистър на 
Агенция по вписванията. 

Декларация – 4 броя по образец; 
Документ за закупена тръжна документация; 
Наддавателно предложение (цена), което се поставя в 

отделен, запечатан, непрозрачен плик, подписан и над-
писан от кандидата с посочване на имената му, както и 
обекта, за който кандидатства. (Наддавателното пред-
ложение представлява посочване на началната тръж-
на цена, броя на стъпките, с които кандидатът пред-
лага същата да бъде увеличена, както и посочване ци-
фром и словом на конкретно предложената цена). За 
валидно се приема наддавателно предложение, с което е 
направена поне една стъпка, над началната цена. Всяко 
предложение, представено в незапечатан плик или кое-
то не съдържа изискуемите данни е недействително. 

Пълномощно с нотариална заверка на подписа, кога-
то се участва чрез пълномощник. Копие от личната кар-
та на пълномощника. 

X. При неявяване на кандидати, следващ търг ще се 
проведе на 13.03.2020г. от 10:10 часа. Закупуване на 
документи, внасяне на депозит и подаване на заявления 
за участие в повторния търг се извършва до 16:00 часа 
на 12.03.2020г.

Настоящата Заповед да се публикува в местен еже-
дневник, на страницата на Общината в интернет и да се 
обяви на видно място в общинската администрация в 
3-дневен срок от нейното издаване.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ / П /
Кмет на Община Камено 

Заповедта е обявена на таблото за обяви на 
19.02.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ 
Загубено свидетелство за следдипломна квалификация рег. № 

00748 издадено от ДИУУ – СУ „Св. Климент Охридски“ на Мила 
Николова Николова.

Загубено свидетелство за професионална квалификационна сте-
пен рег. № 4995 издадено от ДИУУ – СУ „Св. Климент Охридски“ 
на Мила Николова Николова. 

Да се считат за недействителни.

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

От: ЕЛИ СТОЯНОВА КОСТОВА  , с ЕГН-601102**** , НАТАЛИЯ СТОЯНОВА 
НАЙДЕНОВА  с ЕГН-560318**** и РАДОСЛАВ МИРЧЕВ ТОДОРОВ с ЕГН-
780708****, уведомява всички заинтересовани лица, че има следното ин-
вестиционно намерение  предприета инициатива за Изработване на про-
ект за частично изменение на ПУП-ПРЗ засягащо ПИ 66528.501.581 
(УПИ I-270, кв.37) по КК на с.Синеморец, община Царево.

Адрес за кореспонденция: гр.Царево , ул. „Хан Аспарух“ 30.
Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат 

да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението в деловод-
ството на Община Царево.

„Черноморски фар”

Хандбален клуб „Албатрос" 
спечели бронзови медали при 
девойките до 16 години за Ку-
па България. В идеалния от-
бор на турнира, провел се в 
Хасково, бяха включени бур-
газлийките Иванина Петкова 
и Никол Найденова.

Класиране:
1. ХК „Ники Спорт” (Сливни-

ца)
2. ХК „Бъки” (Габрово)
3. ХК „Албатрос” (Бургас)
4. ХК „Панагюрище”
5. ХК „Мартен 67” (Русе)
6. ХК „Шумен'98” (Шумен)
7. ХК „Хасково” (Хасково)

Девойките на хандбалния 
„Албатрос” спечелиха 

бронзови медали

Димо Кръстев 
отбеляза гол за 
„виолетовите“ 
срещу „Торино“
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З А П О В Е Д
№ РД 04- 39/ 17.02.2020 год.,

гр.Бургас

На основание чл. 106, ал. 1 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ и чл.3,ал. 3, т. 24 от Устройствения правилник на Областни-
те дирекции „Земеделие” – ДВ бр.7/27.01.2010 г.( посл. изм. ДВ. бр.75/27.09.2016 г.), във връзка с §12а от 
ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.105, ал.2 и3 от ППЗСПЗЗ, Заповед № РД 46-224/ 22.05.2019 г. на 
МЗХГ за упълномощаване и писма с изх.№66-3170/07.11.2019г.; изх.№66-3478/07.11.2019г., изх.№66-
323/22.03.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите за съгласие по чл. 106, ал.1 от ППЗСПЗЗ, как-
то и Протокол от 06.02.2020 г. на комисия назначена със Заповед №РД -04-34/06.02.2020 г. на Директора на 
ОД“Земеделие“- Бургас.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 

от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху имоти частна държавна собственост, представляващи зе-
меделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се извън урбанизирана територия, както следва:

№ Съгласие от 
МЗХГ Землище № по КККР площ/ 

дка НТП
Данъчна 
оценка 
за 2020

Служебна цена 
на имота по 
чл.105, ал.7- 

оценител

Депозит, 
лв.

Разходи по 
чл.56ш

1
съгласие изх. 
№ 6 6 - 3 1 7 0 / 
07.11.2019 г 

гр.Българово, 
общ.Бургас ПИ 07332.45.251 15.808

стоп.двор - 
пасище, 

мера
418.10 31300.00 3130.00 40.00

2
съгласие изх. 
№ 6 6 - 3 4 7 8 / 
07.11.2019 г 

гр.Българово, 
общ.Бургас ПИ 07332.45.261 11.091

стоп.двор- 
неизп. 
нива

2201.00 21 871,00 2187.10 85.00

3
съгласие изх. 
№ 6 6 - 3 4 7 8 / 
07.11.2019 г 

гр.Българово, 
общ.Бургас ПИ 07332.45.291 4.927 стоп.двор - 

храсти 832,90 9 588,00 958.80 85.00

4
съгласие изх. 
№66-323/
22.03.2019

с . С т р а ц и н , 
общ .Помо-
рие

ПИ 69746.18.6 10.364 стоп.двор - 
ливада 274.10 24190.00 2419.00 50.00

II. Условия за участие: Право на участие имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица реги-
стрирани по Търговския закон или по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с несто-
панска цел.

I I I .  Подаване на документи за участие в търга: Заявителите или писмено упълномощено от тях лице с нота-
риална заверка на подписа подават в Областна дирекция „Земеделие” - Бургас заявление по образец утвърден от 
Министъра на земеделието, храните и горите, в което се посочват: местонахождението, номерът и площта на по-
земления имот и предлаганата цена в лева за имота, изписана с цифри и думи. За всеки имот се подава отделно 
заявление. В случаите когато заявлението се подава от ЕТ или юридическо лице задължително се посочва ЕИК, съ-
гласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

При подаване на заявлението заявителят или упълномощеното лице представят документ за самоличност и при-
лагат:

1. Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
2. Платежен документ за внесен депозит в оригинал, когато плащането не е извършено по електронен път;
3. Решение на съответния оправомощен орган за закупуване на държавните имоти - предмет на продажбата, 

когато заявлението се подава от юридическо лице или от едноличен търговец;
4. Декларация за обстоятелствата по чл.106, ал. 18 от ППЗСПЗЗ.
5. Декларация за събиране, съхраняване и обработване на лични данни, във връзка с Регламент /ЕС/ 2016/679 

на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица, във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/
ЕО.

IV. Място и срок за получаване на заявления: Документите за участие в търгасе получават в сградата на Об-
ластна Дирекция „Земеделие” гр. Бургас, ул.”Цар Иван Шишман” № 8, стая №6 всеки работен ден от 9:00 до 17:30 
часа, в срок от 30 /тридесет/ календарни дни считано от датата на публикуване на заповедта в местен вестник (за 
област Бургас) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на ОД”Земеделие” Бургас - http: //www.mzh.
government.bg/ODZ-Burgas/bg/ Home.aspx.

V. Място и срок за подаване на заявления: Документите за участие в търга се подават в сградата на Област-
на Дирекция “Земеделие” Бургас, ул.”Цар Иван Шишман” № 8, стая №6 всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 
12:30 до 17:30 часа, в срок от 30 /тридесет/ календарни дни считано от публикуването на заповедта в местен вест-
ник (за област Бургас). За всеки имот се подава отделно заявление. Не се допускат за участие кандидатите, чи-
ито заявления са подадени след срока.

VI. Депозитът за участие е 10% от началната тръжна цена определена по реда на чл. 105, ал. 7 от ППЗ-
СПЗЗ, върху него не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ от сключване на договор. Банково-
то бордеро /оригинал/ за внесения депозит се представя заедно с документите за участие в търга. За всеки имот 
се представя отделен документ за депозит. Депозитът се внася по набирателна сметка на ОбластнаДирекция 
„Земеделие”гр.Бургас: ОББAД Бургас-IBAN: BG48UBBS80023300252510 BIC:UBBSBGSF, Основание: Депозит 
за участие в търг по чл.27, ал. 9 от ЗСПЗЗ.

VII. Място за обявяване на протоколите от търга: Информационното табло на ОД „Земеделие” Бургас, ул.„Цар 
Иван Шишман” №8, ет.1 и на интернет страницата на Дирекцията http: //www.mzh.government.bg/ ODZ-Burgas/
bg/Home.aspx. В 7-дневен срок участниците могат да направят писмени възражения до тръжната комисия.

VIII. Заявление, представено в незапечатан плик е недействително. Подадените пликове със заявления се за-
писват с входящ номер, дата и час в регистъра. Търгът, на който могат да участват всички заинтересовани лица, 
може да се проведе само когато най-малко двама кандидати са подали заявление за участие и са допуснати до 
участие в търга. Когато на търга са обявени повече от един имот, при явяване на един кандидат за даден имот той 
се обявява за спечелил търга при предложената от него тръжна цена с тайно наддаване.

IX. Предлаганата цена е в цяло число левове и не може да бъде по – ниска от началната тръжна цена. Не 
се допускат за участие кандидатите, чиито заявления са подадени след срока по чл. 106, ал. 7, от ППЗСПЗЗ, не 
съдържат документите по чл. 106, ал. 10 и 14 ППЗСПЗЗ или не отговарят на изискванията по чл. 106 от ППЗ-
СПЗЗ.

X. Директорът на ОД „Земеделие” – Бургас в 3 /три/ дневен срок след изтичането на крайния срок за подава-
не на заявления за участие в търга, назначава със заповед тръжна комисия. В 14 /четиринадесет/ дневен срок 
тръжната комисия разглежда заявленията, класира предложенията и определя спечелилия търга кандидат. За ре-
зултатите от търга се съставя протокол съгласно чл. 107, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и се обявява на местата посочени в 
т.VII.

XI. В случаите по чл.108, ал.1 от ППЗСПЗЗ, когато кандидатите за един имот са предложили една и съща цена, 
между тях се провежда търг с явно наддаване като председателят на тръжната комисия ги уведомява по реда на 
ГПК за деня, часа, условията и реда, обявява началната тръжна цена, от която започва наддаването и определя 
стъпка на наддаването в размер на 100 /сто/ лева.

XII. Търгът се счита за спечелен от участника предложил най- високата цена за имота.
XIII. Лицата, които придобиват имотите по реда на чл. 27,ал.9 от ЗСПЗЗ, заплащат разходите по чл.56ш, ал.1, 

т.2 от ППЗСПЗЗ.
XIV. Условия за връщане на депозита – Депозита на спечелилия участник се прихваща от цената при придо-

биване на имота. Внесените депозити от некласираните кандидати се възстановяват в 7-дневен срок след при-
ключването на търга след подаване на заявление в счетоводството на ОД”З”, депозитът на кандидата, класиран на 
второ място–след подписване на договора със спечелилия кандидат. Депозитите на кандидатите, класирани на 
първо и второ място не се възстановяват при отказ за сключване на договор. Депозитът на обжалвалия търга 
участник се възстановява след влизане в сила на съдебното решение.

XV. След приключване на търга,министърът на земеделието, храните и горите или упълномощено от него длъж-
ностно лице със заповед определя класираните на 1 и 2 мястокандидати, която се публикува на интернет страни-
цата на МЗХГ и на интернет страницата на ОД “Земеделие“ Бургас - http: //www.mzh.government.bg/ODZ-Burgas/
bg/Home.aspx при спазване на изискванията на ЗЗЛД. ОД“З“ уведомява участниците по реда на ГПК.

XVI. Министърът на земеделието, храните и горите или упълномощено от него длъжностно лице сключва дого-
вор с лицата, спечелили търга, след заплащане на цената на имота, дължимите данъци, такси и режийни разноски 
по сметка на МЗХГ–BG97 BNBG 9661 3000 1500 01, БНБ–ЦУ София.

XVII. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, 
на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и в един местен вестник най- малко 30 /три-
десет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Заповедта следва да се постави в 3 /три/ 
дневен срок от издаването й на информационните табла на ОД”З” Бургас, съответните ОСЗ и общините по место-
нахождение на имотите, както и в кметствата на гр. Българово, общ. Бургас и с. Страцин, общ. Поморие.

ЛИДИЯ СТАНКОВА 
Директор ОД „Земеделие“ – Бургас

06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Референдум /п/
13:30 - Апостолът и неговият паметник до-
кументален филм /България, 2018г./, ре-
жисьор Никола Бошнаков
14:00 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на Илайъс аним.
14:45 - Островът на сините птици 8-сери-
ен  /България, 2019г./, режисьори Крис-
тина Грозева и Петър Вълчанов, в роли-
те: Матей Бърнев, Деян Профиров, Ирина 
Вълкова, Калоян Христов и др.
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:15 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - Туризъм.бг /п/
17:25 - Великите българи: Васил Левски 
документален филм /България, 2007г./, 
режисьор Коста Биков
17:55 - Възпоменателна церемония по по-
вод 147 години от гибелта на Васил Лев-
ски пряко предаване от паметника на Ва-
сил Левски в София
18:35 - Още от деня
19:05 - Най-дългото знаме
19:10 - Левски пред съда на Портата и на 
историята документален филм /България, 
2007г./, режисьор Андрей Алтъпармаков
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Бизнес.БГ
21:30 - Седем педи над земята 2 докумен-
тален филм
22:10 - Концерт на Живко Петров Празни-
ци на изкуствата - Аполония 2015
23:00 - По света и у нас
23:25 - Спортни новини
23:30 - Младият Върколак 5  /4 еп./ (12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни/п/
02:15 - Извън играта /п/
02:55 - Туристически маршрути
03:20 - Отблизо с Мира /п/
04:20 - Младият Върколак 5  /4 еп./п/ (12)
05:00 - Още от деня /п/
05:40 - Телепазарен прозорец

06:00 - "Трансформърс: Роботи под 
прикритие" - анимация, с.4 еп.22
06:30 - "Тази сутрин" - информаци-
онно предаване с водещ Антон Хе-
кимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с во-
дещи Десислава Стоянова и Алек-
сандър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна еми-
сия
12:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
13:30 - Премиера: "Обещание" - 
еп.16
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.7 еп.75
16:00 - "Спасители в планината" - 
с.6 еп.3
17:00 - bTV Новините
17:30 - "Лице в лице" - публици-
стично предаване с водещ Цветан-
ка Ризова
18:00 - Премиера: "Свободен дух" 
- еп.73
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Завинаги" - с.2 
еп.30
21:30 - Премиера: "Името на роза-
та" - еп.7
22:30 - "Шоуто на Николаос Цитири-
дис" - вечерно токшоу
23:30 - bTV Новините - късна емисия
00:00 - "Твърде лично" - еп.9

01:00 - "Спасители в планината" /п./ 
- с.6 еп.3
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Втори шанс" - еп.54
05:30 - "Лице в лице" /п./

06:20 - "Здравей, България" - сутре-
шен блок
09:30 - "На кафе" - предаване на 
NOVA
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 4
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Черна роза" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публици-
стично предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - 
телевизионна игра

19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Черешката на тортата" - пре-
даване на NOVA, нов с.
21:00 - "Под прикритие" - с. 3

22:00 - "Хавай 5-0" - с. 8
23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 7
00:30 - "Комисар Рекс" - с. 10
01:30 - "Когато сърцето зове" 
02:30 - "Завинаги свързани" 
05:20 - "Добрата съпруга" - с. 7 /п/

06:30 - Шпионката на Коко
06:59 - Делници - с Николай Колев

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Кардиограма - с проф. Д-р 
Надка Бояджиева
12:00 - Психологически портрет - с 
Рени Анастасова
13:00 - Новини
13:15 - Заедно българи - с проф. 
Александър Томов
14:15 - Refresh за здраве - със Сил-
вия Чалъкова
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
19:30 - Новини
20:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич

22:00 - България на живо - с Иво 
Божков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Refresh за здраве - със Сил-
вия Чалъкова
04:30 - Темида - цената на истината - 
с Нина-Никол Хамилтън
05:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич

06:00 - "Касъл" - с. 8 /п/
06:45 - "Убийства в Мидсъмър" - с. 2
09:00 - "Любителката на мистерии: 
В сенките" - мистерии с уч. на Кели 
Мартин, Кейси Сандър, Кларънс Уи-
лямс III и др. /п/
11:00 - "От местопрестъплението: 
Маями" - с. 1
12:00 - "Дякон Левски" - историческа 
драма с уч. на Веселин Плачков, Си-
меон Филипов, Максим Генчев и др.
14:15 - "В кадър"
14:45 - "Надиграването" - драма с 
уч. на Джош Холоуей, Лаз Алонсо, 
Джош Пек, Кейти Лотц, Крис Браун, 
Айвън "Флипс" Велес и др. /п/
17:00 - "Междузвездни войни: Еп. II - 
Клонираните атакуват" - екшън-фан-
тастика с уч. на Хейдън Кристенсен, 
Натали Портман, Юън Макгрегър, 
Кристофър Лий и др.
20:00 - "От местопрестъплението: 
Маями" - с. 6
21:00 - "Дърти хлапета 2" - комедия с 
уч. на Адам Сандлър, Кевин Джеймс, 
Крис Рок, Дейвид Спейд, Салма 
Хайек, Мария Бело и др.
23:00 - "От местопрестъплението: 
Маями" - с. 6 /п/
00:00 - "Избран" - драма с уч. на 
Кейтлин Кармайкъл, Чад Майкъл Мъ-
ри, Ники Уелън, Сара Роумър, Майло 
Вентимиля и др., II част
02:30 - "Убийства в Мидсъмър"  /п/, 
с. 2
05:50 - "От местопрестъплението: 
Маями" - с. 1 /п/

06:30 - Ски полети: Световна купа в Бад 
Митендорф
07:30 - Биатлон: Световно първенство в 
Антхолц, индивидуално, жени
08:30 - Ски бягане: Световна купа в Оре, 
спринт
09:30 - Формула Е: Състезание в Мекси-
ко Сити, обзор
10:30 - Ски полети: Световна купа в Бад 
Митендорф
12:00 - Ски бягане: Световна купа в Оре, 
спринт
13:00 - Биатлон: Световно първенство в 
Антхолц, преследване, жени
13:45 - Биатлон: Световно първенство в 
Антхолц, спринт, мъже
14:35 - Биатлон: Световно първенство в 
Антхолц, преследване, мъже
15:05 - Биатлон: Световно първенство в 
Антхолц, индивидуално, мъже, директно
16:55 - Снукър: Открито първенство на 
Уелс, финал
18:45 - Ски полети: Световна купа в Бад 
Митендорф
19:45 - Колоездене: Обиколка на Андалу-
сия, първи етап
20:55 - Новини
21:00 - Лека атлетика: Международен тур 
на закрито в Левин, директно
23:20 - Конен спорт: Купа на нациите в 
Уелингтън
00:20 - Новини
00:25 - Колоездене: Обиколка на Андалу-
сия, първи етап
00:55 - Колоездене: Обиколка на Алгарв, 
първи етап
01:25 - Биатлон: Световно първенство в 
Антхолц, индивидуално, мъже
02:30 - Ски-алпийски дисциплини: Све-
товна купа в Марибор, гигантски сла-
лом, жени

06:00 - "Камиони по леда" - риали-
ти, с. 7
07:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър" - с. 8 /п/
08:00 - "Военни престъпления" - 
с. 11 /п/
09:20 - "Да се посмеем"
10:00 - "Комисар Рекс" - с. 14 /п/
11:00 - "Скорпион" - с. 3, 2 еп.а /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 8
14:00 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 17

15:00 - "Комисар Рекс" - с. 14
16:00 - "Женени с деца" - с. 9, 2 еп.а
17:00 - "Летяща крепост" - екшън с 
уч. на Бъг Хол, Дони Джефкоут, Шон 
Макгоуън и др. /п/
19:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
20:00 - "Скорпион" - с. 3, 2 еп.а
22:00 - "Последният повелител на 
въздуха" - приключенски екшън с 
уч. на Джаксън Ретбоун, Дев Пател, 
Клиф Къртис, Ноа Рингер и др.
00:00 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 
17 /п/
01:10 - Еротичен телепазар
03:15 - "Професионална борба: "Пър-
вична сила", 8 еп. /п/

СПРАВОЧНИК

СРЯДА
Температура: 4/9°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 11%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 90%

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 5/8°C
Облачно, кратък дъжд
Вероятност за валежи: 99%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 99%
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На основание Решения от проведеното на 
29.01.2020г. заседание на СД на „Индустриален 
и логистичен парк — Бургас” АД, Заповед № 06 от 
18.02.2020 г., „Индустриален и логистичен парк - Бур-
гас” АД, удължава се първоначалния срок за провеж-
дане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем за срок от 1 /една/ година на 1 брой терми-
нално устройство АТМ/банкомат/, както следва:

I. Описание на обекта: 1 брой терминално устрой-
ство АТМ/банкомат/ на площ 2кв.м, находящ се в гр. 
Бургас, ул. „Крайезерна“ 155 в Административната сгра-
да на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД, във 
фоайе на партерно ниво, съгласно приложена схема.

II.Минимална начална тръжна цена и стъпка за 
наддаване: Начална месечна наемна цена за 1 брой 
терминално устройство АТМ/банкомат/ на площ 
2кв.м. в размер на 100лв. /сто лева/ без вкл. ДДС;

 Стъпка за наддаване в размер на 10% от начална-
та тръжна цена на месечния наем.

 III. Общи и специални условия на конкурсите и 
изисквания към участниците: Да са регистрирани ка-

то търговски дружества или като дружества по законо-
дателството на държава-членка на Европейския съюз, 
или на държава-страна по Споразумението за Евро-
пейско икономическо пространство; Да нямат парич-
ни задължения към държавата по смисъла на чл.162, 
ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, ус-
тановени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 
освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочва-
не на задълженията; Да не са в производство по не-
състоятелност или ликвидация; Управителя/ите и чле-
новете на управителните им органи да не са осъждани 
с влязла в сила присъда за престъпление против фи-
нансовата, данъчната или осигурителната система, за 
престъпление по служба или подкуп, както и за прес-
тъпление против собствеността или против стопан-
ството, освен ако не са реабилитирани. 

 IV. Получаване на документация: Достъп до до-
кументацията за участие: Възложителят предоставя 
неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до до-
кументацията за публичен търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем от датата на публикуване на За-
повед № 06 от 18.02.2020г. на интернет страница-

та на „Индустриалния и логистичен парк-Бургас“ АД 
– Възложителя :

https://www.industrialpark-burgas.bg/bg
V. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна 

цена на годишния наем за 1 брой терминално устрой-
ство АТМ/банкомат/, платими по банков път по IBAN 
сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД 
№ BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на 
„Централна кооперативна банка“ АД-клон Бургас. 

VI. Списък на документите за участие, които 
следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Заявление за участие в търг – приложение № 1; 
2. Декларация по образец – приложение № 2; 3. До-
говор – проект – приложение № 3; 4. Наддавателно 
предложение – приложение № 4; 5. Схема-разпреде-
ление; 6. Заповед; 7.Банково бордеро за внесен де-
позит за участие.

VII. Други условия на „Индустриален и логисти-
чен парк-Бургас” АД в съответствие с целите на 
търга: 

Документите за участие се получават до 16:30 часа 

на 04.03.2020г.. на интернет страницата на „Индустри-
алния и логистичен парк-Бургас“ АД “ – Възложителя: 
https://www.industrialpark-burgas.bg/bg

Документите за участие в търга се подават най-къс-
но до 16:30 часа на 04.03.2020г. от участника или от 
упълномощено от него лице /с изрично писмено пъл-
номощно с нотариална заверка на подписа/ в офиса 
на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, на 
адрес ул. „Крайезерна“ 155, ет.2 в запечатан непро-
зрачен плик. Търгът ще се проведе на 05.03.2020г. в 
11:00часа в офиса на „Индустриален и логистичен 
парк – Бургас“ АД, на адрес ул. „Крайезерна“ 155, 
ет.2. За информация и оглед на имотите участниците 
може да се обръщат към Георги Кузманов – изпълни-
телен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 
469246, който оглед се извършва всеки работен ден 
след представен платежен документ за закупена кон-
курсна документация.

Георги Кузманов    /П/
/Изпълнителен директор на 
„Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД/

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ
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bTV открива пролетния сезон  
с най-новата си оригинална 

продукция - „Съни бийч“ 

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

За „Съни бийч“

Всеки епизод на „Съни бийч“ пренася зрителите в пъстрия свят на една 
от най-посещаваните и коментирани български туристически дестинации – 
Слънчев бряг. Сериалът разказва историята на четиримата приятели, сезон-
ни работници в голям хотел на Слънчев бряг: умният и чаровен Гомес (Бойко 
Кръстанов), пиколо и разведен баща, сексапилната аниматорка Ивон (Еве-
лин Костова), задръстената й сестра Дарина (Лидия Инджова), назначена за 
екскурзовод и суперсвалячът, но леко ограничен спасител на басейна – Мла-
ден (Иво Аръков).

По всичко изглежда, че това ще е последното лято за групата, защото  
осъзнават, че искат да постигнат нещо повече с живота си. Работата им ми-
нава в справяне със странни, комични и нелепи ситуации с гости на хотела, 
основно със странни прищевки на чужденци. Скоро обаче на хоризонта се 
появява общ враг, с когото групата трябва да се справи. Това е младият син 
на собственика на хотела - арогантният и несигурен Никола (Явор Бахаров) 
- разглезено богато синче, на когото в миналото са му се подигравали. Сега 
той е готов за отмъщение.

Горещата романтична комедия ще доведе лятото в ефир на 21 февруари от 20 часа 

Красива италианска 
шампионка засне 

клип в Бургас

Бъдещи абитуриентки 
обикалят на лов за рокли

Синьото 
властва 
тази година

Завършването на средното образова-
ние е събитие в живота на младите хора, 
което всеки празнува по свой начин
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