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100 години

100 години

За 2019-а: 3 милиона и половина лева 
са събрали платените зони в Бургас

Коронавирусът дойде 
в областта

Екип на „Черноморски 
фар“

Неизбежното се слу-
чи. Коронавирусът дой-
де в Бургаска област. 
Официално новината бе 
оповестена  вчера от на-
чалника на Националния 
кризисен щаб - ген. 
Венцислав Мутафчийски. 
Става въпрос за 39-го-
дишна жена, която е ра-
ботила като готвач в 
Банско и се е прибрала 
наскоро. Тя се е прибра-
ла в Карнобат преди сед-
мица. 26 са контактните 
лица около нея. 

Жената се е ле-

кувала първо в Банско, 
след това в Карнобат, 
при отиване при джипито 
вече е припаднала. 

„Жената е приета по 
спешност преди два дни. 
Директно в Инфекциозно 
отделение, за да няма 
опасност от повече кон-
такт с пациенти и пер-
сонал. Започната й е 
терапия по лечение. 
Пациентката е в много до-
бро състояние. Предстои 
й изписване след доказ-
ване на две отрицателни 
проби след като й мине 
терапията“, заяви вчера 
шефът на УМБАЛ-Бургас 
д-р Бойко Миразчийски.

4 39-годишна жена е приета в 
болница с положителна проба
4 Масово преселение по 
морето на хора от страната

Още за 
COVID-19

МерКите  

в БургаС
4 Пожарникари мият  
улици с препарати
4 Дежурни зъболекари 
приемат хора с болки в 
Стоматологията
4 Апел към завърналите се 
от Банско: Стойте си у дома
4 Полицаи рапръскват 
седянките
4 Джипита: Маските ни 
свършват, не сме защитени
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„Черноморски фар”

Кметовете на населените 
места в община Руен ще 
правят списъци с имената 
на хора, които искат да си 
закупят предпазни маски. 
Това заяви на своя профил в 
социалната мрежа кметът 
на общинския център Исма-
ил Осман. Маските от плат 
са за многократна употреба 
и цената им е 1,20 лева с 

ДДС. За едно семейство ще 
могат да бъдат отпуснати 
толкова маски, колкото са 
членовете в него.

„При заявка от Ваша стра-
на по-най бързия начин ще 
се направи организация за 
доставка чрез кметовете на 
селата“, допълва Осман.

 В момента намирането на 
предпазни маски по аптеки-
те в цялата страна е почти 
невъзможно.

„Черноморски фар“

Вчера кметът Николай 
Димитров инспектира 
текущите дейности по 
измиване и дезинфек-
ция на улиците в Несе-
бър.

Дезинфектират се още 
детските площадки, ав-
тобусни спирки, съдове 
за смет, спортни и други 
съоръжения, както и 
всички сгради общинска 
собственост с публичен 
режим на ползване. 

Обработват се улични-
те мрежи в село Равда и 
град Свети Влас, а през 
утрешния ден в графика 
по почистване и дезин-
фекция се включват град 
Обзор и другите населе-
ни места в общината. 

Дейностите по осигу-
ряване и поддръжка на 
безопасна  обществена 
среда в Несебър и при-
лежащите му селища ще 
се извършва по предва-
рително установена схе-
ма.

На работещите в БК-
СО и другите структури 
на общината са предос-
тавени лични предпазни 
средства

От понеделник опре-
делена схема на почист-
ване и дезинфекция се 
прилага и в селищния и 
междуселищен автобу-
сен транспорт.
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„Целият ни екип рабо-
ти изключително интен-
зивно, за да достави ус-
пешно стотиците поръч-
ки в този труден за всич-
ки момент.

Сайтът работи и ще 
продължава да обслуж-
ва всички клиенти, част 
от които са възрастни 
хора и такива в нерав-
ностойно положение.

Молим Ви за разбира-
не, тъй като е възможно 
да се допусне грешка 
при изпълнение на по-
ръчка, или да не успеем 
да изпълним някоя дос-
тавка, за което ще Ви 
уведомим”. Това написа-
ха на своята страница 
представителите на ма-
газина за хранителни 
продукти, който прави 

зареждане по домовете 
в Бургас. Принципно та-
зи услуга не е пряко 
свързана с извънредна-
та ситуация, в която се 
намира страната и гра-
дът ни. Но пък за сметка 
на това желаещите да се 
възползват от нея вече 
са много повече.

В разговор с доставчи-
ците става ясно, че те 
работят с възможно най-
бързите темпове. Както 
и работят с предпазни 
средства. В това се убе-
ди наш репортер. Разби-
ра се, в социалните мре-
жи се появиха и хора, 
които коментират, че въ-
просният магазин про-
дава скъпо, както и това, 
че има объркани поръч-
ки. 

Със сигурност истина-
та е някъде по средата, 

затова и изборът е изця-
ло в ръцете на потреби-
телите – дали да поръчат 
онлайн, или да отидат до 
най-близкия магазин.

„Нe виждaм причинa 
дa ce cъздaвa някaквa 
пoтрeбитeлcкa иcтeрия, 
кoятo дa дoвeдe до из-
чeрпвaнe нa oпрeдeлeни 

cтoки или дo 
нeoбocнoвaнoтo пo-
вишaвaнe нa цeнaтa им. 
Нe e изключeнo 
нeдoбрocъвecтни тър-

Онлайн магазини 

Кметът  Николай Димитров инспектира 
дезинфекционните дейности в Несебър

В Руенско правят списъци 
на желаещите маски

Пазаруваме хранителни 
продукти дистанционно

Георги рУСИНОВ

Общинските съветници от 
ДБГ - Бургас искат затваряне-
то на квартал „Победа“. Живко 
Табаков споделя, че рано тази 
сутрин са получили изключи-
телно тревожен сигнал по от-
ношение на неспазването на 
въведените ограничения про-
тив разпространението на 
COVID-19 в квартала.

„От изпратения до нас виде-
оматериал става ясно, че жи-
телите на квартала не се съо-
бразяват с предприетите мер-
ки за сигурност. Нещо повече 
– извършва се търговия на от-

крито, което предполага голя-
мо струпване на хора и съот-
ветно крие рискове за живота 
и здравето на всички. Докол-
кото разбираме, на входа на 
квартала има патрулиращи 
служители на реда, но те явно 
не могат да ограничат масови-
те събирания на ромите“, каз-
ват съветниците.

Затова те смятат, че пред-
вид вече установения случай 
на коронавирус в Бургаска об-
ласт, е редно всички входове и 
изходи към „Победа“ да се за-
творят. Затова те призовават 
кмета Димитър Николов.

„След като живеещите там не се съобразяват с извънред-
ното положение, влизането и 
излизането да става единстве-
но и само през полицейски 
пунктове срещу предоставяне 
на лична карта. Имаме инфор-
мация, че самите служители на 
реда изпитват притеснения да 
навлизат във вътрешността на 
квартала от страх за сигурнос-
тта си. Също така, една част от 
тях не разполагат с нужните 
предпазни средства. Имаме 
информация, че самите служи-
тели на реда изпитват притес-
нения да навлизат във вътреш-
ността на квартала от страх за 
сигурността си. Също така, ед-

на част от тях не разполагат с 
нужните предпазни средства”, 
посочват още съветниците.

От изявлението на Димитър 
Николов след Общинския кри-
зисен щаб стана ясно, че гета-
та се почистват. В Победа вече 
се работи, както и в тези в Ме-
ден рудник, Горно Езерово, 
Черно море и други.

„Наясно сме, че има създа-
дена организация за ромските 
махали на нашата територия, 
както и за инструкциите, които 
дават ежедневно медиаторите, 
но явно към този момент те не 
дават нужния резултат”, пишат 
от ДБГ - Бургас.

ДБГ - Бургас искат затварянето на квартал „Победа“

Общината постоянно взима мерки срещу ромите в 
Победа. Преди няколко месеца нелегални постройки 
бяха премахнати

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУЕН
Решение № 530 от Протокол № 49/ 04.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Общински 
съвет – Руен:   

1. Дава предварително съсгласие за промяна предназначение 
на 19 кв.м. от поземлен имот с № 166043 с начин на трайно плз
ване „Полски път“ по КВС на землище с. Руен, с ЕКАТТЕ 63224, 
общ. Руен обл. Бургас – публична общинска собственост, като 
предаваемо общинско място към урегулиран поземлен имот 
(у.п.и.) IV16, квартал 166 по приложения проект за подробен ус
тройствен план ПУП – ПР и ПРЗ – частна общинска собственост. 

2. Дава съгласие на кмета на Община Руен да одобри проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и План 
за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват: Имот с 
идентификатор 166016, с.Руен, общ. Руен, обл. Бургас  

3. На основание чл. 145, ал. 1 от Административнопроцесуал
ния кодекс решението по т. 1 подлежи на обжалване в 14 (чети
ринадесет) дневния срок, определен с чл. 149, ал. 1 от АПК пред 
Административен съд – Бургас чрез Община Руен  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Е. ЕШЕРЕФ
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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).

гoвци дa ce oпитaт дa ce 
възпoлзвaт и дa извлeкaт 
гoлeми пeчaлби зa cмeт-
кa нa хoрaтa. Нa тoзи 
eтaп нямa нуждa oт 
някaквo прeзaпacявaнe. 
Имaмe увeрeниятa и нa 
гoлeмитe, и нa пo-мaлки-
тe търгoвци, чe и cклaдo-
витe нaличнocти, и въз-
мoжнocтитe зa дoпълни-
тeлни дocтaвки ca тaки-
вa, чe нe ce oчaквa cпe-
кулa", коментира преди 
дни председателят на 
Комисията за защита на 
потребителите Димитър 
Маргаритов. 

Някои ресторанти 

спряха доставки по 

офиси и домове

При обявяването на 
извънредното положе-
ние, множество от рес-
торантите на територи-
ята на Бургас, които бя-
ха принудени да затво-
рят за клиенти, обяви-
ха, че ще разнасят хра-
на по домовете. Но 
след няколкото дни оп-
ити да работят така, 

част от тях  се отказа-
ха. Просто защото не 
им излиза сметката. Та-
ка се  принудиха и да 
разпуснат персонала.

Магазини за обувки, 
които се намират в цен-
търа на Бургас, също са 
обявили, че премина-
ват на онлайн търговия. 
Доколко и как точно то-
ва се случва, е въпрос 
на време да се види то-
ва. 

За онлайн пазарува-
нето на хранителни до-
бавки, козметика и ле-
карства без рецепта е 

ясно, че съществува, и 
то от много време. Се-
га една част от тях 
предлагат и доставка 
до адрес, и то безплат-
на, при покупка на про-
дукти над определена 
сума. Прави впечатле-
ние, че се правят и па-
кети, като единият про-
дукт се обявява като 
подарък. По думи на 
потребители, споделе-
ни в социалните мре-
жи, цената обаче е та-
кава, че не става дума 
за бонус, дори и за за-
вишение.

„Черноморски фар“

„Алфа Дилеа“ ООД е определен за 
концесионер на морски плаж „Градина 
- централен" - част 2, община Созопол, 
област Бургас, а „Мирикал“ ЕООД – за 
концесионер на морски плаж „Елени-
те", община Несебър, област Бургас. 

Концесионерът „Алфа Дилеа" ООД се 
задължава за целия срок на договора 
за концесия от 20 години да предоставя 
цена за 1 брой чадър в размер до 8 ле-
ва с ДДС и цена за 1 брой шезлонг в 
размер до 8 лева с ДДС в зоната за 
платени плажни принадлежности на 
морския плаж. Размерът на концесион-
ното възнаграждение за всяка кален-
дарна година от срока на концесията е 
определен съгласно приетата от Минис-
терския съвет Методика за определяне 
на минималния размер на концесион-
ното възнаграждение за морските пла-
жове и предложения от концесионера 
размер на роялти от 11,70 на сто без 
ДДС. Годишното концесионно възна-
граждение за първата година от срока 
на концесията е в размер на 58 246,15 
лева без ДДС. Предложение за инвес-
тиции за мерки относно опазването на 
околната среда, дюните и защитените 
територии на морския плаж в размер 
на 108 228 лева с ДДС. 

Концесионерът „Мирикал" ЕООД се 
задължава за целия срок на договора 

за концесия от 20 години цена за 1 брой 
чадър в размер до 10 лева с ДДС и це-
на за 1 брой шезлонг в размер до 10 ле-
ва с ДДС в зоната за платени плажни 
принадлежности на морския плаж. Раз-
мерът на концесионното възнагражде-
ние за всяка календарна година от сро-
ка на концесията е определен съгласно 
приетата от Министерския съвет Мето-
дика за определяне на минималния 
размер на концесионното възнаграж-

дение за морските плажове и предло-
жения от концесионера размер: на ро-
ялти от 10,80 на сто без ДДС. Годишно-
то концесионно възнаграждение за пър-
вата година от срока на концесията е в 
размер на 150 531,43 лева без ДДС. 
Предложеният от концесионера размер 
на инвестиции за организация на спорт-
но-развлекателни дейности на морския 
плаж за целия срок на концесията е  
179 568 лева с включен ДДС.
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въртят обороти 

Комисия иска поставяне на 
спасителни пояси на 

няколко места в Бургас
Георги рУСИНОВ

Комисията по морско дело към Общински 
съвет – Бургас ще изиска от Община Бургас 
да се поставят спасителни пояси на няколко 
места на територията на Бургас. Повод за 
това бе, че по време на заседанието й, чле-
новете на комисията разгледаха предложе-
ние на бургазлията Бисер Русимов, с което 
той настоява поставяне на спасителни по-
яси на Моста. В него подробно е описал мо-
тивите си и дори е описал фаталните инци-
денти от последните три-четири години.

Живко Господинов от БСП, който е член 
на комисията, заяви пред наш репортер, че 
именно заради писмото на Русимов, члено-
вете са се обединили, че трябва да се на-
прави по-подробна схема.

„В Бургас има и други места, където тряб-
ва да се поставят спасителни пояси. Това са 
пристанищата. Пристанището например с 
всичките му заведения, кеят не е обезопа-
сен по никакъв начин. Другите две са в Са-
рафово и Крайморие. Администрацията 
трябва да подготви една схема, за да се по-
ставят пояси на всички тези места, защото 
са нужни“, каза той.

Членовете на комисията ще пуснат допъл-
нителна докладна, защото трябва да се по-
сочат местата и да се калкулира колко ще 
струва и къде точно трябва да се разполо-
жат според схемата.

Осем лева за чадър и 
шезлонг на плаж „Градина“

Съдът реши за подкупните инспектори от ИАРА
Панайот ГЕОрГИЕВ

Бургаският апелативен 
съд потвърди частично взе-
тите мерки за неотклонение 
на двамата подкупни ин-
спектори от ИАРА. В.А. оста-
ва в ареста. Колегата му 
Х.З. обаче ще дочака делото 
вкъщи след като апелатив-
ните магистрати измениха 
мярката му в „домашен 
арест“.

Двамата са обвинени за 
това, че изпъплнявайки 
длъжността си като специа-
листи в сектор „Рибарство и 
контрол“ в Бургас, чрез из-
нудване са поискали и взе-
ли подкуп от по 1000 лева за 
всеки, за да не си свършат 
работата спрямо двама бра-
кониери. Грози ги затвор от 
3 до 10 десет години, както и 
глоба и лишаване от права.

В съдебно заседание 
представителят на Апела-
тивна прокуратура предло-
жи на обвиняемите да бъде 
наложена по-лека мяр-
ка.

В мотивите си 
съдиите посочват, 
че в настоящото 
съдебно произ-
водство съдът ре-
шава въпроси, кои-
то са съществено раз-
лични от тези, които след-
ва да обсъжда при постано-
вяване на присъдата. Ето 
защо, данните от свидетел-
ски показания, включително 
такива дадени пред съдия и 
данните от протоколите за 
извършени в условията на 
неотложност процесуални 
действия по претърсване и 
изземване на банкноти, пре-

ценени в съвкупност с при-
ложените фотоалбуми и до-
кументи от трудовите досие-
та на обвиняемите, на този 
ранен етап от разследване-
то са достатъчни за обосно-
ваване на предположение 

за авторство на 
деянието.

П о 

делото изобилстват данни 
за многократно предлагани 
от обвиняемите корупцион-
ни схеми на свидетелите, 
което дава основание да се 
приеме, че е налице реална 
опасност от извършване на 
престъпление, се казва в 
определението на Апелати-
вен съд – Бургас.

Фактът, че родителите на 
В.А., който остава в ареста, 
са болни, не е причина да 
му се измени мярката, тъй 
като няма доказателства, че 
не могат да се грижат за се-
бе си и не са неподвижни.

На Х.З. обаче наскоро му 
се родило второ дете. 

Видно е от служебно из-
исканите справки от Нацио-
нална база данни „Населе-
ние“, че обвиняемият има 
малолетен син и дете, роде-
но на 17.03.2020 г., т.е. преди 
два дни.  Следователно към 
момента съпругата му не 
може пълноценно да се гри-
жи за двете деца. Още пове-
че, че съгласно представе-
ните пред въззивния съд но-
ви писмени доказателства 
същата продължава да е в 
болнично заведение като 
родилка. Не може да се при-
еме за уместно семейството 
да бъде подпомагано от ро-
дителите на съпрузите, тъй 
като, видно от данните в 

справките от НБДН, четири-
мата са на възраст над 60 
години, т.е. в рисковата гру-
па в контекста на обявеното 
в страната извънредно по-
ложение като превенция 
срещу разпространението 
на COVID-19 и ноторната 
опасност за разпростране-
ние на заразата и леталитет 
предимно сред възрастни 
хора”, посочват апелативни-
те съдии и допълват, че об-
жалваното определение 
следва да бъде изменено в 
частта, с която на Х.З. е взе-
та мярка за неотклонение 
задържане под стража, като 
вместо това бъде определе-
на мярка за неотклонение 
домашен арест.

Съдът разпореди елек-
тронно наблюдение на обви-
няемия Х.З., относно нало-
жената мярка за неотклоне-
ние „домашен арест“.

Определението е оконча-
телно и не подлежи на об-
жалване и протестиране.

Единият в ареста, 
другият вкъщи



Ина ПЕТРОВА 

Общопрактикуващите ле-
кари от Бургас и региона 
все още не са получили 
маски и предпазни облек-
ла. Такива им бяха обеща-
ни още миналата седмица, 
но към момента не са до-
ставени, съобщиха меди-
ци. В сложната епидеми-
ологична обстановка все-
ки е принуден да се спася-
ва както може. Джипитата 
сами обикалят по аптеки-
те в търсене на дефицитна-
та стока. На повечето апте-
ки в Бургас обаче се виж-
дат надписи: „Маски няма“. 
„Някои колеги може и да ня-
мат вече“, признава предсе-
дателят на Сдружението на 
общопрактикуващите лека-
ри за областта д-р Петко 
Желязков. 

В началото на кризата 
Община Бургас е осигури-
ла определени количества. 
„Получихме около 370 тензу-
хени маски, но те няма как 
да стигнат и да предпазят 
лекарите. Сами обикаляме 
по аптеките и търсим, някои 
може и да нямат и да не са 
защитени. Тогава възниква 
дилемата по какъв начин 
да продължават да работят 
като не са защитени“, зая-
ви джипито. Д-р Желязков 

е убеден, че в подобна ус-
ложнена обстановка много 
важно е да запазим лекари-
те, защото те са на предна-
та линия при  оказването на 
помощ на пациентите. Ако 
тази първична помощ изле-
зе от строя ще настане по-
голям хаос, смятат и сами-
те пациенти. 

В момента в кабинетите 
на джипитата, които основ-
но са в поликлиниките, про-
дължават да идват различни 
пациенти. Като цяло са по-
малко, признават лекари-
те. Но всеки с хрема, каш-
лица и температура се тре-
тира като болен, съгласно 
инструкциите. Същите тези 
инструкции регламентират 
и задължителна дезинфек-
ция и защита, както на па-
циентите, така и на здрав-
ните работници. На входа 
на поликлиниката трябва да 
има шкаф, от който всеки 
спокойно да си вземе мас-
ка, калцуни, дезинфектант. 
Това обаче няма как да се 
приложи, тъй като матери-
алите липсват.   

„Мъчим се да разделим 
потоците, но това невинаги 
е възможно“, признава д-р 
Желязков. Той самият има 
към 10-15 маски. Ако дока-
то свършат не дойде дос-
тавка, казва, че ще започ-

нат да шият от тензух. Нямат 
и еднократни наметала. 
„Наясно сме, че има дефи-
цит в цяла Европа. Но оси-
гуряването на тези защитни 
средства трябва да е задача 
номер едно, защото те са от 
първостепенно значение за 
лекари, зъболекари и паци-
енти“, казва д-р Желязков. 
Последното обещание от 
властта бе за доставки на 
спирт, маски и защитни об-
лекла навсякъде в страната 
до две седмици.

Лекари съветват пациен-
тите да се обаждат по те-
лефона, за да се регулират 
потоците и да се избегне 

струпването на много хора 
пред кабинетите. 

Другите обекти, атакува-
ни от бургазлии в последни-
те дни, са аптеките. В опит 
да се подсигурят с маски, 
дезинфектанти и медика-
менти от първа необходи-
мост хората ги изреждат 
една след друга. Така или 
иначе на повечето места 
такива материали и лекар-
ства няма. „Завод „Момина 
крепост“ не работи или не 
работи на пълен капаци-
тет и първите количества, 
които дойдат, ще бъдат за 
институциите и болниците. 
Така няма как складовете 

на едро да зареждат апте-
ките и по тази причина те 
се снабдяват от различни 
места и на различни цени“, 
споделя магистър- фарма-
цевт Любима Бургазлиева – 
председател на Районната 
фармацевтична колегия. В 
началото на кризата дос-
тавки са идвали от Турция, 
Гърция. Сега у нас различ-
ни фирми шият, малки це-
хове също са се преори-
ентирали и шият маски. А 
цените, на които присти-
гат са в доста широк ди-
апазон. „Кутия от 50 ед-
нократни маски идва на 
цена от 25 до 80-90 и пове-

че лева. Няма как да не се 
повишат и цените. Преди 
маските струваха стотинки. 
Затова и възникват скан-
дали по аптеките и коле-
гите спряха да зареждат“, 
признава Бургазлиева. 
Дезинфектанти и ръкавици 
на места могат да се наме-
рят, но цялостни предпазни 
облекла няма. 

От складовете на едро 
казват, че не е ясно кога 
ще има следващи достав-
ки. Зареждат се количества, 
които бързо се изчерпват. 
Най-тежко е положението с 
маските, признават от там. 
Последните доставки идва-
ли на цена 1,70 лв. Според 
експерти цените се вдигна-
ли заради спрения износ от 
Китай и по-високите транс-
портни разходи. 

На този фон фармаце-
вти негодуват, че са подло-
жени на масирани провер-
ки за спекулативни цени 
на предпазните средства. 
„Колеги се оплакаха, че в 
най-натоварените момен-
ти, когато вън чакат хора, 
идва проверка, искат се 
копия на фактури, за да се 
сравняват цени. Това при-
теснява колегите и затруд-
нява работата им“, казват 
от Фармацевтичната коле-
гия в града. В бранша зая-
вяват, че не са против про-
верките, стига да не са на-
куп от всички институции и 
да натоварват и без това ди-
намичната им работа в ус-
ловията на коронавирус.
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Коронавирусът 

Екип на  
„Черноморски фар“

Неизбежното се слу-
чи. Коронавирусът дой-
де в Бургаска област. 
Официално новината бе 
оповестена  вчера от на-
чалника на Националния 
кризисен щаб - ген. 
Венцислав Мутафчийски. 
Става въпрос за 39-го-
дишна жена, която е ра-
ботила като готвач в 
Банско и се е прибрала 
наскоро. Тя се е прибра-
ла в Карнобат преди сед-
мица. 26 са контактните 
лица около нея. 

Жената се е лекува-
ла първо в Банско, след 
това в Карнобат, при оти-
ване при джипито вече е 
припаднала. 

„Жената е приета по 
спешност преди два дни. 
Директно в Инфекциозно 

отделение, за да няма 
опасност от повече кон-
такт с пациенти и пер-
сонал. Започната й е 
терапия по лечение. 
Пациентката е в много до-
бро състояние. Предстои 
й изписване след доказ-
ване на две отрицателни 
проби след като й мине 
терапията“, заяви вчера 
шефът на УМБАЛ-Бургас 
д-р Бойко Миразчийски.

Д-р Георги Паздеров 
от РЗИ - Бургас доба-
ви, че всичките й 26 кон-
такта, които са само от 
Карнобат, са поставени 
под карантина – задължи-
телна за 14 дена. Проби 
няма да им бъдат взети, 
защото може би ще пока-
жат отрицателни резулта-
ти. Той призова да спаз-
ват карантината и ако 
проявят симптоми да сиг-
нализират. Тогава ще им 

бъдат взети проби.„Защо 
е преместена в Бургас 
се питат много хора - за-
щото имаме най-добрите 
специалисти и техника. 
Всички болни от облас-

тта ще бъдат настанява-
ни в Инфекциозното отде-
ление на УМБАЛ - Бургас. 
Болницата е поставена 
под карантина, мерки-
те се затягат. Полицията 

ще осигури екипи, за да 
се наблюдава карантина-
та“, посочи Николов.

Той добави, че  вече и в 
Бургас ще се проверяват 
проби. Всички работещи 

Маските ни свършват, не сме защитени
В аптеките текат масови проверки 
за спекулативни цени, 
фармацевтите недоволстват

Полицаи ще разпръскват 
седянките 

„Полицаи с мегафони и сигнални лампи ще раз-
пръскват седянките по улиците, както и по игри-
ща, спортни и детски площадки.  Не се учудвайте, 
ако чуете звуков сигнал“, заяви комисар Радослав 
Сотиров и допълни, че се наблюдават нарушителите 
на карантината, които се спират по улиците.

Дежурни зъболекари приемат 
хора с болки в Стоматологията
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• 39-годишна жена е приета 
в болница с положителна 
проба
•Масово преселение по 
морето на хора от страната 

Общинският кризен щаб с последна информация за кризата "Коронавирус"
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в специализираната ла-
боратория са обезпечени 
с предпазно облекло, за 
да се защитят от допъл-
нителни рискове.

Кметът Николов с 
призив към 
завърналите се от 
Банско: Стойте си  
у дома!

К м е т ъ т  Д и м и т ъ р 
Николов отправи призив 
към всички бургазлии, 
завърнали се от Банско, 
да си стоят у дома. Той 
подчерта, че няма как да 
знаят всички, които са 
се завърнали от там пре-
ди обявяване на каранти-
ната за зимния курорт, а 
има доста хора от Бургас, 
които работят там.

„Нека бургазлии, кои-
то знаят за такива наши 
съграждани да докла-
дват на спешните телефо-
ни. Не сме пренебрегна-
ли нито един сигнал. По 
200 пъти на ден ни звъ-
нят. Имаме и несъвест-
ни граждани, които дори 
обиждат, тях ги насочва-
ме към органите на МВР“, 

заяви Николов.
Шефът на бургаската 

полиция старши комисар 
Радослав Сотиров доба-
ви, че и при тях обажда-
нията са много.

„Около 100 са сигнали-
те при нас за завърна-
ли се бургазлии от дру-
ги градове като Банско. 
Ние отиваме и правим 
справка и с РЗИ - Бургас 
се преценя дали такива 
хора трябва да бъдат по-
ставени под карантина. 
Нямаме случай на по-
лучен сигнал, на който 

да не сме отреагирали. 
Връзката ни с РЗИ е по 
24 часа на ден“, поясни 
Сотиров.

Д-р Георги Паздеров 
уточни, че за завърна-
ли се от Банско лица се 
изпращат контактите им 
само ако са болни с ко-
ронавирус.

„За областта такова 
лице нямаме. За всич-
ки останали, които са си 
дошли в Бургас, каран-
тината не е задължител-
на, а препоръчителна“, 
каза той.

20-22 МАРТ 2020

Чф Тема на деня 5

дойде до Бургаско

На основание чл. 90 от КТ и чл.68, ал. 1 от ЗЛЗ 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Сър-
це и Мозък” ЕАД – гр. Бургас обявява конкурс за за-
емане на следните длъжности: 

I. Началник на Второ отделение по обща карди-
ология.

1. Място на работа – Второ отделение по обща кар-
диология в “Многопрофилна болница за активно лече-
ние „Сърце и Мозък”” ЕАД – гр. Бургас.

2. Характер на работа – участие и управление в дей-
ността на отделението съгласно ЗЛЗ, ЗЗ и останалите 
нормативни актове и съответните Медицински стандар-
ти; да познава основно всички апарати и извършвани 
изследвания в структурата за образна диагностика; от-
говаря за радиационната защита на персонала и паци-
ентите и организира участието на структурата във външ-
ната оценка на качеството.

3. Изисквания за длъжността – съгласно длъжност-
на характеристика, утвърдена от изпълнителния дирек-
тор на дружеството.

4. Необходими документи:
1. Диплома за завършено висше образование- Магис-

тър по медицина със съответните приложения;
2. Документ за призната медицинска специалност 

по Кардиология;
3. Удостоверение за членство в БЛС;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Медицинско свидетелство;
6. Документи удостоверяващи професионален опит 

и стаж по специалността, препоръчително минимум 4 
години след придобиването й.

7. Документи за владеене на чужд език и компютър-
на грамотност;

8. Други документи за професионална квалифика-
ция, умения и опит.

5. Начин на провеждане – Конкурсът за длъжност-
та Началник на Второ отделение по обща кардиоло-
гия ще се проведе по документи.

II. Главна медицинска сестра.
1. Място на работа – “Многопрофилна болница за 

активно лечение „Сърце и Мозък”” ЕАД – гр. Бургас.

2. Характер на работа – участие и управление в 
дейността на отделението съгласно ЗЛЗ, ЗЗ и оста-
налите нормативни актове и съответните Медицински 
стандарти;

3. Изисквания за длъжността – съгласно длъжност-
на характеристика, утвърдена от изпълнителния дирек-
тор на дружеството.

4. Необходими документи:
1. Диплом за завършено медицинско образование 

- копие;
2. Диплом за придобита образователно - квалифика-

ционна степен „бакалавър” или „магистър” по специал-
ността „Управление на здравните грижи”;

3. Удостоверение за стаж в управленската дейност 
и общ трудов стаж на длъжност „Медицинска сестра” ;

4. Декларация за неизвършване на конкурентна дей-
ност;

5. Свидетелство за съдимост;
6. Медицинско свидетелство;
7. Удостоверение от Регистъра на РК на БАПЗГ, че 

кандидата е член на БАПЗГ;
8. Документи за допълнителни квалификации за длъж-

ността и трудов стаж в МБАЛ/СБАЛ над 6 месеца ще се 
считат за предимство при равни други условия.

9. Документ за компютърна грамотност;
10. Други документи за професионална квалифика-

ция, умения и опит.
5. Начин на провеждане – Конкурсът за длъжност-

та Главна медицинска сестра ще се проведе по до-
кументи.

Документи за участие могат да бъдат подава-
ни на адрес:

“Многопрофилна болница за активно лечение „Сър-
це и Мозък”” ЕАД – гр. Бургас, адрес: гр. Бургас, бул. 
„Стефан Стамболов” №73.

Длъжностните характеристики на конкурсните длъж-
ности, както и допълнителна информация за условията 
за участие може да се получи на същия адрес.

Телефон за информация относно конкурсите: 02/ 
9603 103

Срок за подаване на документи – тридесет дни от пуб-
ликуване на обявлението.

ОБЯВЛЕНИЕ

Пожарникари мият улици с препарати
За седмица в Бургас бяха положени 

титанични усилия и мерките за борба 
с непознатия враг се затегнаха твърде 
много, с всеки изминал ден се добавя-
ха нови и нови ограничения.

Освен през нощта, вече и денем ще 
се обработват с дезинфектант улици-
те на града. Започна и дезинфекция в 
ромските махали. Най-напред общин-
ските екипи минаха през Победа, след-
ват тези в Меден рудник, Горно Езерово, 
Долно Езерово, Черно море, Рудник и 
Равнец.

Продължава редовната обработка с 
дезинфектант на детски площадки, авто-
бусни спирки и подлези. Увеличен е бро-
ят на екипите, занимаващи се с тази дей-
ност. Кметът благодари на Бургаската 

пожарна, която също се включи с техни-
ка и хора.

Започна зареждането на всички големи 
търговски обекти в Бургас с диспенсъри 
за третиране на ръцете с дезинфектант. 
Осигурени са хората и фирмите, които ще 
обслужват тази дейност. Община Бургас 
осигурява както устройствата, така и регу-
лярното им зареждане за своя сметка.

Всички държавни и общински медицин-

ски заведения вече са оборудвани с такива диспенсъ-
ри. Ако частните не успеят за своя сметка, Общината 
ще снабди и тях.

На публични места в града бяха поставени мобил-
ни мивки с вода и течен дезинфектант. Използвайте 
ги!

„Бургас не е под пълна карантина и свободното 
движение на хора не е забранено. Но то не е пре-
поръчително, особено за възрастните хора. Затова 
умолявам бургазлиите над 60-годишна възраст мак-
симално да се въздържат от излизане навън", каза 
още кметът.

Домоуправители и доброволци чистят 
входни врати и асансьори

Осигурени са индивидуални опаковки с дезинфектанти и се търси съдействието на домо-
управители и доброволци, за да започне почистването на общите части  на жилищните бло-
кове като входни врати и асансьори. Така че дезинфекцията да се извършва поне по четири 
пъти на ден.

„Търсим съдействието на домоуправителите. Ако не достигат хората, ще търсим съдействието и 
на доброволци. Така че да не остане необхваната жилищна сграда в Бургас”, каза Николов.

От Общината се търсят всички възможни канали за доставка на дезинфектанти, маски и об-
лекла. Направена е среща и с 5 фирми с шивашки дейности на територията на областта, на ко-
ито са дадени мостри за гащеризони, калцуни, защитни маски, хирургични престилки. Те пое-
тапно започват да се снабдяват с необходимите платове, за да ги шият.

Още с обявяването на извънредното положение българи масово започнаха да пристигат по 
Черноморието и да се настаняват в жилища и апарт хотели, докато премине бурята. Цели ком-
пании са по празните хотели и апарт комплекси.

 „Както има миграция от чужбина, в момента вече се наблюдава и вътрешна миграция. Това 
са хора от вътрешността на страната, които обаче имат имоти по морето и идват тук, защото 
няма заразен с коронавирус до момента, както в областта, така и в града“, обясни д-р Георги 
Паздеров.

„Черноморски фар“

Първи доклад от Китай разкри пряка 
връзка между кръвните групи и забо-
леваемостта от COVID-19. Документът 
бе публикуван на 16 март. Медиците 
от уханските болници са установили, 
точно както при епидемията от ТОРС 
през 2003 година, че коронавирусът 
има предпочитания към клетките на 
реципиентите си.

От изследването става ясно, че най-
податливи на заразата са хората с 
кръвна група „А“, следвани от „Б“ и 
„АБ“, а най-слабо реагира нулевата. 
Резус факторът не е бил предмет на 
справката, изведена от тестовете на 
над 4000 болни от COVID-19.

Според медиците онези с „А“ кръв-
на група не само се заразяват по-лес-
но, но и при голяма част от тях заболя-
ването протича по-тежко, за разлика 
от нулите. Докторите са на мнение, че 
бъдещи проучвания върху „0“ кръвна 
група може да спомогнат за по-бързо-
то разработване на ваксина, а и биха 
подпомогнали за забавянето или спи-
рането на епидемията. Това не озна-
чава обаче, че хора с нулева кръвна 
група не се разболяват и не умират от 
COVID-19, сочат данните.

Причината при тях вирусът да не се 
загнездва толкова лесно е в намале-
ния брой на специфичния ангиотензин 
рецептор 2, за който микроскопичният 
убиец се закрепва за клетката.

Кръвната група има значение
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Георги РУСИНОВ

Две комисии подкрепиха 
докладната на Боян Дяков от 
НФСБ за поставяне на „лег-
нал полицай“ в Изгрев. Става 
въпрос за района на „Ка-
уфланд“. Между магазина и 
търговските къщи отсреща 
имало голям пътникопоток и 
въпреки наличието на един 
„легнал полицай“, шофьори 
пак масово засилвали ско-
ростта, което било предпос-

тавка за инциденти. В заседа-
нията през изминалия месец 
февруари бе решено доклад-
ната да се изпрати за стано-
вище от специализираната 
комисия по безопасност на 
движението. 

То вече е факт. В заседани-
ето на Комисията по устрой-
ство на територията предсе-
дателят на ведомствената ко-
мисия Иван Гюев обясни, че 
са излезли с отрицателно 
становище. 

„Няма регистрирани от 
КАТ-Бургас пътнотранспорт-
ни произшествия в района, а 
това е водещото при искане 
за поставяне на неравности. 
Може да е имало леки произ-
шествия, в които шофьорите 
се разбират помежду си“, за-
яви той и добави, че също та-
ка на разстояние от 200 ме-
тра имало други „легнали по-
лицаи“.

Владимир Павлов припом-
ни на колегите си, че Транс-
портната комисия е подкре-
пила единодушно докладна-
та. Красимира Маркович зая-
ви, че и тя ще го направи.

Колегата на Дяков от НФ-
СБ Милен Ненчев също се из-
каза по темата.

„При цялото ми уважение 
към г-н Гюлев, но изказване-
то, че имало други „легнали 
полицаи“ на 200 метра от мяс-

тото, не е сериозно. Не бива 
да се подценяват и инциден-
тите, които се решават между 
шофьорите. Освен това към 
настоящия момент се прави 
ремонт на тази улица и няма 
да е необходима кой знае 
каква разлика“, каза той.

„Мисля, че един символи-
чен разход за легнал полицаи 
не е проблем. Този район ще 
се развива тепърва и ще са 
необходими дори повече мер-
ки за сигурност“, продължи 
Ненчев.

Иван Гюлев държеше да 
поясни, че ведомствената ко-
мисия е взела отрицателното 
становище, а не той.

Комисията по устройство 
на територията също подкре-
пи докладната на Дяков.

Променят реда за поставяне 
и премахване на паметници
Георги РУСИНОВ

Общински съветници от ГЕРБ-
Бургас са входирали докладна, с 
която предлагат да се приеме 
нов правилник за реда за из-
граждане, поставяне, премества-
не и премахване на паметници 
монументи, паметни плочи и дру-
ги на територията на община Бур-
гас.

В нея те посочват, че със свое 
решение от 25 март 2014-а, Об-
щински съвет – Бургас е приел 
Правилник за реда и условията 
за подаване на предложения и 
взимане на решения за изграж-
дане на паметници, монументи, 
паметни плочи и други на терито-
рията на община Бургас. 

„Действащият правилник е не-
пълен, съдържа редица излишни 
изисквания и неточни процедури, 
както и ограничава правомощия 
на общинските съветници, които 
те имат по ЗМСМА. Измененията, 
които е необходимо да се извър-
шат, за да бъде приведен в рабо-
тещ вид, са много на брой, при 
това съществени, което налага 
цялостната му отмяна и приема-
нето на съвсем нов правилник, 
който да обхваща всички не-
регламентирани процедури”, пи-
шат в докладната съветниците.

Една от причините да искат 
нов е, че в досегашния правил-
ник е предвиден ред за изграж-
дане и поставяне на паметници, 
но не и за тяхното преместване 
или премахване. 

„Такъв ред съществува в нор-
мативната уредба на много бъл-
гарски общини, включително и на 

Столичния общински съвет и без 
неговото уреждане, действащият 
правилник е непълен и нефункци-
онален”, смятат още те.

„Също така в Правилника не е 
разграничено изграждането на 
паметници и монументи от обик-
новеното поставяне на паметни 
плочи, като за осъществяване на 
последното, се изисква изпълня-
ване на всички необходими за 
строеж на паметник процедури. 
В реквизитите, които се изискват 
за изграждане и поставяне на 
паметник, е пропуснато да се 
включи схема за поставяне, одо-
брена от ЕСУТ и заверено съгла-
сие от собственика на имота, за 
поставяне на паметник в него, в 
случай, че имотът не е общински. 
Описано е, че министърът на кул-
турата съгласува проектите за 
паметници, които са свързани с 
исторически събития или лично-
сти, но не е упоменато, че минис-

търът на отбраната съгласува 
проектите за военните паметни-
ци”, се казва още в докладната.

Не на последно място съветни-
ците посочват, че действащият 
Правилник лишава общинските 
съветници от правомощия, които 
имат по ЗМСМА, като не им дава 
право да правят предложения до 
Общински съвет, не само по от-
ношение на паметници, а дори и 
за поставяне на една обикновена 
паметна плоча. 

„Такова право е дадено на 
кмета на общината, селски кме-
тове, НПО с подписка от поне 
1000 души и на председатели на 
групи общински съветници. Това 
означава, че кмет на село с 400 
жители има това право, а общин-
ски съветници, представляващи 
по 1000 избиратели, го нямат. До-
ри и 45 от общинските съветници 
заедно да поискат нещо, свърза-
но с паметник или паметна пло-

ча, те нямат право да го предло-
жат на Общинския съвет, ако по-
не един от тях не е председател 
на група. Правилникът дори не 
дава право на председателите на 
ресорните комисии да правят та-
кива предложения, както и на 
председателя на Общинския съ-
вет, макар че той е най-високо-
поставената фигура в йерархията 
на местното самоуправление”, 
обосновават се местните парла-
ментьори.

Според Живко Господинов от 
БСП обаче има няколко спорни 
члена в текста, за които те ще на-
правят свои предложения. До-
кладната бе разгледана в коми-
сията, която той председател-
ства – тази по обществен ред, а 
след заседанието й Господинов 
коментира пред „Черноморски 
фар“ предложението на колегите 
му от ГЕРБ.

В чл. 3 например вносителите 

искат за изграждане, поставя-
не, преместване и премахване 
на паметник да е необходимо: 
писмено предложение до Об-
щински съвет – Бургас и реше-
ние на Общински съвет – Бур-
гас. Тук червените смятат, че 
трябва писменото предложение 
да е придружено с подписка от 
най-малко от 2500 жители на об-
щината.

Чл. 4 е другият, по който БСП 
ще направи свое предложение. С 
него вносителите предлагат пис-
меното предложение до Общин-
ския съвет да се прави от кмета 
на общината, общински съветни-
ци, кметове на населени места, 
или ръководствата на обществе-
ни, стопански, научни, културни, 
неправителствени и/или други 
организации и/или инициативни 
граждански комитети, представя-
щи подписка на не по-малко от 
1000 души. Именно, защото по се-
гашния правилник такова пред-
ложение може да прави само 
кметът или председателят на Об-
щински съвет – Бургас, докладна-
та на Бенчо Бенчев и Стоян Ко-
лев от „Ние, гражданите“ за из-
граждане на паметник на свети 
Никола, бе отхвърлена като неза-
коносъобразна.

„В чл.4 ние предлагаме писме-
но предложение с мотивирано 
искане да могат да правят кметът 
на общината, или председателят 
на Общинския съвет, като из-
ключваме възможността, която 
предлагат вносителите за общин-
ски съветници и кметове на насе-
лени места“, обясни Господинов 
пред наш репортер.

В чл. 12 вносителите предлагат 
решението на Общинския съвет 
за изграждане, поставяне, пре-
местване и премахване на па-
метници, монументално-декора-
тивни структури и елементи в 
публични пространства, в урба-
низирани и извънселищни тери-
тории на територията на община 
Бургас, се взема с мнозинство 
повече от половината от общия 
брой на общинските съветници. 
Ако предложението не получи 
необходимия брой гласове, ново 
предложение за същия обект мо-
же да се направи не по-рано от 1 
година.

Тук БСП са категорични, че ре-
шението трябва да се взима с 3/4 
от гласовете.

„Това са нашите предложения, 
които касаят повече режима за 
премахване на паметници. В 
частта за поставяне сме съглас-
ни с вносителите, но за премах-
ване на паметници, паметни пло-
чи и монументи искаме по-утеж-
нен режим. Да могат само кметът 
и председателят на Общински 
съвет да внасят докладни. По от-
ношение на правото на съветни-
ците - много е субективно мнени-
ето на който и да е общински съ-
ветник. Някой няма да е съгласен 
с някой паметник и ще предложи 
да го махне. Един мандат ще ма-
хаме, друг ще поставяме. Затова 
смятаме, че трябва да е по-утеж-
нена процедурата“, заяви Госпо-
динов.

Самият правилник иначе е 
много подробен. Предстои в края 
на месеца Общински съвет – Бур-
гас да гласува предложението.

Комисии подкрепиха изграждането 
на „легнал полицай“ в Изгрев
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Власт
Чф

местна

За изминалата 2019-а година платени-
те зони в Бургас са събрали 3 милиона и 
половина лева. Това обясни пред репор-
тер на „Черноморски фар“ шефът на ОП 
„Транспорт“ към Община Бургас Андрей 
Рунчев. 

„Синята зона е генерирала 3 152 000 
лева, а „зелената“ 416 000 лева“, уточни 
той.

В края на месеца Общински съвет – 
Бургас ще гласува докладна на кмета 
Димитър Николов за разширение на „си-
нята зона“. 

През последните месеци Комисията 

по транспорт разглежда няколко иска-
ния на жители на „Възраждане“ за 
включване на улиците им в платеното 
паркиране. Причината за това – посто-
янно спиращите и идващи  от други квар-
тали автомобили пред домовете им.

При евентуален положителен вот на 
местния парламент, в платената зона ще 
се създадат нови две подзони. 

„Подзона 22“ ще е заключена в карето 
между булевард „Мария Луиза“, улица 
„Княз Борис“, улица „Гладстон“ и улица 
„Цариградска“.

„Подзона 23“ ще е пък в карето между 
булевард „Стефан Стамболов“, улица 
„Ванче Михайлов“, улица „Струга“ и ули-
ца „Одрин“.

За 2019-а: 3 милиона и половина лева 
са събрали платените зони в Бургас

„Синята“ ще се разшири още

Покана
За свикване на редовно общо събрание на сдружение  

с нестопанска цел ловно-рибарско дружество "Сокол"гр.айтос

Управителния съвет на сдружение ловно -рибарско дружество 
"сокол" гр.Айтос със седалище Гр.Айтос Ул.Васил Левски 1 ,на ос-
нование чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел 
и чл.30 ал.22 от устава на сдружението свиква общо отчетно съ-
брание на сдружение ловно-рибарско дружество "Сокол"-Айтос , 
което ще се проведе на 25.04.2020г./събота/ от 9.00ч. в клуба на 
сдружението на Ул.Цар Освободител 15 при следния дневен ред:

1. Установяване на легитимността на членовете.
2. Избор на председател на събранието.
3. Отчет на УС за дейността и финансите на сдружението през 

2019г и перода на мандата 2016-2020г.
4. Отчет на КС за дейността му през 2019г.
5. Приемане на финансов план за 2021г.
6. Определяне на членски внос и встъпителен членски внос за 

2021г.
7. Определяне на комисия за избор на ръководни органи
8. Избор на ръководни органи 
- Управителен съвет
- Председател на УС
- Контролен съвет
- Председател на КС
- Делегати за ОС на НЛРС-СЛРБ
- Знаменосец
9. Предложения за изключване на членове от СЛРД „Сокол“ 

гр.Айтос по предложение от Ловните дружини
10. Молба от ЛД Раклиново за пожизнено ползване на ловната 

хижа от 10-ма членове на дружината
11. Разни



Уважаеми граждани на 
община Айтос,

До 19.03. 2020 г. няма ре-
гистрирани случаи на зара-
зени с COVID-19 на терито-
рията на община Айтос. Но 
вече е потвърден случай на 
коронавирус в област Бур-
гас. А когато заразата е у 
съседите, не е трудно да се 
прехвърли и при нас. Зато-
ва мерките са изключител-
но строги. Извършва се де-
зинфекция в града и населе-
ните места. Направихме по-
ръчка за предпазни маски. 
Предоставяме ги на служи-
телите в града и селата.

И отново се обръщам към 
родителите: учениците да 
не се събират на групи. В 
противен случай ще пред-
приемем крайни мерки.

Ограничавайте до мини-
мум социалните си контак-
ти. Да няма струпване на 
хора - по улиците, пред ма-
газини и аптеки. Напускай-
те домовете си само ако 

е абсолютно необходимо. 
Това се отнася най-вече за 
възрастните хора.

Домашният социален пат-
ронаж работи. По решение 
на Правителството пред-
стои обхватът да се разши-
ри. Приветствам инициати-
вата на ресторантите, които 
доставят храна по домове-
те, но е необходимо да спаз-
ват стриктно високите сани-
тарни изисквания. Аптеките 
работят нонстоп. Хранител-
ните магазини са отворени 
и през почивните дни. Мяс-
то за паника няма. Нито за 
презапасяване.

Кметовете на населени 
места държат под контрол 
ситуацията в селата. Кон-
тролира се спазването на 
карантината на хора, вър-
нали се от чужбина.

За първи път сме в извън-
редно положение. Ще има 
още неудобства, ще има и 
проблеми. 

Налага се да ги решава-
ме в движение. 

Благодаря на всички 
граждани, търговци и соб-
ственици на заведения, на 
директори, ръководители 
на институции и общински 
дружества, които спазват 
мерките. Забелязвам, че 
все по-малко са струпвани-
ята на хора. Граждани и слу-
жители ползват лични пред-
пазни средства. Магазини-
те и аптеките въведоха про-
пускателен режим и еже-

дневна дезинфекция.
Мобилизирали сме целия 

ресурс на Общината. Целта 
на мерките е да се чувст-
вате по-спокойни и сигур-
ни! Но от всеки един зави-
си да опази себе си, семей-
ството, приятелите и близ-
ките си.

Бъдете отговорни!

Васил ЕДРЕВ - кмет на 
община Айтос
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Община Айтос мобилизира целия 
си ресурс срещу коронавируса

В условията на извън-
редно положение, седем 
дни в седмицата, всички 
кметове и кметските на-
местници в община Айтос 
трябва да проявяват из-
ключителна бдителност, 
да следят и контролират 
какво се случва на тери-
торията на тяхното насе-
лено място. Предвид го-

лемия брой хора от села-
та, работещи извън пре-
делите на България, кме-
товете и кметските наме-
стници са длъжни:

• Да следят и да се ин-
формират за всеки новоп-
ристигнал в населеното 
място, който работи или 
е пътувал в Европа.

• При установяване на 

такива лица, незабавно 
да се свържат с Общин-
ския кризисен щаб и да 
докладват конкретния 
случай.

• Да следят за спазва-
нето на противоепиде-
мичните мерки, разпоре-
дени от Общинския кри-
зисен щаб и за неспаз-
ване на заповедта на ми-
нистъра на здравеопаз-
ването от 13.03.2020 г. Да 

контролират струпване-
то на хора, функциони-
рането на заведенията 
и търговските обекти и 
изискванията за дезин-
фекция.

• Всеки ден - сутрин и 
в 17.00 часа, кметовете и 
кметските наместници да 
докладват по телефона 
ситуацията в населените 
места пред кмета и Об-
щинския кризисен щаб.

Кметът Васил Едрев нареди 
тотален контрол в селата

Васил Едрев - кмет на община Айтос

Във връзка с 
мерките за не-
допускане на за-
раза от COVID-
19 в условия-
та на извънред-
но положение 
в България, от 
17 март Община 
Айтос извършва 
дезинфекциоз-
на обработка с 
препарата “Safe 
Zone Plus”. По 
план се извърш-
ва дезинфекция 
и в селата.

Обстановката 
се променя не с 
дни, а с часове, 
но до приключ-
ването на този 
брой - 14.00 часа 
на 19 март, на 
територията на 
община Айтос 
нямаше заразе-
ни с коронави-
рус. Но най-мал-
ко пет бяха слу-
чаите в област 
Бургас, свърза-
ни с нарушава-
не на наложена 
карантина, док-
ладвани на Про-
куратурата. Ако 
карантината не 
се спазва, но-
вата наказател-

на санкция е до 5 години лишаване от 
свобода и до 50 000 лева глоба. 

Поставените под карантина са под 
контрола на Щаба, полицията и мест-
ните кметове. Но спазването на каран-
тинния период е преди всичко отговор-
ност на самите карантирани.

От РУ-Айтос съобщиха за първи опит 
за измама на възрастна жена, свързана 
с коронавируса. Случило се в съседен 
Карнобат — ало-измамник се предста-
вил за общински служител, който дос-
тавя дезинфектанти. 

Улиците на Айтос остават пусти, раз-
движване има рано сутрин, когато слу-
жители тръгват на работа. Съставът на 
общинската администрация е редуциран 
на принципа смяна на екипите.

НП

Дезинфекция, по-строги 
мерки и обединени 

усилия срещу COVID-19

Общински кризисен щаб

Дезинфекцията продължава

10 часа - градът е пустее

Община Айтос

В града само рано сутрин има раздвижване



С благословението на Него-
во Високопреосвещенство Мит-
рополит Сливенски Иоаникий 
започна изграждане на храм 
„Св. Рождество Богородично” в 
село Дрянковец, община Айтос. 
Църковното настоятелство при 
храм „Св. вмчк Димитрий Солун-

ски” - Айтос приканва всеки, кой-
то, за слава на Светата едино-
същна и неразделна Троица, же-
лае да стане съпричастен към бо-
гоугодното дело за построява-
не на храма, да дари средства 
по банков път или при храмово-
то свещеничество в град Айтос. 

Банкова сметка на храм „Св. 
Димитрий Солунски” - Айтос: 
Unicredit Bulbank - Айтос
IBAN: BG40 UNCR 7630 1078 6913 18 
BIC UNCRBGSF
за новоизграждащия се храм „Св. 
Рождество Богородично” - село 
Дрянковец
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За съпричастие към 
богоугодното дело

Р Е Ш Е Н И Е
Номер 194, 07.02.2020г., град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА
Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на сед-

ми февруари две хиляди и двадесета година в закрито заседа-
ние в следния състав: 

Председател: Лилия Александрова
Членове:  1. Станимир Христов
 2. Диана Ганева
като разгледа докладваното от съдия Ганева административ-

но дело номер 1547 по описа за 2019 година и за да се произ-
несе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 175, ал. 1 от АПК, вр. чл. 
247, ал. 1 от ГПК.

С Решение №2155/12.12.2019 г., постановено по адм. д. № 
1547/2019 г. Административен съд-Бургас, петнадесети състав, 
е прогласил нищожността на разпоредбите на чл.41 и чл.42 от 
Наредбата за управление на отпадъците на територията на Общи-
на Айтос в частта относно размера на санкциите, на чл.43 от На-
редбата за управление на отпадъците на територията на Община 

Айтос, приета с Решение №617 по Протокол №41/30.09.2014г. 
на Общински съвет-Айтос.

Отменил е чл.8 от Наредба за управление на отпадъците на тери-
торията на Община Айтос в частта относно „дейностите по събиране, 
транспортиране на битови отпадъци могат да се извършват от лица, 
притежаващи съответно разрешение по чл.35, ал.1 от ЗУО“;

 чл.27, ал.1 в частта „дейности по събиране на негодни за упо-
треба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, 
притежаващи съответно разрешение по чл.35 от ЗУО;

чл.29, ал.1 в частта „дейностите по събиране, транспортира-
не на излязло от употреба електрическо и електронно оборудва-
не (ИУЕЕО) се извършват само от лица, притежаващи съответно 
разрешение по чл.67 от ЗУО“; 

 чл.31, ал.1 в частта „дейности по събиране, транспортира-
не на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат пра-
во да извършват само лица, притежаващи съответно разреше-
ние по чл.67 от ЗУО“;

чл.32, ал.1 в частта „дейности по събиране на излезли от упо-
треба пневматични гуми имат право да извършват само лица, при-
тежаващи съответното разрешение по чл.67 от ЗУО“;

чл.34, ал.1 в частта „дейности по събиране на излезли от 

употреба МПС, компоненти и материали от тях имат право да 
извършват само лица, притежаващи съответно разрешение по 
чл.67 от ЗУО“;

Осъдил е Общински съвет Айтос да заплати на Окръжна про-
куратура - Бургас съдебно-деловодни разноски в размер на 20 
(двадесет) лева.

Осъдил е Общински съвет Айтос да заплати на „Рейсър ауто“ 
ЕООД, ЕИК 201327590 съдебно-деловодни разноски в размер 
на 720 (седемстотин и двадесет) лева.

По делото е постъпила молба от „Рейсър Ауто“ ЕООД за по-
правка на очевидна фактическа грешка, а именно за проглася-
ване нищожност на разпоредбата на чл.42 в неговата цялост, а 
не само в частта относно размера на санкциите.

В съответствие с разпоредбата на чл. 247, ал. 2 от ГПК съд-
ът е съобщил за исканата поправка на страните, с указание, че 
могат да представят отговор в едноседмичен срок от съобще-
нието, какъвто по делото не е постъпил.

Съдът намира молбата за поправка на очевидна фактическа 
грешка за основателна, тъй като е сезиран с искане от „Рей-
сър Ауто“ ЕООД за прогласяване нищожността на чл.42 от На-
редбата в цялост.

Настоящият съдебен състав намира, че е допусната очевид-
на фактическа грешка в решението, която следва да бъде по-
правена.

Водим от горното и на основание чл. 175 от АПК, Админи-
стративен съд –Бургас, ХV състав

Р Е Ш И:
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение 

№2155/12.12.2019г., постановено по адм.дело №1547/2019г., 
като в решението вместо прогласява „нищожност на чл.42 от 
Наредбата за управление на отпадъците на територията на Об-
щина Айтос в частта относно размера на санкциите“ да се чете 
„прогласява нищожността на чл.42 от Наредбата за управление 
на отпадъците на територията на Община Айтос в цялост“.

На основание чл. 247, ал. 4 от ГПК решенето може да бъде 
обжалвано в 14- дневен срок от съобщението пред ВАС.

На основание чл. 175, ал. 2 от АПК след влизане на решение-
то в сила извършената поправка да се отбележи върху Решение 
№2155/12.12.2019 г. по адм. д. № 1547/2019 г. 

 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЧЛЕНОВЕ: 1.
   2.

Общински съвет -Айтос обявява влезли в сила съдебни решения:
Р Е Ш Е Н И Е

Номер 2155, 12.12.2019 г. , град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА
Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на четиринаде-

сети ноември две хиляди и деветнадесета година в публично заседа-
ние в следния състав: 

Председател: Лилия Александрова
Членове:  1. Станимир Христов
 2. Диана Ганева
 При секретаря И. Л. и прокурор Д.Х. като разгледа докладваното от 

съдия Ганева административно дело номер 1547 по описа за 2019 годи-
на и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по глава Х, раздел ІІІ от Административнопроце-
суалния кодекс (АПК).

Образувано е по протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Бур-
гас против чл.8 от Наредба за управление на отпадъците на територията 
на Община Айтос в частта относно „дейностите по събиране, транспор-
тиране на битови отпадъци могат да се извършват от лица, притежаващи 
съответно разрешение по чл.35, ал.1 от ЗУО“;

 чл.27, ал.1 в частта „дейности по събиране на негодни за употреба 
батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, притежава-
щи съответно разрешение по чл.35 от ЗУО;

чл.29, ал.1 в частта „дейностите по събиране, транспортиране на 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 
се извършват само от лица, притежаващи съответно разрешение по 
чл.67 от ЗУО“; 

 чл.31, ал.1 в частта „дейности по събиране, транспортиране на отра-
ботени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само 
лица, притежаващи съответно разрешение по чл.67 от ЗУО“;

чл.32, ал.1 в частта „дейности по събиране на излезли от употреба 
пневматични гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съ-
ответното разрешение по чл.67 от ЗУО“;

чл.34, ал.1 в частта „дейности по събиране на излезли от употреба 
МПС, компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица, 
притежаващи съответно разрешение по чл.67 от ЗУО“;

чл.41 и чл.42 в частта досежно размера на санкциите.
 Прави се искане за отмяна на атакуваните правни норми като незако-

носъобразни и като противоречащи на нормативен акт от по-висока сте-
пен. В съдебно заседание Окръжна прокуратура - Бургас, чрез прокурор 
Д.Х., поддържа протеста на основанията, изложени в него. При уважаване 
на протеста иска да бъдат присъдени направените разноски.

В изпълнение на чл.188 във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от АПК 
съдът е съобщил оспорването чрез обявление, обнародвано в ДВ 
бр.59/26.07.2019г. (л.83). Копие от това обявление е поставено и на оп-
ределеното за това място в съда. В съдебно заседание на 19.09.2019г. 
съдът е докладвал, че по жалба на „Рейсър Ауто“ ЕООД против чл.34, ал.1, 
чл.42 и чл.43 от същата Наредба е образувано адм.дело № 1739/2019г. 
по описа на съда. Във второто образувано дело, освен вече оспорените 
от прокуратурата чл.34, ал.1 и чл.42 от Наредбата, е оспорена и разпо-
редбата на чл.43, която не е част от протеста. С протоколно определе-
ние от 19.09.2019г. (л.87) съдът е съединил адм.дело № 1547/2019г. с 
адм.дело № 1739/2019г. двете по описа на Административен съд-Бургас, 
като е постановил производството да продължи под №1547/2019г. В съ-
щото съдебно заседание съдът е постановил да се публикува обявление 
в Държавен вестник на направеното оспорване на чл.43 от Наредбата. 
Оспорващата страна „Рейсър ауто“ЕООД, ЕИК 201327590 е със седалище 
и адрес на управление гр.София 1849, р-н Кремиковци, ж.к.Кремиковци, 
бл.29, ет.1, ап.3, и се представлява в процеса от надлежно упълномоще-
ния адвокат Ю. Д., САК. С жалбата се прави искане за прогласяване на 
нищожност или за отмяната на атакуваните правни норми като незако-
носъобразни, постановени в противоречие с материалноправни разпо-
редби от по-висока степен – чл.35, ал.2, ал.3 и ал.5 от Закона за упра-
вление на отпадъците (ЗУО). Твърди се, че разрешително се изисква само 
за дейностите по чл.35, ал.1 от ЗУО, между които събирането и транс-
портирането на отпадъци не попадат. За тях режимът е регистрационен, 
а не както е предвидено в оспорената наредба – след издаване на раз-
решение. В жалбата е направено искане на присъждане на направените 
по делото съдебно-деловодни разноски.

В съдебно заседание, оспорващото дружество – редовно уведомено, 
не изпраща представител. Постъпила е молба-становище (писмена защи-
та) (л.106) с вх.№ 9998/30.09.2019г. от „Рейсър ауто“ ЕООД, чрез пъл-
номощника адв.Д., в която са доразвити релевираните с жалбата възра-
жения. Към молбата е приложен договор за правна защита, съдействие 
и процесуално представителство.

Ответникът – Общински съвет (ОбС) Айтос, представя преписката 
по приемането на наредбата. В съдебно заседание не изпраща пред-
ставител.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото до-
казателствен материал и съобрази закона, Административен съд - Бур-
гас в настоящия си състав намира за установено от фактическа и прав-
на страна следното:

Предмет на съдебен контрол за законосъобразност са изрично посо-
чени разпоредби от Наредба за управление на отпадъците на територи-
ята на Община Айтос. В чл.186 от АПК са определени субектите, които 
имат право да оспорват подзаконови нормативни актове – това са как-
то гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или за-
конни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за 
които той поражда задължения, така и прокурора, който може да пода-
де протест срещу акта. Правният интерес от обжалване на администра-
тивните актове се обуславя от непосредственото неблагоприятно въз-
действие в правната сфера на лицата, по отношение на които актове-
те имат действие. Дружеството-жалбоподател има издадено решение № 

26-00-11966/ 07.12.2012г. от директора на РИОСВ-София, с което е ре-
гистрирано като лице, извършващо дейност по транспортиране (събира-
не и транспортиране) на излезли от употреба моторни превозни сред-
ства (ИУМПС) на територията на цялата страна. Следователно атакува-
ните разпоредби от НУОТОА го засягат пряко в търговската му дейност и 
е налице правен интерес от оспорването.

Както сезиращият съда протест, така и подадената от „Рейсър ауто“ 
ЕООД жалба, отговарят на изискванията за форма и съдържание, съ-
образно чл.150, ал.1, вр. чл.196 от АПК, поради което са процесуал-
но допустими.

В раздел ІІІ на Глава десета от АПК не са посочени основанията за 
оспорване на подзаконовите нормативни актове. Ето защо по силата на 
препращащата разпоредба на чл. 196 от АПК приложими са основанията 
за оспорване на индивидуалните административни актове по чл. 146 от 
АПК, при отчитане на спецификите, свързани с производството по изда-
ването им и правната им характеристика. Предметът на съдебен контрол 
в производството по оспорване на подзаконов административен акт съ-
гласно разпоредбите на чл. 146, т. 1 – 5 от АПК са: компетентност на из-
дателя на акта; спазване на изискванията за форма и на административ-
нопроизводствените правила при издаването на акта; съответствието с 
материалноправните разпоредби и с целта на закона.

С нормата на чл. 168, ал. 1, вр. чл. 196 от АПК съдът е задължен да 
обсъди не само основанията, посочени от оспорващия, а въз основа на 
представените от страните доказателства да провери законосъобразност-
та на съответния оспорен текст от наредбата на всички основания, пред-
видени по чл. 146 от АПК. Като съобрази посочената разпоредба от ко-
декса, настоящият съдебен състав намира следното:

Оспорените в настоящото производство разпоредби от Наредбата са 
издадени от компетентен орган, в изпълнение на правомощията по чл. 
21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция /ЗМСМА/ на общинските съвети да приемат правилници, наредби, ин-
струкции, решения, декларации и обръщения. Безспорно Общински съ-
вет Айтос е материално и териториално компетентният орган да приеме 
Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Ай-
тос– чл. 8 от ЗНА, вр. 22 от ЗУО.

Редът за приемане на нормативните административни актове от об-
щинските съвети е регламентиран в ЗНА, АПК и ЗМСМА. Спазването на 
предвидената в закона процедура е задължение на натоварените с него 
административни органи и гарантира постигането и зачитането на прин-
ципите на законност, съразмерност, равенство и достъпност, публич-
ност и прозрачност, на които е подчинено и развилото се производство 
по приемане на оспорената разпоредба. Същото е открито въз основа 
на предложение на кмета на Община Айтос, което е надлежно разгласе-
но ведно с мотивите към него по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА в относи-
мата редакция и чл. 22, ал. 3 от ЗУО чрез публикация на интернет стра-
ницата на Общината.

При изготвяне на мотивите са съблюдавани изискванията на чл. 28, ал. 
1 от ЗНА. Осигурена е възможност на заинтересованите лица да участват 
в производството по приемането на подзаконовия нормативен акт като 
вземат становища и направят предложения в достатъчен срок. Няма дан-
ни такива да са постъпили и да се е състояло обществено обсъждане по 
смисъла на чл. 22, ал. 3 от ЗУО.

Наредбата е приета с решение от заседание на Общински съвет Ай-
тос. При вземане на решението са спазени необходимите кворум, мно-
зинство и начин на гласуване съгласно особените изисквания, устано-
вени чл. 27, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗМСМА в приложимата към него мо-
мент редакция.

 При приемането на нормативния акт са съобразени изискванията на 
чл. 75, ал. 3 и ал. 4 от АПК – посочен е видът на акта, който се прие-
ма, органът, който го е приел, главният му предмет, посочено е и прав-
ното основание за приемане. Спазена е структурата, формата и обо-
значението на съдържанието, съгласно изискванията на ЗНА. Съобраз-
но чл. 77 от АПК компетентният орган е издал нормативния администра-
тивен акт след обсъждане на проекта заедно с представените станови-
ща, предложения и възражения. Същият обаче е частично материално 
незаконосъобразен.

Съгласно § 1, т. 17 от ДР на ЗУО „отпадък“ е всяко вещество или пред-
мет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се осво-
боди, или е длъжен да се освободи. По смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗУО от-
падъците биват битови отпадъци, производствени отпадъци, строителни 
отпадъци и опасни отпадъци.

Обществените отношения в областта на управлението на битови и 
строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъ-
ци и масово разпространени отпадъци на територията на съответната об-
щина се уреждат с наредба по чл. 22 от ЗУО.

Според чл. 35, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейностите по трети-
ране на отпадъци, включително за дейности по рециклиране на кораби 
по смисъла на Регламент (ЕС) № 1257/2013, се изисква: 1. разрешение, 
издадено по реда на глава пета, раздел І, или 2. комплексно разреши-
телно, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазва-
не на околната среда. Видно от т. 44 от ДР на ЗУО третиране на отпадъ-
ците са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включител-
но подготовката преди оползотворяване или обезвреждане. Втората али-
нея на чл. 35 от ЗУО изброява дейностите, които са изключени от раз-
решителния режим като същите са упоменати в девет точки: 1. събира-
не и предварително съхраняване на отпадъци на мястото на образува-
не, включително на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 2. съби-
ране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от до-
пълнителните разпоредби; 3. (изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) дей-
ности по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове 
R3, с изключение на газификация и пиролиза, когато компонентите, об-
разувани от дейността, се използват като химикали, R5, R11, R12 и R13 
по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпо-

редби, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, излязло 
от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за 
употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС) и дейности по разглобяване на употребява-
ни автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване 
на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или про-
дажба; 4. дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци на 
мястото на образуването им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и D14 
по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпо-
редби; 5. дейност, обозначена с код R1 по смисъла на приложение № 2 
към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, отнасяща се до изгаряне с 
оползотворяване на получената енергия в специализирани за целта съо-
ръжения на неопасни отпадъци, по определението за “биомаса” по сми-
съла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби; 6. дейности по обратно 
приемане на територията на търговски обекти на масово разпростране-
ни отпадъци от опаковки, за които има организирана депозитна или дру-
га система за многократна употреба, батерии и акумулатори, електриче-
ско и електронно оборудване (ЕЕО) и гуми; 7. дейност по предварително 
обработване, обозначена с код R12 по смисъла на приложение № 2 към 
§ 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, на собствени неопасни отпа-
дъци от опаковки на мястото на образуването им, включително на тери-
торията на търговски обекти; 8. дейности по разделно събиране на от-
падъци, които не се извършват по занятие, като събиране на лекарства 
с изтекъл срок на годност от аптеките или кампании на общините за съ-
биране на отпадъци в училищата; 9. дейности като търговец и/или бро-
кер на отпадъци, когато същите не включват дейности с отпадъци на оп-
ределена площадка.

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от ЗУО за извършва-
нето на дейностите по ал. 2, т. 2 – 5 от ЗУО се изисква само регистра-
ция и издаване на документ по реда на глава пета, раздел ІІ, като раз-
поредбата на чл. 35, ал. 5 от ЗУО изрично предвижда, че регистрацион-
ният документ за дейностите по ал. 2, т. 2 от ЗУО /събиране и транспор-
тиране/ се издава самостоятелно от останалите разрешителни и регис-
трационни документи.

Съгласно чл.67, ал.1 от ЗУО разрешение за извършване на дейности 
по третиране на отпадъци се издава от директора на РИОСВ, на чиято те-
ритория се извършват дейностите.

Езиковото и логическо тълкуване на приложимата правна уредба по 
ЗУО и сравнителният й анализ с текстовете от Наредбата, сочат, че от Об-
щински съвет – Айтос не е отчетен и разграничен специалният режим, уре-
ден в чл. 35, ал. 2 от ЗУО, който по своята същност не е разрешителен, а 
регистрационен. Очевидно с оспорените разпоредби е въведено изисква-
не в противоречие на ЗУО за притежаване на разрешително за дейности, 
които съгласно закона следва да подлежат само на регистрация.

Безспорно по отношение на включените в оспорените текстове от На-
редбата дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци за-
конът изисква единствено регистрация. Разрешително се изисква само 
за дейностите по чл. 35, ал. 1 от ЗУО, между които изброените по-горе 
такива не попадат. Недопустимо е подзаконов нормативен акт да въвеж-
да утежняващи условия на фона на първично регламентирани общест-
вени отношения, които се поддават на трайна уредба според предмета 
или субектите в един или няколко института на правото или техни под-
разделения. Наредбата не може да съдържа разпоредби, които противо-
речат на нормативен акт от по-висок ранг, тъй като съгласно императив-
ното изискване на чл. 15, ал. 1 от ЗНА нормативният акт трябва да съот-
ветства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока 
степен. С оглед изложеното съдът намира, че оспорените разпоредби от 
Наредбата се явяват материално незаконосъобразни, постановени в про-
тиворечие с нормативен акт от по-висока степен –чл.35, ал.2,т.2 ,чл.35, 
ал.3 и ал.5 от ЗУО, чл.67 от ЗУО, поради което същите подлежат на от-
мяна в оспорената им част.

 По отношение на оспорването на чл.41 и чл.42 от Наредбата в частта 
относно размера на санкциите, съдът съобрази следното:

 Съгласно чл.41, ал.1 от Наредбата за нарушаване разпоредбите на на-
стоящата наредба физическите лица се наказват с глоби, както следва:

 1.за нарушения по чл.6 и чл.7 от 100 лв. до 1000 лв.;
 2.за нарушения по чл.18 и чл.19 –от 300 лв. до 1000 лв. ;
 3.за други нарушения на настоящата наредба – от 50 лв. до 500 лв.
 ал.2 при повторно нарушение на физическото лице се налага гло-

ба в двоен размер
 чл.42, ал.1 За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба ед-

ноличните търговци или юридически лица се наказват с имуществена 
санкция, както следва:

 1.за нарушения по чл.6 и чл.7 – от 500 лв. до 3000 лв.
 2.за нарушения по чл.10 – от 500 лв. до 5000 лв.
 3.за нарушения по чл.18 и чл.19 –от 1000 лв. до 3000 лв.
 4. за нарушения по чл.23-300 лв.
 5. за нарушения на други условия и ред за предаване, събиране, вклю-

чително разделно, превозване и претоварване на битови и строителни от-
падъци, регламентирани в настоящата наредба – от 200 лв. до 1000 лв.

 ал.2 При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер.
Прокуратурата иска отмяна, а “Рейсър ауто” ЕООД иска обявява-

не на нищожност на чл.42, като издаден при липса на компетентност 
на общинския съвет.

 Съгласно чл.76, ал.1 от АПК, нормативните актове се издават от из-
рично овластени от Конституцията или закон органи, а компетентността 
за това не може да се прехвърля. Според ал.3 общинските съвети изда-
ват нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните акто-
ве от по-висока степен обществени отношения с местно значение. За-
конодателят в нормата на чл.22 от ЗУО не е предвидил законова деле-
гация във връзка с административнонаказателната отговорност, поради 
което нищожността на така приетите правни норми е обусловена от лип-
сата на компетентност на нейния автор.

 По отношение на оспорването на разпоредбата на чл.43 от Наред-
бата, съдът съобрази следното:

 Съгласно чл.43, ал.1 нарушенията по чл.41 и чл.42 се установяват с 
акт на длъжностни лица, определени от кмета на общината.

 Ал.2 Наказателните постановления се издават от кмета на общината 
или от упълномощено от него лице.

 Ал.3 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изменението на наказателните постановления се извършват по реда 
на ЗАНН.

 Нормата на чл.22 от ЗУО в ал.1 делегира права на общинския съ-
вет да приеме наредба, с която определя условията и реда за изхвър-
лянето, събирането, включително разделното, транспортирането, прето-
варването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строител-
ни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масо-
во разпространени отпадъци, на територията на общината, разработена 
съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни акто-
ве по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответ-
ните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. Според ал.2 
на същата правна норма с наредбата по ал. 1 се уреждат и изискванията 
към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластма-
си и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и ус-
ловията за предаване на отпадъци на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11. 
Следователно, законодателя не е предвидил възможност с така приета-
та наредба да се реализира административно наказателна отговорност 
за физически и/или юридически лица.

 Нормативните актове се издават от изрично овластени от Конституци-
ята или закон органи, а компетентността за това, както бе посочено по-го-
ре, не може да се прехвърля. Според ал.3 общинските съвети издават нор-
мативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-
висока степен обществени отношения с местно значение. Законодателя в 
нормата на чл.22 от ЗУО не е предвидил законова делегация във връзка с 
административнонаказателната отговорност, поради което нищожността 
на така приетата правна норма е обусловена от липсата на компетентност 
на нейния автор. В горния смисъл целия текст на чл.43 от Наредбата се 
явява нищожен, като приет извън правомощията на общинския съвет. В 
този смисъл е и практиката на ВАС-Решение №15898/19.12.2018г., пос-
тановено по адм.дело №5466/2018г. по описа на съда.

 Въз основа на гореизложеното настоящият съдебен състав нами-
ра, че подадените протест и жалба са основателни и като такива същи-
те следва да бъдат уважени.

При този изход на спора и предвид заявените претенции от оспор-
ващите Прокуратура и „Рейсър Ауто“ЕООД претенции за присъждане на 
разноски, съдът съобрази следното:

При уважаване на оспорването, в полза на Окръжна прокуратура - 
Бургас следва да се присъди сума в размер на 20 лева за съдебно -де-
ловодни разноски.

Относно разноските на „Рейсър Ауто“ЕООД - на основание чл.143, 
ал.3 от АПК, в полза на дружеството следва да се присъдят направени-
те в производството разноски в общ размер на 720 лв., от които - 650 
лева платено в брой адвокатско възнаграждение, съгласно договора за 
правна помощ имащ и характер на разписка, 50 лв. –държавна такса 
във връзка с образуване на делото и 20 лв. за обявяване на оспорва-
нето в Държавен вестник.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.193, ал.1 от АПК, 
Административен съд - Бургас, петнадесети състав,

Р Е Ш И:
ПРОГЛАСЯВА нищожността на разпоредбите на чл.41 и чл.42 от Наред-

бата за управление на отпадъците на територията на Община Айтос в част-
та относно размера на санкциите, на чл.43 от Наредбата за управление 
на отпадъците на територията на Община Айтос, приета с Решение №617 
по Протокол №41/30.09.2014г. на Общински съвет-Айтос.

ОТМЕНЯ чл.8 от Наредба за управление на отпадъците на територи-
ята на Община Айтос в частта относно „дейностите по събиране, транс-
портиране на битови отпадъци могат да се извършват от лица, притежа-
ващи съответно разрешение по чл.35, ал.1 от ЗУО“;

 чл.27, ал.1 в частта „дейности по събиране на негодни за употреба 
батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, притежава-
щи съответно разрешение по чл.35 от ЗУО;

чл.29, ал.1 в частта „дейностите по събиране, транспортиране на 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 
се извършват само от лица, притежаващи съответно разрешение по 
чл.67 от ЗУО“; 

 чл.31, ал.1 в частта „дейности по събиране, транспортиране на отра-
ботени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само 
лица, притежаващи съответно разрешение по чл.67 от ЗУО“;

чл.32, ал.1 в частта „дейности по събиране на излезли от употреба 
пневматични гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съ-
ответното разрешение по чл.67 от ЗУО“;

чл.34, ал.1 в частта „дейности по събиране на излезли от употреба 
МПС, компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица, 
притежаващи съответно разрешение по чл.67 от ЗУО“;

ОСЪЖДА Общински съвет Айтос да заплати на Окръжна прокуратура - 
Бургас съдебно-деловодни разноски в размер на 20 (двадесет) лева.

ОСЪЖДА Общински съвет Айтос да заплати на „Рейсър ауто“ ЕООД, 
ЕИК 201327590 съдебно-деловодни разноски в размер на 720 (седем-
стотин и двадесет) лева.

Решението може да се обжалва по касационен ред пред Върховен ад-
министративен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК, след влизане-
то му в сила.

 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЧЛЕНОВЕ: 1.
                   2.

Снимката е от 22 декември 2019 година



Предвид обявеното, с Решение на На-
родното събрание, извънредно положение 
на територията на цялата страна (ДВ бр. 
22) 13.03. 2020 г., Заповед на министъра на 
здравеопазването №РД-01-124 /13.03.2020 г. 
и препоръките на Националния и Общин-
ския кризисен щаб за превенция и строги 
противоепидемични мерки за неразпро-
странение на короновирусната инфекция  
(COVID-19), 

Общински съвет - Айтос
преустановява провеждането на  
открити заседания за граждани и  

медии до второ нареждане

Шестото редовно заседание на Общин-
ски съвет - Айтос  ще се проведе при за-
силени превантивни мерки на 24. 03. 
2020 г. (вторник), от 9.30 часа в сграда-
та за заседания на Община Айтос.

 Освен общинските съветници, на засе-
данието ще бъдат допуснати представители 
на Общинска администрация - Айтос, кои-
то имат пряко отношение към обсъждани-
те теми в дневния ред.

При провеждане на заседанието, 
стриктно ще бъдат спазени предписания-
та на здравните органи за спазване на лич-
на дистанция, ползване на защитни сред-

ства, дезинфекция и възможност за прове-
тряване на помещенията.

Заседанието се провежда в извънред-
но положение, поради необходимостта от 
спазване на срокове по точките в дневния 
ред. За първи път членовете на Председа-
телския съвет заседаваха в Арт залата на 
Общината, за да могат да спазят мерките 
за превенция.
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Шестото заседание на Общински съвет - 
Айтос - при засилени мерки за превенция

Община Айтос
СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА АЙТОС!

СТРОГО ЗАБРАНЕНО е нерегламентираното изхвърляне на стро-
ителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци, речни кори-
та, 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.

СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за 

опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начи-
ните за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че 
ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 23.03, 24.03 и 25.03.2020г. от залез слънце до 10:00 часа 
„Агродар България“ ЕООД ще извърши третиране на пшеница, ече-
мик и овес както следва: 1375 дка в местността Карапелит, земли-
ще град Айтос, 1000 дка в местността Карамеше, землище град Ай-
тос, 720 дка в местността Азмака, землище с. Съдиево, 150 дка в 
м. „Домуз орман“, землище с. Съдиево, 220 дка в м. „Боаза“, зе-
млище с. Малка поляна, 70 дка в местността Кираджика, землище 
с. Пирне с препаратите „Суми Алфа“ и „Приаксор“ и листен тор 
„Грийн актив“ и „Лумбреко“. 

2. На 26.03.2020 г., 27.03.2020 г. и 28.03.2020 г. от залез слън-
це до 10:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши трети-
ране на пшеница и ечемик на 1500 дка в местността Карапелит, на-
ходящи се в землището на град Айтос с препаратите „Суми Алфа“  
и „Приаксор“ и листен тор „Лумбреко“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат не-
обходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАПОВЕД
№ РД-08-177

гр.Айтос, 17.03.2020г.

 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното са-
моуправление и местната администрация

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Във връзка със Заповед РД-08-169/16.03.2020г за прекра-
тяване на тръжна процедура за продажба на недвижими имоти - 
частна общинска собственост в зоните за земеделско ползване в 
условията на извънредно положение в България, предвид мерките 
за недопускане на зараза от „COVІD-19”, отлагам провеждането на 
процедурата, открита със Заповед № РД-08-124/26.02.2020г. и оп-
ределям дата за провеждането й 30.04.2020г. от 10:00ч.

2. Всички кандидати, подали заявления, запазват правата си 
за участие.

3. Да се публикува във вестник „Народен приятел”, на интернет 
страницата на общината и информационното табло.

4. Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите 
лица.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за 

опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начи-
ните за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че 
ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 20.03, 21.03 и 22.03.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ 
Единство – гр. Айтос ще извърши третиране на 3500 дка пшеница 
в местността Кара меше, 1800 дка пшеница в местността Герена и 
местността Стамбол сърта и 2200 дка пшеница в местността Пир-
ненски бахчи и местността Карнобатски път с препаратите „Цитрин 
макс“, „Танго супер“, „Биатлон“ и „Имаспро“. 

2. На 20.03 от 12:00 до 16:00 часа „Грийн Парадайс 97“ ООД ще 
извърши третиране на 29,100 дка череши в местността Лясковско 
шосе, землище град Айтос с препаратите „Бордомиск 20 ВП“  и 
„Трифолио-S форте“.

3. На 20.03, 21.03 и 22.03.2020г. от 12:00 до 17:00 часа ЗП 
Недко Кънчев Недков ще извърши третиране на 51 дка сини сли-
ви в местността Черна поляна, землище с. Поляново и 82,364 дка 
сини сливи в местността Алана, землище с. Черноград с препара-
тите „Бордомиск 20 ВП“  и „Трифолио-S форте“.

4. На 24.03. от 12:00 до 15:00 часа ЗП Недко Кънчев Недков ще 
извърши третиране на 18,62 дка кайсии в местността Кара меше, 
землище град Айтос с препаратите „Бордомиск 20 ВП“  и „Три-
фолио-S форте“.

5. На 23.03.2020г. от 12:00 до 15:00 часа ЗП Недко Кънчев Не-
дков ще извърши третиране на 20,5 дка череши в местността Кара 
меше, землище град Айтос и 15,761 дка вишни в местността Черна 
поляна, землище с. Поляново с препаратите „Бордомиск 20 ВП“ 
и „Трифолио-S форте“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат не-
обходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр. Айтос 8500, ул. „Цар Освободител” № 3
ПРЕДСЕДАТЕЛ, Тел/Факс: (0558) 2-21-66, Е-mail: obs.aitos@abv.bg

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,
С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, 

ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община 
Айтос, свиквам  ШЕСТОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, 
което ще се проведе на 24.03.2020 г. /вторник/ от 09.30 ч. в 
заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за  

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :
1. Докладна записка с вх. № ОбС-124/13.03.2020 г. от Мариана 

Димова – Председател на комисията за организация и провежда-
не на конкурс за избор на управител на Общинско търговско дру-
жество „МБАЛ-Айтос”ЕООД – гр.Айтос, относно утвърждаване на 
протокол на комисията, назначена с Решение № 13/20.12.2019 
год. на Общински съвет – Айтос, обективирано  в  Протокол № 3, 
за провеждане на конкурс за възлагане управлението на общин-
ско дружество „МБАЛ – Айтос” ЕООД, гр. Айтос.

2. Докладна записка с вх. № ОбС-117/09.03.2020 г. от Стоян 
Стоянов – общински съветник в ОбС - Айтос, относно издаване 
на запис на заповед от Община Айтос в полза на Държавен фонд 
„Земеделие“(ДФЗ) , обезпечаваща авансово плащане за Сдру-
жение „Местна инициативна група –Айтос“ (МИГ-Айтос) съгласно 
чл.7, ал.2, т.2,ал.3,4,5,6,7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 
година на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи 
за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-
2020г.(ПРСР 2014-2020).

3. Предложение с вх. № ОбС-134/16.03.2020 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и ка-
питалната програма на Общината за 2020 г.

Поканата да се публикува на интернет страницата на Об-
щина Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на общински-
те съветници на посочен от тях електронен адрес. Общински-
те съветници да бъдат уведомени устно по телефона, за кое-
то да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съ-
ветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общин-
ския съвет.

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
Председател на Общински съвет Айтос

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

С кратък дневен ред, без граждани и медии в залата

ОБЩИНА АЙТОС
С ъ о б щ е н и е

Уважаеми  данъкоплатци,
Информираме ви, че новите местни данъци и такси за 2020 годи-

на вече са изчислени и информацията за тях е налична на адрес: 
https://mdt.aytos.bg
както и на сайта на общината: 
www.aytos.bg. - „Проверка на задължения за местни данъ-

ци и такси”.
Проверката може да се извърши с PIN код, който е посочен 

в годишните данъчни съобщения, а може и да бъде получен лично 
или от упълномощено с писмено пълномощно лице в отдел ”Мест-
ни данъци и такси” на община Айтос. 

Задълженията могат да се плащат както следва:
- по банковата сметка на Община Айтос в 
ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:
IBAN: BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35, BIC: BUINBGSF 
по съответния код за вид плащане:
44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти
44 24 00 - за такса битови отпадъци
44 23 00 - за данък върху превозните средства
44 34 00 - за други данъци
- с директно инкасиране на суми или пощенски запис за данъч-

но плащане във всяка станция на “Български пощи” ЕАД;
- във всички представителства на «Банка ДСК» ЕАД на терито-

рията на страната;
- във всички офиси на оператора “Изипей” АД;
- по интернет чрез www. еpay.bg;
- в брой:
- за селата - в кметствата, при специалистите по административ-

но обслужване или при кметовете и кметските наместници. 
- за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за 

услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на община-
та, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. За улеснение на данъ-
коплатците, на касите на отдела има инсталиран ПОС-терми-
нал, на който може да извършват плащания с дебитни карти. 
За тези плащания не се дължат банкови или други такси.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса бито-
ви отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 
30.06.2020г. Втората вноска се внася в срок до 31.10.2020г.

На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2020г. се 
прави отстъпка от 5 на сто. 

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират 
заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и дру-
ги подобни държавни вземания по реда на ДОПК.



Във връзка с епидеми-
ологичната обстановка 
в страната и опасността 
от заразяване с корона-
вирус - COVID-19, в бого-
служенията, по решение 
на Светия Синод на БПЦ-
БП, са добавени специ-
алните молитви при за-
рази и епидемии от осо-
бено заразни и смърто-
носни болести, каза за 
„Народен приятел“ став-
рофорен иконом Ромил 
Негозов. Прошенията на  
СВ. ПРОСКОМИДИЯ, НА 
ВЕЛИКАТА ЕКТЕНИЯ и 
НА СУГУБАТА ЕКТЕНИЯ 
се добавят при отслуж-
ването на Света Литур-
гия във всеки храм и ма-
настир в диоцеза на БПЦ-
БП, научи още общинско-
то издание.

Спазват се и препоръки-
те в „Окръжно писмо” на 
Българския патриарх, „от-
носно появата на новия 
коронавирус и богослу-
жебно-църковния живот”. 
Всички храмове в епархи-
ята са отворени и богослу-
женията не се прекъсват, 
извършват се причастия-
та - лекарство за телесно 
и душевно здраве. 

Съветите са, всеки посе-
щаващ храма да се отнася 
с необходимото внимание 
и отговорност към здраве-

то на околните. Болните да 
избягват посещения на об-
ществени богослужения, а 
да се отдадат на молитва и 
коленопреклонение в своя 
дом, за да не станат про-
водник за заразяване на 
други вярващи.

„Свещениците отпра-
вят усърдни молитви към 
Всеподателя Бога, „Който 

наказва и милва, допуска 
болести за наше вразум-
ление и лекува“, за изце-
ление и безопасно прео-
доляване на това изпита-
ние”, казва още отец Ро-
мил.

Във връзка с епидеми-
ологичната обстановка в 
страната, църквата пока-
за и бърза реакция на за-

гриженост към молещите 
се. Всеки може да следи 
на живо Божествените ли-
тургии от Патриаршеска-
та катедрала „Св. Алек-
сандър Невски”, които се 
излъчват на официалната 
страница на Светия Синод 
във Facebook - https://bit.
ly/33i5xYT.
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В богослуженията - молитви 

при епидемия и зарази

Ресторантът на 
комплекс „Славе-
ите” - Айтос пред-
лага една изключи-
телно полезна за 
условията, при ко-
ито живеем, услуга 
- доставка на храна 
до домовете.

Телефон на рес-
торант „Славеите” 
за поръчка и дос-
тавка - 0896 40 60 
60 - от 11.00 часа 
до 14.00 часа и от 
18.00 часа до 22.00 
часа.

Ресторант „При Анести” - телефон 0876 650 103
Работи и следобед от 17.00 ч. - 21.00 часа, само за разнос по домовете. Без-

платен транспорт!

И „Генгер” ЕООД се включва!
Скъпи приятели, уважаеми клиенти, от 17.03.2020 г. механа „Воденицата” пред-

лага разнос на храна по домовете, при условия, съгласувани с хигиенните из-
исквания. Поръчки приемаме на тел. 0885620863 от 11:00 до 19:00 часа.

Окръжно писмо на Светия Синод е изпратено до всички свещенослужители за прибавянето 
в богослуженията в православните храмове на молитви при епидемия от заразна болест

Честита пролет, приятели!
Ставрофорен иконом Ромил Негозов

Храм „Св. Димитър”

С добро пожелание и усмивка срещу стреса

Геновева ЗАФИРОВА

Нищо, че сега сме за дълго вкъщи 
и по-малко сред природата. Но и от 
прозореца се усеща полъхът на юж-
няка и се вижда синевата на пролет-
ното небе. Всички чувстваме как при-
родата се събужда, в очакване на Въз-
кресението. 

С това вдъхновено чувство, в труд-
ното и опасно време, в което живеем, 
отправям сърдечен пролетен поздрав 
към всички мои колеги от нашето мило 
гнездо - бившето училище „Любен Ка-
равелов” - град Айтос. 

Пожелавам Ви, скъпи приятели, 
здраве, добро настроение и още мно-
го пролети в живота! 

А най-специални поздрави поднасям 
лично към Славка Топалова - Калче-
ва - председател на клуб „Вяра” - Ай-
тос и Ирина Димитрова по повод тех-

ния юбилеен празник. Навръх Първа 
пролет, на 22 март, тези две прекрас-
ни дами ще отпразнуват 85-и рожден 
ден. И двете са дали години от живота 
си на айтоското образование и на де-
цата. Много поколения айтозлии пом-
нят с уважение и обич имената на сво-
ите учителки. Желая им здраве, само-
чувствие и още много рождени дни!

И нека всички да запазим чисто и не-
опетнено онова светло чувство от из-
миналите години, което ни сплотяваше 
в предизвикателствата и ни вдъхновя-
ваше да се подкрепяме и да израснем 
като личности. Нищо, че сме в извън-
редна ситуация, нека да не губим връз-
ката помежду си, градена в миналото, 
защото тя ще ни помогне да преодоле-
ем трудностите на настоящето.

Бъдете здрави, скъпи колеги!
Честит празник!

Доставят храна по домовете 
при спазване на 

санитарните изисквания

Ветераните-учители от училище „Любен Каравелов” - октомври 2019 година



Интервю на  
Михаил КОЛЕВ

- Г-н Георгиев, както по-
вечето хора във футболни-
те среди знаят, Вие работи-
те като мениджър много ак-
тивно на китайския пазар. 
По какъв начин пандемия-
та от коронавирус повлия на 
Вашата работа там?

- Да, това е истина, през по-
следните няколко години на-
правихме дузина трансфери 
в най-многолюдната страна в 
света. За съжаление този кова-
рен вирус промени ситуацията 
не само в работата с Китай, но 
и по целия свят, не само моята, 
но и на всички хора...

- Поддържахте ли връзка 
с местните, когато беше пи-
кът на смъртоносния вирус 
в Китай? Имаше ли паника 
сред тях?

- Чувам се с партньори и при-
ятели. Притеснени са, но не и 
уплашени, организирани са, 
не са панирани, дават съвети, 
опитват да помогнат. И дано 

да е минал пикът, мое мнение 
е, че ще мине като се измис-
ли антидот.

- Като човек, който чес-
то е посещавал Китай, как 
си обяснявате бързата ре-
акция и намаляване на раз-
пространението на вируса 
в страната, имайки пред-
вид, че тя е най-многолюд-
ната в света?

- В основата на овладяване-
то от китайска страна е дисци-
плината и организацията, коя-

то включва отговорността и от-
ношението към ближния, мно-
говековната им култура като 
нация. Ние можем само да се 
поучим от тях, не само в тази 
ситуация. Пълен блокаж в дър-
жавата, крути мерки, те засега 
са спрели разпространението 
в страната, новите им случаи 
са по-скоро „вносни” от хора-
та, които се прибират от дру-
гите краища на света. 14-днев-
на контролирана карантина на 
всички хора, които влизат в 
страната, без значение дали 
са носители, или не, и те не си 
стоят по домовете, а по хотели, 
където нямат никакъв физиче-
ски контакт с други хора. 

- Кога за последно бяхте 
там? Ще продължавате ли 
да работите с китайците и 
след спирането на зараза-
та, независимо кога това ще 
се случи?

- За последно бях там преди 
няколко месеца, като се има 
предвид, че ние сме тясно спе-
циализирани в търсенето на 
играчи за този пазар, разби-

ра се, че се надяваме всичко 
това да приключи по-скоро и 
да продължим с нашата рабо-
та в Китай, а и по света. Докол-
кото се чува, тяхната футбол-
на лига може да стартира на 
18 април, което е добър атес-
тат за случващото се там. Ще 
отворят трансферния си про-
зорец само седмица по-рано, 
и то само за вътрешна търго-
вия, поради това че заразата 
плъзна точно преди края на 
маркета.

- Извън Китай коронави-
русът успя ли да провали ня-
кои Ваши планове?

- В Европа вирусът дойде 
малко по-късно, когато транс-
ферният прозорец вече беше 
приключил и от тази гледна 
точка не е провалил транс-
фери на мои агенти. Но ми се 

провалиха две важни пътува-
ния до Португалия и Италия. 
Всичко се случи в последния 
момент, а и сега не знам как 
да планувам бъдещата работа 
с оглед на организацията на 
пътуванията. Колкото си ми-
слим, че работата ни е важна, 
животът ни показва, че ние 

сме просто една малка части-
ца от него.

- Наскоро от португалския 
гранд „Порто“ заявиха, че 
Крис Добрев, чийто мени-
джър сте Вие, няма да про-
дължи да се подвизава при 
тях  – контузията му ли е ос-
новната причина той да не се 
наложи при „драконите“?

- Официално становище на 
„Порто” относно Крис няма, 
по-скоро е съчинение на ваши 
колеги. Нивото там е много 
високо, той е страхотен фут-
болист и голям талант, прави 
му чест, че тръгна по трънли-
вия път да пробие, времето ще 
покаже докъде ще стигне. По-
лучи счупване на глезена точ-
но в момент на най- добрата 
си форма, за съжаление тряб-
ваше да извърви пътя обратно 
през възстановяването, което 
отне време, а сега и тази си-
туация с коронавируса... Той 
се прибра за квалификациите 
на U19 и ще остане да се гот-
ви в България, надяваме се 
по-кратко. Имам уверението 
на клуба, че той ще си получи 
шанса, после вече всичко си 
зависи от него.

- В момента как издържа-
те без футбол – нито може 
да играете, както често го 
правите по принцип, нито 
пък да  гледате актуални 
двубои?

- Обичам да играя мачлета 
с приятели, това е едно от не-
щата, без които не мога. Това 
е най-добрият начин да изгоня 
напрежението и лошите мисли, 
зареждам се, въпреки физиче-
ската умора. Сега вкъщи рита-
ме с дъщерите ми, голям смях 
пада. Фактът, че няма да гле-

дам мачове – честно казано, 
много не ми липсва, може би 
съм претоварил личния компю-
тър от много гледане на сре-
щи и играчи, но надали ще е 
за дълго.

- За съжаление и чакано-
то от всички фенове с голя-
мо нетърпение Европейско 
първенство бе отложено за 
една година... 

- Мисля, че е добре че се от-
ложи, защото не се знае доко-
га ще продължи пандемията и 
да се форсира календара и иг-
рачите, носи също голяма доза 
риск за здравето им.

- В настъпилата скука във 
футболните среди все по-
модерно става т. нар. „жон-
глиране с тоалетна с хар-
тия“. В него се включиха ре-
дица бургаски представите-
ли, както и имена като Мар-
тин Петров, Стилян Петров 
и Димитър Бербатов. Бихте 
ли се включил и Вие  в това 
предизвикателство?

- Да, с удоволствие бих се 
включил, но за съжаление 
аз бях на опашката и за мен 
не остана тоалетна хартия 
(смее се).

- Вие лично, какви дру-
ги идеи и съвети бихте дал 
на хората, за да разнообра-
зят ежедневието си, дока-
то стоят затворени в домо-
вете си? 

- Труден въпрос... Аз лично 
изгледах вече много филми, 
играем с децата на различни 
игри, сега остана да се нау-
ча да готвя, но силно се надя-
вам да се справим със ситу-
ацията в скоро време. Бъде-
те здрави, стойте си вкъщи и 
се пазете.

„Можем да се поучим от тях, и то не само в това 
отношение“, категоричен е футболният мениджър
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Събеседник
Милен Георгиев е добре познато име в българския 

футбол. Юноша е на „Нефтохимик”, с който по-късно 
записва 10 години в професионалния футбол, като де-
бютира в мъжкия тим на 16 години. Автор е на пър-
вия гол за „шейховете” в „А” група. Печели два пъти 
Купата на професионалната лига и сребърните ме-
дали от първенството на България през 1997 година. 
Става шампион на Китай с „Гуоан”. Играе още в гръц-
кия „Панионис”, руския „Динамо” (Санкт Петербург) 
и белгийския „Лиерс”. Има 2 мача за националния от-
бор на България. Без много шум се налага като един 
от водещите футболни агенти у нас, като основно ра-
боти на китайския пазар. Пред вестник „Черноморски 
фар” той разкри как пандемията от коронавируса се е 
отразила на бизнеса му не само в Китай, но и цяла Ев-
ропа, какво споделят неговите приятели от най-мно-
голюдната страна в света за ситуацията там, както и 
как преминава ежедневието му, спазвайки препоръ-
ките на здравните власти у нас, заради наложеното 
извънредно положение.

Милен Георгиев:

Китай овладя положението  
с дисциплина и организираност

Михаил КОЛЕВ

В дните, когато всеки един от нас стои 
предимно затворен у дома си, спазвай-
ки стриктно заръките на здравното ми-
нистерство заради условията на извън-
редно положение, всеки малко или мно-
го търси начини как да разнообрази еже-
дневието си. Едни от най-потърпевшите, 
спортистите, които са свикнали да водят 
активен физически начин на живот, сега 
трябва да стоят затворени между четири 
стени. И докато в Англия местен футбо-
лист реши да прелюбодейства със своя-
та балдъза, то слава Богу, засега негови-
те колеги от България не са стигнали до 
такива действия. За сметка на това обаче 
родните футболисти луднаха по един дос-
та нетрадиционен метод в борбата срещу 
скуката. В него участва любимият и търсен 
в големи количества продукт сред бълга-
рина през последната седмица, а именно 
тоалетната хартия. 

Играта е следната – взима се едно руло 
тоалетна хартия и с него се правят „кра-
чета”, като опитът бива записан на видео, 
качен в социалните мрежи, а авторът тряб-
ва да предизвика свои приятели. Начало-
то бе дадено от бившия национал Мартин 
Петров, който провокира същото да на-
правят две други звездни имена – Димитър 
Бербатов и Стилян Петров, които отклик-
наха на щурата му идея. Освен тях реди-
ца други футболисти – бивши и настоящи 

такива, също решиха да пробват и пока-
жат колко „крачета” могат да направят с 
импровизираната топка. 

В Бургас манията също навлезе с пълна 
сила, като тя тотално завладя хора, свър-
зани с „Черноморец”. Да покажат умения 
с руло тоалетна хартия в крака се вклю-
чиха президентът на клуба Костадин Мар-
ков, общинският съветник и член на Упра-
вителния съвет на клуба Станимир Апос-
толов, редици играчи, треньори и деца от 
юношеските формации на „акулите”, както 

и привърженици на бургаския тим. Всич-
ки те бяха вдъхновени от шефа на школа-
та Илиян Илчев, който даде началото сред 
представителите на „Черноморец”.

„Правим го за забавление и за малко 
разнообразие в ежедневието ни. Заиграв-
ката с тоалетната хартия е добра, имайки 
предвид гледките от последно време, ко-
гато много наши сънародници препълни-
ха своите колички в големите хипермар-
кети именно с този продукт”, заяви фут-
болистът на „акулите”.

Тоалетната хартия като средство срещу скуката



Дона МИТЕВА

Едва ли са мнозина, кои-
то на сватбата си отиват за 
булката с чисто нов… трак-
тор, на теглича, на който 
има вързани стотици праз-
ни кенчета от безалкохол-
ни. Те припяват с дрънче-
нето си на двигателя, който 
ръмжи като тигър… Това 
преди години направи зър-
нопроизводителят Илия 
Проданов. А за преживява-
нето още се говори. Сами-
ят той си спомня с усмив-
ка: „Месеци наред цялото 
село Полски извор събира-
ше кутийките от изпитите 
напитки, за да ги вържем в 
деня на сватбата зад трак-
тора. Спазихме  и всички 
ритуали – в центъра кръст-
никът се запъна. Спирах-
ме. Играхме хора. Беше не-
вероятно преживяване”, 
спомня си бащата на вече 
три деца – две момиченца 
и едно момче, които с ус-
мивка отглеждат заедно 
със съпругата си.

Самият факт, че мерце-
десът е заменен с трактор 
и въпреки това булката – 
Мина, не е избягала, а на-
против, е тръгнала заедно 
с младоженеца, е красно-
речив. „Съпругата ми ме 
подкрепя в абсолютно 
всичко. Ако не ме подкре-
пяше  и проявяваше някак-
ви капризи – с тези три 
малки деца дали щях да 
имам време да правя биз-
нес?”, категоричен е Илия, 
и допълва: „Откакто сме 
заедно винаги сме знаели, 
че ще имаме три деца, и то 
преди да навършим 30 го-
дини.  А ние дори по-рано 
се справихме с тази зада-
ча”, шегува се фермерът.

Тази година Илия Прода-
нов е номиниран в конкур-
са за еврофермер на годи-
ната  от agrobusiness.bg. 
Той не знае кой и как е на-
правил номинацията му, но 
се чувства удовлетворен. 
Не скрива, че тази номина-
ция му дава самочувствие. 
„Честно казано, и аз не 
знам по какъв начин съм 
номиниран. Обадиха ми се, 
но кой точно ме е номини-
рал – нямам представа”, 
обяснява той.

Зърнопроизводството е 
бизнесът не само на Илия, 
а и на цялата  фамилия 
Проданови. Бащата Янчо и 
двамата му синове Илия  и 
Георги са известни зърноп-
роизводители. Те дават 
хляб и на двамата работни-
ци.

 Бащата Янчо Проданов 
започва да се занимава 
със земеделие още мина-
лия век - в далечната  1991 

година.  В момента фами-
лията обработва близо 13 
хиляди декара  в четири зе-
млища в общините Камено 
и Бургас. Една четвърт 
собствени, останалите – 
под аренда. 

„Сеем традиционните  
пшеница,  ечемик, рапица, 
царевица, нахут”, обяснява 
Илия. Рапицата, въпреки 
че е по-трудоемка, им се 
„получава” и е по-доходо-
носна, допълва Илия. Като 
питам дали има любима 
култура, той се шегува, че 
като започне жътвата за-
бравя всички останали не-
ща. Докато мнозина се мо-
лят за хубаво време, за да 
отидат на море и на плаж, 
Илия се моли за слънце, за 
да се прибере реколтата. А 
ароматът на прясно ожъна-
то жито или пшеница, е 
сред любимите му.

Рапицата, която мнозина 
фермери изтикаха на за-
ден план, за стопанството 
на семейство Проданови, 
заема важно място в пла-
новете. „Със сигурност в 
нашия регион е благопри-
ятно да се отглежда рапи-
ца. И ако в Северна Бълга-
рия няколкото по-сухи го-
дини направиха реколтата 
от рапица лоша и там мно-
зина избраха алтернатива 
– да минат на други култу-

ри, за нас няма такава”, 
разказва Илия, допълвай-
ки, че 6 хиляди декара са 
засети с рапица. Това ще 
рече, че 45% от  площите, 
които обработват, са за та-
зи култура.  Реализацията 
й е в чужбина, за биогори-
во. 

Притесненията му  в тези 
несигурни времена на пан-
демия, са, че цената й на 
световните борси се е сри-

нала. Моли се, той и семей-
ството му, като всички бъл-
гари, кризата да отминава 
бързо и да се завръщат 
всички към нормалния ри-
тъм на живот.

Питам го за децата: как-
ви хора иска да ги напра-
ви. „Преди всичко искам 
да не ги отделя от селото, 
от земята”, казва ферме-
рът, който е роден в село 
Черни връх. Там е живял 

до седемгодишна възраст. 
После до осемнадесетата 
си година живее в Бургас. 
След това се местят със 
съпругата си в Полски из-
вор. 

Любопитна подробност 
е, че Илия, заедно със съ-
пругата си и трите им деца, 
и сега си живеят в стопан-
ския двор. Къщата им е 
там, където кипи истинска-
та земеделска работа и ни-

кой не се притеснява от то-
ва. „Децата си ходят на 
градина в Бургас, в ника-
къв случай не се чувстват 
изолирани. Догодина, жи-
вот и здраве, най-голямото 
ми дете ще бъде в първи 
клас. Ще го запишем в Бур-
гас. Там имам и апарта-
мент”, обяснява зърнопро-
изводителят, доказвайки, 
че физически възможност-
ите за живеене са големи. 
Въпросът е душата да не се 
отдели от селото, уточнява 
той. „За мен е важно деца-
та ми да останат свързани 
със земеделието. Напри-
мер като пътуваме с кола-
та, не да се боричкат, а да 
гледат нивите, да им се 
радват” обобщава младият 
мъж.

Фирмата на семейство 
Проданови може да се пох-
вали със съвременна 
собствена база. Имат скла-
дове, навеси,  площадки,  
ремонтна  работилница.  И 

всичко това, заедно с къ-
щата, където непрекъснато 
се чува детска глъч, се на-
мира в село Полски извор.

„Всичките ни трактори са 
нови, от големите са, защо-
то малките уморяват опе-
ратора. Те са  различни 
марки, изключително до-
бре познати и утвърдили се 
в цял свят”, разказва с гор-
дост младият фермер. Той 
не пропуска да допълни, че 

и прикачният инвентар съ-
що отговаря на класа на 
тракторите. Нови са им и 
двата комбайна. „Модер-
ната техника осигурява 
комфорт на механизатори-
те, пести време и пари. Об-
работките, каквито и да са 
те – лесно се извършват. 
Не са проблем нито влаж-
ните, нито сухите почви”, 
уточнява младият мъж, но-
миниран за еврофермер.

„Ние с брат ми основно 
„носим” кампаниите по се-
итбата, торенето, пръска-
нето, прибирането на ре-
колтата и оранта. Това  не 
е проблем, аз, пък и той, 
откакто се помним, сме 
все на полето”, подчертава 
земеделецът. Допълва, че 
неговата любов към земята 
е доживот, като присъда, 
на която доброволно се е 
отдал.

На младите хора, които 
непрекъснато се оплакват, 
че няма работа или че не 
им плащат достатъчно и то-
ва е повод да лентяйстват, 
еврофермерът казва: „То-
зи тип хора ще си останат 
и бедни, и гладни, и нереа-
лизирани. Този, който иска 
да се реализира – той и на 
двадесет години успява. 
Който си мрънка и недо-
волства – ще го прави цял 
живот. В момента явно сме 
в период, в който този, вто-
рият тип хора, са малко по-
вече, може би. И се наслаг-
ва едно мнение, че всички 
млади са лентяи и не искат 
да работят. Вероятно за то-
ва допринасят и социални-
те мрежи, където се дава 
трибуна на всеки”, обясня-
ва фермерът, и подчерта-
ва, че не всички са такива. 
Напротив има много при-
мери за реализирали се в 
различни сфери, амбици-
озни младежи и девойки.

Неговата лична рецепта 
за успех, особено при сил-
ния пол, е следната:„Мъжът 
трябва да се научи да ста-
ва рано, да има воля и си-
ла. Да се грижи за хората, 
които обича. Особено в на-
шия бранш няма как да 
станеш по обяд и да чакаш 
да имаш успехи и да си 
свършиш работата”. А лю-
бимата му сентенция е, че 
„Светът принадлежи на те-
зи, които стават рано”.

За модерното земеделие 
у нас като цяло Илия е оп-
тимист – то ще се случи. По 
негови думи все повече 
млади хора се обръщат към 
него. А за силата на прием-
ствеността е категоричен: 
„Ние трябва отговорно да 
поемем фирмите от роди-
телите си и да ги развием. 
Това е наш дълг”.

Двамата братя са учили 
икономика и мениджмънт. 
Сега Илия учи право не за 
да става адвокат, съдия 
или прокурор, а за да мо-
же успешно да се справя с 
бюрокрацията в бранша.

Илия е убеден, че земе-
делието във всичките му 
форми дава шанс на стра-
ната и хората. Оптимист е 
за това, че то все по-добре 
ще се развива. 

Илия Проданов, фермер:
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ПрофесиЯ

• Този, който иска да се 
реализира – той и на 
двадесет години успява

• Поставил си е за цел така 
да възпита децата си, че да 
останат свързани със земята

Мъжът трябва да се научи  
да става рано, да има воля и сила

С трактор на сватбата – уникална идея

Винаги двама… 

Модерната техника е в основата на доброто земеделие



Георги РУСИНОВ

Хотелски комплекс „Уто-
пия“ предлага базата си в 
борбата с коронавируса. 
Идеята е в хотела, нами-
ращ се в парк „Росенец“, 
да се настанят хора под 
карантина, хора само със 
симптоми и по-леки слу-
чаи. Общо в момента хоте-
лът може да настани 80 ду-
ши в нормално състояние 
и до 100 в кризисно. Ин-
формацията за това пре-
дизвика интерес сред об-
ществото. Мениджърът на 
комплекса Манол Тодо-
ров, който е и общински 
съветник от ДБГ, коменти-
ра пред „Черноморски 
фар“, че заедно със соб-
ственика Кристиян Киров 
са стигнали до решението. 
Семействата им са изоли-
рани в базата от миналия 
петък.

„След всичката тази ин-
формация, която се сменя 
на всеки час, ясно е пред-
полагам на всички, че по-
ложението е много сери-
озно и ще става още по-се-
риозно. Едва ли някой мо-
же да си помисли, че в 
следващите две седмици 
всичко ще се нареди в дър-
жавата. И ние нямаме ос-
нование да мислим така. 
Според нас проблемът 
много ще се разраства те-
първа, и то във всички го-
леми градове“, заяви Тодо-
ров.

Двамата са стигнали до 
извода, че след като имат 

такава добра материална 
база, която в момента е 
неизползваема, то е редно 
да помогнат именно чрез 
нея. 

„Никой по закон не е за-
творил хотелите, но в край-
на сметка те са абсолютно 
неизползваеми. Та така и 
така не я използваме, ре-
шихме да предложим на 
областния управител и на 
целия кризисен щаб, че 
ако има нужда от настаня-
ване на болни или на хора 
под карантина, или такива 
със симптоми и да са само 
под наблюдение, можем да 
предоставим абсолютно 
безвъзмездно легловата и 
материалната база, както 
и всичко останало. Може 
да се пригоди с техни пред-
писания за настаняване от 
такъв тип“, поясни мени-

джърът на комплекса.
Според Тодоров леглата 

в Инфекциозното отделе-
ние в Бургас са твърде не-
достатъчно – само 40 на 
брой.

„Нямаме никаква гаран-
ция, че в Бургас няма да 
избухне. 40 човека много 
бързо ще напълнят това 
Инфекциозно. Идеята е об-
щината генерално да има 
едно място, и то изолира-
но в гората, където може 
да настани хора и да са 
под наблюдение. Апелира-
ме и към другите наши ко-
леги също да го направят 
това“, каза още той.

Тодоров разказа, че и те 
първоначално като всички 
хора с бизнес са гледали 
през призмата – „ама сега 
какво ще направи държа-
вата за бизнеса“, когато 

излезли забраните за дис-
котеки, ресторанти и дру-
ги.

„В един момент си каза-
хме всъщност, че тук не 
става дума за бизнес и па-
ри, а че ще има много загу-
бени животи и затова ние 
трябва по най-бързия на-
чин да видим какво можем 
да направим, за да помог-
нем на държавата. Да се 
обединим, за да се излезе 
максимално бързо от съз-
далата се ситуация. Това е 
една битка и ще бъде така-
ва за всички – бизнеси ще 
фалират. Дори и ние мо-
жем да фалираме. Но това 
не е важно, човек, ако е 
кадърен и креативен, той 
пак ще си изгради от нула-
та. Когато съпоставим то-
ва със загубата на човеш-
ки животи обаче е друго. С 
колегата си говорихме кое 
избираме – да имаме ра-
ботещ бизнес, или да запа-
зим човешки живот. Ми-
сля, че няма някой норма-
лен, който да отговори - 
бизнеса“, добави той.

Мениджърът признава, 
че те също са имали много 

тежки разговори с персо-
нала, но са поели ангажи-
мент да им помагат финан-
сово поне до края на из-

вънредното положение.
„Нито ние, нито бизнесът 

ще издържи дълго време, 
без да работи“, уточни То-
доров.

Той заяви, че вече са се 
срещнали с областния уп-
равител Вълчо Чолаков, 
който е приел идеята им и 
им е благодарил, но им е 
казал, че засега това не е 
необходимо.

„Както сега не е необхо-
димо, това може да стане 
в следващите дни. Предпо-
лагам вече, че ако има ня-
каква нужда, Община, Об-
ластна управа или кризи-
сен щаб ще се свържат с 
нас, за да предложим по-
мощ. Всичко може да се 
преструктурира за един 
ден“, завърши мениджъ-
рът.

Хотелиери предлагат базата си  
в борбата с коронавируса
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КризатА
Заедно в

Община Бургас осигурява допълнително 17 жилища 
от резервния фонд за ползване по предписания на 
кризисния щаб за хора в карантина и ако е необхо-
димо, за привличане на медицински специалисти от 
други населени места, за да може да бъдат обезпече-
ни с жилищна площ. Това стана ясно след заседание 
на Общинския кризисен щаб.

Кметът Димитър Николов каза още, че прилаганите 
мерки в Бургас са може би най-строгите в цялата 
страна, като въведеното в общината ограничение за 
посещението на търговските обекти се налага и от 
Националния кризисен щаб.

В действие е организацията за осигуряване на ло-
гистична помощ. Извършват се доставки на храни и 
лекарства на възрастни хора, включително и на таки-
ва, които са под карантина. Увеличава се броят на 
хората, които доброволно се поставят под каранти-
на, съобщиха още от Общинския кризисен щаб.

Бургас отделя 17 
общински жилища за хора 

в карантина и медици

„Няма нормален 
човек, който да 
предпочете 
бизнеса си пред 
човешкия 
живот“, казва 
мениджърът 
Манол Тодоров

„Черноморски фар“

Доброволци на БЧК - 
Несебър разнесоха хра-
на на нуждаещи се граж-
дани. Това стана въз-
можно със съдействието 
на Тодорка Желязкова – 
директор на СУ „Любен 
Каравелов“, която пре-
достави на организация-
та получените в училище-
то 350 броя закуски и 400 
броя ябълки. Това бе по-
лагаемата се на децата 
храна, която не можа да 
бъде оползотворена по 
предназначение, поради 
извънредното затваряне 
на училищата миналия 
петък. 

Доброволците на БЧК 
веднага разнесоха хра-
ната по пунктовете на 
БКСО, в пенсионерския 
клуб на Несебър - Нова 
част и по домовете на 
социално слаби, болни, 
възрастни и самотно жи-
веещи хора.

В жест на добра воля 

бизнесменът Златко Мар-
ков от Несебър, собстве-
ник на  закусвалня в Бур-
гас, предостави около 
800 броя сандвичи със 

сертификат, които БЧК-
Несебър, организирайки 
всички доброволци, раз-
несе по домовете на жи-
тели на Равда, Тънково, 

Слънчев бряг и Несебър. 
По този начин бе осигу-
рена безплатна храна за 
нуждаещи се граждани 
на общината.

Общинската организа-
ция на БЧК изразява сво-
ето задоволство от пре-
доставената й възмож-
ност да помогне и декла-

рира готовност да се 
включи във всяка иници-
атива в помощ на жите-
лите на община Несе-
бър.

Закуските на несебърски ученици 
отидоха за нуждаещи се



„Черноморски фар”

Международният турнир по акробатика 
„Акро Къп Бургас” ще бъде отложен за-
ради извънредното положение в страна-
та срещу коронавируса. Събитието тряб-
ваше да се проведе от 1 до 3 май в спорт-
на зала „Младост”. Организационният ко-
митет обяви, че турнирът се отлага за по-

късен период през годината. 
„След като се успокои обстановката, 

ще се съберем Организационният коми-
тет, за да вземем решение, кога може да 
се проведе отложеният турнир, като това 
ще бъде и обсъдено с БФСА и Община 
Бургас, тъй като организацията е съвмест-
на", обявиха от клуб „Черноморец" като 
организатори на събитието.

Михаил КОЛЕВ

Плувецът Цанко Цанков 
не се е отказал да атаку-
ва новия рекорд. Както 

стана ясно, той ще се опи-
та да плува в продължение 
на 12 часа без прекъсване. 
Това по програма трябва 
да се случи на 4 юли в ба-
сейна на „Парк Арена 
ОЗК”. Към момента бургаз-
лията тренира в родния 
град, тъй като в София, къ-
дето трябваше да прочете 
подготовката му, всички 
басейни са затворени. По-
добна е и ситуацията в Бур-
гас, но 33-годишният плу-
вец заяви пред вестник 
„Черноморски фар”, че 
провежда тук тренировки 
на суша.

„Засега всичко остава по 
план. Да се надяваме, че 
до 4 юли всичко ще бъде 
наред и няма да се наложи 
да отлагаме събитието”, ка-
за още Цанков.

Името на Цанко нашумя 
през юли 2019 година, ко-
гато той успя да преплува 
целия Бургаски залив (46,8 
км). С постижението си  
Цанков се превърна и в чо-

векът, извършил най-дълго-
то плуване в акваторията 
на цялото Черно море. 

По този повод бе награ-
ден с най-високото дър-
жавно отличие за принос 
в развитието на спорта - 
Почетния знак на Минис-
терството на младежта и 
спорта. Връчва му го лич-
но г-н Красен Кралев - ми-
нистър на ММС.

Според предварителните 
очаквания на 4 юли в „Парк 
Арена ОЗК” трябва да при-
съства и легендата ни в плу-
ването Петър Стойчев, кой-
то да окаже подкрепа на 
своя приятел Цанко Цан-
ков. Идеята на бургаския 
плувец е докато той плува, 
заедно с него в другите ко-
ридори на басейна това да 
правят и деца от местните 
плувни клубове, които да се 
сменят под формата на ща-
фета. Докато се опитва да 
атакува новия рекорд Цан-
ков ще приема единствено 
изотонични напитки, които 
ще му бъдат подавани със 
стик, за да не спира свое-
то плуване. 

Входът на събитието ще 
е безплатен, а стартът на 
„Повелителя на Черно мо-
ре”, каквото е прозвището 
на Цанко, се очаква да бъ-
де даден около 07:30 ча-
са.

Чф
Легендата в свободната борба Ру-

си Петров бе избран за Почетен граж-
данин на община Созопол. Предло-
жението дойде от Илиян Стефанов и 
докладната бе приета с пълно мно-
зинство от общинските съветници. 

В своята кариера като активен със-
тезател през 1969 година борецът, 
родом от село Крушевец, печели сре-
бърен медал на световния шампио-

нат в Мар дел Плата. През 1971 годи-
на става световен шампион на све-
товното първенство по свободна 
борба, което се провежда в София. 
На следващата година става сребъ-
рен медалист на европейското пър-
венство в Катовице. През май 2009 
година е награден от Община Бургас 
с грамота за принос към българския 
спорт.

Легендата Руси Петров бе избран 
за Почетен гражданин на Созопол

Цанко Цанков не се е отказал 
да атакува новия рекорд
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„Черноморски 
фар”

Старши тре-
ньорът на баскет-
болния „Черномо-
рец” Йордан Ко-
лев не мисли, че 
сезонът в Нацио-
налната баскет-
болна лига ще мо-
же да се поднови. 
Пред BGbasket.
com той заяви, че 
не иска да се спи-
ра първенството, 
но не вижда как то 
може да бъде до-
играно. 

„Всеки иска да си упражня-
ва професията. Ако има ня-
каква възможност, аз съм ЗА 
да се продължи. Въпросът е, 
че нещата не зависят от нас. 
Смятам, че играчи, треньори 
и фенове искат първенството 
да продължи, но в момента не 
е реалистично да говорим, че 
можем да продължим, нито 
пък след колко време. Ситуа-
цията е извън наш контрол“, 
заяви Колев.

Двамата американци Блейк 
Рейнълдс и Джамал Кинг пре-
ди дни пристигнаха в Бургас, 
след като оправиха пробле-
мите с визите си, но трябва-
ше да се завърнат отново в 
родината си. 

„Изпратихме и чужденците, 

защото сметнахме, че няма 
нужда да стоят в следващите 
две седмици. Американците 
се бяха върнали, даже те стра-
даха най-много, че мачът ня-
ма да се проведе. Аз ги изпра-
тих на летището, до последно 
бях с тях. Питаха кога могат 
да се върнат и кога ще се под-
нови първенството. В начало-
то още никой не разбираше 
сериозността на ситуацията“, 
призна Колев. „Миленко Вел-
кович тръгна в петък с други-
те момчета, които пътуват за 
София, за да се прибере в 
Сърбия. Той е най-уверен и 
сигурен, че след 2-3 седмици 
ще се върне и ще продължим 
сезона“, завърши наставни-
кът.

треньорът на БК „Черноморец”:

не виждам как първенството 
може да се доиграе

Георги рУСинОВ

Изолацията от коронавируса 
се отразява на всеки. Най-засег-
нати обаче са спортистите, кои-
то са свикнали да водят активен 
и динамичен живот. Застоят вкъ-
щи определено не им се отразя-
ва добре. Някои обаче намират 
хитри решения за справянето с 
липсата на движение.

Бургаският любимец на фено-
вете на ЦСКА Стойко Сакалиев 
показа нагледно във видео как 
с подръчни материали от вкъщи 
може да си направите бягаща 
пътека. За целта ви е нужен под 
от плочки, веро и малко вода.

Във видеото Саката изсипва 
верото на земята, смесва го с 
малко вода, разнася го с крак. 
От там насетне се хваща с ръ-
цете за мивката и започва да бя-
га. Показно на три етапа – ходе-
не, леко бягане и накрая на бър-
зи обороти.

„С оглед на ситуацията в момента, знам, че 
е трудно да останем позитивни, но трябва да 
се научим как да поддържаме настроението 
си дори в такива периоди. Ето една забавна 
идея от мен за тренировка вкъщи, която се 

надявам да ви вдъхнови и да повдигне духа 
ви! Искам да ви пожелая да бъдете здрави, 
да останете спокойни и да не се поддавате 
на масовата паника. Останете си вкъщи и па-
зете близките си!“, пише Сакалиев до фено-
вете си.

Стойко Сакалиев си направи 
бягаща пътека от веро и вода

Бургазлията провежда тренировки на суша, 
тъй като басейните са временно затворени

Отлагат Международен турнир 
по акробатика в Бургас
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06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Референдум /п/
13:30 - Живот на граница документален филм 
/България, 2015г./, режисьор Пепа Коши-
шка-Зяпкова
14:00 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на горските мечоци 
анимационен филм
14:45 - Капри тв филм /67 еп./
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:10 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - БНТ на 60 /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Потомци на слънцето тв филм /5 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Бизнес.БГ
21:30 - Джинс
22:00 - БНТ на 60
23:00 - По света и у нас
23:30 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 еп./(12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл/п/
02:15 - Потомци на слънцето тв филм /5 
еп./п/
03:25 - Капри тв филм /67 еп./п/
04:15 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 
еп./п/(12)
05:00 - Още от деня
05:40 - Телепазарен прозорец

06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" 
- анимация, с.3 еп.8
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: "Втори шанс" - 
с.2 еп.19
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.6 еп.49
16:00 - "Едно голямо семейство" 
- еп.7
17:00 - bTV Новините
17:25 - "Лице в лице" - публици-
стично предаване с водещ Цветан-
ка Ризова
18:00 - Премиера: "Опасни улици" - 
с.13 еп.98
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Сълзи от Рая" 
- еп.93
21:00 - "Фермата: Нов свят" - ри-
алити, с.5
22:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
23:00 - bTV Новините - късна емисия
23:30 - "Луцифер" - с.2 еп.16
00:30 - "Стрелата" - с.2 еп.8
01:30 - "Домашен арест" - с.2 еп.16
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Опасни улици" /п./ 
05:30 - "Лице в лице" /п./

06:20 - "Здравей, България" 
09:30 - "На кафе" - предаване
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 3
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Прости ми" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публици-
стично предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
17:55 - "Теглене на Лото 5 от 35 - 
"Златната топка"
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - 
телевизионна игра
19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Откраднат живот: Кръвни 
връзки" (премиера) - с. 8
21:00 - "Игри на волята: България" 
(премиера) - риалити
22:00 - "Пътят на честта" (премиера) 

23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 2
00:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6
01:30 - "Завинаги свързани" 
02:30 - "Слънце и луна" 
04:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6 /п/
05:20 - "Добрата съпруга" - с. 2 /п/

06:30 - Шпионката на Коко - Скри-
та камера
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 Алексан-
дър Томов
14:15 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
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 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
04:30 - Темида - цената на истината - 
с Нина-Никол Хамилтън
05:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич

06:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6 /п/
07:00 - "Инспектор Джордж Джент-
ли" - с. 6
08:50 - "Ангел на Коледа" - романтичен 
филм с уч. на Дженифър Финигън, Джо-
натан Скарфи, Холи Робинсън Пийт, Та-
мо Пеникет и др.
11:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6
12:00 - "Кралицата девственица" - истори-
ческа драма с уч. на Ан-Мари Дъф, Тара 
Фицджералд, Сиена Гилори, Иън Харт, Том 
Харди, Декстър Флетчър и др., II част
14:10 - "Следващото карате хлапe" - екшън 
с уч. на Пат Морита, Хилари Суонк, Май-
къл Айрънсайд, Констанс Тоуърс и др. /п/
16:30 - "Съкровището: Книгата на тайни-
те" - приключенски екшън с уч. на Никъ-
лъс Кейдж, Даян Крюгер, Джъстин Барта, 
Джон Войт, Хелън Мирън и др. /п/
19:00 - "София - Ден и Нощ" - риали-
ти сериал
20:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7
21:00 - "Железният човек 2" - екшън-фан-
тастика с уч. на Робърт Дауни-мл., Ми-
ки Рурк, Скарлет Йохансон, Гуинет Пол-
троу, Дон Чийдъл, Сам Рокуел, Самюел Л. 
Джаксън, Пол Бетани и др.
23:30 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7 /п/

05:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мла-
дежи до 23 години
07:00 - Куриози
07:25 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, втори ден
09:25 - Снукър: Шампионат на Китай, 
трети ден, директно
14:25 - Топ 5
14:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, жени
15:00 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мъ-
же, директно
18:05 - Топ 5
18:10 - Куриози
18:30 - Конен спорт: Световно пър-
венство за младежи в Белгия
19:30 - Мотоциклетизъм: 24 часа на 
Бол д'Ор, обзор
20:00 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, трети ден
21:00 - Новини
21:05 - Волейбол: Европейско пър-
венство за мъже, четвъртфина-

ли, обзор

06:00 - "Гаражът на Джей Лено" - ри-
алити, с. 2
06:50 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 3 /п/
07:50 - "Черният списък" - с. 4 /п/
09:10 - "Да се посмеем"
10:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1 /п/
11:00 - "В.И.П" - с. 4
12:00 - "Хавай 5-0" - с. 6 /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 3
14:00 - "Черният списък" - с. 4
15:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
16:00 - "Женени с деца" - с. 2, 2 еп.а
17:00 - "Американска нинджа 2" - екшън с 
уч. на Майкъл Дудикоф, Стив Джеймс, Ла-
ри Поиндекстър, Гари Конуей и др. /п/
19:00 - "Игри на волята: България" - ри-
алити /п/
20:00 - "Военни престъпления: Лос Ан-
джелис" - с. 4
21:00 - "Хавай 5-0" - с. 6
22:00 - "Герой" - екшън с уч. на Джет Ли, 
Тони Лунг Чу-Уай, Маги Чунг Ман-Юк, Жан 
Зъи, Чен Дао Минг, Дони Йен и др.
00:00 - "Военни престъпления: Лос Андже-
лис" - с. 4 /п/
01:00 - Еротичен телепазар
03:00 - "Национална лотария" /п/

СПРАВОЧНИК

СРЯДА
Температура: 16/20°C
Облачно, кратък дъжд
Вероятност за валежи: 71%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 59%

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 15/23°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 37%
Вероятност за буря: 3%
Облачност: 44%

Âðå ìå òî Â Áóð ãàñ

С Решение № 13/09.03.2020г. на управителя на „Благо-
устройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по пуб-
личен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 
от 3 /три/ години на недвижими имоти - собственост на 
„Благоустройствени строежи” ЕООД при следните параме-
три за провеждане на търга:

1. Недвижим имот, представляващ зона „А” с обща за-
крита площ от 100 кв. м., обособена част от Стопански 
двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД до Гробищен 
парк – гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 
500,00 (петстотин) лв. без включен ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 50,00 (петдесет) лв. 
без включен ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 
1 500,00 (хиляда и петстотин) лв. без включен ДДС.

2. Недвижим имот, представляващ зона „Б” с обща за-
крита площ от 100 кв. м., обособена част от Стопански 
двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД до Гробищен 
парк – гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 
500,00 (петстотин) лв. без включен ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 50,00 (петдесет) лв. 
без включен ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 
1 500,00 (хиляда и петстотин) лв. без включен ДДС.

3. Недвижим имот, представляващ зона „В” с обща за-
крита площ от 100 кв. м., обособена част от Стопански 
двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД до Гробищен 
парк – гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 
500,00 (петстотин) лв. без включен ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 50,00 (петдесет) лв. 
без включен ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 
1 500,00 (хиляда и петстотин) лв. без включен ДДС.

4. Недвижим имот, представляващ зона „Ж” с обща за-
крита площ от 144 кв. м., обособена част от Стопански 

двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД до Гробищен 
парк – гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 
720,00 (седемстотин и двадесет) лв. без включен 
ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 72,00 (седемдесет 
и два) лв. без включен ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 
2 160,00 (две хиляди сто и шестдесет) лв. без включен 
ДДС.

5. Недвижим имот, представляващ зона „З” с обща за-
крита площ от 96 кв. м., обособена част от Стопански двор 
на „Благоустройствени строежи” ЕООД до Гробищен парк 
– гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 
480,00 (четиристотин и осемдесет) лв. без включен 
ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 48,00 (четиридесет 
и осем) лв. без включен ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 
1 440,00 (хиляда четиристотин и и четиридесет) лв. без 
включен ДДС.

6. Недвижим имот, представляващ зона „И” с открита 
площ от 21,00 кв.м.,обособена част от Стопански двор на 
„Благоустройствени строежи” ЕООД до Гробищен парк – гр. 
Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 
10,50 (десет лева и петдесет стотинки) лв. без включен 
ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 1,50 (един лев и пет-
десет стотинки) лв. без включен ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 
31,50 (тридесет и един лева и петдесет стотинки) лв. без 
включен ДДС.

Търгът да се проведе на 03.04.2020 г. от 10:00 часа, в 
административната сграда на „Благоустройствени строежи” 
ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20.

II. Определям следните параметри за провеждане на търга:
1. Начин на плащане – достигнатата тръжна цена ще се 

заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустрой-
ствени строежи” ЕООД - IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 
888521, ВIС: UBBSBGSF, БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОН БУР-
ГАС, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на реше-
нието за определяне на спечелилия търга.

2. Преди сключване на договора за наем, кандидатът 
внася депозита за гаранция за стриктно изпълнение на до-
говора в посочения размер по банкова сметка на „Благо-
устройствени строежи” ЕООД.

3. Определеният размер на депозита за участие в тръжна-
та процедура за всеки отделен обект може да бъде заплатен 
по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД, 

IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 888521 
ВIС: UBBSBGSF
БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС
или в касата на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. 

Иван Богоров 20, в срок до 16:00 часа на 02.04.2020 г.
4. Преди сключване на договора за наем, участникът 

представя в оригинал Удостоверения за липса на липса на 
задължения /публични и/или частни/ към държавата и Об-
щина Бургас.

5. Изисквания към кандидатите: 1. Да са физически или 
юридически лица. Да бъдат регистрирани като едноличен 
търговец, търговско дружество или кооперация, или като 
дружество по законодателството на държава-членка на Ев-
ропейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Дър-
жавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕО-
ОД; 3. Да не са в производство по несъстоятелност или лик-
видация; 4. За кандидата – юридическо лице да не е пред-
видено неговото прекратяване в срок до 2024г. включител-
но.

6. Документи, които задължително следва да се съ-
държат в предложенията за участие в търга: 1. Заявле-
ние за участие /по образец/; 2. Копия на документи удос-
товеряващи внесен депозит за участие в търга и за закупе-
на тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално със-
тояние на кандидата; 4. Документи, издадени от съответни-

те компетентни органи и организации, за удостоверяване, 
че кандидатът: - не се намира в производство по несъсто-
ятелност; - не е в производство по ликвидация; 5. Копие от 
дружествен договор, учредителен акт или устав – за кан-
дидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е пред-
видено неговото прекратяване в срок до 2024 г. включи-
телно; 6. Подписани декларации /по образец/: - за извър-
шен оглед, за наличие или липса на задължения към Дър-
жавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕО-
ОД; 7. Подписан проекто-договор, съгласно документация-
та за участие в тръжната процедура; 

 7. Тръжна документация ще се получава всеки работен 
ден до 12:00 часа на 02.04.2020 г. включително, срещу 
сумата от 50,00 лв. (петдесет лева) без ДДС, платими в 
касата на административната сграда на „Благоустройстве-
ни строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на 
процедурата.

8. Документи за участие в търга /след закупуване на 
тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден 
от 8:30 до 16:30 часа в административната сграда на „Бла-
гоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в 
гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 16:00 
часа на 02.04.2020 г.

9. Оглед на имота може да се извършва след предвари-
телно записване на тел. 056/813 226.

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за участие в тър-
га за отдаване под наем на посочения недвижим имот, как-
то следва:

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

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

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

Държавата.

СЪОБщЕНИЕ



Дона МИТЕВА

След първия шок около извън-
редното положение и неистовото 
търсене на предпазни средства – 
основно маски и ръкавици, запо-
чна да се търси и естетика в кри-
зата. Маските от памучен плат – 
традиционно бели, вече се шият 
от бургаски дизайнери, в Опера-
та, а в Приморско има и добро-
волки, които са се заели с тази ми-
сия. Започна обаче  и да се на-
лага модна тенденция и в това 
предпазно средство. Поръчват 
се маски с пролетни принтове, 
такива с герои от комикси. Мо-
дерни са и черно-белите точки. 
За децата има и маски с мечета, 
зайчета и кукли. Използват се и 
свежи, ведри цветове.

Майсторките от Операта, ко-
ито се включиха в направата на 
маски, продължават да са тра-
диционалистки и шият от бял 
плат.

Вместо маска - 
спортен бъф – шал, маска, бандана, 
предлагат от „Зелена Странджа”. 
Владимир Димитров, който е осно-
вател на нестопанската организа-
ция, обяви това в социалните мре-
жи. Този бъф е за многократна упо-
треба, разбира се, след изпиране. 

Той е универсален и 
многофункционален, 
както се вижда от 
публикуваната сним-
ка, на която се виж-
да, че може да служи 
за маска, шал, шап-
ка, лента за коса и 
какво ли още не.  Ди-
зайнът, както се очак-
ва, е тематичен - „Тур 

Странджа" и 
скица на всич-
ки  населе-
ни места по 
маршрута, ка-
то подготовка 
за преминава-
нето му след 
отпадане на 
изолацията. 
Безплатна е 

доставката до ад-
рес в Бургас, уточняват от 
Зелена Странджа или  пък 
по куриер за сметка на по-
лучателя.

В онлайн магазините се 
предлага още по-голямо 
разнообразие от десени 
на маски. Правят впечат-

ление такива, които са 
на целувки или пък на 
черепи.

Цветни, пъстри или бе-
ли маски - всеки прави 
сам своя избор. Важно-
то е едно – платът да е 
памучен и с добро ка-
чество, категорични са 
шивачи и потребите-
ли.  А онзи, който я но-
си, да не си мисли, че 
е панацея.

Cy
 an

M
a g

en
 ta

Ye
l lo

w
Bl

ac
k

ЧфБулевард16 20-22 МАРТ 2020

Папарак

11 
съ

Шедьоври на б

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

Цветни маски и пролетни принтове
Модна 

тенденция

По идея на „Черноморски фар“: 
Предпазните маски с щампа 

„аз пазя Бургас!“

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

Жените от Операта работят неуморно

Поредният нов бонус за 
новорегистрираните он-
лайн клиенти на efbet е ве-
че факт. Родният букмей-
кър пусна уникален по ро-
да си казино бонус – 1000 
лв. С него любителите на 

различните казино игри, 
които искат да изживеят 
тръпката от играта, ще мо-
гат многократно да го на-
правят - с едно натискане 
на слот барабана и с някол-
ко превъртания на слот ро-

тативките в онлайн казино-
то на efbet. 

 

Какви са условията 
за получаване на 
бонуса? 

Всеки почитател на вир-
туалните забавления, който 
иска да получи този бонус, 
трябва задължително да е 
нов клиент на онлайн кази-
ното на efbet.com. Важно 
е да се отбележи, че мак-
сималната сума на бонуса 
е 1000 лв. Какво значи то-
ва? Ако клиент депозира 
500 лв. например, бонусът 
който ще получи ще бъде 
1000 лв., но ако направи де-
позит на стойност 2500 лв., 
то тогава сумата отново ще 
бъде 1000 лв., тъй като това 
е лимитът на бонуса.

efbet e съпричастен към 
случващото се в страна-
та. Бъди съпричастен и 
ти, остани у дома!

1000 лв. начален онлайн 
казино бонус от efbet
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