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Онлайн тържества  
и домашен купон с вино и шаран

Пред Бургаската  
уМБаЛ - Без фургОн 

Стр. 2

Коронавирусът погуби легендарния 
капитан Христо МушковСтр. 2

Превърнаха 
поляна  

до Шилото  
в корица  
от филм  

на ужасите

Покрай 
пандемията ядем 

повече месо

Дона МИТЕВА

 Оживлението пред бургаската 
университетска болница не е по-
различно и в момента, от това, ко-
ето винаги е било. Ако не се видят 
онези хора, облечени почти като из-
вънземни и които рязко напомнят 

за пандемията и критичната ситуа-
ция, в която се намира целият свят. 
Бургас не прави изключение, ма-
кар за просещата жена това да не 
означава нищо. Тя продължава да 
досажда на хората и да протяга до-
садно ръка – без маска, навирайки 
се в личното им пространство, без 

вероятно да е и достатъчно инфор-
мирана за случващото се. 

Прави впечатление, че голяма част 
от чакащите за едно или друго пред 
т.нар. нов или хирургичен корпус на 
УМБАЛ- Бургас, както всички го зна-
ят, са с прилежно сложени маски. 
Има и изключения, но да не забра-

вяме, че маските на открито и при 
спазване на дистанция не са задъл-
жителни.

Целта на посещението на репор-
тер от вестника пред здравното за-
ведение е да се запознае на място 
с така наречените „триажни фур-
гони“.
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Земеделски производители  
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В СРЕДЕЦ

Стр. 

3

Cy
 an

M
a g

en
 ta

Ye
l lo

w
Bl

ac
k



Чф2 10-12 НОЕМВРИ 2020

Н
ов

ин
и

Георги РУСИНОВ

Поляна в близост до връх Ши-
лото в Меден рудник се превър-
на в корица от филм на ужасите. 
Тази събота  недобросъвестно 
изхвърлили кости от едри живот-
ни на нерегламентирано смети-
ще. Сигнал за това е подаден до 
Общината. От там обясниха, че 
цялото сметище е премахнато, а 
биологичните останки са изпра-

тени на екарисаж в неделя.
Ветеринари коментираха пред 

„Черноморски фар“, че най-веро-
ятно това са две заклани телета от 
някоя от кооперациите наблизо. 
Ако е било от кланица, костите щя-
ха да са много повече, добавят те.

От Община Бургас призовават 
всеки, който има информация кой 
е причинителят на умишленото 
замърсяване, да се обади на 112, 
за да бъде открит и наказан.

Превърнаха поляна до Шилото 
в корица от филм на ужасите

Покрай пандемията ядем повече месо
Дона МИТЕВА

Консумацията на месо 
в Бургас се е увеличила, 
твърдят собствениците 
на месарски магазини в 
центъра на морския град. 
По техни думи причината 
е в това, че покрай 
COVID-ограниченията се-
мействата много по-чес-
то обядват и вечерят за-
едно. Една част от тях се 
въздържат и от честото 
ходене по ресторанти.

„Сега, когато големите 
ученици са отново на 
дистанционно обучение, 
също се усеща увеличен 
интерес към мръвките”, 

категорични са месари-
те, чиито магазини се на-
мират в центъра.

Техен колега с магазин 
в квартал „Зорница” 
твърди, че клиентелата 
му е постоянна и не за-
белязва по-висок инте-
рес към месата.

Със сигурност едно е 
ясно – всеки купува това, 
което е по джоба му. Да 
не забравяме, че големи-
те вериги магазини не-
прекъснато правят про-
моция на различни видо-
ве месо и голяма част от 

бургазлии предпочитат 
да пазарят там.

 Онези, с по-големи фи-
нансови възможности и 
по-деликатни вкусови 
претенции, залагат на ме-
сарските магазини и про-
давачите, които познават 
лично, осланяйки се на 
това, че те винаги им пре-
поръчват не най-масово-
то, а най-прясното.

Все по-често могат да 
бъдат забелязани сред 
асортимента на магази-
ните за месо и кюфтета 
от конско месо, различ-

ни мръвки от телешко, 
различни видове пресни 
луканки или готови роле-
та. Въпреки това най-ма-
сово продължава да се 
харчи пилешкото и свин-
ското. Целите зайци или 
пък пуешкото месо също 
дърпат окото на купува-
чите.

По данни на Системата 
за агропазарна икономи-
ка  в началото на този 
месец свинският бут се 
предлага от 7,00 до 10,50 
лв./кг. Средната цена е 
8,97 лв./кг. Спад от 4% се 
наблюдава в Стара Заго-
ра. Свински врат се про-
дава на цени от 7,90 лв./
кг до 14,50 лв./кг и сред-
на за страната 10,76 лв./
кг. Намаление от 2% има 
в Хасково.

При телешко месо с 
кост цените на дребно са 
с марж 7,50-12,60 лв./кг и 
средна цена 9,63 лв./кг. 
Цените на телешки шол 
са с нива 11,20-17,50 лв./
кг и средна цена за стра-
ната 14,98 лв./кг.

Замразените пилета са 
с цени на дребно от 3,99 
до 5,79 лв./кг при средна 
цена от 4,88 лв./кг. Цени-
те на дребно на стандарт-
ни яйца са от 0,16 лв./бр. 
до 0,36 лв./бр., а средна-
та цена е 0,27 лв./бр.

“Топлофикация-Бургас” АД  уведомява своите клиенти, че във връз-
ка с понижаване на средно денонощните температури под норматив-
ните и неблагоприятната дългосрочна прогноза  и в изпълнение на 
чл.3, ал.2 от Наредба № Е-РД-04-1 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяване-
то, от 11.11.2020 г. пристъпва към поетапно включване на отоплението 
(първо детски градини, болници, училища и жилищни сгради).

Запълването на вътрешните отоплителни инсталации е необходимо 
да се извърши при отворени радиаторни и терморегулаторни вентили 
на всички отоплителни тела (радиатори) по апартаменти.

С цел да се избегнат наводнения и щети в жилищата на клиентите, 
отоплението ще бъде пускано само в абонатните станции със запъл-
нена вътрешна отоплителна инсталация. 

Клиентите, които желаят отоплението им да бъде пуснато по-късно, 
трябва да представят в съответните районни бази молба и протокол, 
подписан от 2/3 от живущите.

Георги РУСИНОВ

В МВР не са готови за работа с 
болни от коронавирус и служители 
масово не са  доволни от този 
факт. Това коментира пред репор-
тер на „Черноморски фар“ замест-
ник-председателят на най-голямата 
синдикална организация в систе-
мата СФСМВР Генади Тенев. По-
следно бе решено, че и служители 
на МВР ще превозват при нужда 
болни от COVID-19 с така наречени-
те полицейски линейки. Освен това 
ще помагат на РЗИ-тата при връ-
чване на постановленията за ка-
рантина. 

„Дори на места има конфликти, 
тъй като те си изпълняват задълже-
нията, но нямат достатъчно пред-
пазни облекла и средства. Ходят, 
вършат си работата, а в крайна 
сметка не сме на първа линия. Ко-
лега, който е с болна съпруга и 
друг, който детето му е с някакво 
заболяване, ги пращат да се зани-
мават с COVID-болни и те отказват. 
Притесняват се за семействата си. 
Няма нищо раздадено като лични 
предпазни средства – маски, де-
зинфектанти, ръкавици. Общо взе-
то, по места колегите сами се опра-
вят“, заяви Тенев.

По информация на синдиката до 
момента само в София има разда-
дени защитни костюми за едно-
кратна употреба, които са предос-
тавени от МВР. Поради това те ще 
пуснат писмо до министъра с пита-
не за организацията на полицей-

ските линейки, тъй като 
нямат информация ня-
къде другаде освен в 
столицата да са пре-
доставени такива пред-
пазни средства.

В неделя, на профе-
сионалния си празник, 
служители на МВР от 
цялата страна се събра-
ха на национален про-
тест в София. Тенев ко-
ментира, че и от него не 
е последвало нищо 
спрямо исканията им. 
Масово в България се 
провеждаха протести 
на служителите във Въ-
трешното министерство 
с искане за увеличава-
не на заплатите им с 
30%. Обидени са от фа-
кта, че не са включени 
в списъка с агенциите и 
службите, които се во-
дят официално на пър-
ва линия.

„Освен че министъ-
рът избяга на 10-ата ми-
нута, нищо не се случи. 
Нещо му стана неудоб-
но след като председателят ни за-
почна речта и реши, че рязко му се 
тръгва. Говорил, че 15-те процента 
щели да станат 20, като се сложело 
прослуженото време и извънред-
ният труд, който ще се заплаща от 
Нова година. Това е абсурд. Извън-
реден труд, който ти се заплаща, да 
го слагаш като заплата. Така се 

правят аритметики в МВР. Ние си 
настояваме за 30%, защото искаме 
да бъде адекватно увеличението 
ни, както на останалите. Борисов 
ни благодари, че сме на първа ли-
ния, министърът и той се изказа, че 
сме на първа линия, както и кмети-
цата на София. В бюджета обаче 
пише 15%, а не 30% като на тези на 
първа линия. Това е подигравка с 
хората“, обясни синдикалистът и 
добави, че това е един от най-ма-
щабните протести. Над 4500 души 
са присъствали, като и тези от Бур-
гас не са малко – около 120.

По темата с предпазните облек-
ла Тенев обясни, че на самия про-
тест са чули абсурдни неща.

„Как работи разследващ поли-
цай със заразени? Отива на адрес, 
оставя постановлението, дърпа се 
на разстояние, звъни на болният, 
той излиза, стоят на 3 метра раз-
стояние, докато го подпише, после 
го връща. Абсурди“, добави той.

На запитване от „Черноморски 
фар“ от Областна дирекция на 
МВР-Бургас отговориха, че Дирек-
цията разполага със защитни кос-
тюми още от първата вълна. Раз-
лични са обаче от тези, които сега 
се раздават. 

В МВР не са готови за работа 
с болни от COVID-19

Областната дирекция има защитни костюми още от първата вълна

Обичайната опашка през деня пред един от месар-
ските магазини в центъра на града
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Георги РУСИНОВ

Новината, че Община Бургас се до-
питва до бургазлии как да се празнува 
Никулден тази година, който ще е по-не-
обичаен заради COVID-19 ситуацията, 
предизвика повече коментари в соци-
алните мрежи, отколкото може би в са-
мата анкета. Припомняме, че инициати-
вата обяви кметът Димитър Николов 
във фейсбук страницата си. 

„Предстои ни един много различен 
Никулден. Такъв, какъвто историята на 
Бургас не познава. Свикнали сме на то-
зи ден да празнуваме заедно, да изжи-
вяваме емоцията на празника с много-
бройни градски събития и многохиляд-
ното участие на бургазлии и хората, ко-
ито обичат Бургас.

По това време на годината винаги е 
започвала ускорената подготовка за 
нашия, бургаския Никулден. Ще я стар-
тираме и сега въпреки особената ситуа-
ция.

Градът ни винаги е празнувал и сега 
заедно трябва да вземем решение как 
да отбележим Никулден тази година.

Всяка идея е полезна и ценна! Може-
те, освен в анкетата, да отправяте пред-
ложенията си и на media@burgas.bg.

Каквито и решения да вземем, най-

важното е здравето, а празникът да е в 
душите ни!

Бъдете здрави и нека свети Николай 
Чудотворец бди над Бургас и всички 
нас!”, написа той.

Разбира се, анкетата все още е ак-
тивна и ако имате желание, дайте мне-
нието си в нея. Ние ще ви запознаем с 
част от по-интересните предложения на 
бургазлии за това как да се празнува 
Никулден 2020. Не е необходимо да се 
казва, че след като коментарите са във 
Фейсбук, то една голяма част от тях са 
изцяло хейтърски. Тях ще ги преско-
чим. 

Отбелязваме, че повечето хора отго-
варят „онлайн“ на въпроса как трябва 
да се празнува. Те предлагат част от 

обичайните събития, които се случват 
всяка година на празника на Бургас, да 
се проведат, но да се предават онлайн, 
за да се избегне струпване. Има и ме-
раклии, които все пак искат да присъст-
ват на събитията и дават за пример ор-
ганизацията за Великден. Отговаря им 
се, че тогава беше доста по-различно, 
масово си стояхме вкъщи и отидоха 
много малко бургазлии за едно събитие 
на голям площад. 

„Нека изкарат да раздават рибения 
курбан пак, пък ще видиш колко ще се 
спазва дистанция“, отговаря един от по-
требителите.

Често в коментарите се среща и иде-
ята бургазлии да си празнуват вкъщи с 
риба и вино. Тук дори бургазлия пред-

лага Социален патронаж да разнася 
безплатно риба и вино до домовете. 
Подобни коментари, но само за шаран 
се срещат също доста.

Намаляне на данъци, цената на би-
летчето, премахване на „синя“ и „зеле-
на зона“, безплатни градски тоалетни и 
запълване на дупки са други навярно 
сериозни пожелания за празника. 

Под една от публикациите ни в интер-
нет най-коментиран и харесван комен-
тар е за отиването на гости у кмета Ди-
митър Николов. Идеята е шеговито под-
хвърлена, разбира се, но успява да 
привлече внимание. 

Едно от резонните предложения бе 
да не се организира абсолютно нищо и 
всички пари, които по принцип се хар-
чат за Никулден да отидат за болници-
те в помощ борбата с COVID-19. Голяма 
част от коментиращите пък посочват, 
че с тази анкета администрацията се 
измъква от отговорност. Преобладава 
мнението, че в момента не е време за 
празници. В тази връзка една бургаз-
лийка предлага всички да си празнува-
ме вкъщи, а Общината може да се по-
грижи единствено да организира заря 
над всеки квартал на града. Традицион-
ното запалване светлините на нового-
дишната елха също може да стане он-
лайн, с концерт или не, добавят други.

Очевидно е, че се обмисля вариант 
да има празник все пак, но явно тази 
година Никулден ще е далеч по-разли-
чен от други години. 

Ина ПЕТРОВА 

Няколко вида лекарства изчезна-
ха от аптечната мрежа в Бургас. 
Причината е, че са свързани с 
COVID-19 и масово се купуват.

В момента на пазара се очертава 
липса на медикамент против тром-
бози, вид антибиотик и антивирусен 
препарат. „Липсва нискомолекуля-
рен хепарин, във всичките му фор-
ми, от всичките му производители. 
Той се използва за разреждане на 

кръвта. Липсва и антивирусният пре-
парат „Авирон рапид“. Няма също 
антибиотик, азитромицин. Той се 
произвежда от различни фирми, но 
също го няма в нито една от форми-
те му“, обясниха фармацевти в Бур-
гас. 

По-голямото им търсене започна-
ло от миналата седмица. Хората се 
презапасявали, след информации, 
че помагат в случай на коронавирус. 
„Купуват се от хора, които нямат 
нужда, а тези, които наистина се 

нуждаят - не достига до тях“, комен-
тират в бранша.     

Дефицитните лекарства липсват и 
по складовете на едро в Бургас. Хо-
рата обикалят от аптека на аптека, в 
случай, че някъде са останали еди-
нични бройки. 

По информация на фармацевти, 
засилен интерес се наблюдава и 
към  аспирин протект. Причината от-
ново е, че влиза в лечението на 
COVID-19. Очакванията са и той да 
попадне в групата на дефицитните 

медикаменти.
В национален план също се появи-

ха  данни за недостиг на антитром-
ботични лекарства, кортикостерои-
ди и антибиотици от различни групи. 
Болниците са добре снабдени с тези 
лекарства, казват от Асоциацията на 
собствениците на аптеки. Пробле-
мът засягал конкретно домашното 
лечение. От Здравното министер-
ство коментират, че на българския 
пазар има налични медикаменти от 
въпросните групи.

Таксата на то
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Дефицит на лекарства заради COVID-19

Бургазлии за Никулден 2020 - онлайн тържества  
и домашен купон с вино и шаран

Михаил кОЛЕВ

Коронавирусът отне живота на известния и 
уважаван в Бургас и страната капитан Христо 
Мушков. Той си отиде от този свят на 6 ноем-
ври на 80 години. Наскоро – на 19 октомври 
капитанът навърши кръглата годишнината, ка-
то тогава бе в добро общо здравословно със-
тояние по думи на хора, присъствали на съби-
тието. Веднага след рождения си ден обаче 
той е започнал да се чувства зле, а буквално 
за една седмица смъртоносният вирус го е съ-
сипал. 

Капитан Мушков бе погребан вчера в Бур-
гас, а ритуалът премина при строго спазване 
на противоепидемичните мерки. Венци бяха 
изпратени от институциите в града, от Мор-
ското училище, както и от Клуба на моряците-
ветерани, където кап. Христо Мушков бе пред-
седател.

„Загубихме един прекрасен човек, изключи-
телно възпитан и умен. Няма друг такъв. Ще го 
по запомня именно като такъв”, заяви негова 
близка пред вестник „Черноморски фар”.

„Прекрасен човек! Почивай в мир, кептън! 
Дълбок поклон! Ще ми липсваш много! Ще  ос-
танеш  завинаги в сърцето ми”, изля мъката си 
в социалната мрежа инж. Христина Жабова, 
директор на Морското училище в Бургас.

Капитан Христо Мушков е роден на 19 ок-
томври 1940 година в Ямбол.

През 1969 година е завършил ВВМУ „Никола 
Вапцаров” във Варна. Специалността му е 
„Корабоводене”. След завършване на учили-

щето работи като помощник-капитан, пилот и 
капитан на кораби от Гранични войски, „Чер-
номорски риболов”, Пристанище - Бургас, 
БМФ, Океански риболовни кораби. Председа-
тел е на Съюза на моряците ветерани в Бур-
гас. Като офицер е служил във Военномор-
ския флот. В Бургас служи в Средното специ-
ално училище по морски и океански риболов 
(ССУМОР) „Ген. Владимир Заимов” като пре-
подавател, заместник-началник и началник. 
След закриване на училището работи като 
експерт и зам.-началник на Държавната ин-
спекция по корабоплаване (ДИК) – Бургас. 
Двамата му синове също са моряци.

 Пo врeмe нa трудoвия cи cтaж e кaпитaн нa 
кoрaби в Чeрнoмoрcки рибoлoв, бил e кaпитaн и 
нa чужди кoрaби, нa вoeнизирaнa длъжнocт. 
Мушкoв вoдeшe лeкции зa кaпитaни в рибарското 
приcтaнищe „Бългaрия Пoрт Уecт“. Тoй дocкoрo 
бe прeдceдaтeл нa Упрaвитeлния cъвeт нa мoря-
цитe-вeтeрaни и Клубa нa мoрякa в Бургac. 

Известен е като първият български капитан, 
попаднал в плен на сомалийски пирати. Това 
става на 12 януари 1998 година, когато корабът 
„Алфа БГ”, плаващ под флаг на Република Бе-
лиз, претърпява авария на път от Танзания за 
Йемен  и трябва да пусне котва във водите на 
Сомалия, за извършването на ремонт. Екипа-
жът от 15 души, сред които 11 българи, бива 
атакуван с оръжия от пиратите, които държат 
в плен кораба в продължение на 31 дни. След 
платен откуп развръзката завършва с поло-
жителен край и на 12 февруари морският съд 
продължава курса си.

Коронавирусът погуби легендарния 
капитан Христо Мушков

кРИМИ

ОБЯВЯВА:
I. Открита тръжна процедура за провеждане на публични търгове  с явно наддаване с фактическо 

провеждане на 16.11.2020 год. за продажба на  недвижими  имоти – частна общинска 
собственост,находящи се в с.Люляково, Община Руен, с характеристики и първоначална тръжна про
дажна цена, както следва: 

№ Идентификация на 
имота

Площ
кв.м АОС

Първоначална 
тръжна продажна 
цена без ДДС/лв/

Час на 
провеждане

Определен депозит за 
внасяне при участие 

(30 %) лв
1 УПИ VIобщ, кв.44 882 6156 4586,00 9.30 1375,80
2 УПИ VIIобщ, кв.44 1005 6152 5025,00 10.30 1507,50
3 УПИ II430, кв.44 1109 6151 5545,00 11.00 1663,50
4 УПИ III430, кв.44 901 6150 4685,00 11.30 1405,50
5 УПИ IV430, кв.44 888 6149 4618,00 12.00 1385,40
6 УПИ Vобщ, кв.44 844 6148 4389,00 13.00 1316,70
7 УПИ VII430, кв.45 865 6147 4498,00 13.30 1349,40
8 УПИ VI430, кв.45 1003 6146 5216,00 14.00 1564,80
9 УПИ V430, кв.45 903 6145 4786,00 14.30 1435,80

Спечелилият търга да заплати окончателно достигна
тата цена в търга, дължимите данъци и режийни разнос
ки в касата на Общината или по банков път в срок, оп
ределен в заповедта по чл. 57, ал.1 от НПУРОИ .

Внесеният депозит за участие да се прихване от дос
тигнатата крайна цена в търга.

Депозит в размер на 30% от началната тръжна цена 
за имота, предмет на търга, следва да бъде внесен в ка
сата на Общината или по банков път по сметка 
BG72BUIN95613300506178, банков код: BUINBGSF  към 
Алианц Банк България АД до 16.00 ч. на 13.11.2020 г.

Срок за подаване на заявления за участие - до 
16ч. на 13.11. 2020 г. в административната сграда 
на Община Руен. 

 Оглед на имота да се извършва до 16.00ч. на 
13.11.2020 г. включително след подаване на молба до 
кмета на Общината

Всички насрочени търгове да бъдат проведени в 
стая № 22 на Общинска администрация от нарочна 

назначена комисия.
ІІ. Определя следните задължителни документи 

за участие:
1. Заявление свободен текст;
2.Копие от документ за регистрация /Решение за 

вписване в Търговския регистър/;
3. Удостоверение за актуално състояние – за ЕТ и ЮЛ;
4. Удостоверение за ЕИК/БУЛСТАТ;
5. Копие от личната карта за участниците – физиче

ски лица;
6. Копие от квитанция за внесен депозит;
7. Декларация за предоставяне на лични данни;
8. Пълномощно с нотариална заверка, когато се 

участва чрез пълномощник.
За справки и контакти: Община Руен, тел. 

05944/6233- вътр. 122
ИСМАИЛ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН

Ограбиха 
таксиметров 
шофьор в 
Меден рудник

Таксиметров шофьор е бил 
обран в бургаския комплекс 
„Меден рудник”. Това съобщи-
ха от пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Установено е, че момче и моми-
че са поискали от шофьора да 
ги откара от блок 100 в компле-
кса до пункт за цветни метали 
накрая на Меден рудник, а 
после да ги върне обратно. 
След като оставил клиентите 
си, 56-годишният бургазлия е 
забелязал, че от колата му 
липсва неговият работен  
таблет. В резултат на бързите 
полицейски действия са уста-
новени извършителите на дея-
нието.  Това са 31-годишен кри-
минално проявен бургазлия и 
17-годишна бургазлийка. 
Констатирано е, че пряк извър-
шител на кражбата е момичето, 
което продало таблета на 30-го-
дишен бургазлия. Откраднатата 
вещ е намерена и иззета. 
Бургазлийката е задържана за 
срок до 24 часа със заповед за 
полицейско задържане. По слу-
чая е образувано бързо произ-
водство.

В каблешково 
задържаха пиян 
зад волана

Мъж, шофирал след употре-
ба на алкохол, е бил задържан 
в Каблешково. Това съобщиха 
от пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. Зад 
волана на джип „Чероки” е бил 
55-годишен бургазлия. 
Полицейските служители от 
Районно управление – Поморие 
установили, че той шофира в 
нетрезво състояние. 
Направеният тест отчел 1,61 
промила алкохол в кръвта му. 
Водачът отказал да даде кръв-
на проба за химичен анализ. По 
случая е образувано бързо про-
изводство.

Как да се празнува по време на извънредна обстановка

Идея: Парите да 
отидат за болниците, 
които се борят  
срещу болестта



Дона МИТЕВА

Оживлението пред бурга-
ската университетска бол-
ница не е по-различно и в 
момента, от това, което ви-
наги е било. Ако не се видят 
онези хора, облечени поч-
ти като извънземни и кои-
то рязко напомнят за пан-
демията и критичната ситу-
ация, в която се намира це-
лият свят. Бургас не прави 
изключение, макар за про-
сещата жена това да не оз-
начава нищо. Тя продължа-
ва да досажда на хората и 
да протяга досадно ръка – 
без маска, навирайки се в 
личното им пространство, 
без вероятно да е и доста-
тъчно информирана за случ-
ващото се. 

Прави впечатление, че го-
ляма част от чакащите за 
едно или друго пред т.нар. 
нов или хирургичен корпус 
на УМБАЛ- Бургас, както 
всички го знаят, са с прилеж-
но сложени маски. Има и из-
ключения, но да не забравя-
ме, че маските на открито и 
при спазване на дистанция 
не са задължителни.

Целта на посещението на 
репортер от вестника пред 
здравното заведение е да 
се запознае на място с 
така наречените „три-
ажни фургони“.

Триажни фур-
гони в УМБАЛ- 
Бургас няма да 
има, защото 
те не са необ-
ходими, каз-
ват от лечеб-
ното заведе-
ние. Те се по-
ставят там, къ-
дето няма въз-
можност да се 
отдели приемът 
на хора със съм-
нения за COVID-19 
от останалите. 

В бургаската бол-
ница това е направено. 
Осигурена е безопасност 
на останалите пациенти, под-
чертават от здравното заве-
дение и допълват, че в тези 
центрове не се вземат само 
PCR-проби и в никакъв слу-
чай не трябва да се приемат 
като пробонабирателни пун-
ктове. В тях и в специализи-
раните линейки пред тях се 
преценява от дежурния екип 
кой пациент е за болница и 
кой за домашно лечение.

През центъра в УМБАЛ-
Бургас минават средно 
между 15 и 20 души на ден. 
Леките случаи се преглеждат 
в линейката и се връщат об-
ратно за домашно лечение.

Опитваме се да проследим 
механизма на работа на въ-
просния център.

Ролята на фургон в УМБАЛ 
играе разширеният изолатор 
на Спешното отделение, къ-
дето се диагностицират тези 
пациенти, които пристигат с 
линейката. 

При пристигането на екипа 
излиза лекарят от триажния 
център и преглежда пациен-
та в самата линейка и ако 
прецени, че е за домашно 
лечение, изписва му нужни-
те лекарства и го връща об-
ратно, без да бъде вкарван 
в триажния център. 

Не рядко има случаи, в 
които тревогата е по-голя-
ма: „Синът ми е с COVID-19, 
аз съм контактна с него, за-
почнах да се замайвам, из-
тръпна ми ръката и затова 
позвъних за линейка“, дават 
пример за оплаквания, които 
не показват конкретни беле-
зи за COVID-19. В този слу-
чай пациентът не е за болни-
ца. Той не влиза в триажния 
център и не се записва като 
преминал през него.

При първичния преглед на 
докарания с линейката чо-
век, ако се установи, че има 
белезите на коварното за-
боляване и е със сериозни 
оплаквания, а някои от тях 
пристигат и с положителни 
тестове – се вкарват в цен-
търа. На хората без тестове 
веднага се прави бърз тест. 
Преценява се дали да се пус-
кат кръвни изследвания. В 
центъра има на разположе-
ние и преносим рентген, с 
който се прави и снимка на 
бял дроб при липсата на та-
кава. Тогава пациентът, ако 
е необходимо, се приема в 
болницата.

Единственият проблем е 
в това, че докато се напра-

вят изследванията 
трябва да се изчак-
ва средно около 2 
часа. Понякога се 
чака и повече.

В триажния цен-
тър работят по 
един лекар, една 
сестра и един са-
нитар на смяна. 

При приближа-
ване от наша стра-

на към входа на цен-
търа, санитарят вед-

нага ни предупреди, 
да се отстраним и не 

пожела да коментира ра-
ботата си. 

Когато няма пациенти вра-
тата на центъра е заключена, 
така че да няма риск някой 
объркал се да нахлуе там. 

А входът се намира меж-
ду този на Спешното от-
деление, където и сега по-
стъпват всички останали 
хора при травми, катастро-
фи, инсулти и т.н. и входа, 
където се изписват пациен-
тите и откъдето се минава 
за Медицински център „Св. 
Николай Чудотворец“.

„Не могат да се смесят по-
тоците“, уверяват от здрав-
ното заведение.

Ако един пациент е устано-
вен в триажа с COVID-19 и е 
решено, че трябва да бъде 
приет в болницата – това ста-
ва през задния вход на ста-
рия корпус, където специа-
лен асансьор го отвежда до 
етажите, отредени за COVID-
болни. На този етап те са 7-и, 
8-и, 10-и етаж, след направе-
ната реорганизация на отде-
ленията. 

95 са местата за болни 
с коронавирус в УМБАЛ- 
Бургас, с тенденция да ста-
нат 110, каквато е заповедта 
на здравния министър.

Има някакъв недостиг на 
медицински персонал, но 
болните в трансформира-

ните отделения се наблюда-
ват от други лекари не ин-
фекционисти, които се кон-
султират с колегите си ин-
фекционисти, обясняват от 
болницата.

Случаите на паник атаки, 
на притеснени хора, първо, 
за това, че толкова близко са 
различните входове, и второ, 
просто от самото заболява-
не, което витае навсякъде, 
не са редки.

„През март и април, кога-
то бе началото на пандемия-
та, идваха в болницата и по-
леки случаи. Самата практика 
бе такава. Сега, през октом-
ври, нещата са урегулирани“, 
обясняват от УМБАЛ. Оттам 
настояват гражданите да се 
обръщат първо към личните 
си лекари и да държат пряк 
контакт с тях. Важно е да няма 

излишна паника, да се мисли 
и действа рационално.

И в Бургас, естествено 
както и в столицата, има 
граждани, които настоятел-
но желаят да бъдат настане-
ни в болницата, въпреки пре-
ценката на триажните цен-
трове. Вероятно тези хора 
са ходили и в другите болни-
ци, където също има разкри-

ти COVID-отделения.
Това, разбира се, е тяхно 

право, но да не забравяме, 
че лекарите са онези хора, 
които трябва да преценят 
трезво, без излишна емоция, 
състоянието на всеки паци-
ент. А пациентите се надя-
ват, че те го правят отговор-
но и с пълното съзнание за 
дадената клетва.

Ако телефоните на джипитата не отговарят, 
това е защото даваме непрекъснато консул-
тации по телефона

Почти всеки втори човек, който има респи-
раторни проблеми – хрема, кашлица, темпе-
ратура, най-вероятно е с COVID-19. С тези па-
циенти по указания работим по телефона. Аз 
в момента имам десет човека с COVID-19, ко-
ито всеки ден ми се обаждат и аз всеки ден 
говоря с тях поне по десет минути, уточнявай-
ки с детайли състоянието им. 

Но нека подчертая, че работата на личните 
лекари е 10% свързана с COVID-19, другите 90 
% е наблюдаване на хронично болните, назна-
чаване изследвания, да правим профилактич-
ни прегледи. Не случайно и половината зара-
зените с COVID-19 лекари са лични. 

Средно по 1500-2000 са пациентите в една 
практика. Големият проблем е, че вече и наши 
колеги, които сме посочили като наши замест-
ници, и те започват да излизат от строя. И 
така, ако двама лекари -джипита са заразе-
ни или карантинирани, близо 4000 души няма 
да получат медицинска помощ. Затова и ръ-
ководим тези процеси по телефона.

Да се сложи една слушалка на пациента на-
истина е добре, но не е всичко.

Ако при някои от пациентите се влошат не-
щата - аз лично ги преглеждам. Имам опреде-
лен час – зелени и червени коридори. Издавам 
предварителни часове, за да няма струпване 
на хора пред кабинета. 

От моите пациенти досега никой не е стигнал 
до болница. Те са между 20 и 40 години.

Но не можем да задължим пациентите пър-

во да търсят нас. Има и такива, които напра-
во отиват в болницата.

 Когато се хванат в първите ден-два симп-
томите е много по-добре, защото ще се огра-
ничат контактите. Добре е и това, че ще мо-
жем да правим тестове. 

По отношение на петте симптома, които 
трябва да има пациентът, както бе описано, 
ами принципно няма как да се случи. Дори 
не всички лични лекари нямат уредите за ме-
рене на сатурацията.

Смея да твърдя, че от моите колеги няма та-
кива, които да се крият от пациентите. Ако те-
лефоните им дават заето, то е защото изклю-
чително много време прекарваме в консулта-
ции по телефона.

Д-р Петко Желязков, личен лекар, председател 
на Сдружението на джипитата в Бургас:

Да се сложи една слушалка на пациента 
наистина е добре, но не е всичко

Чф4 Тема на деня10-12 НОЕМВРИ 2020

Пред Бургаската УМБАЛ - без фургон
4 Ролята му играе разширеният 
изолатор на Спешното 

4 Не се пресичат никъде потоците, 
уверяват от здравното заведение

Сутринта  в поне-
делник в УМБАЛ-
Бургас става ясно, 
че свободните лег-
ла в реанимация са 
осем, останалите са 
заети. Очаква се още 
10 нови легла да  бъ-
дат разкрити.

Знае се, че ситуа-
цията непрекъснато 
се  променя, затова и 
горепосочените дан-
ни дават само мо-
ментна картина.
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Емилия Митева - директор на детска градина 
„Пролет” - Айтос пред „Народен приятел“:

Според разпоредбите на 
Община Айтос, предвид 
опасността от разпростра-
нение на COVID-инфекци-
ята, организацията на ра-
бота в детските градини 
трябва да е изцяло съобра-
зена с динамичната извън-
редна обстановка. Избрах-
ме на случаен принцип три 
детски градини в Айтос -  
ДГ „Пролет”, ДГ „Славейче” и  
ДГ „Здравец”, за да разго-
варяме с директорите за 
противоепидемичните мер-
ки, за режима на децата и 
отношението на родители-
те. В този брой на „Наро-
ден приятел“ разговаряме 
с Емилия Митева - директор 
на ДГ „Пролет” - Айтос.

- Г-жо Митева, какви са 
противоепидемичните мер-
ки във Вашата детска гра-
дина и могат ли родителите 
да бъдат спокойни за здра-
вето на децата си? 

- Родителите, педагогически-
те и непедагогически специ-
алисти - всички ние, вече на-
правихме необходимите стъп-
ки към изграждането на взаим-
но доверие и подкрепа в името 
на спокойствието на децата и 
връщането им към игрите в дет-
ската градина. Както вече е из-
вестно, детската градина беше 
първата образователна инсти-
туция, която поднови своята ра-
бота, след като тя беше преус-
тановена на 13 март, 2020 годи-
на. ДГ „Пролет“, както и оста-
налите детски градини в Общи-
на Айтос възстановиха приема 
на деца от 1 юни, 2020 година, 
и положиха усилия за изграж-
дането на една безопасна, си-
гурна, но и спокойна среда, ко-
ято да гарантира не само физи-
ческото, но и психичното здра-
ве на децата от града.

В ДГ „Пролет“ – град Ай-
тос, База 2, филиали село Ка-
рагеоргиево и село Поляново 
са разработени и приложени 
„План за работа през учеб-
ната 2020 – 2021 година в ус-

ловията на COVID-19“ и „Ал-
горитъм на дезинфекционни-
те мероприятия в условията 
на епидемично разпростра-
нение на COVID-19“ с цел съз-
даване на организация, която 
дава увереност на родители 
и персонал за грижите и кон-
трола, които се осъществяват 
за опазване здравето и живо-

та на децата. 
- Има ли родители, които 

се страхуват да водят деца-
та си в детската градина?

- Към настоящия момент, 
едва 8% от родителите нe во-
дят децата си на детска гради-
на в условията на извънредна 
обстановка. Голяма част от тях 
са живеещи в едно домакин-

ство с възрастни хора, и с та-
кива от рискови групи, както и 
семейства с новородени. При-
близително 70% от децата по-
сещават редовно ДГ „Пролет“ 
– град Айтос. Средният списъ-
чен състав на децата в градин-
ските групи на ДГ „Пролет“ – 
град Айтос е около 25 деца в 
група. На 06.11. 2020 г., напри-
мер, детска градина са посети-
ли средно около 17 деца в гру-
па (от 14 до 22 деца в различ-
ните групи). 

- Кажете ни по-подроб-
но за мерките, които сте 
предприели в детското за-
ведение?

- В детската градина се 
спазват общите здравни мер-
ки и се прилага стратегията 
на дистанция (невзаимодейст-
вие) между децата и персона-
ла от отделните групи. Дей-
ностите се организират така, 
че децата от една група да бъ-
дат разделяни на по-малки гру-
пички, които да играят различ-
ни игри или да се въвличат в 
различни активности. Носят се 
лични предпазни средства от 
персонала. Извършва се учес-
тена дезинфекция на повърх-
ностите и проветряване. Оси-
гурена е течаща топла вода, 
течен сапун, еднократни сал-
фетки за подсушаване на ръ-
цете, тоалетна хартия, дезин-
фектант и др. Създават се на-
вици за миене на ръцете с те-
чен сапун и топла вода. Не 
се допуска внасяне на стоки 

и предмети от родителите в 
детската градина/ясла, не се 
използват плюшени играчки. 
Осигурено е ежедневно на-
блюдение на здравословното 
състояние на децата от меди-
цински фелдшер, а в детската 
ясла - от медицински сестри. 
Провеждат се възможно най-
много дейности на открито, ко-
гато метеорологичната обста-
новка позволява това. 

С цел ограничаването на 
достъпа на външни лица в дет-
ската градина, допълнителни-
те дейности извън държавните 
образователни стандарти като 
акробатика, английски език, 
танци, куклен театър и др. са 
преустановени. Другите педа-
гогически специалисти (лого-
пед и ресурсен учител за деца-
та на ресурсно подпомагане) 
продължават да изпълняват 
своите задължения при спаз-
ване на всички противоепиде-
мични мерки – дезинфекция, 
използване на лични предпаз-
ни средства и спазване на фи-
зическа дистанция. 

- Как приемате и изпра-
щате децата, какъв е фил-
търът и как действате, ако 
детето е с висока темпе-
ратура?

- Приемът и изпращането на 
децата се извършва по устано-
вен график. Ежедневният фил-
тър в ДГ „Пролет“ се извърш-
ва от медицински фелдшер, в 
База 2 – от медицински сес-
три на смяна, а във филиал-

ните групи – от учителка/ по-
мощник-възпитател на смя-
на. Всички отговорни за това, 
ежедневно измерват темпера-
турата на децата. В случай на 
температура, по-висока от 37, 
3о С, както и в случай на кон-
статиране на признаци на за-
боляване на детето при вли-
зане или при престой в дет-
ската градина, медицинско-
то лице/ учителят незабавно 
уведомява родителя и детето 
се насочва към личния лекар 
за проследяване на състояни-
ето му. След филтъра, помощ-
ник-възпитателят насочва де-
тето към учителките в групи-
те, които посещават. Не се до-
пуска влизането на придружи-
тели на децата в сградата на 
детската градина.

- Как се осъществява хра-
ненето на децата?

- Храната се приготвя на 
място в Кухня-майка на ДГ 
„Пролет“, при спазване на 
всички изисквания в областта 
на храните. Храненето на де-
цата се осъществява в обичай-
ната си форма като се използ-
ват всички възможни прос-
транства в База 2 и филиали 
село Карагеоргиево и село 
Поляново, а в ДГ „Пролет“ – 
в две различни помещения на 
столовата при двусменен ре-
жим на хранене.

Поставени сме пред предиз-
викателството да опазим здра-
вето на децата, на работещите 
в системата, на семействата и 
на всички около нас в услови-
ята на продължаваща панде-
мична ситуация, обусловена от 
разпространението на COVID-
19. Вярвам, че всички заедно – 
родители, педагогически и не-
педагогически специалисти да 
намерим баланса между пред-
пазливостта и отговорността за 
здравето ни, от една страна, и 
от друга - необходимостта да 
продължим да живеем относи-
телно нормално в условията на 
извънредната обстановка.

В следващия брой на 
„Народен приятел“  -  
ДГ „Славейче” в условията 
на COVID-19, разговор с ди-
ректора Росица Димитрова.
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Едва 8% от родителите нe водят децата си на детска 
градина в условията на извънредна обстановка

Емилия Митева

Повече игри на открито за децата от ДГ “Пролет”

Преди COVID-19

Парк “Славеева река” - любимо място на малчуганите 



В края на месец октомври 
Общинският съвет проведе 
ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ 
при стриктно спазване на 
противоепидемичните мерки 
в Заседателната зала на Об-
щина Айтос. Преди старта на 
заседанието, клетва по реда 
на чл.32, ал.1 от ЗМСМА по-
ложи новоизбраният кмет на 
село Карагеоргиево Метин 
Латифов, след проведен нов 
избор за кмет на кметство Ка-
рагеоргиево, на 27 септември 
2020 година. Това беше втора-
та клетва на Латифов, след 
избирането му за кмет на ре-
довните местни избори, през 
ноември 2019 година. Удосто-
верение за избора му връчи 
Силвия Желева - председа-

тел на Общинската избира-
телна комисия - Айтос.

Общинските съветници еди-
нодушно гласуваха предложе-
ния от председателя Краси-
мир Енчев проект за Наред-
ба за реда и условията за уп-
ражняване правата на Общи-
на Айтос в търговски друже-
ства с общинско участие в ка-
питала, в граждански друже-
ства и за сключването на до-
говори за съвместна дейност. 
Приета беше и докладната за-
писка на кмета Васил Едрев, 
свързана с покана за участие 
в извънредно общо събрание 
на акционерите на „УМБАЛ-
Бургас” АД – град Бургас. Съ-
ветът даде доверието си на 
д-р Паруш Парушев, управи-

тел на „МБАЛ - Айтос“ ЕООД 
да представя Община Айтос 
на общото събрание.

Одобрени бяха седем до-
кладни записки на кмета Ва-
сил Едрев и на зам.-кмета Ма-
риана Димова за прекратява-
не на съсобствености между 
Община Айтос и физически 
и юридически лица. Съветът 
реши прекратяване на съсоб-
ственост между Община  Ай-
тос и физическо лице в УПИ 
ХІV-3318, кв.164 по плана на 
град Айтос, с администрати-
вен адрес улица „Васил Лев-
ски” № 17. Има решения и за 
прекратяване на съсобстве-
ност между Община  Айтос и 
юридическо лице в УПИ VІІ-8, 
кв.1 по плана на село Ляско-
во, община Айтос, прекратя-
ване на съсобственост меж-

ду Община  Айтос и юриди-
ческо лице в УПИ ХІІІ-8, кв.1 
по плана на село Лясково, 
община Айтос, за прекратя-
ване на съсобственост меж-
ду Община  Айтос и физиче-
ски лица в УПИ V-12, кв.10 по 
плана на село Съдиево, об-
щина Айтос, за прекратява-
не на съсобственост между 
Община  Айтос и физически 
лица в УПИ Х-9, кв.10 по пла-
на на село Съдиево, община 
Айтос, за прекратяване на 
съсобственост между Общи-
на  Айтос и физическо лице 
в УПИ ІV-1111, кв.27 по плана 
на град Айтос, с администра-
тивен адрес: град Айтос, ули-
ца „Георги Кондолов“ № 37 
и за прекратяване на съсоб-
ственост между Община  Ай-
тос и физическо лице в УПИ 

Х-91, кв.17 по плана на село 
Лясково, община Айтос. 

По докладна записка на 
градоначалника, общинските 
съветници дадоха разреше-
ние за изработване на про-
ект за ПУП-Парцеларен план 
за трасе на линеен обект: 
„Подмяна на електромерно 
табло, монтирано пред ПИ № 
00151.177.25 с електромерно 
табло с разпределителна част 
и кабелна линия 1 кV от но-
вото табло с разпределител-
на част до ново електромер-
но табло с разпределителна 
част пред ПИ № 00151.178.35, 
местност Могилата, земли-
ще на град Айтос” и даване 
съгласие за преминаването 
му през имот общинска соб-
ственост.

НП
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Октомврийските решения на 

Общинския съветОбщинските съветници 
заседаваха с маски,  
на дистанция и при 
широко отворени врати

На 6 ноември 2020 година, Община Айтос органи-
зира кампания за разделно събиране на излезли от 
употреба гуми. Гражданите имаха възможност без-
възмездно да предават излезлите от употреба гуми 
на точно определен адрес в града. 

Целта на кампанията е предотвратяване и огра-
ничаване на замърсяването на въздуха, водите и 
почвите, както и ограничаване риска за човешко-
то здраве и околната среда. Тя приключи успеш-
но, но от Общинската администрация напомнят на 
гражданите, че е абсолютно забранено изоставяне-
то, нерегламентираното изхвърляне или друга фор-
ма на неконтролирано обезвреждане на излезли от 
употреба гуми, както и изгарянето им. Изключение 
са случаите, в които лицата притежават съответно-
то разрешение по чл. 35 от Закона за управление 
на отпадъците.

„Кампанията беше организирана само за физи-
чески лица. По закона за отпадъците, фирмите са 
задължени да имат сключен договор с лицензиран 
оператор” коментира за  „Народен приятел“ еколо-
гът на Община Айтос, старши експерт Катя Ивано-
ва, главен организатор на кампанията.

През месец октомври Ловеч 
беше домакин на традиционния 
есенен турнир на младежките 
противопожарни отряди „Млад 
огнеборец” за преходната купа 
„Юлиян Манзаров”. Това беше 
16-ото издание на турнира, който 
е учреден в памет на ученика от 
Свищов, загинал на 4 април 2004 
година при спасяване на съучени-
ци в инцидент на река Лим в Сър-
бия и Черна гора. Организатори 
на инициативата са Главна дирек-
ция „Пожарна безопасност и за-
щита на населението” и Дирекци-
ята й в Ловеч, Българската феде-
рация по пожароприложен спорт, 
МОН – Ловеч, Община Ловеч и 
фондация „Ангели от Лим“.

В надпреварата участваха 9 от-
бора от цялата страна, съобщиха 
от общинския пресцентър.

Състезанието се проведе 
на тренировъчното игрище на  

ФК „Литекс”. Надпреварата за-
почна с дисциплините „Бойно 
разгръщане на състезателна пъ-
тека” и „400 м щафетно бягане с 
препятствия”.

Младите огнеборци на  
СУ „Никола Вапцаров” - Айтос 
се класираха на престижното 
второ място. Всички състеза-
тели тази година бяха подложе-
ни на тежката надпревара в ус-
ловията на дъжд и хладно вре-
ме. Отборът на СУ „Никола Й. 
Вапцаров“ с инструктор Коста-
дин Лалев, НДС, и педагогиче-
ски ръководител Иванка Лале-
ва, ЗДУД, показа висока готов-
ност и умения за справяне в не-
предвидени ситуации и въпре-
ки трудните условия се класи-
ра в челната тройка. Поздрав-
ления за отбора и техните ин-
структор и педагогически ръ-
ководител и успех в следващи-
те състезания!

Успешно приключи 
кампанията  

за стари гуми 

Младите огнеборци на „Вапцаров” 
с пореден успех в Ловеч



Точно преди една година, 
в Айтос се проведе Първата 
регионална изложба на гълъ-
би, която събра гълъбовъди не 
само от региона, но и от ця-
лата страна. Естествено, ак-
центът беше поставен вър-
ху уникалната местна порода 
„Айтоски рогат гълъб“. Тога-
ва, айтоските гълъбовъди за-
явиха, че има още върху как-
во да се работи за идеална-
та форма на породата, зато-
ва ще търсят подобрение на 
стандарта.

И през 2020 година членове-
те на Клуб „Айтоски рогат гъ-
лъб” полагат усилия стандар-
тът да бъде подобрен. Заради 
COVID-19, тази година гълъбо-
въдите не се събират толкова 
често, провалила се и отдавна 
чаканата национална излож-
ба в Шумен, казва председа-
телят на клуба Стоян Христов, 
който има гълъб шампион от 
Европейската изложба на гъ-
лъби в Мец, Франция през 

2015 година. Христов е член 
на Управителния Съвет на На-
ционалното дружество на гъ-
лъбовъдите и председател на 
Етичната комисия към Наци-
оналното дружество.

Италианецът, както го зна-
ят айтозлии, и днес грижливо 
пази специалните награди - 
диплом, знаме и медал, с ко-
ито е удостоен неговият шам-
пион - мъжки бял гълъб. „Ев-
ропейската изложба на гълъ-
би се организира на три го-
дини. На тази изложба вся-
ка държава представя свои-
те породи, беше представе-
на включително и породата 
„Айтоски рогат гълъб”, която 
е призната от Европейската 
комисия като българска по-
рода още през 2012 година 
на изложбата в Лайпциг, Гер-
мания”, разказва още пред-
седателят. 

Христов отглежда гълъби от 
съвсем малък. Дълги години 
съвместява страстта си към 
гълъбите с музиката и СДС. 
През последните години гълъ-
бите са първият му приоритет. 
Има златен медал от Първа-

та Балканска изложба на гъ-
лъби, която се проведе в Бъл-
гария, под патронажа на Ев-
ропейската асоциация на гъ-
лъбовъдите, през 2016 годи-
на. Следват три шампионски 
титли, които Христов особено 
цени: Шампион с бял айтоски 
рогат гълъб-женски на Наци-
оналната изложба Търговище 
`2018, Шампион с бял айтоски 
рогат гълъб-женска на регио-

нална изложба Кнежа `2019, 
Шампион с бял айтоски рогат 
гълъб-мъжки на регионална 
изложба Айтос `2019.

Питам го как беше създаде-
на уникалната порода „Айтос-
ки рогат гълъб”, призната през 
2012 година - породата, която 
го направи шампион на изло-
жението във Франция. „Поро-
дата е създадена от местен 
гладък гълъб и мавия през 70-
те години на миналия век от 
покойния вече Николай Нико-
лов (Джалито), и постепенно, 
с времето започва да се раз-
пространява из цялата област. 
През 2010 година, в Бургаско-
то дружество „МИР“ създават 
секция „Айтоски рогат преме-

тач“, и с участието на  айтос-
кия гълъбовъд, Николай Нико-
лов (Джалито), подават доку-
менти за регистрация на стан-
дарта на породата „Айтоски 
рогат преметач” в Комисията 
по стандарти в Националното 
дружество, след което е одо-
брена официално. И тъй като 
породата си е чисто айтоска, 
когато тръгнахме да регистри-
раме дружеството решихме, 
че най-логично е то да носи 
името на породата. Но за да 
се утвърди една нова порода, 
трябва да има разлики, поне 
три, минимум. Иска се много 
време за идеалната форма - 
не става за година-две”, каз-
ва Христов.

По думите му, ако айтоски-
ят клуб успее да подобри по-
родата още, тогава може да 
търси подобряване на стан-
дарта. „Най-важното при нас 
е всеки ден да се работи за 
усъвършенстване на порода-
та. Разбира се, допитваме се 
до председателя на генетич-
ната комисия в националния 
Съюз - д-р Велев.”, коменти-
ра още Христов.

За да бъдеш член на клуба 
и Съюза има изисквания - гъ-
лъбите трябва задължително 
да са опъстени със стандар-
тен европейски пръстен, и да 
са от порода, която може и да 
не е регистрирана до момен-
та. Оказва се, че Айтоското 
дружество, което се ползва 
с изключителен авторитет в 
Националното, е фаворит по 
броя на членовете си в Бъл-
гария. „Има още много кан-
дидати, гълъбовъдите в Айтос 
не са малко. В клуба членува 
вече и една жена - бургазлий-
ката Диляна Франц.“, обясня-
ва председателят, и подчерта-
ва, че истинските гълъбари не-
прекъснато наблюдават сво-
ите любимци, ваксинират ги, 
винаги усещат какво е здра-
вословното им състояние по 
поведението, и са нещо като 
„половин доктори”. 

Най-представителната и ин-
тересна българска порода в 
момента е „БГ Огледален ро-
лер”. Оказва се, че тази по-
рода има удивително голяма 
популация в Айтос. А селекци-
онерът на тази изключителна 
порода, Ангел Ангелов, досе-
гашен председател на Козло-
дуйското дружество, е станал 
член на Айтоския клуб. Гълъ-
бовъди от Севлиево и Карно-
бат  също предпочели Айто-
ския клуб, научи още „Наро-
ден приятел“.
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Октомврийските решения на 
Общинския съвет

Айтоският рогат гълъб - шампион на 
Европа в Мец, Франция

Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 1 от пре-
ходни и заключителни разпоредби към Зако-
на за изменение и допълнение на Закона за 
опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 98 
от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., е предви-
дена възможност собствениците на водовзем-
ни съоръжения за подземни води, изградени до 
28 януари 2000 година, и на водовземни съо-
ръжения, изградени до 23 декември 2016 го-
дина, за които не са издадени разрешения за 
строеж и които не са вписани в регистър по 
чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, в срок до 
две години от влизането в сила на закона (до 
27.11.2020 г.), да подадат в съответната Ба-
сейнова дирекция заявление за вписване. Към 
заявлението се прилагат документи, посочени 
в § 41, ал. 2 от преходни и заключителни раз-
поредби към Закона за изменение и допълне-
ние на Закона за опазване на околната среда. 
Образец на заявлението за регистрация на во-

довземните съоръжения за подземни води в гра-
тисния период, ще бъде публикувано след опре-
деляне на такса за вписване в  Тарифата по чл. 
72 от Закона за опазване на околната среда.

С § 41, ал. 7 от преходни и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за опазване на околната сре-
да е въведено основание собствениците на кла-
денци за задоволяване на собствени потреб-
ности на гражданите, разположени в граници-
те на населените места и селищните образува-
ния, за които до влизането в сила на този за-
кон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления 
за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 
5 от Закона за водите, в срок до две години от 
влизането му в сила да подадат в съответната 
Басейнова дирекция заявление за вписване в 
регистъра, което съдържа информацията за ре-
гистриране на изграден кладенец. Образец на 
заявлението за регистрация на водовземни-

те съоръжения - кладенци за задоволяване на 
собствени потребности в гратисния период, са 
налични на официалната интернет страница на 
БДЧР-Варна в секция „Формуляри и заявления“,  
//www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

Съгласно § 42 от преходни и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за опазване на околната сре-
да, водовземните съоръжения за подземни води, 
изградени до 23 декември 2016 година, за кои-
то няма издадени строителни книжа, са търпими 
строежи по Закона за устройство на територи-
ята и не подлежат на премахване и забрана за 
ползване, когато са вписани в регистър по чл. 
118г, ал. 3 от Закона за водите.

Заявление за регистрация на кладенци за 
собствени нужди можете да изтеглите от сайта 
на Община Айтос - www.aytos.bg, в раздел Съ-
общения - РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ВОДОВЗЕМНИ СЪ-
ОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

оБЩИНА АЙТоС
регистрация за водовземни съоръжения за подземни води

Крайният срок е 27 ноември 2020 година

СъоБЩеНИе
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мер-

ките за опазването на пчелите и пчелните семейства 
от отравяне и начините за провеждане на растително-
защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, 
Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извър-
ши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 10, 11 и 12.11.2020г. от 12:00  до 17:00 ч. ЗП Недко 
Кънчев Недков ще извърши третиране на сини сливи 
против сачмянка/ранно кафяво гниене: 51 дка в м.„Черна 
поляна”, землище с.Поляново и 82,364 дка в м.“Алана“, 
землище с.Черноград с препарат Шампион 50ВП. 

2. На 10 и 11.11.2020г. от 12:00  до 15:00 ч. ЗП Недко Кън-
чев Недков ще извърши третиране против сачмянка/ран-
но кафяво гниене на череши: 20,5 дка в м.„Кара меше”, 
землище гр.Айтос  и вишни 15.761 дка в м.„Черна поля-
на”, землище с.Поляново с препарат Шампион 50ВП.

3. На 10.11.2020г. от 10:00  до 12:00 ч. ЗП Недко Кънчев 
Недков ще извърши третиране против сачмянка/ранно 
кафяво гниене на кайсии: 18,620 дка в м.„Кара меше”, 
землище гр.Айтос с препарат Шампион 50ВП.

4. На 10.11.2020г. от 12:00  до 16:00 ч. „Грийн Парадайс 
97“ ООД-Таня Кънчева Недкова ще извърши третиране 
против сачмянка/ранно кафяво гниене на череши: 18,782 
дка в м.„Лясковско шосе”, землище гр.Айтос с препа-
рат Шампион 50ВП.

Собствениците на пчелни семейства следва да 
предприемат необходимите действия за предпаз-
ване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

С ъ о Б Щ е Н И е

Община Айтос уведомява всички собствениците на до-
машни любимци, че съгласно Закона за ветеринарноме-
дицинската дейност (ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замърся-
ват обществени места, като почистват мястото след де-
фекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опасност 
за хора или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано 
размножаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съо-
бразяват с физиологичните, анатомичните и поведенче-
ските им характеристики и да не допускат застрашаване 
на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в 
себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го пред-
ставят за проверка на общинските и ветеринарномеди-
цинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при 
посещение при ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация 
срещу бяс;

чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни 

кучета - и без намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и на 

места, обозначени от общините със забранителни знаци.

За неспазване на гореописаните законови задължения ще 
бъдат налагани административно-наказателни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

За уникалната порода и за целите на Клуб „Айтоски рогат гълъб”  
през 2020 година, разговаряме с председателя Стоян Христов

Стоян Христов

На събрание на айтоските гълъбовъди

Айтоски рогат гълъб

Д-р СИЛВИЯ МАрКоВА оТНоВо ПреГЛеЖДА ПАЦИеНТИ
От 16 ноември 2020 г., кабинетът по белодробни болести на д-р Силвия Маркова отново ще работи  

с пациенти, със същото работно време - от 13.00 часа до 15.30 часа. 
С оглед обстановката в страната, д-р Маркова ще преглежда пациенти само с предварително записване. 

Час за преглед можете да си запазите всеки работен ден, след 13.00 часа на следните телефони 
0896860034 - Мед. сестра Георгиева, 

0884818171 - д-р Силвия Маркова.

Д-р СИЛВИЯ МАрКоВА: “БЛАГоДАрЯ НА ВСИЧКИ оТ СърЦе, 
ЗА СъПрИЧАСТНоСТТА По ВреМе НА МоеТо БоЛеДУВАНе!”



Изпълнителният директор на 
Местна инициативна група – 
Айтос Марийка Георгиева взе 
участие в информационно съ-
битие  за прилагане на подхо-
да Водено от общностите мест-
но развитие (ВОМР), което се 
проведе в град Трявна през ме-
сец септември 2020 година. В 
събитието участваха предста-
вители на Местни инициатив-
ни групи от България, предста-
вители на Управляващия орган 
на Програмата за развитие на 
селските райони (2014 – 2020 г.) 
– Министерство на земеделие-
то, храните и горите и на Дър-
жавен фонд „Земеделие“,  как-
то и представители на Управля-
ващи органи на оперативните 
програми, прилагащи подхо-
да  ВОМР. Срещата се проведе  
при спазване на всички проти-
воепидемични мерки, въведени 
заради COVID-19.

Срещата беше открита от 
Стефан Спасов – началник-от-
дел „ВОМР“, Дирекция „Разви-
тие на селските райони“ към 
МЗХГ. Присъстваха и голяма 
част от експертите от отдела. 
Дискутираха се причините за 
забавата при разглеждане от 
страна на ДФ „Земеделие“ на 

проведените от МИГ - 325 про-
цедури, по които са подадени 
1530 проектни предложения на 
местни бенефициенти в пери-
ода 2018-2020 година, но досе-
га са сключени едва 93 админи-
стративни договора за предос-
тавяне на безвъзмездна финан-
сова помощ за изпълнение на 

одобрените проекти.
Сред основните теми бяха 

напредъкът и трудностите, 
свързани с прилагането на 
подхода ВОМР. Акцентът беше 
върху удължените срокове от   
ДФ „Земеделие“ за разглежда-
не на проведените от МИГ про-
цедури и на подадените проект-

ни предложения на местни бе-
нефициенти. Представени бяха 
и новите перспективи за раз-
витие на подхода през следва-
щия програмен период – 2021-
2027 година. Представителите 
на Местните инициативни гру-
пи бяха информирани за пред-
варителните становища на от-
говорните институции, относ-
но разширяване на територи-
алния обхват, прилагане на 
многофондово финансиране 
за новите стратегии за Воде-
но от общностите местно раз-
витие при разширяване на те-
риториалния обхват на подхода 
ВОМР и увеличаване на финан-
совия ресурс. Иновации и ди-
гитализация на селските райо-
ни, интегрирани териториални 
инвестиции за многосекторно 
развитие на местните общно-
сти - това са само част от ос-
новните акценти в  бъдещето на 
подхода ВОМР в периода 2021-
2027 година. 

На срещата беше посоче-
но, че дигитализацията е на-
чинът, по който може да се по-
стигне социален прогрес, осо-

бено в районите, където има 
обезлюдяване. Всички предло-
жения за развитието на Евро-
па ще отразяват демографска-
та ситуация, застаряването на 
населението, солидарността 
между поколенията и ефекти-
те върху икономиката. В стра-
тегиите, които се подготвят, ще 
се гледат вариантите за по-се-
риозна свързаност на селски-
те райони, като по този начин 
се решат и проблемите с риска 
от бедност.

Тези теми бяха и във фоку-
са на проведената в периода 
6-8 октомври в курортен ком-
плекс „Албена“ Международ-
на конференция по подхода 
„Водено от общностите мест-
но развитие“ с над 200 пред-
ставители по подхода от Бъл-
гария и Европа. 

10% от бюджета на Програ-
мата за развитие на селски-
те райони (ПРСР) в новия про-
грамен период ще бъдат отде-
лени за прилагането на под-
хода „ЛИДЕР“. Това заяви ми-
нистърът на земеделието, хра-
ните и горите Десислава Тане-

ва при официалното открива-
не на Международната конфе-
ренция. Министър Танева уточ-
ни, че решението е взето вслед-
ствие на изготвения SWOT ана-
лиз за селските райони, като 
част от подготовката на Стра-
тегическия план на страната ни 
за новата ОСП. 

Решението е България да 
продължи да разширява под-
хода „Водено от общностите 
местно развитие“, защото той 
дава най-добрата връзка меж-
ду местните общности. Резулта-
тите сочат, че управлението на 
проектите от Местните инициа-
тивни групи помага по-ефектив-
но да бъдат насочени средства-
та към селските райони. 

Местна инициативна група - 
Айтос е изправена пред пре-
дизвикателствата успешно да 
приложи действащата Страте-
гията за Водено от общностите 
местно развитие и да подгот-
ви следващата многосекторна 
стратегия, базирана на  потреб-
ности на местната общност и 
потенциала за развитие на те-
риторията.

Интересен и пълноценен 
е животът в СУ “Христо Бо-
тев” - Айтос. Учениците по-
лучават не само знания, но 
и умения за грижа за при-
родата и заобикалящата ги 
среда. Според преподава-
телите, приемствеността 
гарантира опитността и 
утойчивите знания на де-
цата. Един от подходите е, 
възпитаници на училище-
то от различни класове да 
работят по общи теми. В 
тази връзка, учениците от 
5 „Б“ и 5 „Г“ клас, под ръ-
ководството на преподава-
теля Милка Костадинова и 
учениците на Стойка Анге-
лова - класен ръководител 
на 4 «Б“ клас, съвместно 
стартираха проект по На-
ционалната програма “За-
едно в грижа за ученика”. 
Интересите на учениците 
са насочени към опазва-
нето на околната среда, 
затова срещите и рисун-
ките им са посветени на 
тази тема.
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Нови предизвикателства пред  

Местна инициативна група - Айтос

Приемственост, с грижа 
за околната среда

еВроПеЙСКИЯТ ЗеМеДеЛСКИ ФоНД ЗА рАЗВИТИе НА СеЛСКИТе рАЙоНИ -
еВроПА ИНВеСТИрА В СеЛСКИТе рАЙоНИ

СНЦ „МеСТНА ИНИЦИАТИВНА ГрУПА – АЙТоС”

Марийка Георгиева, изпълнителен директор на 
МИГ – Айтос

Екипът на МИГ-Айтос на информационна среща в село Тополица

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразуме-
ние за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № 
РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4. „Текущи разходи и популяризиране 
на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

Желаеш да поддържаш или доразвиваш 
способностите си, не искаш да изоставаш от 
процесите на глобализацията - имаш ползот-
ворен ход - започни да учиш чужд език. 

Ние от “ЕСТРЕИА” Българо-Испански кул-
турен център имаме готово решение. - ефек-
тивно, професионално и съобразено със 
свободното Ви време. Преквалифицирани 
сме за преподаване на терапевтични, ког-
нетивни класове за +60-годишна възраст. 
Тази програма е изготвена от Международ-
ните асоциации за развитие на възрастно-
то население и помага за поддържане на 
нервните клетки на мозъка, чрез изучава-
не на чужд език, като с нас, Петя Киирило-
ва и  Антонио Перез ще придобиете знания 
за испански език. Специалистите сочат, че 
структурата на испанския език е по-близка 
до българската - пише се това, което се чете. 
Това позволява на възрастното население 
по-бързото усвояване на испански език.

Ние от “ЕСТРЕИА” Българо-Испански кул-
турен център желаем да се срещнем с мъ-
жете и жените над 60 години, за да им пред-
ложим нашия разработен проект, който е и 
международен. Използва се в много стра-
ни - изучава се испански език като тера-
пия, тъй като научно е доказано, че това 
е най-добрият начин за борба с влошава-
не на мозъка.

В допълнение и като мотивация за бъде-
щите наши “ученици” - изучаването на ис-
пански език би послужило за връзка с хора 
на същата възраст в Испания (град Малага). 

Първо връзката ни ще бъде онлайн, а след 
като пандемията Covid-19 прикючи и бъде-
щите учащи придобият базово ниво на ис-
пански език, могат да се осъществяват лич-
ни контакти - или айтозлии посещават нови-
те си приятели в Малага или приятелите от 
Малага гостуват в Айтос. Вярваме, че този 
проект би бил много положителен за устано-
вяване на връзки между двата града.

Защо да изучаваме чужд език?
Изучаването на езици е най-добрата мо-

зъчна гимнастика срещу болестта на Алц-
хаймер. Двуезичието поддържа мозъка ак-
тивен и е мощен механизъм за защита от де-
менция. Тъй като говоренето на чужд език 
е сложен процес, честото му практикуване 
стимулира мозъка, ефективно увеличава ин-
телегентността и предпазва от отслабване 
на паметта.

“ЕСТРЕИА” Българо-Испански културен 
център търси подкрепата на Община Ай-
тос, за да може терапевтичната програма 
за третата възраст да даде възможност за 
включване на повече хора в проекта. Иде-
ята е да бъде организиран един клас, кой-
то да се събира всеки вторник - 50 минути 
на седмица.

Антонио Перез - Управител

“еСТреИА” 
Българо-Испански културен център

тел. 0878 98 82 21
E-mail: estreya.eu@gmail.com

Терапевтична програма за  
изучаване на испански език

„ЕСТРЕИА” БъЛгАРО-
ИСПАНСкИ кУЛТУРЕН 

цЕНТъР ПРЕдЛАгА:



Михаил КОЛЕВ 

Земеделски произво-
дители, чиято техника 
превозва по общинска-
та пътна мрежа в Сре-
дец продукция, надви-
шаваща позволения до 
10 тона товар, да пла-
щат такси в Общината. 
Тази идея ще предложи 
в края на годината на 
Общинския съвет кме-
тът инж. Иван Жабов. 
Събраните средства ще 
бъдат вложени във въз-

становяване на общин-
ската пътна мрежа, по-
ясни той. 

„Мисля, че общински-
те съветници ще под-
крепят предложението, 
тъй като парите, които 
ще съберем от тези так-
си, ще бъдат инвестира-
ни точно във възстано-
вяването на общинска-
та пътна мрежа и от то-
ва най-вече жителите 
ще бъдат доволни”, до-
бави градоначалникът. 

Все още не е ясно как-
ва ще бъде точната су-
ма, която производите-
лите ще трябва да за-
платят и дали тя ще е за 
километър или тон. Иде-
ята е въпросният билет, 
който ще бъде издаден, 

да е за период от една 
година. Всичко това 
обаче ще трябва да се 
реши на дебат в мест-
ния Общински съвет. 
Заповедта трябва да 
влезе в сила от новата 
година. Целта е работа-
та на бизнеса да не бъ-
де възпрепятствана, ко-
ето от своя страна ще 
доведе и до съкраще-
ние на персонала. 
„Всичко това ще рефлек-
тира върху общината и 
държавата. Трябва за-
едно да намерим всяка-
къв вид мерки, за да са 
доволни всички и за да 
може работата да про-
дължи”, каза още кме-
тът на община Средец 
инж. Иван Жабов.

Земеделски производители да плащат 
такса за претоварена техника
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Михаил КОЛЕВ

Иванка Стоева е един 
от най-големите произво-
дители на мед в община 
Средец. Започва с пче-
ларството, заедно с мъ-
жа си, първоначално като 
хоби, но впоследствие то 
се превръща в професия. 
В началото имат 5 коше-
ра, сега са почти 500, раз-
положени в пчелини в 
Средец и селата Орлинци 
и Белила, които постоян-
но се разширяват. 

И докато преди са про-
давали продукцията си на 
едро, то сега разработ-
ват и пазар на дребно,  
тъй като цената се е про-
менила и „пазарът е 
спрял“.

„Продавали сме мед от 
6 до 6,50 лв. на едро, но 
просто тази цена я няма, 
затова се опитваме да 
разработим нещо, което 
да не е зависимо от пре-
купвача.

Медът, който вадят е 
букет и рапица. Послед-
ният по нейни думи е мно-
го полезен за децата.

„Той е доста по-хубав и 
лек, с по-малко алергени, 
усвоява се по-бързо, но 
вече е въпрос на вкус и 
култура кой ще си закупи 
от него“, добавя тя.

А по отношение на кул-
турата на българина спря-
мо меда Иванка е на мне-
ние, че нашенецът не ус-
пява да разпознае истин-
ската продукция. По вре-
ме на базари на произво-
дители из страната тя 
често забелязва как пче-
лари вадят над 20 вида 
мед и го представят за 
натурален пред клиенти-
те, които масово вярвали 
на това, но според жена-
та от село Ичера, толко-
ва голяма продукция е 
невъзможно да бъде из-
карана. За нея най-до-
брият начин да си купиш 

истински и качествен мед 
е като познаваш пчела-
ря. 

Изминалата година не 
е била силна за Иванка и 
нейният мъж, най-вече 
поради сушата, която на-
легна страната, което пък 
от своя страна води и до 
голяма смъртност сред 
пчелите и липсата на пра-
шец. Заради пандемията 
все пак търсенето се е 
увеличило, но не толкова, 
че да покрие загубите 
им.

Съветът на Стоева към 
онези, които консумират 
от меда е, да не го слагат 
във врялата чаша с чай, а 
да изчакат напитката да 
стане до 50 или по-малко 
градуса, защото в проти-
вен случай просто се по-
лучава една сладка вода. 

„Никога не трябва и да 
се слага мед в микровъл-
нова печка“, казва още тя 
за онези потребители, ко-
ито искат сладкото изку-
шение в по-течен вид.

В началото на годината 
в Средец бе учредено и 
Сдружение на пчеларите, 
където секретар е имен-
но Иванка Стоева. Пове-
чето от тях искат субси-
дия за реализирана про-
дукция, тъй като по този 
начин излизат „на свет-
ло“ в бранша.

Средствата обаче, кои-
то се получават от субси-
дии не са много, призна-
ва производителката на 
мед, като допълва, че чес-
то кандидатства по про-
грами за пчеларство, тъй 
като ако не са те, няма да 
има никакво финансира-
не.

А самото финансиране 
тя казва, че идвало от 
нея, после минава про-
верки, а накрая й се връ-
щат процент от парите.  

„Никъде няма безвъз-
мездно финансиране. Се-
га заради коронавируса 
ни отпуснаха пари, но пак 
са недостатъчни“, катего-
рична е Иванка Стоева.

4 Предложението е  
на кмета на Средец  
инж. Иван Жабов
4 Това ще важи за  
онези, които се движат в 
общинската пътна мрежа 

Годината не беше 
никак добра

Производител на мед от региона:

Михаил КОЛЕВ

Специална изненада ча-
ка народната певица Янка 
Рупкина в къщата, в която 
е израснала в село Богда-
ново. Табло, на което са 
поставени снимки на фол-
клорната изпълнителна ще 
я посрещне, когато тя от-
ново се завърне в средец-
кото селце. Изненадата е 
направена от Мария Шива-
чева, една от най-близките 
приятелки на Рупкина, коя-
то наглежда имота на пе-
вицата, докато тя е в Со-
фия.

Шивачева описва изпъл-
нителката като скромна и 
любвеобилна жена, която 
цялото село обича. 

„С всички говори, пома-
га на кой с каквото може. 
Като беше малка, на 7-8 го-
дини, като имаше хоро в 
селото, момчетата прави-
ха кръстачка с ръцете, вди-
гаха я нависоко и тя пее-
ше. Всички много си я оби-
чаха, от малка си я знаем, 
че в цялото Богданово тя 
пее най-хубаво“, добави 
Мария Шивачева. 

Жената, която е написа-
ла и книга за средецкото 

село, допълва, че то е пъл-
но с известни личности, 
сред които и Пейо Бербен-
лиев, архитект и професор 
по история на архитекту-
рата, но Рупкина безспор-
но си остава най-разпоз-
наваема. 

„Чакаме я да си дойде 
пак, често си идва при нас. 
След известно прекъсване 

сега отново правим пана-
ир и тя идва, а покрай нея 
и други млади изпълните-
ли, правим си големи тър-
жества“.

В Богданово за уважени-
ето и обичта към народна-
та певица засвидетелства 
и това, че улица и пенсио-
нерският клуб носят ней-
ното име.  

Специална изненада чака Янка 
Рупкина в къщата ѝ в Богданово



Михаил КОЛЕВ

Поредна победа в са-
мия край на срещата 
през този сезон записа 
тимът на „Черноморец”. 
„Акулите” се наложиха 
като домакини с 2:1 при 
домакинството си на „Из-
вор” (Горски извор) в 
двубой от 14-ия кръг на 
Трета югоизточна лига. 

Бургазлии влязоха по-
добре в мача, но така и 
не успяха да вкарат гол 
преди почивката. Едва в 
края на полувремето Ми-
лен Танев и Нуретин 
Пюскюлю отправиха 
опасни удари. 

След час игра Жулиен 
Парушев засече центри-
ране във вратарското по-
ле, но  стреля до дясната 
греда. След още 7 мину-

ти Христо Христов обаче 
реализира отблизо за 
гостите и „Извор” пове-
де. 

За пореден път обаче 
драмата на стадиона в 
Бургас бе в заключител-
ните 10 минути. Най-на-
пред голмайсторът на из-
ворчани получи втори 
жълт картон от рефера 
Мустафа Шефкет от Кър-
джали. 

В 83-ата минута  Муста-
фа Мустафа след корнер 
и добавка отблизо израв-
ни. Минута преди края 
Милен Танев с глава за-
би победния гол за дома-
кините. 

Така „акулите” остават 
на върха на Югоизток с 
актив от 35 точки.

„Изключително съм до-
волен от спечелените ва-

жни три точки, както и от 
себераздаването и хъса 
на момчетата. Двубоят 
премина почти изцяло 
пред вратата на гостите, 
но така и не успяхме по-
рано да решим нещата. 
Харесва ми това, че игра-
чите търсят на всяка це-

на победата и дори сега, 
когато изоставахме с 0:1, 
те не се притесниха и за-
пазиха концентрация. 
Целта остава спечелване 
на оставащите три срещи 
до края на полусезона, 
за да можем да зимува-
ме на върха”, заяви пред 

вестник „Черноморски 
фар” почетният прези-
дент на „Черноморец” То-
ма Томов.

 В следващия кръг иг-
рачите на Слави Костен-
ски гостуват на „Сокол” 
(Марково). Мачът е на 14 
ноември от 14:30 часа.

Cтра ни ца 10 10-12 нОЕМВри 2020

„Нефтохимик” изпусна победата ка-
то домакин срещу отбора на „Янтра” 
(Габрово). Срещата от 13-ия кръг на 
Втора лига приключи при резултат 1:1. 
Бургазлии поведоха с гол на Цвето-
мир Цонков в 50-ата минута, но в пе-
тата минута на добавеното време 
Християн Кожухаров донесе точката 
за гостите. „Шейховете” пропуснаха 
и дузпа още в 10-ата минута на мача. 
В тима на гостите от Габрово имаше 

цели 9 играчи, които не взеха участие, 
заради положителен тест на корона-
вирус. Други двама от състава на 
„Янтра” пък се контузиха по време на 
срещата, но въпреки това „Нафтата” 
не успя да спечели опашкарското дер-
би. Във временното класиране бурга-
ският клуб е на последна позиция със 
7 точки, а при победа можеше да из-
мести предния в класирането 
„Янтра”. 

СКАНДАЛ „Нафтата” изпусна 
победата

Нов инфарктен мач донесе 
успех на „акулите”
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ФУтБОЛ

изпълнителната агенция по рибарство и 
аквакултури подобрява предоставянето 
на научни знания, чрез подобряване на 

събирането и управлението на данни
Изпълнителна агенция по рибарство 

и аквакултури  реализира успешно 
подписания договор за безвъзмезд-
на финансова помощ BG14MFOP001-
3.003-0002-C02/05.12.2019 г. между 
Министерство на земеделието и хра-
ните и ИАРА по проект: „Събиране, уп-
равление и използване на данни за це-
лите на научния анализ и изпълнението 
на Общата политика в областта на ри-
барството за периода 2020-2021 г.“.

Основната цел на проекта е подо-
бряването и предоставянето на научни 
знания, чрез подобряване на събира-
нето и управлението на данни.

Чрез изпълнението на проекта ще се 
подпомогне събирането, управление-
то и използването на първични био-
логични, технически, екологични и со-

циално-икономически данни в рамките 
на Националната програма за събира-
не, управление и използване на данни 
в сектор „Рибарство” 2020 – 2021 г., да-
ващи възможност за оценка на: 

- състоянието на експлоатираните 
морски биологични ресурси; 

- нивото на риболов и въздействие-
то, което риболовните дейности оказ-
ват върху морските биологични ресур-
си и морските екосистеми; 

- социално-икономическите резулта-
ти за сектора на рибарството, сектора 
на аквакултурата и преработвателния 
сектор в рамките на Съюза.

Общата сума на инвестицията по про-
екта  е 1 688 546.80 лв., от които 1 350 837.45 лв. финансиране от Европейския фонд 
за морско дело и рибарство и 337 709.35 лв. национално финансиране.

www.eufunds.bg 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма морско дело и рибарство, съ-
финансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, проект 

BG14MFOP001-3.003-0002-C02  „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния 
анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2020-2021 г.“

Георги рУСинОВ

Управителният съвет на футболния 
клуб „Черноморец 1919“ иска допълни-
телни 25 хиляди лева към субсидията си 
за детско-юношеската школа. Това ста-
ва ясно от писмо до кмета на община 
Бургас Димитър Николов, председате-
ля на Общински съвет – Бургас проф. 
Севдалина Турманова и председателя 
на Спортната комисия Йордан Георги-
ев. В него се споменава, че поради съз-
далата се COVID-19 ситуация, БФС е 
взел решение клубът да участва с две 
елитни юношески групи.

„В настоящата 2020-а Община Бургас 
отпусна средства за „Черноморец 1919“, 
които помогнаха изключително много 
за развитието на детско-юношеската 
школа. Участието ни в две групи от своя 
страна значително повиши бюджета, 
необходим за издръжката на ДЮШ за 
календарната година и стартирането на 
следващата. Ръководството на клуба от 
своя страна взе решение всички юно-
ши да не заплащат такси, с което сме 
в помощ на техните семейства, за да 
не се стигне до отказване на играчи по-
ради финансови причини“, пишат от ръ-
ководството на бургаския клуб.

Затова те се обръщат към Общината 
и Общински съвет с молба субсидията 
на клуба да бъде актуализирана с до-
пълнителни 25 000 лева, ако това е във 
възможностите на администрацията. 

4 Удариха в края 
„Извор” с 2:1
4 Бургазлии запазиха 
лидерската позиция

„Черноморец 1919“ 
поиска още 25 хиляди 

лева за школата

Георги рУСинОВ

Кметът на Българово Йор-
дан Йорданов иска от Общи-
на Бургас нова по-модерна 
поливна система за стадиона 
в съставното селище. Той пи-
ше до кмета на общината Ди-
митър Николов и председа-
теля на Спортната комисия 
Йордан Георгиев, че теренът 
на стадиона е в отлично със-
тояние, но изисква ежеднев-
ни грижи като поливане, ко-
сене и разчертаване.

„В последните години сре-
щаме трудности с поливане-
то на зеления терен. Това 
става със стари пръскачки и 
маркучи, а помпите и хидро-
форите често аварират“, пи-
ше той.

Затова кметът моли да се 
направи така, че стадионът 
да се оборудва с нова модер-
на и много по-ефективна по 
отношение на поливната 
площ и много по-икономична 
по отношение на водата и 
електроенергията поливна 

система.
„По наше проучване това 

би струвало около 18 хиля-
ди лева. Сумата включва 
всички елементи на систе-
мата с доставката и монта-
жа. Молбата ми е това да 
стане във времето между 
летния и зимния полусезон, 
за да не се пречи на отбори-
те „Нефтохимик“ и ФК „Бъл-
гарово“ да играят техните 
мачове на стадиона, който 
за тях е домакински“, доба-
вя Йорданов.

Кметът на Българово поиска 
нова по-модерна поливна 

система за стадиона
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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

Изпълнителната агенция по рибарство и 
аквакултури ще подобрява събирането и 

управлението на данни в рамките на Националната 
програма за събиране, управление и използване на 

данни в сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.
Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури  реализира успешно подпи-
сания договор за безвъзмездна финан-
сова помощ BG14MFOP001-3.003-0001-
C01/21.09.2018 г. между Министерство на 
земеделието и храните и ИАРА по про-
ект: „Събиране, управление и използва-
не на данни за целите на научния ана-
лиз и изпълнението на Общата полити-
ка в областта на рибарството за пери-
ода 2017-2019 г.“.

Основната цел на проекта е подо-
бряването и предоставянето на научни 
знания, както и подобряване на събира-
нето и управлението на данни за сектор 
„Рибарство“.

Изпълнението на проекта ще доприне-
се за предоставяне на надеждни данни, 
които да бъдат в основата на качестве-
на оценка на въздействието на риболов-
ните дейности върху морските екосисте-
ми, развитието на сектора на аквакулту-
рата и рибопреработвателната промиш-
леност, а това от своя страна ще доведе 
до опазване на живите водни ресурси и 
тяхната устойчива експлоатация, прила-
гайки щадящ подход за управление на 
рибните ресурси и екосистемите.

Общата сума на инвестицията по 
проекта  е 2 205 406.54 лв., от които  
1 764 325.22 лв. финансиране от Евро-
пейския фонд за морско дело и рибар-
ство и 441 081.33 лв. национално финан-
сиране.

www.eufunds.bg 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма морско дело и рибарство, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, проект 
BG14MFOP001-3.003-0001-C01  „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния 

анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г.“

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-61/09.11.2020 г. на за кмет на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддава-
не за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а имен-
но: ПИ №48619.505.974 по КККР на гр. Царево, с площ от 332 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана, с АЧОС №2010/11.11.2019 г

Начална тръжна цена – 22 908 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  първоначал-

ната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Об-

щина Царево до 16,00 ч. на 24.11.2020г. 
Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

25.11.2020г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Ца-

рево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен етикет с наимено-
ванието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депо-
зит за участие -2290,80 лева -10 % от началната тръжна цена, вносим по 
сметка на Община Царево- ВG65 STSA 93003391581610, най-късно  до 
24.11.2020г.

Дата на отваряне на предложенията-26.11.2020г. , час-10,00 часа, мяс-
то- заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.-

Оглед на  имота ще се извършва по искане на кандидата след закупу-
ване на тръжната документация, всеки работен ден до датата на провеж-
дане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-62/09.11.2020 г. на за кмет на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддава-
не за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а имен-
но: ПИ №48619.505.975 по КККР на гр. Царево, с площ от 324 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана, с АЧОС №2007/11.11.2019 г

Начална тръжна цена – 22 356 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  първоначал-

ната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Об-

щина Царево до 16,00 ч. на 24.11.2020г. 
Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

25.11.2020г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Ца-

рево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен етикет с наимено-
ванието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депо-
зит за участие -2235,60 лева -10 % от началната тръжна цена, вносим по 
сметка на Община Царево- ВG65 STSA 93003391581610, най-късно  до 
24.11.2020г.

Дата на отваряне на предложенията-26.11.2020г. , час-10,15 часа, мяс-
то- заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.-

Оглед на  имота ще се извършва по искане на кандидата след закупу-
ване на тръжната документация, всеки работен ден до датата на провеж-
дане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-63/09.11.2020 г. на за кмет на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддава-
не за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а имен-
но: ПИ №48619.505.976 по КККР на гр. Царево, с площ от 358 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана, с АЧОС №2011/11.11.2019 г

Начална тръжна цена – 24 702 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  първоначал-

ната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Об-

щина Царево до 16,00 ч. на 24.11.2020г. 
Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

25.11.2020г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Ца-

рево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен етикет с наиме-
нованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депо-
зит за участие -2470,20 лева -10 % от началната тръжна цена, вносим по 
сметка на Община Царево- ВG65 STSA 93003391581610, най-късно  до 
24.11.2020г.

Дата на отваряне на предложенията-26.11.2020г. , час-10,30 часа, мяс-
то- заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.-

Оглед на  имота ще се извършва по искане на кандидата след закупу-
ване на тръжната документация, всеки работен ден до датата на провеж-
дане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-64/09.11.2020 г. на за кмет на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддава-
не за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а имен-
но: ПИ №48619.505.977 по КККР на гр. Царево, с площ от 358 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана, с АЧОС №2008/11.11.2019 г

Начална тръжна цена – 24 702 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  първоначал-

ната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Об-

щина Царево до 16,00 ч. на 24.11.2020г. 
Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

25.11.2020г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Ца-

рево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен етикет с наимено-
ванието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депозит 
за участие -2470,20 лева -10 % от началната тръжна цена, вносим по смет-
ка на Община Царево- ВG65 STSA 93003391581610, най-късно  до 
24.11.2020г.

Дата на отваряне на предложенията-26.11.2020г. , час-10,45 часа, мяс-
то- заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.-

Оглед на  имота ще се извършва по искане на кандидата след закупу-
ване на тръжната документация, всеки работен ден до датата на провеж-
дане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-65/09.11.2020 г. на за кмет на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддава-
не за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а имен-
но: ПИ №48619.505.978 по КККР на гр. Царево, с площ от 328 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана, с АЧОС №2012/11.11.2019 г

Начална тръжна цена – 22 632 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  първоначал-

ната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Об-

щина Царево до 16,00 ч. на 24.11.2020г. 
Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

25.11.2020г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Ца-

рево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен етикет с наиме-
нованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депо-
зит за участие -2263,20 лева -10 % от началната тръжна цена, вносим по 
сметка на Община Царево- ВG65 STSA 93003391581610, най-късно  до 
24.11.2020г.

Дата на отваряне на предложенията-26.11.2020г. , час-11,00 часа, мяс-
то- заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.-

Оглед на  имота ще се извършва по искане на кандидата след закупу-
ване на тръжната документация, всеки работен ден до датата на провеж-
дане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-66/09.11.2020 г. на за кмет на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддава-
не за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а имен-
но: ПИ №48619.505.979 по КККР на гр. Царево, с площ от 355 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана, с АЧОС №2009/11.11.2019 г

Начална тръжна цена – 24 495 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  първоначал-

ната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Об-

щина Царево до 16,00 ч. на 24.11.2020г. 
Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

25.11.2020г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Ца-

рево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен етикет с наиме-
нованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депо-
зит за участие -2449,50 лева -10 % от началната тръжна цена, вносим по 
сметка на Община Царево- ВG65 STSA 93003391581610, най-късно  до 
24.11.2020г.

Дата на отваряне на предложенията-26.11.2020г. , час-11,15 часа, мяс-
то- заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.-

Оглед на  имота ще се извършва по искане на кандидата след закупу-
ване на тръжната документация, всеки работен ден до датата на провеж-
дане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-68/09.11.2020 г. на за кмет на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-част-
на общинска собственост, а именно: ПИ №48619.505.984 по КККР на гр. Царево, с площ от 299 кв.м., с трайно 
предназначение-урбанизирана, с АЧОС №2013/13.11.2019 г

Начална тръжна цена – 20 631 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  първоначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Община Царево до 16,00 ч. на 

24.11.2020г. 
Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 25.11.2020г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Царево в запечатани и непрозрачни плико-

ве, със залепен етикет с наименованието на участника и имота.
Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депозит за участие -2063,10 лева -10 % от на-

чалната тръжна цена, вносим по сметка на Община Царево- ВG65 STSA 93003391581610, най-късно  до 
24.11.2020г.

Дата на отваряне на предложенията-26.11.2020г. , час-11,45 часа, място- заседателната зала в сградата на 
Общинска администрация Царево.-

Оглед на  имота ще се извършва по искане на кандидата след закупуване на тръжната документация, всеки ра-
ботен ден до датата на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-67/09.11.2020 г. на за кмет на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-част-
на общинска собственост, а именно: ПИ №48619.505.993 по КККР на гр. Царево, с площ от 355 кв.м., с трайно 
предназначение-урбанизирана, с АЧОС №2005/11.11.2019 г

Начална тръжна цена – 23 075 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  първоначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Община Царево до 16,00 ч. на 

24.11.2020г. 
Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 25.11.2020г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Царево в запечатани и непрозрачни плико-

ве, със залепен етикет с наименованието на участника и имота.
Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депозит за участие -2307,50 лева -10 % от на-

чалната тръжна цена, вносим по сметка на Община Царево- ВG65 STSA 93003391581610, най-късно  до 
24.11.2020г.

Дата на отваряне на предложенията-26.11.2020г. , час-11,30 часа, място- заседателната зала в сградата на 
Общинска администрация Царево.-

Оглед на  имота ще се извършва по искане на кандидата след закупуване на тръжната документация, всеки ра-
ботен ден до датата на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

Фирма „АлексОК“ ЕООД - гр. Велико Търново 
набира шофьори с категория „Е“,

за курсове от България до Европа и обратно. 
Високо възнаграждение.

тел.0893068537, www.alexok.com

ОБЯВА
Община Бургас, Стайко 

Димитров Стоянов и Ми-
хаил Георгиев Кисьов уве-
домяват за инвестицион-
но предложение: "Уличен 
водопровод за УПИ XXVI-
2039 и XXIV-2038, кв.12, ПЗ 
„Север“.
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ЧфБулевард12 10-12 НОЕМВРИ 2020

в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Две бебета  
бодливи свинчета  

в бургаския зоопарк

Бургас 8000, бул. „Ст. Стамболов“ 73
тел. 056 / 703 003, e-mail: info.bs@heartandbrain.bg

Хиляди спасени сърца
Проф. д-р Владимир 
Данов, д.н.  

Д-р Наталия
Дочева

Доц. д-р Николай 
Димитров, д.н.

Д-р Владимир 
Корновски

Дони и Момчил се събират  
за SPICE Music Festival догодина

Запазете отсега 6, 7 и 8 август 2021 за SPICE Music 
Festival, защото и през следващото лято това ще е 
едно от най-големите музикални събития в Европа
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