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Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 27 ноември
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Дона МИТЕВА

Международното пазаруване на 
лекарства продължава с пълна 
сила, особено откакто може да се 
прескочи до Одрин или Лозенград 
за еднодневен шопинг. Не се купу-
ват само препарати за лечение на 
COVID- 19, а във всички гами на 
фармацията. Но втората вълна и 
презапасяването с лекарства, под-

хранено от хистерията за изчезна-
ли от родната мрежа групи меди-
каменти, съвсем засили интереса 
към набавянето на хапчета, ампули 
и какво ли не от комшиите.

Тази тенденция се усеща и в 
Бургас. Аптекари казват, че в на-
шия град доста хора се презапася-
ват с лекарства. Дори споделиха 
случаи, в които здрави хора пият 
„Азитрокс“ профилактично.

„Бургасбус“ 
ще обмисли 
вариант за 

годишен пакет 
за пътуване

2-3u

 „БМФ порт Бургас“ с високо 
ниво на киберсигурност

Само за няколко часа бургазлия 
разработи важна COVID-19 система

4 С 84% е скочила продажбата 
му в южната съседка 

4 Пандемията накара бургазлии 
да търсят евтини препарати  

при комшиите
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Ясен Дараков пред 
„Черноморски фар“

За честта на фамилията 
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Георги РУСИНОВ

Общинският превозвач „Бур-
гасбус“ ще обмисли вариант за 
въвеждане на годишен пакет за 
пътуване. Идеята беше на об-
щинските съветници от НФСБ-
Бургас. По време на обсъждани-
ята в комисиите към Общински 
съвет – Бургас обаче се взе ре-
шение те да оттеглят докладната 
и да седнат на масата с инж. Пе-
тко Драгнев за преговори.

„Има детайли, с които трябва 
да се съобразят, за да не се из-
падне в конфликт с нормативна-
та база и приети вече тарифи 
сравнени с други групи пътува-
щи, с които вносителят не е бил 
запознат. Затова предложих да 
се оттегли сега докладната, за 
да може да се изчистят тези де-
тайли. Вече, ако искат да си я 
внесат после пак в по-изчистен 
вид. Те се съгласиха. Ще напра-
вим една среща и ще се изкомен-
тира тяхното виждане, ние ще ка-
жем какво е възможно, за да се 
стигне до обща позиция“, обясни 
Драгнев пред репортер на „Чер-

номорски фар“.
Идеята на общинските съветни-

ци бе да се създаде пакет от 365 
пътувания, които да важат в рам-
ките на една година, а цената на 
едно пътуване да е 1 лев. Мотиви-
те им бяха, че във Варна и Плов-

див например, къде-
то стандартът за жи-
вот е много по-ви-
сок, цената на би-
летчето е 1 лев. 

Дали обаче ще 
има голям интерес 
към подобен пакет, 
ако той бъде създа-
ден, Драгнев не е 
оптимист.

„Виждам, че в ко-
ментари в социални-
те мрежи има и „за“, 
и „против“ подобен 
целогодишен пакет. 
Самите вносители 
казаха, че надали 
ще има много търсе-
не, защото цената е 
висока. В този сми-
съл, че наведнъж ще 
трябва да се дадат 
пари. Да, примамли-

во е, че ще е по-ниско еднократ-
ното пътуване, но в един момент 
ще трябва да се дадат доста пари 
напред. Затова искам да ги изко-
ментираме по-подробно тези не-
ща“, посочи той.

„Черноморски фар“

През октомври 2020 година, 
за да осигури надеждна за-
щита на информационните си 
ресурси, „БМФ Порт Бургас” 
ЕАД придоби сертификат за 
система за управление на си-
гурността, съгласно изисква-
нията на ISO/IEC 27001. Нара-
стващата дигитализация в 
морския бизнес превърна ки-
берсигурността в актуален 
проблем за пристанищните 
оператори. Концесионерът 
на терминалите „Бургас Из-
ток 2” и „Бургас Запад” е пър-
вият български пристанищен 
оператор, който въведе Сис-
тема за управление на сигур-
ността на информацията. 

Освен защита на информа-
ционните системи от неото-
ризиран достъп – съответно 
на търговски тайни и ноу-хау 
технологии, чрез Системата 

„БМФ Порт Бургас” гаранти-
ра на своите клиенти спазва-
нето на законовите изисква-
ния за защита на личните 
данни по европейския регла-
мент GDPR. Тя позволява 
прилагането на ефикасни ме-
тоди за управление на риска 
– всички данни са защитени 
на най-високо професионал-
но и технологично ниво. 

ISO/IEC 27001 е междуна-
родно признат стандарт за 
управление на информацион-
ната сигурност, а внедрява-
нето му в „БМФ Порт Бургас” 
е доказателство, че друже-
ството прилага най-добрите 
международни бизнес прак-
тики. 

Одитът по сертифициране-
то е проведен от Bureau 
Veritas Certification. Работата 
по разработване и внедрява-
не на системата е започнала 
през март тази година. Из-

вършен е анализ на риска за 
информацията, оценени са 
различни потенциални запла-
хи – неправомерен достъп, 
теч на информация, отказ на 
информационните системи и 
др. Проведени са множество 
обучения на персонала при 
стриктно спазване на всички 
мерки, въведени заради епи-

демичната ситуация. За тех-
ническото обезпечаване на 
процеса е извършена подмя-
на на мрежовото оборудване, 
закупен е софтуер, обезпеча-
ващ надеждна защита. 

По време на провеждане 
на сертификационния одит е 
осъществен и ежегодният 
надзорен одит на Интегрира-

ната система за управление 
на качество, опазване на 
околната среда и безопас-
ност и здраве при работа, съ-
гласно стандартите ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 и 
ISO 45001:2018. Проследени 
са работните процеси във 
всички звена на дружество-
то. Високата степен на анга-

жираност на ръководството и 
персонала към системата е 
основен приоритет в работа-
та на екипа по прилагане на 
стандартите, е заключението 
на одиторите, които дават ви-
сока оценка на ефективност-
та, с която се изпълняват про-
цесите. 

Ръководството на „БМФ 
Порт Бургас” е стартирало и 
процедура по разработване и 
внедряване на система за уп-
равление на енергията съ-
гласно стандарт ISO 50001. С 
внедряването на системата 
ще бъде постигнато по ефи-
касно използване на енерги-
ята, намаляване на вредното 
въздействие върху околната 
среда и емисии парникови и 
други газове, по-голяма осве-
доменост за енергийната 
ефективност и контрол при 
управление на ресурсите. 
Сертифицирането по стан-
дарт ISO 50001е планирано за 
2021 година.

„БМФ Порт Бургас” е един-
ственият български пристани-
щен оператор, сертифициран 
едновременно по стандарти 
ISO 9001 ISO14001 ISO45001 и 
ISO/IEC 27001
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Дона МИТЕВА

Международното пазару-
ване на лекарства продължа-
ва с пълна сила, особено от-
както може да се прескочи 
до Одрин или Лозенград за 
еднодневен шопинг. Не се ку-
пуват само препарати за ле-
чение на COVID- 19,  а във 
всички гами на фармацията. 
Но втората вълна и презапа-
сяването с лекарства, под-
хранено от хистерията за из-
чезнали от родната мрежа 
групи медикаменти, съвсем 
засили интереса към набавя-
нето на хапчета, ампули и 
какво ли не от комшиите.

Тази тенденция се усеща и 
в Бургас. Аптекари казват, че 
в нашия град доста хора се 
презапасяват с лекарства. 
Дори споделиха случаи, в ко-

ито здрави хора пият „Азит-
рокс“ профилактично.

„Напук на логиката хората 
изкупуват лекарства. Това е 
натрапчив феномен във все-
ки човек, който му помага да 
се справи  с тревожността. 
Така се успокоява, че е на-
правил нещо да противо-
действа на болестта, че има 
достатъчно лекарства. Това е 
т. нар. компулсия, която го ка-
ра да извършва някакви 
действия“, казва  клиничният 
психолог Мартин Пъйков, 
който работи  в УМБАЛ – Бур-
гас. Той е категоричен, че ня-
ма как ситуацията  да не се 
отразява на базови страх на 
хората.

Купуването  на лекарства 
от Турция има и друг аспект - 
цените им в съседната дър-
жава са доста по-ниски, дори 

като прибавим и стойността 
на куриера, ако те бъдат по-
ръчани по куриер, или пък 
платеното за екскурзията за 
ден. 

Бургаски туроператори ко-
ментират, че обикновено все-
ки, който пътува за шопинг до 
Турция, основната му спирка 
е в аптека. А има и фирми, ко-
ито директно водят туристите 
си в аптеката, където са си 
създали канали. Така както 
бе преди, а вероятно и сега е 
така, с крайпътните заведе-
ния, в които се отбиват авто-
бусите с туристи. Онзи, който 
ги води, има някакви префе-
ренции, за това, че доставя 
клиенти.

„Всеки човек е със списък 
за лекарства. Поне по 3-4. 
Всякакви лекарства - защото 
са с по 30-40% по-евтини. Има 

„БМФ Порт Бургас” с високо 
ниво на киберсигурност

„Бургасбус“ ще обмисли вариант  
за годишен пакет за пътуване

4 С 84% е скочила продажбата му в южната съседка 

4 COVID-19 накара бургазлии да търсят евтини 
препарати при комшиите

Дружеството е единственият български 
пристанищен оператор, въвел 
сертифицирана Система за управление 
на сигурността на информацията

Инж. Петко Драгнев

За да не им изгарят пътувания, учениците да зареждат картите си за 30 лева. То-
ва посъветва управителят на „Бургасбус“ инж. Петко Драгнев. С редакцията на „Чер-
номорски фар“ се свърза родител, който обясни, че заради онлайн обучението, къ-
дето ситуацията постоянно е неясна, на учениците им изгарят пътувания. Жената по-
пита дали не е възможно „Бургасбус“ да пуснат пакет от 20 пътувания за ученици-
те.

„Учениците имат пакет и с 30 пътувания. По принцип имат възможност да си заре-
дят и електронни пътувания, които обаче са по-скъпи. За мен, ако човек си направи 
сметката, като зареди малкия пакет, едното му пътуване идва в порядъка на около 
30 стотинки. Дори и, както разсъждават, да им изгорят 5 пътувания, пак ще им изле-
зе много по-евтино, отколкото при по-малък пакет. Защото, ако е с по-малко пътува-
ния пакетът, ще се увеличи еднократната цена на пътуване и пак горе-долу толкова 
пари ще дават“, отговори Драгнев пред „Черноморски фар“.

От вчера до 30 ноември включително на учениците от 6 до 12 клас бе удължен пе-
риодът, в който ще се обучават онлайн от вкъщи. Бургазлии обаче коментират, че по-
големите масово не си стоят вкъщи, а обикалят по заведенията. В моловете вече 
трябва да са само с пълнолетен придружител.

Учениците да зареждат 
картите за 30 лева

Турският вестник "Хюриет" съобщава за масовото 
потребление на медикамента
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хора само за това отиват. До 
Лозенград е 15 лв. Само с ед-
но лекарство си избиват па-
рите“, казва работеща в туро-
ператорска фирма, пожелала 
анонимност. 

Тя добавя, че всеки път гру-
пата бива предупреждавана, 
че на границата се проверява 
и не е редно да се внасят ме-
дикаменти, но това не пречи 
на хората  да се запасяват и 
да пазарят. Естествено всеки 
си носи отговорността сам. 

В социалните мрежи има 
още по-лесен вариант, ако 
няма близък или познат, кой-
то пътува до съседна държа-
ва – да се поръчат лекарства 
през дадена група. Въпреки 
че се оскъпява с доставката, 
медикаментите пак излизат 
по-евтино.

Непълнолетен 
обра жена в 
Средец

Младеж е задържан в 
Средец заради извърше-
на кражба, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
17-годишният крадец е 
отмъкнал ВИК-части, душ 
батерия и смесителни 
части от дом, разположен 
на улица „Йорданка 
Николова”. Предметите са 
собственост на 67-годиш-
на жена от Средец. 
Задържаният е направил 
пълни самопризнания. 
Работата по случая про-
дължава от служители на 
Районно управление - 
Средец.

Пиян 
несебърлия 
шофира из 
Слънчака

Несебърлия е задържан 
след като е шофирал в 
нетрезво състояние. Това 
съобщиха от пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. В района до 
хотел „Сапир” в Слънчев 
бряг, служители от 
Районно управление - 
Несебър спрели за поли-
цейска проверка лек авто-
мобил „Опел Зафира, 
управляван от 64-годиш-
ния мъж. Органите на 
реда установили, че същи-
ят шофира след употреба 
на алкохол с концентра-
ция - 1.34 промила. По 
случая е образувано бързо 
производство.

Пубертет 
открадна 
1500 лева

13-годишен младеж е 
обрал мъж в бургаския 
квартал „Рудник”. Това 
съобщиха от пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Установено 
е, че момчето е влязло в 
дома на 50-годишен мъж, 
чрез взломяване на PCV-
прозорец, като е отнело 
сумата от 1600 лева. 
Задържаният е направил 
пълни самопризнания и 
върнал откраднатата 
парична сума. Работата 
по изясняване на цялост-
ната му престъпна дей-
ност продължава.

След първия бум на преза-
пасяване, сега пазарът на ле-
карства е успокоен, това твър-
ди магистър-фармацевтът Лю-
бима Бургазлиева, председа-
тел на УС  на Регионалната 
фармацевтична колегия в Бур-
гас. „Сега вече си купуват ле-
карства хората, които дейст-
вително имат нужда и са бо-
лни. Периодично се зареждат 
складовете. Изчерпват се за 
един-два дни, но се зарежда 
отново. Складовете поне два 
пъти седмично имат доставки, 
така че към момента могат да 
се намерят необходимите ле-
карства.

„Азитромицин“, българско 

производство на Разград, пе-
риодично се доставя. 

Интересното е, че нискомо-
лекулярните хепарини, които 
заредиха по аптеките, общо 
взето така стоят. Беше пре-
експонирано малко – не всяка 
втора бременност има нужда 
от тези лекарства, пък има и 
други заболявания, на които 
са необходими хепарините. 
Конкретно тези вече ги има, 
просто не се търсят. По-голя-
мо е търсенето за антибиоти-
ци и противовирусни, които 
изчезват периодично, но се 
получават  доставки“, разясни 
Бургазлиева.

Тя припомни договореност-

та за облекчено предписване 
и отпускане на лекарства, кое-
то улеснява гражданите. А съ-
що така  генеричната замяна, 
която също цели да не обика-
лят хората по аптеките.

Бургазлията Ерол Шерифов, 
който е с двойно гражданство, 
коментира, че преди дни в тур-
ския вестник „Хюриет“ е изля-
зла статия, в която председа-
телят на сдружението на апте-
карите в Одрин подчертава, че 
нямат запаси в складовете на 
определени лекарства, заради 
това, че българските туристи 
пазаруват прекомерно.

„В този материал се казва, 
че 84 пъти е увеличена про-

дажбата на аспирин в Одрин“, 
преведе пример Шерифов.

Цените на антиколаголанти-
те и антибиотиците зад грани-
ца са по-различни от тези в 
България. Така например един 
от най-често разпространени-
те антибиотици за лечение на 
коронавирус у нас струва над 
18 лв., докато в съседна Сър-
бия цената му е около 6 лв. Та-
ка че не само от Турция се па-
зарят лекарства, а и от други-
те ни съседи. А българите съ-
четават полезното с приятно-
то – който където му е удобно 
да пазари зад граница: софи-
янци ходят до Сърбия, бургаз-
лии  до Турция.

Михаил 
кОЛЕВ

Едно от най-
р а з п о з н а в а -
емите и знако-
ви лица в бур-
гаската полити-
ка Васил Кам-
беров е почи-
нал, научи 
вестник „Чер-
номорски фар”. 
Камберов е по-
редният човек, 
загубил битка-
та с коронави-
руса.

Той е бивш 
лидер на СДС в Бургас, бивш 
областен управител и нацио-
нален зам.-председател на 
СДС. Камберов е едно от зна-
ковите лица на демокрацията 
в морския град.

През миналата година той 
бе част от листата на НФСБ 
за местните избори в Бургас, 
след като преди това дълго 
време бе извън политиката.

От СДС-Бургас изказаха 
съболезнования към близки-
те и роднините на Васил Кам-
беров, определяйки го като 
ключов фактор за демокра-
цията в града.

„Изказваме своите искре-
ни съболезнования по повод 
кончината на Васил Камбе-
ров. Дълги години той бе едно 
от лицата на синята идея в 
Бургас и региона, добре по-
знат на всички седесари не 
само в региона, а и в страна-
та. Светла му памет!

Съболезнования изказа и 
членът на НИС на СДС Дончо 
Златев, който стори това чрез 
социалните мрежи.

Кметът Димитър Николов 
също изказа искрени събо-
лезнования на роднините и 
близките на уважавания би-
вш областен управител на 
Бургас и областен председа-
тел на СДС-Бургас Васил 
Камберов.

„Огромна е мъката от загу-
бата на близък приятел и чо-
век, допринесъл много за 
развитието на града. Той бе-
ше лидер, обединителна фи-
гура, човек с визия за бъде-
щето. Завинаги ще остане в 
сърцата ни", се казва в събо-
лезнователния адрес на кме-
та Николов.

Поклон пред паметта му!
Поклонението ще е в събо-

та от 13 часа в Гробищен 
парк.

Почина бившият областен 
управител Васил Камберов 

Когато си оставил дъл-
бока диря на земята, ве-
роятно е по-леко да си 
тръгнеш. Пиша тези думи  
в памет на един човек, 
който наистина остави 
следа в културната исто-
рия на страната. Стефан 
Чапкънов е и винаги ще 
продължава да бъде част 
от развитието на българ-
ския фолклор, част от 
онази невероятна магия, 
която превръща всяка но-
та в звук и глас, дълбоко 
проникващи в душата и 
сърцето на българина. От-
дал себе си на кауза, коя-
то защитаваше последо-
вателно, стриктно и с пер-
фекционизъм, за която се 
бореше, независимо как-
ви предизвикателства се 
изправяха пред него. 
Име, което се помни, дух, 
който ще живее, музика, 
която ще предава на по-
коленията историята на 
един народ и обичта към 
Странджа.

Да го помним!

ВместО 
сБОгОм

„Черноморски фар“

Да се обособят „чисти от 
COVID-19” болници в Бурга-
ска област предлага Щабът 
за борба с коронавируса. В 
Бургас такива могат да са 
Кардиологичната болница 
„Сърце и Мозък“, Очната 
болница, както и здравните 
заведения в Поморие и Сре-
дец. Мнението на Щаба е, 
че поради спецификата на 
болничната мрежа в област 
Бургас не може да се обо-
соби една болница само 
за COVID-19, каквото е ука-
занието на Министерството 
на здравеопазването. Тя не 
би задоволила нужния брой 
легла и ще застраши специ-
ализираната помощ за ре-
дица други заболява-

ния, смятат експертите. За 
Бургас по-работещо ще е да 
има „чисти от COVID-19“ 
болници. В Поморие и Сре-
дец биха могли да се об-
служват белодробни забо-
лявания от друга специфи-
ка, типични за зимния се-
зон, хронични проблеми. 
Така, в някаква степен ще 
се помогне на Белодробна-
та болница в Бургас, в която 
в момента половината легла 
са за COVID-19. Неизбежно 
е в тези лечебни заведения 
да попадат и пациенти с 
клинична картина на COVID-
19, но тяхното състояние ще 
се изяснява в т.нар. изола-
тори, които всяка болница 
има, казват от Щаба. Те 
предлагат „чисти от корона-
вирус“ да станат и Карди-

ологичната „Сърце и Мо-
зък“, както и Очната болни-
ца. Мнението им ще бъде 
представено на министъра 
на здравеопазването. 

Данните на заболевае-
мостта от началото на пан-
демията до днес в област 
Бургас са следните:

4734 души са били поло-
жителни за коронавирус, от 
тях на болнично лечение – 
373, домашно лечение – 
3048, излекувани 1217, почи-
нали 96.

Болничните легла към 
днешна дата са 458 за об-
ласт Бургас, 408 от тях в Об-
щина Бургас. Към днешна 
дата свободните легла за 
активно лечение на болни 
от коронавирус са 35 и 4 ин-
тензивни.

На заседанието си вчера Щабът взе реше-
ние и за удължаване на онлайн обучението на 
учениците от 6 до 12 клас. Те ще продължат с 
дистанционните уроци  до 30 ноември вклю-
чително. До решението се стигна след като 
стана ясно, че 1/4 от болните в Бургаско или 
1060 души са от системата на образованието, 
в това число учители и ученици. Три са и 
смъртните случаи на учители от областта. 

По данни на здравните експерти мерките, 
въведени в област Бургас, в това число дис-
танционната форма на обучение на учениците 
от 6 до 12 клас, са довели до задържане нива-
та на заболеваемост, но на този етап спад не 
се отчита.

Извън това решение остават учениците от 1 
до 5 клас включително. За тази възрастова 
група се запазва възможността директорите 
по места да решават как ще учат, на база на 

конкретната ситуация в училището. Този под-
ход цели да запази възможността на родите-
лите да работят, защото по закон децата до 5 
клас не могат да остават сами вкъщи без при-
дружител.

За засилен контрол над всички школи и 
НПО, които продължават присъствено да про-
веждат занимания с ученици и деца, се обе-
диниха от Щаба. Проверките ще започнат 
веднага със съдействието на полицията, зара-
ди зачестили сигнали за нарушения.

Областният щаб за борба с COVID-19 обсъ-
ди и постъпилите указания от Министерство 
на здравеопазването за организиране на ед-
на болница, в която да се лекуват единствено 
болни от коронавирус. Според указанията то-
ва е необходимо да се случи при хипотеза, че 
на ден се регистрират по 600 положителни за 
коронавирус на 100 хиляди население.

Обособяват „чисти от COVID-19“ болници в Бургаско 
От 6 до 12 клас продължават  

онлайн обучението си до 30 ноември

По аптеките няма липсващи групи медикаменти

Отиде си бащата на ансамбъл 
„странджа” - проф. д-р стефан Чапкънов

“Черноморски фар“

На 82-годишна възраст по-
чина един от най-известните 
съвременни фолклористи - 
проф. д-р Стефан Чапкънов.

Проф. д-р Стефан Чапкънов 
е основател, диригент и гла-
вен художествен ръководител 
на ПФА „Странджа" в продъл-
жение на 43 години. Под ръко-
водството му ансамбълът е из-
несъл над 6000 концерта в 
страната и чужбина. Създал е 
над 750 произведения, 10 са-
мостоятелни сборника и дъл-
госвирещи плочи, автор на на-
учни трудове, посветени на 
българския фолклор.

През 1998 и 2000-та година 
получава званието „Почетен 
гражданин на градовете Мал-
ко Търново и Бургас“, а през 
2001 година е награден с „Го-
лямата кристална лира". През 
2005 година Съюзът на българ-
ските композитори го отлича-

ва с приза „Златното петоли-
ние". През 2013 година проф. 
Чапкънов получава награда 
„Нестинарка" и националната 
награда „Златна нестинарка".

Кметът Димитър Николов 
изказва съболезнования на 
семейството, близките и прия-
телите на професора: “Напус-
на ни бащата на ансамбъл 
„Странджа", виден фолкло-
рист, истински бургазлия и го-
лям родолюбец. Проф. Стефан 
Чапкънов беше скромен, но 
същевременно с това много 
ерудиран човек със забележи-
телна творческа биография. 
Изключителни са неговите за-
слуги за развитието, съхране-
нието и разпространението на 
българския фолклор. Като ис-
тински бургазлия, той обича-
ше родния си край и му посве-
ти целия си живот. В негово 
лице Бургас загуби един дос-
тоен човек. Поклон пред свет-
лата му памет!".



Интервю на  
Силвия ШАТЪРОВА

- Здравей, Ясене, пред-
полагам, че малко повече 
от две седмици след са-
мия вот страстите леко от-
шумяват и отстъпват мяс-
то на анализите. Какви са 
обществените нагласи на 
американците в момента 
към ситуацията?

- Резултатите показаха, че 
американското общество е 
силно разделено. Разликата 
между двамата кандидати 
ще е 6-7 млн. гласа в пол-
за на Джо Байдън, което е 
около 3%. Това показва, че 
няма консенсус в общество-
то и кой от двамата канди-
дати предлага визия, коя-
то да обединява по-голяма 
част от гласоподавателите. 
На места в ключовите щати 
разликата е още по-малка. 
През 2016 година резулта-
тите бяха подобни и с по-
малка преднина за Доналд 
Тръмп, но през тези четири 
години разделението между 

различните социални групи 
стана още по-голямо, види-
мо, както в социалните мре-
жи, така и на улицата. Новият 
президент ще има изключи-
телно трудна задача да обе-
дини нацията.

- Един от въпросите ми 
беше точно този - разделе-
на ли е Америка, очевидно 
е такава след тези избори. 
Новият президент заяви, 
че ще се опита да обеди-
ни нацията. Възможно ли е 
това да се случи при поло-
жение, че Тръмп има тол-
кова силна поддръжка?

- Поддръжниците му го 
приемат като култ, той е 
лидер на този култ и всич-
ко, което той каже се при-
ема от тях като чиста моне-
та за истина, без съмнение. 
Той направи всичко възмож-
но да се подкопае доверие-
то в традиционните медии, 
а през последната година 
и половина и това в соци-
алните медии, които според 
него го цензурират. Тук не 
се наблюдава общо обеди-
нение на обществото око-
ло фактите. Хората може да 
имат различни мнения и да 
виждат по различен начин 
процесите, но всички тряб-
ва да бъдем обединени око-
ло фактите. Сега поддръжни-
ците на Тръмп не вярват, че 
няма никакви масови избор-
ни нарушения. Този факт се 
потвърждава от щатски вла-
сти, които в някои щати са 
републиканци, в други - де-
мократи. Това се потвържда-
ва от всички федерални аген-
ции, които работят за него. 
Техните шефове са назначе-
ни именно от Тръмп. Всички 
служби, които са свързани 
със обезпечаване на сигур-
ността на вота, казват, че 
това са най-сигурните из-
бори в историята на САЩ. 
Всички дела, които се вна-
сят в съда за честността на 
изборите падат, защото съ-
диите не ги разглеждат. При 
тях доказателственият мате-
риал е от сорта: „Аз чух!“ и 
„Една жена каза“.

- Тръмп вярва в своята 
теза за световен заговор 
срещу себе си и убедител-

но успява да спечели под-
дръжници с нея?

- Аз не знам дали вярва в 
тази теория, но умело я про-
бутва на своите поддръжни-
ци и те я разпространяват в 
социалните мрежи, получа-
ва се една снежна топка, ко-
ято се върти и пречи за това 
обединение, за което стана 
дума преди малко. Трудно 
е да обединиш една нация, 
която не е обединена около 
общите факти. Така както в 
България не сме обединени 
около общото минало, за да 
можем да го превъзмогнем 
и да вървим напред, така и 
тук има разделение около 
фактите. Американците имат 
общи ценности, които ги обе-
диняват, но това с фактите е 
голям проблем. Носенето на 
маска се превърна в полити-
ческа позиция. Въпреки че 
експертите на Белия дом, фе-
дералните здравни власти, 
назначени от Тръмп, казват 
едно, а той - друго. И под-
дръжниците му следват него, 
така този дисонанс доведе 
до това пандемията да из-
лезе извън контрол в САЩ. 
Връщаме се в някакви из-
ходни позиции като ограни-
чения, докато тази ваксина 
най-после излезе и се раз-
пространи. 

- Как пандемията и 
здравната криза се пре-
върна в политически ин-
струмент на кампанията 
в този вот?

- Демократите печелят 
принципно когато стане въ-
прос за здравна система 
и реформа, защото САЩ 
са страната с най-ужасна-
та здравна система, ако ня-
маш пари, което е при 90% 
от хората. Здравните осигу-
ровки са частни и са пожела-
ние, няма държавно осигуря-
ване и не всички работода-
тели ги предлагат на своите 
служители. Когато тема № е 
1 е здравната система, демо-
кратите печелят. Пречупено 
през пандемията COVID-19 
и неспряването на Тръмп с 
тази криза, означаваше ус-
пех за Байдън и демократи-
те. За тях най-трудната за-
дача беше да убедят електо-
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4 Един президент трябва  
да може да живее поне 10 години 
след мандата си, за да види 
последиците от своите решения
4 Доналд Тръмп ще се превърне 
в един от кресливите хора  
в интернет, но вече няма  
да е нужно да го слушаме 

Седмици след президентските избори в САЩ, те-
мата продължава да вълнува не само американското 
общество, но и света. Днес разговаряме за Америка 
след Доналд Тръмп с журналиста Ясен Дараков, кой-
то от години живее и работи в САЩ. Това е петата по-
редна президентска кампания, която той отразява. 

Ясен Дараков е издател и главен редактор на воде-
щия вестник за българите в САЩ и Канада BG VOICE 
от февруари 2011 година.

Преди това е глобален кореспондент на „Новините“ 
на „Нова ТВ“, на „Би Ти Ви“, прави стотици репорта-
жи от горещи точки и събития. Той е първият и един-
ствен български журналист на червения килим на на-
градите „Оскар", където интервюира Джордж Клуни, 
Анджелина Джоли, Кристофър Плъмър и др. Сред 
най-запомнящите му репортажи са на живо от по-
гребението на Уитни Хюстън, убийството на Осама 
бин Ладен, от Кота нула в Ню Йорк на годишнини-
те от атаките на 11 септември, финалът на American 
Idol в Холивуд, смъртта на Майкъл Джексън, среща-
та на лидерите на G-8, петролният разлив на „Би Пи" 
в Мексиканския залив от 2010 година, наводненията 
по поречието на Мисисипи от 2011 година, три пре-
зидентски кампании в САЩ и др.

Ясен е роден на 29 май 1981 година в Бургас. 
Средното си образование завършва в Икономическия 
техникум в родния си град, а по-късно и Икономически 
университет - Варна. С журналистика започва да се 
занимава още на 14 години, стажува във вестник 
„Черноморски фар“, където се запалва и искрата му 
по журналистиката. След което започва да работи в 
различни български телевизионни канали, докато в 
един момент решава да види как се правят и работят 
големите телевизионни канали в страната на неогра-
ничените възможности. Специализирал е „ТВ нови-
ни“ в CBS и ABC News и е бил продуцент на новинар-
ски емисии във филиали на ABC и FOX в САЩ.

Доналд Тръмп и Мелания Тръмп ще напуснат Белия дом на 20 януариДжо Байдън и съпругата му Джил вече са новите първи
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е разделено по отношение на фактите
рата в това, че Тръм не се е 
справил с пандемията и това 
е съсипало икономиката и 
че на него не може да му се 
вярва. Докато Тръмп иска-
ше да се говори не за пан-
демията, а за добрата ико-
номика преди нея - колко е 
била хубаво тогава. Двата 
щаба спориха на тази тема. 
Байдън казваше, че през по-
следните години на мандата 
му с Обама са били създа-
дени повече работни места, 
отколкото при Доналд Тръмп 
през годините преди панде-
мията. Фондовите индекси 
показват, че по времето на 
Обама-Байдън растежът е е 
бил по-висок. 

- Не беше ли това реал-
но, че страната е по-до-
бре икономически по не-
гово време? Неговите под-
дръжници казват, че това е 
било така, към това се до-
бавя и аргументът, че не е 
въвлякъл страната в нито 
един военен конфликт.

- Тръмп продължи ус-
пешната политика на сво-
ите предшественици, годи-
ни наред на увеличаване 
на работни места и растеж 
на БВП. Намали драматич-
но регулациите, което е до-
бре за бизнеса, друг е въпро-
сът доколко това е добре за 
околната среда и за защита 
на обикновения работник. 
Направи така, че икономи-
ческият ръст от предишната 
администрация да продъл-
жи и при него, намали да-
нъците за корпорациите. От 
тази гледна точка може да се 
каже, че той изпълни това, 
което обеща. Икономиката 
се движеше добре. През тре-
тата година на неговия ман-
дат започна леко поклаща-
не на тези тенденции. Това е 
нормално, защото след 10 го-
дини на възход, следва кри-
за, това е логиката в иконо-
миката.

Що се отнася до войни-
те. Винаги съм се учудвал 
на този мотив. Предишната 
администрация на Обама и 
Байдън приключи войната 
в Ирак и изтегли най-мно-
го войници от Афганистан. 
Тръмп изтегли няколко хи-
ляди, но нищо съществено. 
Той не въвлече страната във 
военен конфликт, но пък я 
въвлече в търговска война 
с Китай, която продължава 
да ескалира и не се знае как 
ще се развие. Тук трябва да 
подчертаем, че американ-
ските данъкоплатци плащат 
заплатата на американския 
президент и неговата най-
важна задача е да защити 
техния живот и национална-
та сигурност. И ако най-до-
брото за американския на-
род е да се започне война, 
която трябва да е одобре-
на от Конгреса, то той тряб-
ва да го направи. Ако един 
президент не обяви война 
в интерес на своя народ, то 
това означава, че той не се 
справя със задълженията 
си, колкото и стряскащо да 
звучи. Американците трябва 
да избират президент, който 
да защити техния интерес, 
това на първо място. Но пък 
Доналд Тръмп не се справи с 
войната с коронавируса, за-
щото имаме 70 000 починали, 
САЩ имат 4% от световното 
население и 20% от почина-
лите, което показва неспра-
вяне на войната с този ви-
рус. Той се обяви за военен 
президент и че води война с 
него, но я загуби. 

- Хуманитарните кризи 
плашат хората и естест-
вено ги карат да гласуват 
за този, който ще ги спа-
си от тях.

- Разликата при екзит по-
ловете на въпроса: Това 
дали страната се справя или 
не се справя с коронакриза-
та беше 1,2%. Това показва 
разделението на общество-
то и по този въпрос, който е 

основополагащ. Близки бяха 
и процентите на въпроса: 
„Кое е важно - справянето 
с короновируса или възста-
новяването на икономика-
та?“. Затова хората са разде-
лени какво трябва да се на-
прави - да се затегнат мер-
ките, или не, да се спре биз-
неса и да се овладее криза-
та или да се оставим на ес-
тествения подбор.

- Тръмп през седмицата 
предпазливо все пак при-
зна победата.

- Само за 10 минути, след 
това в „Туитър“ отново зая-
ви, че не я признава. 

- Как се стигна до това 
една голяма Америка да 
не може да намери ня-
кой по-млад кандидат. 
Нормално ли е двамата ос-
новни опоненти да са на 74 
и 77 години?

- Аз смятам, че е абсурдно 
двамата кандидати да са тол-
кова възрастни. Да, Тръмп 
изглежда малко по-свеж, но 
е еднакво неадекватен с при-
зивите си да пием белина и 
всякакви щуротии, които каз-
ва и пише. При Байдън раз-
ликата отпреди четири го-
дини, когато приключи като 
вицепрезидент също е оче-
видна. Шокиращо е когато 
един мъж на 74 се бори сре-
щу друг на 77 години за най-
престижния пост в Америка 
и в света. 

Има криза на личности 
и на харизми и то е видно. 
Демократичната партия 
имаше един млад кандидат 
в предварителните избори, 
но не му стигна да излезе 
да се бори, спечели в някол-
ко щата, но оттам нататък - 
не. В Америка президенти-
те са предимно възрастни, 
което е малко странно. Джо 
Байдън ще бъде най-възраст-
ният президент. 

- Има ли ключова роля 
вицепрезидентът и в слу-
чая каква ще е тя на 
Камила Харис?

- Няма, тук се шегуват, че 
ролята му е да не умре и да 

ходи на погребения на чуж-
ди лидери. Камила Харис е 
амбициозна жена, но аз лич-
но не си я представям да е 
водещ лидер на демокра-
тическата партия, въпреки 
че ще се бори за това. От 
своя страна Байдън не е ка-
зал дали ще е само за един 
мандат, въпреки че той зая-
ви, че ще бъде един преходен 
кандидат. Но и двете пар-
тии имат нужда от нови, све-
жи лица. Лидерът на репу-
бликанците - Рич Макконъл, 
както и демократката Нанси 
Пелоси, също са над 70 го-
дини. 

Виждали сме как един 
президент побелява още 
през първите години в 
Белия дом, спомняме си 

Бил Клинтън и Барак Обама. 
Постът изисква изключи-
телно много енергия и уси-
лия. И ми се струва, че как-
то по Конституция се изис-
ква минимална възрастова 
граница, така трябва да има 
и максимална, защото тряб-
ва да се даде 150% от енер-
гията на един кандидат за 
тази работа. Да е адекватен 
на новото време, на новите 
технологии и предизвикател-
ства и заплахи и да остане 
да живее поне едно десети-
летие с последиците от сво-
ето управление и своите ре-
шения. Защото много хора от 
администрацията на Доналд 
Тръмп заявяваха публично, а 
и съм чувал тезата и от други 
преуспели възрастни хора: 
„Какво от това, аз нали ще 
съм мъртъв“. Чувал съм го 
и от Уилям Бар, а той има-
ше репутацията на човек, 
работещ надпартийно като 
главен прокурор в предиш-
ната администрация. Сега 
се превърна в подметка на 
Доналд Тръмп и неговите 
интереси.

Какво се смени и как ще 
бъде запомнен от историята, 
след като е имал такава без-
упречна репутация и сега я 
опорочава? На този въпрос 
той отговаря: „Какво ме ин-
тересува, нали ще съм мър-
тъв“. И не е единственият, 
който го казва.

Добре е президентите да 
имат достатъчно живот, за 
да живеят поне едно десети-
летие с последиците на сво-
ите решения. 

- Заговори се за вто-
ри кабинет на Тръмп. 
Възможно ли е?

- Той е един от малкото, 
който изкара само един ман-
дат. Може да се кандидати-
ра през 2024 година и тряб-
ва да премине през вътреш-
ни избори, както това стана 
през 2016 година и да се из-
прави срещу кандидата на 
демократите, което ще ста-
не през 2024-а. 

- Какво ще стане с него-

вата кариера?
- Това, което най-вероятно 

ще се случи, че ще се пре-
върне в един от кресливите 
гласове в интернет, но вече 
няма да е нужно да го слу-
шаме, докато сега сме за-
дължени заради позицията, 
която заема. Ще бъде един 
от много гласове, които раз-
пространяват конспиратив-
ни теории.

- Бавно и полека ще се 
върне ли доверието на 
американското общество 
в демокрацията?

- Виждаме, че Доналд 
Тръмп бавно и полека се оп-
ита да го подкопае, както и в 
демократичните институции 
и в процеса по гласуване. 
Ще бъде трудно. Именно за-

щото няма общо обединява-
не около фактите - носенето 
на маски, изборните резул-
тати. За Байдън ще бъде из-
ключително трудно. Виждаме 
от самото начало след пър-
вите му моменти, че той не 
се впуска в интриги, поле-
мики, коментари и да напа-
да Тръмп. Изглежда споко-
ен, това е негова вътрешна 
нагласа. Концентрирал се е 
върху справянето с кризата 
с коронавируса и изправяне 
на икономиката. Хората го 
познават. Неговото спокой-
ствие и увереност ще доне-
се резултати, ако не се впус-
не в интриги и дребни поли-
тически заяждания. Ще вне-
се успокоение и обединение. 
Мисля, че и медиите се нау-
чиха да не дават платформа 

на Тръмп както през 2016 го-
дина, която беше изумител-
на от гледна точка на медий-
но внимание. Неговите речи 
бяха излъчвани по тв гиган-
ти и медиите научиха този 
урок - фактите да се прове-
ряват и да не се дава изява 
на тази демагогия, която да 
тече в ефира без да се про-
верява. В един момент хо-
рата започват да вярват на 
това, омагьосани от един де-
магог и не ги интересува, че 
след това медиите проверя-
ват фактите. Не го виждаме 
за първи път в историята, не 
е нещо ново. Немците имат 
повече опит в това.

- Как този избор на 
Америка ще се отрази на 
Европа, Балканите и в 
частност на България?

- България винаги е била 
важна заради географското 
си разположение и е пресе-
чна точка между Изтока и 
Запада. Видяхме, през по-
следните две години Майк 
Помпейо обяви едно завръ-
щане към Балканите, до-
колко това ще се случи е 
друг въпрос. Важно е САЩ 
да потвърдят своята анга-
жираност към НАТО, в кой-
то ние членуваме. НАТО бе 
разтърсено от риториката 
на Тръмп. САЩ се отдръп-
наха от водещата си роля в 
Алианса. Това ще бъде пре-
потвърдено от администра-
цията на Байдън и това е до-
бра новина. Друго нещо, ко-
ето видяхме в отношенията 
между САЩ и България, те 
бяха подчинени на търгашес-
ки принцип - купуваме само-
лети и нашият премиер полу-
чава среща в Белия дом. С 
новата администрация ще 
виждаме нов вид отношения, 
обединяване около ценнос-
ти - върховенството на зако-
на, свобода на медиите, ко-

ито са написани в пътната 
карта на отношенията между 
България и САЩ. Сега няма 
да са само написани, а ще 
бъдат изпълнявани и ще има 
напредък. Разбира се, ще ви-
дим по-сериозна намеса на 
САЩ във всичките тези по-
тоци, канали, трасета, тръ-
би, които се строят и целият 
енергиен хаос на Балканите 
ще има по-твърда позиция и 
ще се призове да се ограни-
чат руските енергийни инте-
реси и влияние в страната. 
Първите две години Байдън 
и администрацията ще са 
заети с вътрешни проблеми 
и надали ще видим някаква 
сериозна драматургия във 
външен план, и то региона-
лен. Препотвърждаване на 
НАТО, излекуване на рани-
те, нанесени от думите и по-
ведението на Тръмп към най-
близките съюзници - Англия, 
Мексико, Канада, ЕС - това 
ще са посоките.

- Отношенията с Китай 
как ще се развиват?

- Думите на Байдън с Китай 
може да са по-нежни, но ми-
тата остават. САЩ се събу-
диха от мощта на Китай и за-
плахата, която представля-
ва страната. Да, Байдън ще 
бъде по-успешен от Тръмп в 
битката с Китай, защото ще 
направи коалиция с традици-
онните партньори на САЩ. 
Целта на Байдън ще е да ги 
обедини срещу Китай. И това 
ще даде по-добър резултат. 
Ще видим това по време на 
неговото управление, откол-
кото самостоятелната тър-
говска война на Тръмп. 

Най-хубавото от тази про-
мяна е, че през следващите 
години няма да чуваме на 
всеки 15 минути какво пра-
ви президентът, а той прос-
то ще работи, ще се върнем 
към нормалността.

Ясен Дараков



Съветници питат, 
администрацията отговаря

Георги РУСИНОВ

Благотворителността, 
добродушието, безко-
ристното добро. Това не 
са черти на характера, 
които всеки може да при-
тежава. Хората като цяло 
са една идея по-егоистич-
ни. Аз-ът като че ли в по-
вечето житейски ситуа-
ции надделява. В тежките 
времена, в които всички 
живеем, заради COVID-19 
пандемията в цял свят, 
страхът е този, който ви-
димо надделява в обще-
ството. Но все пак не са 
малко случаите, още от 
началото на пандемията у 
нас, където доброволци 
помагат всякак в борбата 
с коварната болест. Кой 
със средства за защитни 
екипи и предпазни сред-
ства, кой с доброволен 
труд в COVID-19 отделе-
нията. Доброто започна 
да изпъква.

Един такъв пример за 
добро е бургазлията Пла-
мен Жеков. 27-годишният 
IT-специалист разказа 
пред „Черноморски фар“, 
че само за няколко часа 
разработва системата за 
свободни COVID-19 легла 
за болниците в Бургаска 
област. Работи на сво-
бодна практика, а в мо-
мента той и екипът му ра-
ботят от домовете си. 
Създават предимно соф-
туери, силни са в автома-
тизациите на сървъри и в 

електронната търговия. 
Пламен казва, че от 15-го-
дишен е започнал да се 
занимава с програмира-
не – сам. Успява да на-
прави собствен сайт, ма-
кар и много прост по ду-
мите му, но това е искра-
та, която го тласка към 
сферата на IT-бизнеса.

„Не съм завършил спе-
циално висше образова-
ние. Започнах да уча в 
Бургас, но ситуацията бе-
ше такава, че преподава-
телите, които преподава-
ха там се учеха от мен. И 
мен не ме е срам да го ка-
жа. Затова сметнах, че е 
абсолютно безсмислено 
да си завършвам образо-
ванието. С който обаче и 
да съм работил, не ми е 
искал диплома и не ме 
питал какво образование 
имам. Всички ме питат 
какво мога да правя. А аз 
имам богато портфолио. 
Имам мой сайт, в който 
за съжаление не съм си 
качил и 20% от портфоли-
ото. Чисто физически не 
ми е останало време да 
го погледна и него“, обяс-
нява бургазлията.

Как се решава да 
създаде системата?

Една сутрин Пламен 
гледа сутрешния блок на 
новините и вижда шефът 

на УМБАЛ „Дева Мария“ 
Семир Абумелих да от-
правя апел, че система 
за свободните легла в 
болниците е необходима. 
Това бе след като на ня-
колко места в страната 
хора починаха в линейки-
те, докато чакат да бъдат 
приети в болница. Про-
блемът идва от прекале-
но малкото болнични лег-
ла и засилващият се брой 
болни. 

„Аз още на същия ден 
се свързах с него. Той ме 
извика в болницата, даде 
ми задание как трябва да 
изглежда системата и до 
края на деня тя беше го-
това. Самата система не 
е нищо сложно, но е ра-
ботеща, което е най-ва-
жното. След това се 
срещнахме с кмета, пока-
зах му системата и той 
още на момента звънна 
на РЗИ-Бургас, за да се 
свържем с техните IT-спе-
циалисти, да я прехвър-
лим и да започнат да ра-
ботят“, заяви Пламен.

От малко повече от две 

седмици, системата функ-
ционира. Създателят й 
поддържа връзка с доста 
хора, които я ползват. До-
сега бъгове е нямало. 

„Обратна връзка полу-
чавам, да. Доволни са хо-
рата и казват, че си рабо-
ти много добре. Само от 
Централна спешна меди-
цинска помощ (ЦСМП) 
искаха да им разменя да-
та и час. Първо да излиза 
часа, а след това датата. 
Оправих им го веднага. 
Това, което те имат в мо-
мента е работещо и ня-
мат друго, което да искат 
да им вградим“, обясни 
програмистът.

Макар и да не е търсил 
благодарност или слава, 
Пламен ги получава. Във 
Фейсбук под публикация 
за постъпката му, качена 
на електронния ни сайт, 
той получи хиляди благо-
дарности и поздравления 
и от съгражданите си. Ня-
кои дори го благославяха 
за доброто му дело.

„Г-н Абумелих няколко 
пъти ми благодари. Дово-
лен е от това, което се 
случи и че стана толкова 
бързо. Няколко души от 
ЦСМП се свързаха също 
с мен лично да ми благо-
дарят. Аз благодарност 
не съм търсил, но все пак 
е важно“, признава той и 
допълва:

„Реших да разработя и 
даря безвъзмездно систе-
мата. Направих го без да 
искам пари, защото мога 
и искам да помогна. Ина-
че самата процедура ще-
ше да отнеме много вре-
ме. Поръчки, избор на из-
пълнители – всичко това 
щеше да се забави толко-
ва, че да послужи за след-
ващата епидемия. А аз 
знаех, че това, което им 
трябва, ще ми отнеме не 
повече от 5-6 часа работа. 
Общо взето, идеята ми бе-
ше да не е с комерсиална 
цел. Аз дори не исках да 
давам и интервюта, но ве-
че много взеха да ме раз-
питват и няма как, съгла-
сих се (смее се)“.

Изключително важна 
информация, която про-
грамистът сподели с наш 
репортер е, че реално в 
системата му могат да се 
включат всички болници 

с COVID-19 отделения в 
България, а и изобщо 
всички болници. Засега 
обаче тя работи само в 
тези в Бургаска област.

„Това вече са си поли-
тически решения, които 
нито мога да коментирам, 
нито мога да взема стра-
на. Те си знаят. Аз съм я 
предоставил и знам, че 
може да поддържа до 
30 000 обекта без абсо-
лютно никакъв проблем. 
Може даже и до 50 000 да 
достигне. Изобщо няма 
да се затормози. Докол-
кото знам, болниците в 
страната, които имат 
COVID-19 отделения, са 
не повече от 200. На прак-
тика можем да обхванем 
и съседните държави до-
ри с тази система. Казал 
съм, че ако се иска над-
граждане, то ние ще го 
направим безвъзмездно“, 
посочи той.

Някои болници още 
не са влезли в 
21-ви век

Системата на Пламен, 
както той сам я обяви, е 
простичка, но пък много 
добре работеща. От све-
товната история сме сви-
детели, че много често 
именно елементарните 
неща се оказват най-под-
ходящи за дадени ситуа-
ции. 

„Системата е уеб бази-
рана. Има един админи-
стратор, който създава 
акаунтите за различните 
болници. При получаване 
на акаунт всяка болница 
започва да актуализира 
нейното състояние – кога 
се освобождават и кога 
се заемат легла. Всичко 
това се вижда в реално 
време. Най-вече е удоб-
на, защото идеята беше 
да се използва през теле-
фони и таблети. Докато 
медиците са в линейката 
с пациент, на момента да 
могат да видят къде има 
свободни места. Защото 
например има села в Сре-
дец, които са много да-
леч. А тях ги карат в Бур-
гас. Докато стигнат до 
Бургас 30-40 минути зами-
нават и може вече даде-
но легло, което са видели 
като свободно да се ока-
же заето. Сега вече каква 
организация си правят 
те, аз не знам. Но това е 
идеята – с един клик на 
телефона да виждат къде 
има свободни легла. Това 
и в случай, че болниците 
си въвеждат навреме и 
правилно данните“, раз-
казва той с хъс по тема-
та.

Сподели, че е запознат, 
че Министерство на здра-
веопазването разработ-
ва тяхна система, която 
трябва да е на национал-
но ниво. Както той обяс-
ни, процедури по този 
ред минават много по-
бавно.

„В същото време в Об-
щина Пловдив, втория 
град по големина в стра-

ната и с много болни, 
ползват екселски файло-
ве. Това им е системата. 
Това е не смешно, ами не 
знам как да го нарека, в 
21-ви век. Аз казах, моята 
може да се ползва абсо-
лютно спокойно навсякъ-
де, но ето, виждаме ре-
зултата. Затова един от 
вариантите на други об-
щини е да се включат в 
системата на Бургас. Дру-
гият вариант е да се свър-
жат с мен, аз ще им пре-
доставя абсолютно съща-
та система, просто ще си 
я качат на техен сървър. 
До момента никой не е 
изявил желание“, обясня-
ва програмистът.

Друга подобна благот-
ворителност бургазлията 
не е правил, но пък казва, 
че той и екипът му са обу-
чавали програмисти за 
тяхна сметка.

„С тези хора и в момен-
та сме приятели и си ра-
ботим заедно, но случката 
с дарението е една и съв-
сем различна. Аз дори не 
знаех дали ще използват 
системата. Бях с мисълта, 
че могат и да не я поискат. 
Но те пък взеха, че я харе-
саха и нещата се случиха 
максимално бързо. Учуди 
ме малко и бързата орга-
низация от страна на кме-
та г-н Димитър Николов“, 
уточни Пламен.

Страх не от вируса, 
а от хаоса в 
здравеопазването

И Пламен като много 
други българи призна, че 
повече се притеснява от 
хаоса в здравеопазване-
то, отколкото от самия 
вирус.

„Притеснявам се от то-
ва, че ако не дай Боже, 
ми потрябва медицинска 
помощ, трудно ще се до-
бера до ресурса на здрав-
ната система. Имам дос-
тъп до системата и виж-
дам какво е състоянието 
й. Тя не е претоварена, тя 
се пръска отвсякъде. 
Знам, че ако се направи 
локдаун на държавата, 
икономиката ще се сри-
не. Но и да се пренебрег-
ва такъв проблем, който 
съществува и да се каз-
ва, че овладяваме обста-
новката е несериозно“, 
сподели той.

Според него хората от 
страх вярват в това, кое-
то им отърва да вярват. 
Не искат да има корона-
вирус и се хващат за мал-
ки сламки.

„Не виждат какво се 
случва извън България. 
Доста от моите приятели 
примерно не могат да че-
тат на английски и не гле-
дат световни медии. Виж-
дат какво казват нашите 
телевизии и дотам. И ка-
то излезе някой и каже, 
че това не е вярно, хора-
та се хващат за това. Об-
становката обаче реално 
си е изключително тежка, 
и то в цял свят“, завърш-
ва бургазлията.

Само за няколко часа бургазлия 
разработи важна COVID-19 система
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Каузи

4 „Видях апела на Семир абумелих 
и реших веднага да откликна“, 
казва Пламен Жеков

4 Разработката може да покрие 
цялата страна, но никой не иска  
да се включи
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

20-23 ноември  2020, бр. 426

14 айтоски спортисти  
в надпревара за №1 на 2020 г.
Изключителен е интере-

сът към онлайн избора на 
Спортист №1 на Община 
Айтос за 2020 година, по-
казват резултатите от гла-
суването в официалния 
сайт на Общината. За ден 
и половина, до 17 ноември 
на обяд, своя фаворит бяха 
избрали 1150 граждани. До 
редакционното приключва-
не на този брой (обедните 

часове на 19 ноември), бро-
ят на гласувалите набъбна 
с 500. Ще припомним, че 
номинирани от спортните 
клубове за Голямата награ-
да на Община Айтос бяха 
общо 14 спортисти.

Както вече „Народен при-
ятел“ ви информира, стар-
тът на гласуването на он-
лайн платформата на www.
aytos.bg беше даден на 16 

ноември т.г. Гласуването 
ще продължи точно един 
месец, резултатите ще са 
ясни на 16 декември, след 
17.00 часа.

Няма възрастови огра-
ничения за „Спортист, Тре-
ньор и Отбор на 2020 г.“, 
може да гласува всеки 
гражданин на община Ай-
тос. Отсега е ясно, че тази 
година, заради COVID-19 

тържествената церемония 
по награждаването на всич-
ки номинирани няма да се 
състои. Традиционно, пре-
ди Коледа, Общината съби-
ра спортния елит за Годиш-
ните награди под патрона-
жа на кмета Васил Едрев, 
но тази година, по изклю-
чение, кметът ще поздра-
ви и ще връчи наградите 
само на избраните на пър-
вите места в трите катего-
рии. Решението е във връз-

ка с необходимостта от 
спазване на противоепи-
демичните мерки. Остана-
лите ще получат наградите 
си от треньорите и управи-
телните съвети. Но така или 
иначе, и въпреки COVID-19,  
Айтос ще оцени спортните 
резултати на най-добрите, 
а Община Айтос ще наме-
ри най-подходящата фор-
ма, за да им благодари за 
спортните успехи.

Засега слаб остава инте-

ресът към избора на Тре-
ньор № 1 и Отбор № 1 на 
2020 година. Номинирани 
за наградите са 7 треньори 
и три отбора. За ден и по-
ловина, „Треньор №1“ бяха 
избрали едва 68 айтозлии, 
за „Отбор №1“ бяха гласу-
вали 36. До редакционното 
приключване на този брой, 
гласувалите бяха съответ-
но 122 - за треньор и 48 - 
за отбор.

нП

Изключителен интерес към онлайн избора тази година

Медицинска лаборато-
рия „ЛИНА” отвори още 
една лаборатория в Ай-
тос, на улица „Райна Кня-
гиня” № 2, с работно вре-
ме -  07:30 - 16:00 от поне-
делник до петък. За удоб-
ство на гражданите и гос-
тите на Айтос, в лабора-
торията се вземат про-
би за PCR-тестове и бър-
зи антигенни тестове за 
COVID-19. Не е необходи-
мо да си записвате пред-
варително час за изслед-
ването.

Лаборатория „ЛИНА” е 
одобрена от Министер-
ството на здравеопаз-
ването за доказване на 
COVID-19. Резултатите от 
PCR-тестовете, издаде-
ни от нея, се признават 
при пътуване в чужби-
на. Лабораторията при-
тежава  сертификат за 
диагностика на корона-
вирус SARS CoV-2 (RNA) 
от специализирания ин-
ститут INSTAND в Дюселдорф, Германия 
- най-авторитетната сертифицираща орга-
низация в Европа.

В „ЛИНА” генетичните изследвания за 
COVID-19 се извършват от два опитни еки-
па, включващи:  вирусолог, микробиолог 
и молекулярни биолози. Лабораторията 
предлага и изследвания за фирми и го-

леми колективи. 
Резултатът от PCR-теста за COVID-19  е 

готов до 24 часа, като за дата на резулта-
та се счита датата на вземане на проба-
та. Резултатът  може да бъде  придружен 
със сертификат на английски език, който 
се изисква при пътуване в чужбина. Сер-
тификатът се получава на място в лабо-
раторията.

През  октомври добро-
волци на Българския чер-
вен кръст в Айтос започна-
ха раздаването на храни-
телни пакети за общо 690 
нуждаещи се от подкрепа 
граждани на община Айтос. 
300 от пакетите бяха преда-
дени на кметовете на Кмет-
ства за нуждаещите се в на-
селените места. По списъ-
ците за подпомагани лица, 
предоставени на БЧК, пра-
во да получат хранителна-
та помощ в града имат 390 
граждани.

Пакетите с храни са пред-
назначени за лица и семей-
ства, подпомагани на раз-
лични основания от Дирек-

ция „Социално подпомага-
не“. По информация на об-
служващия пункта на ули-
ца „Паркова” 52 Тодорка 
Михайлова, до 18 ноември 
320 граждани от Айтос са 
се явили, за да си получат 
пакетите в пункта на улица 
„Паркова” 52. 70 от пакетите 
още не са стигнали до хора, 
имащи право на подпомага-
не, твърди Михайлова. Пун-
ктът в Айтос е отворен от 
9.30 часа до 12.00 часа, раз-
даването продължава. 

Хранителните продукти 
са осигурени от Оператив-
ната програма за храни  и 
материално подпомагане, 
съфинансирана от Фонда 

за европейско подпомага-
не. Общото тегло на един 
хранителен пакет е 22,710 
кг и съдържа 16 вида хра-
нителни продукти: пшенич-
но брашно – 3 кг; ориз – 1 
кг; спагети – 1,5 кг; лютени-
ца – 0,500 кг; зелен фасул 
консерва – 2,400 кг; дома-
ти-консерва – 1,600 кг; грах 
зелен – 1,600 кг; гювеч кон-
серва – 1,600 кг; конфитюр 
– 0,500 кг; говеждо месо - 
консерва – 0,300 кг; говежди 
кюфтета - консерва – 0,600 
кг; пиле фрикасе консерва 
– 0,600 кг; консерва риба – 
0,510 кг; захар – 3 кг; леща 
– 1 кг; олио – 3 литра. 

нП

Медицинска лаборатория „ЛИНА” 
на още един адрес в Айтос

В топлия есенен ноември, спортните площадки в парк „Славеева река” са 
пълни и във вечерните часове
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PCR и бързи антигенни тестове за COVID-19  
на улица „Райна Княгиня” № 2

Пакети с по 23 кг храни за 690 
нуждаещи се от община Айтос
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
№ 160

По Докладна записка с вх.№ ОбС-351/12.10.2020 г. от Красимир 
Енчев – председател на Общински съвет Айтос,  относно приема-
не на Наредба за реда и условията за упражняване правата на Об-
щина Айтос в търговски дружества с общинско участие в капита-
ла, в граждански дружества и за сключването на договори за съв-
местна дейност,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, 

Р  Е  Ш  И :
ПРИЕМА Наредба за реда и условията за упражняване правата 

на Община Айтос в търговски дружества с общинско участие в ка-
питала, в граждански дружества и за сключването на договори за 
съвместна дейност, която е приложена и е неразделна част от на-
стоящия протокол.

Решението е гласувано ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  
в заседание на ОбС,  ОбС-АЙТОС:
с 22 гласа ”за”,  0 „против”             /п/
и 0 „възд.се”, проведено на   КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
28.10.2020 г., 
Протокол   №  13,  т.1. от  ДР 
ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – протоколист/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС

Н А Р Е Д Б А
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА 

ОБЩИНА АЙТОС В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО 
УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА 
СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ 

/Приета с реш.№160/28.10.2020 г., пр.№13/

ГЛАВА ПЪРВА
Общи разпоредби

Чл.1. С тази Наредба се определят редът и условията за образу-
ване, преобразуване и прекратяване на еднолични търговски дру-
жества с общинско участие в капитала; Възлагането на управлени-
ето, контрола и съдържанието на договорите за управление; Със-
тавът и компетенциите на органите за управление и контрол; Редът 
за определяне на представителите на общината в органите за упра-
вление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението 
и отговорността при неизпълнение на задълженията; Правилата за 
сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни ак-
тиви и за задължително застраховане на имуществото. 

Чл.2. Общински съвет Айтос упражнява правата на собстве-
ност на Община Айтос в търговските дружества с общинско учас-
тие в капитала, граждански дружества по Закона за задължения-
та и договорите и по договори за съвместна дейност пряко, в съ-
ответствие с разпоредбите на действащото законодателство и на-
стоящата наредба.

ГЛАВА ВТОРА 
Образуване, преобразуване и прекратяване на едноличните 

търговски дружества с общинско участие в капитала
Чл.3. (1) Търговските дружества се образуват, преобразуват и 

прекратяват по решение на Общинския съвет по реда и при усло-
вията на Търговския закон, Закона за общинската собственост, За-
кона за публичните предприятия, и тази Наредба. 

(2) Имоти и вещи - частна общинска собственост могат да се вна-
сят като непарична вноска в капитала на търговски дружества, след 
решение на Общинския съвет по реда предвиден в Търговския закон 
и ЗОС, с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

(3) Когато в търговското дружество, в капитала на което се вна-
ся непаричната вноска, има и частно участие, общината има бло-
кираща квота при вземането на следните решения: 1.изменение на 
устава или на дружествения договор; 2.увеличаване и намаляване 
на капитала; 3.сключване на сделките по чл.236, ал.2 от Търговския 
закон; 4.извършване на разпоредителни сделки с имущество - пред-
мет на непарична вноска на публичния съдружник; 5.преобразуване 
и прекратяване на дружеството.

Чл.4. (1) Дружествата могат да бъдат:
1. еднолични дружества с ограничена отговорност;
2. еднолични акционерни дружества;
3. търговски дружества с ограничена отговорност и акционер-

ни дружества, в които Община Айтос притежава част от дялове-
те или част от акциите;

4. търговски дружества, в които едноличните общински търгов-
ски дружества притежават целия или част от капитала;

(2) Едноличните дружества с ограничена отговорност и еднолич-
ните акционерни дружества са публични предприятия по смисъла 
на чл.2 от Закона за публичните предприятия и органите им на уп-
равление са длъжни да спазват и разпоредбите предвидени в гла-
ва втора, пета, шеста и седма на този закон и Правилника за не-
говото прилагане. 

(3) Общината упражнява правата си на собственост в общински-
те публични предприятия при спазване принципите на чл.12 от Пра-
вилника за прилагане Закона за публичните предприятия. 

(4) Общината може да участва и в други търговски дружества, 
определени в Търговския закон, но не може да бъде неограничено 
отговорен съдружник. 

Чл.5. (1) С акта за образуване на търговско дружество Общин-
ският съвет решава всички въпроси от компетентността на учреди-
теля по смисъла на Търговския закон и в зависимост от избрана-
та правна форма.

(2) С предложението за образуване на еднолично търговско дру-
жество, вносителят представя:

1. Проект на устав/учредителен акт на дружеството; 
2. Предложение за размера на капитала и начина на форми-

рането му; 
3. Проект на договор за възлагане на управление. 
Чл.6. (1) Органи на управление на общинските еднолични тър-

говски дружества с ограничена отговорност са:
1. Общинският съвет, изпълняващ функциите на общо събра-

ние.
2. Управителят.
(2) Органи на общинските еднолични акционерни дружества са:
1. Общинският съвет; 
2. Съветът на директорите /едностепенна система на управле-

ние/ или надзорният и управителният съвет /двустепенна систе-
ма на управление/.

Чл.7. Общинският съвет, в качеството на общо събрание, упраж-
нява правата на едноличния собственик на капитала в еднолични-
те общински търговски дружества.

Чл.8. Общинският съвет избира представителите на общината в 
органите на управление на търговските дружества с общинско учас-
тие в капитала, при условията и по реда на Търговския закони и съ-
гласно дружествените договори или уставите на тези дружества. 

Чл.9.Общинският съвет може да предвиди избирането на кон-
трольор (контрольори) в едноличните търговски дружества с огра-
ничена отговорност, който да следи за спазване на учредителния 
акт, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет 
пред общинския съвет.

ГЛАВА ТРЕТА
Състав и правомощия на органите на управление

Чл.10. (1) Общинският съвет, в качеството си на едноличен соб-
ственик на капитала в търговски дружества с общинско имущество 
ограничена отговорност, упражнява правомощията на общо събра-
ние по смисъла на Търговският закон и има следните права: 

1. образува, преобразува и прекратява дружеството и избира 
представителите на общината в управителните му органи;

2. изменя и допълва учредителния акт или устав на друже-
ството;

3. взема решения за увеличаване или намаляване на капита-
ла на дружеството и определя начина, по който това следва да 
се извърши;

4. взема решения за откриване или закриване на клонове на дру-
жеството и за участие в капитала на други търговски дружества по 
реда на чл.51а, ал.1 от Закона за общинската собственост;

5. взема решение за извършване на непарична вноска в капи-
тала на търговски дружества при условията и по реда, регламенти-
рани със Закона за общинската собственост.

6. взема решения за сключване на договори за съвместна дей-
ност и за участие на дружеството в граждански дружества и опре-
деля размера на участието му в общата собственост на съдружни-
ците в гражданското дружество по реда на чл.51а, ал.2 от Закона 

за общинската собственост; 
7. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижи-

ми имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за разпореждане с дялове или акции - соб-

ственост на дружеството в други дружества; 
9. взема решения за придобиване, разпореждане и/или сключва-

не на лизингови договори за дълготрайни материални активи /само 
движими вещи/ на стойност над 10 000 лева; 

10. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни мате-
риални активи, когато обща балансова стойност надхвърля 5 на сто 
от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружество-
то, към 31 декември на предходната година или срокът на догово-
ра за наем е над 3 години;

11. взема решения за извършването на допълнителни парични 
вноски по реда на чл.134 от Търговския закон;

12. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на 
трети лица; за поемане на менителнични задължения; за сключва-
не на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават за-
дължения или се опрощава дълг;

13. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дъл-
готрайни активи на дружеството;

14. избира управителя, определя възнаграждението му и го ос-
вобождава от отговорност;

15. взема решение за назначаване на контрольор и определя 
възнаграждението му; 

16. избира и освобождава независимия регистриран одитор; 
17. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпре-

деление на печалбата и/или за изплащане на дивиденти, в съответ-
ствие с изискванията на Закона за счетоводството;

18. взема решения за предявяване искове на дружеството сре-
щу управителя или контрольора и назначава представител за воде-
не на процеси срещу тях;

19. назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, оп-
ределя, а при необходимост и удължава срока на ликвидацията;

20. одобрява бизнес програмата;
21. решава и други въпроси, предоставени в негова компетент-

ност от закон и от учредителния акт.
Чл.11. Кметът на общината упражнява следните правомощия: 
1. сключва договор за управление с управителя на едноличното 

търговско дружество с ограничена отговорност;
2. сключва договор за ликвидация с ликвидатора;
3. организира процедурата по оповестяване на тримесечните и 

годишни финансови отчети, анализи и доклади по чл.29 от Закона 
за публичните предприятия за дейността на предприятията в съот-
ветствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни 
стандарти, съгласно изискването на чл.61 от Правилника за прило-
жение на Закона за публичните финанси.

Чл.12. Управителят на едноличното търговско дружество има 
следните права и задължения:

1. да управлява оперативно дружеството и неговото имущество 
в съответствие с действащите нормативни актове;

2. да представлява дружеството пред собственика на капитала, 
държавни, съдебни, банкови и финансови институции, пред дру-
ги юридически и физически лица, както и пред легитимни синди-
кални организации и да упълномощава с тези права длъжностни 
лица от дружеството;

3. да сключва, изменя, прекратява трудовите договори: нала-
га дисциплинарни наказания; стимулира, санкционира и команди-
рова персонала на дружеството при спазване на действащата нор-
мативна уредба; 

4. да ползва всички права за командироване в страната за смет-
ка на средствата на дружеството в съответствие с действащата нор-
мативна уредба;

5. да разработи, организира изпълнението на бизнес-програ-
ма за развитие на дружеството за периода на действие на догово-
ра му за управление;

6. да разработва и представя всякакъв вид информация и доку-
ментация, свързани с дейността на дружеството по искане на кмета 
на Общината, упълномощени от него лица и общински съветници;

7. да създава условия за социално развитие на колектива в дру-
жеството и за подобряване условията на труд;

8. да сключва договори за наем, за възлагане на проектиране и 
строителство, както и в други случаи, когато с решение на общин-
ския съвет му е предоставеното това право;

9. да отговаря за прилагане и спазване изискванията, регла-
ментирани със закона за финансово управление и контрол в пуб-
личния сектор. 

Чл.13. (1) Общинският съвет, в качеството си на едноличен соб-
ственик на капитала в акционерни дружества, упражнява следни-
те правомощия:

1. учредява, преобразува и прекратява дружеството и избира 
представителите на общината в управителните му органи;

2. изменя и допълва устава на дружеството;
3. взема решения за увеличаване или намаляване на капита-

ла на дружеството и определя начина, по-който това следва да 
се извърши;

4. взема решения за откриване или закриване на клонове на дру-
жеството и за участие в капитала на други търговски дружества по 
реда на чл.51а, ал.1 от Закона за общинската собственост и опре-
деля начина, по-който това следва да се извърши;

5. взема решение за извършване на непарична вноска в капи-
тала на търговски дружества при условията и по реда, регламен-
тирани със ЗОС; 

6. решава издаването на облигации;
7. взема решения за придобиване или разпореждане с недвижи-

ми имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на 
трети лица на вещни права върху тях; 

8. взема решения за разпореждане с дялове или акции собстве-
ност на дружеството в други дружества, както и за придобиване или 
разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по 
сделки с чуждестранни физически или юридически лица;

9. взема решения за участие на дружеството в граждански дру-
жества и определя размерът на участието му в общата собственост 
на съдружниците в гражданското дружество;

10. взема решения за придобиване, разпореждане и/или сключва-
не на лизингови договори за дълготрайни материални активи, пред-
ставляващи движими вещи, на стойност над 10 000 лева; 

11. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни мате-
риални активи, когато обща балансова стойност за текущата година 
надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собстве-
ност на дружеството, към 31 декември на предходната година;

12. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на 
трети лица; за поемане на менителнични задължения; за сключва-
не на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават за-
дължения или се опрощава дълг; 

13. избира и освобождава независимият одитор;
14. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпре-

деление на печалбата и/или за изплащане на дивиденти, в съответ-
ствие с изискванията на Закона за счетоводството;

15. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, 
съответно на надзорния съвет, избира изпълнителен/лни член/ове 

и определя възнаграждението им;
16. взема решения за предявяване на иск срещу членовете на съ-

вета на директорите или срещу членовете на надзорния и управител-
ния съвет и назначава представители за водене на процес;

17. назначава ликвидатори при прекратяване на дружество-
то, определя срока за ликвидация както и при необходимост удъл-
жава същия;

18. решава и други въпроси, предоставени в негова компетент-
ност от закон и от учредителния акт.

(2) Кметът на общината упражнява следните правомощия: 
1. сключва договори са управление с членовете на съвета на 

директорите /при едностепенна система на управление/ или члено-
вете на надзорният съвет и управителният съвет /при двустепенна 
система на управление/.

2. сключва договори с ликвидатора;
3. организира процедурата по оповестяване на тримесечните и 

годишни финансови отчети, анализи и доклади по чл.29 от Закона 
за публичните предприятия за дейността на предприятията в съот-
ветствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни 
стандарти съгласно изискването на чл.61 от Правилника за прило-
жение на закона за публичните финанси.

Чл.14. (1) Съветът на Директорите:
1. представлява дружеството;
2. възлага управлението на дружеството на един от своите чле-

нове - изпълнителен член;
3. одобрява щатното разписание на дружеството;
4. решава всички въпроси, които не са от изключителна компе-

тентност на Общински съвет или на Кмета на Общината.
5. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни матери-

ални активи, когато балансовата им стойност е под 5 на сто от об-
щата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 
31 декември на предходната година;

(2) Надзорният съвет:
1. избира членове на управителния съвет, определя тяхното въз-

награждение и може да ги заменя по всяко време;
2. представлява дружеството само в отношенията с управи-

телния съвет;
3. решава всички въпроси, които не са от изключителна компе-

тентност на Общински съвет, респ. на Кмета на Общината.
(3) Управителният съвет:
1. управлява и представлява дружеството под контрола на над-

зорния съвет;
2. решава всички въпроси, които не са от изключителна компе-

тентност на Общински съвет, респективно на Кмета на Общината и 
на Надзорния съвет.

3. предприема в защита интересите на Община Айтос в качеството 
й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество;

4. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни матери-
ални активи, когато балансовата им стойност е под 5 на сто от об-
щата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 
31 декември на предходната година.

Чл.15. Учредителните актове или уставите на едноличните търгов-
ски дружества с общинско участие се приемат от Общински съвет.

Чл.16. Управителят е длъжен на всяко тримесечие, до 15-то чис-
ло на следващия месец, да представя пред кмета на общината и пред 
Общински съвет тримесечни отчети, анализи и доклади. Тримесеч-
ните отчети съдържат информация за: 

1. междинни финансови отчети, съставени съгласно приложими-
те счетоводни стандарти; 

2. междинен анализ на дейността, включващ и анализ на изпъл-
нението на финансовите и нефинансовите цели. 

Чл.17. (1) Годишният финансов отчет на дружеството се изготвя 
по реда на Закона за счетоводството и се представя за приемане от 
Общинският съвет до 15 април след отчетната година.

(2) Годишният финансов отчет подлежи на независим одит, съ-
гласно изискването на чл.26 на Закона за публичните предпри-
ятия. 

Чл.18. (1) Кметът на общината организира вътрешния финансов 
одит на търговските дружества с общинско участие по реда на За-
кона за вътрешният одит в публичният сектор.

(2) Финансовият одит по реда на ал.1 се извършва задължител-
но преди изтичане на срока на договора за управление на управи-
теля и/или съвета на директорите на общинското търговско друже-
ство или по решение на общински съвет, при наличие на неблаго-
приятни данни за развитието на дружеството.

(3) Заключението на финансовия одит се внася за разглеждане 
от общински съвет и е основание за приемане на решение за ос-
вобождаване от отговорност на управителят, при приемане на ре-
шение за освобождаването му при изтичане срока на договора му 
за управление. 

Чл.19. Кметът на общината организира оповестяването на интер-
нет страницата на общината на представените отчети от дейността 
на дружествата по реда и при условията на чл.61 от Правилника за 
приложение на закона за публичните предприятия.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Изискване към състава на органите на управление

Чл.20. (1) Управителят или член на колективен орган за управле-
ние и контрол на търговски дружества общинска собственост мо-
гат да бъдат лица, които отговарят на изискванията на чл.20, ал.1 
от Закона за публичните предприятия и които имат:

1. завършено висше образование; 
2. най-малко 5 години професионален опит; 
3. не е поставен под запрещение; 
4. не e осъждан за умишлено престъпление от общ характер; 
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност; 
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или не-

ограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

7. не е бил член на управителен или контролен орган на друже-
ство, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност 
през последните две години преди назначаването, ако са останали 
неудовлетворени кредитори; 

8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 
роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 
включително, и по сватовство - до втора степен включително, на 
управител или член на колективен орган за управление и контрол 
на същото дружество; 

9. не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1- 38 и 41 
- 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, не е член на политически ка-
бинет и секретар на община; 

10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; 
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност; 
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен ор-

ган на друго общинско дружество;
13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дру-

жеството. 
(2) Забраните по ал.1, т.10 и 11 се прилагат, когато се извърш-

ва дейност, сходна с дейността на дружеството. 

(3) Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съ-
ветите на директорите и на управителните съвети лица, които рабо-
тят по трудов договор или по служебно правоотношение. 

ГЛАВА ПЕТА
Възлагане управлението и контрола на общинските еднолични 

търговски дружества
Правила за провеждане на избор

Чл.21. Управлението на едноличните търговски дружества с об-
щинско участие се възлага с договори за управление, сключени меж-
ду Кмета на общината и съответния управител.

Чл.22. (1) Управлението на общински търговски дружества се 
възлага след провеждане на публично оповестен конкурс. 

(2) Процедурата за провеждане на конкурсите за възлагане на 
управлението на еднолични търговски дружества с общинско учас-
тие се открива със заповед на Кмета на общината по реда на след-
ните правила:

1. Кметът на общината публикува обява, в един регионален и един 
местен вестник, не по-късно от 2 месеца от изтичане на договора 
за управление на общинското търговско дружество, в която се по-
сочват изискванията, на които следва да отговарят кандидатите за 
различните дружества, съобразно предмета на дейност;

2. Специалните изисквания извън тези посочени в чл.20 от На-
редбата и необходимите документи за удостоверяване им се опре-
делят от комисия по провеждане на избора;

3. Комисията по избора се определя със заповед на кмета на об-
щината за всеки конкретен избор и се състои от 7 души, от които 
4-ма общински съветника, определени с решение на Общински съ-
вет и 3-ма специалисти от общинската администрация, които не са 
кандидати за сключване на договор за управление;

4. Комисията в 3–дневен срок от изтичане срока за подаване на 
документи извърша проверка на документите на кандидатите и до-
пуска до конкурса всички, които отговарят на обявените изисква-
ния и ги уведомява писмено;

5. Общината предоставя на допуснатите кандидати писмена ин-
формация с анализ за състоянието на дружеството и последния го-
дишен баланс;

6. Допуснатите до конкурса кандидати в 10-дневен срок са 
длъжни да представят бизнес-програма за развитието на друже-
ството. Кандидатите имат право да се запознаят на място с отдел-
ни обекти на дружеството и да поискат необходимата им допълни-
телна информация;

7. Комисията след обсъждане на бизнес-програмите и събесед-
ване с кандидатите извършва класиране на същите, за което съста-
вя протокол, който представя на Кмета на общината;

8. Въз основа на представения протокол по т.7, Кмета на община-
та изготвя предложение до Общински съвет за възлагане управлени-
ето на дружеството с кандидата класирал се на първо място;

9. Ако предложеният кандидат за управител не получи необхо-
димото мнозинство по чл.27, ал.4 от ЗМСМА, се провежда нов кон-
курс по реда на правилата на тази Наредба. 

Чл.23. Общинският съвет, по предложение на председателя на 
Общински съвет, може да приеме решение за назначаване на вре-
менно изпълняващ длъжността управител без провеждане на кон-
курс в случай, че са налице обстоятелства, които налагат договорът 
за управление да бъде прекратен предсрочно. В този случай в ре-
шението за назначаване на управител общинският съвет задължи-
телно определя и срока, за който се назнача лицето, който не може 
да бъде по-дълъг от 6 месеца.

Чл.24. Управлението на общинските търговски дружества, които 
са лечебни заведения, се възлага след провеждане на конкурс в съ-
ответствие с изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за усло-
вията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлени-
ето на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

Чл.25. Договорите за управление се сключват за срок не по-дъ-
лъг от три години. 

Чл.26. С договорите за управление се уреждат:
1. правата, задълженията, отговорностите на управителя;
2. размера и начина на плащане на възнагражденията, социал-

ното осигуряване и реда за ползване на неприсъствени дни от уп-
равителя;

3. отговорността на страните при неизпълнение на задълже-
нията;

4. реда за ползване на отпуск; 
5. основанията за прекратяване, посочени в чл.29 от Наред-

бата.
Чл.27. (1) След сключване на договора за управление, председа-

телят на Общински съвет и кметът на Общината организират факти-
ческото встъпване в длъжност на новия управител и представянето 
му пред колектива на съответното търговско дружество. 

(2) Приемането на управлението на Общинското търговско дру-
жество от новоназначения управител се извършва от 5 членна ко-
мисия, назначена със заповед на Кмета на общината в състав – ста-
рия управител, новоназначения управител, служител в дружество-
то, служител от отдел „Общинска собственост“, определен от Кме-
та на Общината и Председателя на ПК „ОСТСУСДЕ“ към Общинския 
съвет. Ако Дружеството няма назначени служители, Кмета на Об-
щината, със заповедта, посочва член на комисията, за да бъде по-
пълнен състава й.

(3) Комисията по ал.2 съставя приемо-предавателен протокол, 
който следва да съдържа следната информация, актуална към деня 
на прекратяване на правомощията на стария управител:

1. Списък на активите:
1.1. списък на дълготрайни активи – с бавна ликвидност, под-

разделящи се на амортизуеми и неамортизуеми;
1.2. направените дългосрочни инвестиции – дялове, акции, об-

лигации, инвестиционни имоти;
1.3. списък на краткотрайни активи – материални запаси, кратко-

срочни инвестиции и вземания, налични парични средства.
2. Списък на пасивите:
2.1. дългосрочни пасиви – средства, привлечени за период от 

над една година - банкови заеми, задължения към други фирми, да-
нъци, които са отсрочени, и др.;

2.2. краткосрочни пасиви – средства, привлечени за кратък пе-
риод - задължения към бюджета, задължения към банки, задълже-
ния към социалното осигуряване, задължения към персонала, за-
дължения към доставчици на фирмата;

2.3. финансирания – получени безвъзмездно от държавния или 
общинския бюджет, дарения и субсидии от трети лица. 

3. Списък на назначения персонал и размера на брутното тру-
дово възнаграждение.

4. Установени липси.
(4) Протоколът се съставя в три екземпляра – един за Друже-

ството, един за стария управител и един екземпляр за собственика 
на капитала – Общински съвет Айтос.

Чл.28. (1) При приемане на решение за ликвидация на общин-
ско търговско дружество договорите с избраните от Общинския съ-
вет ликвидатори на едноличните търговски дружества с общинско 
участие се сключват от Кмета на общината и съдържат задължени-
ята на ликвидатора, срока, в който следва да завърши ликвидация-
та и възнаграждението на ликвидатора. 
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(2) При незавършване на ликвидацията в срок договорът с лик-

видатора може да бъде удължен от общинския съвет.
Чл.29. (1) Договорът за управление и контрол на управител или 

на член на колективен орган за управление и контрол на публично 
предприятие се прекратява предсрочно при: 

1. смърт; 
2. подаване на молба за освобождаване; 
3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за 

повече от 6 месеца; 
4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ ха-

рактер; 
5. несъвместимост с изискванията по чл.20 и чл.23, ал.2 от За-

кона за публичните предприятие; 
6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебни-

те задължения; 
7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на ин-

тереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнема-
не на незаконно придобитото имущество. 

(2) Освен в случаите по ал.1, договорът може да се прекрати 
предсрочно с решение на общински съвет, поради неизпълнение 
на заложените показатели в одобрената бизнес програма, при лоши 
финансови резултати на дружеството.

(3) Освен на основанията, посочени в ал.2, договорът за упра-
вление може да бъде прекратен предсрочно с решение на общин-
ски съвет и при следните предпоставки:

1. При настъпване на трайни негативни стопански последици за 
дружеството в резултат на действията или бездействието на управи-
теля, както и за действия срещу интересите на общината;

2. При извършено от управителя престъпление с влязла в сила 
присъда;

3. При действия на управителя, извън предоставените му с до-
говора за управление правомощия;

4. При системно нарушаване на нормативните разпоредби;
5. При действия на управителя, насочени срещу дадени му за-

коносъобразни разпореждания на едноличния собственик на ка-
питала;

6. При даване от управителя на невярна информация за състояни-
ето на дружеството пред едноличния собственик на капитала;

7. При реализирани негативни резултати или при настъпване 
на вредни последици за дружеството, в резултат на действия или 
бездействия на управителя, както и за действия срещу интереси-
те на общината. 

Чл.30. (1) Възнаграждението на управителя се определя с реше-
ние на общински съвет и се определя като процент от средната брут-
на работна заплата в дружеството за съответния месец.

(2) Заплатата на управителя е за сметка на средствата за работ-
на заплата на дружеството.

(3) В зависимост от финансовите резултати на дружеството с 
решение на общинския съвет може да бъде увеличаван или нама-
ляван размера на възнаграждението на управителя.

Чл.31. Управителят се осигурява за всички осигурителни случаи 
за сметка на средствата на дружеството.

ГЛАВА ШЕСТА 
Задължения на представители на общината в търговските 
дружества, в които общината е съдружник или акционер 
Чл.32. В дружествата с ограничена отговорност, в които общи-

ната е съдружник, лицата упълномощени да представляват общи-
ната в общото събрание на съдружниците след изрично решение 
на Общинския съвет изразяват становище относно: 

1. Изменяне и допълване на дружествения договор;
2. Приемане или изключване на съдружник, даване на съгла-

сие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг 
съдружник;

3. Намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
4. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни 

права върху тях;
5. Решение за допълнителни парични вноски;
6. Решение за участие в други дружества;
7. Преобразуване и прекратяване на дружеството;
Чл.33. В акционерните дружества, в които общината е акционер, 

лицата упълномощени да представляват общината в общото събра-
ние на акционерите вземат предварително решение от Общинския 
съвет по следните въпроси:

1. Изменяне и допълване на устава на дружеството;
2. Преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. Намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
4. Разпоредителни действия с апортна вноска на общината в 

дружеството;

ГЛАВА СЕДМА 
Дивидент на търговските дружества 

Чл.34. Едноличните търговски дружества с ограничена отговор-
ност, с изключение на извънболничните и болнични лечебни заве-
дения, отчисляват дивидент за общината в размер на 25% от ба-
лансовата печалба по годишния счетоводен отчет, а едноличните 
акционерни дружества – 35%.

Чл.35. При преобразуване на търговското дружество по реда на 
глава шестнадесета от Търговския закон, както и когато след прива-
тизацията му в рамките на текущия отчетен период се намалява об-
щинското участие, размерът на дивидента за общината е 25%, рес-
пективно 35% върху цялото участие на общината за периода преди 
и след преобразуването или приватизацията.

Чл.36. (1) Дължимият на общината дивидент се внася от търгов-
ското дружество по сметка на общината.

(2) Дружеството внася дължимия на общината дивидент до 30 
май следващата година.

Чл.37. (1) Средствата по сметка по чл.35 се разходват по предло-
жение на кмета на общината с решение на Общинския съвет за:

1. Оказване на временна финансова помощ на търговски дру-
жества с общинско участие;

2. Разходи по обявяване в несъстоятелност и организира-
не ликвидацията на едноличните търговски дружества с общин-
ско участие;

3. Финансиране на програми за преструктуриране на търговски 
дружества с общинско участие;

4. Други субсидии по решение на Общинския съвет;
(2) Разходите се извършват до размера на наличните сред-

ства по сметката.
(3) Неизразходваните средства в края на годината остават за 

ползване по предназначението им през следващата година.
Чл.38. (1) Загубата на търговските дружества се покрива, как-

то следва:
1. От неразпределена печалба от минали години;
2. От резервите на дружеството;
3. За сметка на допълнителния капитал;
4. Чрез намаляване на основния капитал на дружеството до раз-

пределения от Търговския закон минимум.
(2) Загубата по реда на ал.1, т.1, т.2 и т.3 се покрива с реше-

ние на управителя.
(3) Загубата по реда на ал.1, т.4 се покрива с решение на Об-

щинския съвет за едноличните търговски дружества с изцяло об-
щинско участие.

ГЛАВА ОСМА 
Други условия и ред за упражняване правата на собственост 

на общината върху капитала на търговското дружество 
Чл.39. (1) Едноличните търговски дружества не могат без съгла-

сието на Общинския съвет да сключват сделки, с които се извършва 
разпореждане или отстъпване право на ползване върху дълготрайни 
материални активи, чиято обща стойност надхвърля 5% от общата 
балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на 
предходната година. Сделките с дълготрайни финансови активи мо-
гат да се извършват само с решение на Общинския съвет.

(2) Когато общата балансова стойност на дълготрайните активи, 
предмет на сделка по ал.1 за текущата година надхвърля 5% от об-
щата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декем-
ври на предходната година се иска разрешение от Общинския съ-
вет за всеки конкретен случай.

Чл.40. Сключването на договори за продажба, замяна и наем 
на дълготрайни активи на едноличните търговски дружества, се 
извършва след провеждане на публичен търг или публично опо-
вестен конкурс по реда и условията, посочени в глава девета от 
тази наредба.

Чл.41. Продажбата на дълготрайни активи може да става само 
след преоценката им от лицензирани оценители, регистрира-
ни в КНОБ.

Чл.42. Срокът на договорите за наем, сключени от едноличните 
търговски дружества не може да бъде по-дълъг от десет години.

Чл.43. Началните наемни цени се определят на база определе-
ните от общински съвет базисни наемни цени на общински имоти 
увеличени с 50%. 

Чл.44. Годишни инвестиции по-големи от 10% от стойността на 
дълготрайните материални активи на едноличното търговско друже-
ство, могат да се извършват с решение на Общинския съвет, след 
мотивирано предложение.

Чл.45. При участие на общината в търговско дружество с апортна 
вноска в договора на дружество с ограничена отговорност или уста-
ва на акционерното дружество задължително се залага като текст, че 
отчуждаването на апортната вноска, когато тя включва недвижими 
имоти или вещни права върху тях, се извършва само със съгласие-
то на Общинския съвет, изразено с негово решение.

Чл.46. При участие на общината в ООД, в което тя притежава 
над 30% от акционерния капител Общинският съвет предлага чле-
нове на Надзорния съвет или на Съвета на директорите, отговаря-
щи по брой на процента от акционерното й участие.

Чл.47. При преговори за участие на общината в ООД или АД за-
дължително се изисква в учредителният акт на дружеството или ус-
тава да включени разпоредби относими на изискването на чл.45 
и чл.46 от Наредбата.

ГЛАВА ДЕВЕТА
Ред и условия за провеждане на публични търгове, публично 

оповестени конкурси за сключване на сделки по придобиване, 
управление и разпореждане с имущество, включено в 

капитала на търговските дружества с общинско имущество

РАЗДЕЛ I
Предмет и цел

Чл.48. По реда и условията, предвидени в тази глава, се провеж-
дат публични търгове, публично оповестени конкурси за сключва-
не на правни сделки по придобиването, управление и разпорежда-
не с имущество, включено в капитала на търговските дружества с 
общинско имущество, когато в закон или друг нормативен акт не 
е предвиден друг ред.

РАЗДЕЛ II
Решение за провеждане на публичен търг, 

публично оповестен конкурс 
Чл.49. (1) Решение за провеждане на публичен търг или пуб-

лично оповестен конкурс за сключване на правна сделка с имуще-
ство на ТД се взема от: 

1. Общински съвет – гр.Айтос;
2. Управителя на дружеството – при сключване договори за 

наем, за възлагане на проектиране и строителство, както и в дру-
ги случаи, когато с решение на общински съвет му е предоставе-
но това право. В изпълнение на това си правомощие Управите-
лят издава заповед;

(2) Решението или заповедта по ал.1 съдържа:
1. Вид, предмет и срок на правната сделка;
2. Начина на възлагане – публичен търг, публично оповес-

тен конкурс;
3. Начална цена;
4. Размер на депозита;
5. Начина на плащане на цената и изискваните обезпечения;
6. Специфични изисквания;
7. Ден, място и час на провеждане;
8. Други условия.
(3) С решението за провеждане на публичен търг, публично опо-

весетен конкурс, ОС упълномощава управителя да извърши съот-
ветната процедура.

РАЗДЕЛ III
Подготовка и организация

Чл.50. Подготовката и организацията на публичните търго-
ве и публично оповестените конкурси се извършва от търговско-
то дружество.

Чл.51. (1) Документацията за провеждане на публичния търг или 
публично оповестения конкурс съдържа:

1. Предмета и срока на сделката;
2. Вида на търга;
3. Условията на търга или конкурса;
4. Началната цена;
5. Начина за плащане на цената и изискваните обезпечения и 

гаранции за изпълнение на задълженията по договора;
6. Вида, размера и начина на плащане на депозита за участие;
7. Стъпка за наддаване 
8. Мястото, където може да се получи документацията, нейната 

цена и начина на заплащане;
9. Времето и начина за оглед на обекта;
10. Мястото и срока за приемане на офертите;
11. Мястото, деня и часа на публичния търг;
12. Образци на документите, които участникът следва да по-

пълни;
13. Други изисквания, свързани със спецификата на сделката;
14. Проекта за договор.
(2) Когато предмет на сделката е недвижим имот, към докумен-

тацията задължително се прилагат: акт за собственост; скица на 
имота по действащия ЗРП с нанесена кадастрална основа и оп-
исани съседи.

Чл.52. (1) Въз основа и в съответствие с утвърдената докумен-
тация организаторът обявява публичния търг или публично опове-
стения конкурс най-малко в един областен ежедневник и един мес-
тен вестник. Обявата се поставя и на определени за целта места 
в сградата на общината, съответно в кметството. По преценка на 
органа по чл.50 могат да бъдат отправяни и покани до определени 
фирми или учреждения.

(2) Обявата трябва да съдържа информация за предмета на пуб-
личния търг или публично оповестения конкурс, цената на книжата, 
размера на депозитната вноска, стъпка за наддаване, дата и място на 
провеждане, адрес и телефон на организатора и други данни.

Чл.53. (1) Разходите по организиране, обявяване и провеждане 
на публичния търг или публично оповестения конкурс са за сметка 
на търговското дружество.

(2) Приходите от продажбата на документацията чл.51, ал.1 ос-
тават в приход на ТД.

РАЗДЕЛ IV
Общи изисквания към документите за участие

Чл.54. (1) Задължителни документи за участие в публичния търг 
или публично оповестения конкурс са:

1. Заявления за участие по образец;
2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се 

участва чрез пълномощник;
3. Документ за закупена тръжна конкурсна документация кни-

жа;
4. Документ за внесен депозит при търг;
5. Други документи съгласно чл.51, ал.1. 
(2) Офертните документи се подават в запечатан, непрозрачен 

плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в книжата.

РАЗДЕЛ V
Провеждане на публични търгове и 

публично оповестени конкурси 
Чл.55. (1) За провеждането на публичен търг или публично опо-

вестен конкурс управителят назначава комисия от седем члена и 
определя нейния председател. В комисията се включват 4 общин-
ски съветници, правоспособен юрист и още 2 члена, определени от 
управителя. В случай на необходимост и с оглед спецификата пред-

мета на търга, като членове на комисията могат да се наемат външ-
ни специалисти с познания в съответната област.

(2) При провеждането на публичния търг или публично опове-
стения конкурс, комисията се назначава след изтичане срока за 
подаване на офертите.

(3) Със заповедта за назначаване на тръжната комисия се оп-
ределя и възнаграждението на нейните членове.

Чл.56. (1) Комисията може да заседава и да приеме решения, 
ако присъстват най-малко 2/3 от всички членове, но не по-малко 
от 5 души, в това число юриста.

(2) Комисията приема решения с обикновено мнозинство от при-
съствуващите с явно гласуване.

(3) За своята работа комисията води протоколи, които се под-
писват от всички членове.

Чл.57. (1) Публичните търговете и публично оповестените кон-
курси приключват с подписване на договор.

(2) Когато при изтичане на срока за подписване на договор такъв 
не се подпише, управителя може да сключи договор със следващия 
класиран участник, да извърши повторно обявяване, ново обявява-
не или да промени процедурата, цената или условията.

(3) Предходната алинея се прилага и в случаите, когато в сро-
ка за подаване на документи за участие не са се явили кандидати, 
или когато комисията прецени, че постъпилите документи не отго-
варят на изискванията на конкурса или търга и никой от кандидати-
те не се допуска до участие, както и когато офертата само на един 
от участниците отговаря на изискванията.

Чл.58. Участниците в публичния търг или публично оповестения 
конкурс могат да подадат жалба по реда на АПК за неспазване на 
изискванията по неговата организация и провеждане.

РАЗДЕЛ VI
Публични търгове

Публични търгове с явно и тайно наддаване
Чл.59. (1) Кандидатите за участие в публичният търг освен доку-

ментите по чл.54, ал.1 представят и документ за самоличност.
(2) При публичен търг с тайно наддаване кандидатите внасят и 

оферта по реда и условията, записани в тръжните книжа.
Чл.60. (1) Регистрирането на участниците в търга се извършва от 

тръжната комисия в обявения ден и час на откриване на търга.
(2) Комисията може да откаже регистрация на участник в слу-

чай, че установи:
1. Непълнота на представените документи и неспазване на из-

искванията, посочени в тръжните книжа;
2. Кандидатът е лице, което неизправна страна по договор, склю-

чен със съответното дружество.
Чл.61. (1) При публичен търг с явно наддаване председателят обя-

вява предмета на търга и началната цена, от която започва наддава-
нето, и определя стъпката на наддаване, която не може да бъде по-
малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена.

(2) Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на 
последователни суми над началната цена, разграничена от пред-
седателя със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде 
равно на стъпката по ал.1.

(3) Преди третото обявяване на последната оферта председателят 
прави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение 
– обявява приключването на наддаването със звуков сигнал. Пред-
седателят обявява спечелилия участник и закрива търга.

(4) В случай, че участниците в търга след изричната покана от 
председателя не изявят желание да участват, включително и по пър-
воначална цена, внесените от тях депозити не се възстановяват.

Чл.62. (1) При публични търгове с тайно наддаване представяне-
то на пликовете с предложенията се прави пред комисията по тър-
га в деня и часа, определени за начало на търга.

(2) Върху плика се отбелязват името на участника или име-
то на упълномощеното лице и цялостното наименование на обек-
та на търга.

(3) В предложението, поставено в плика, се вписват наимено-
ванието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, 
името на участника или името на упълномощеното лице. В плика 
се прилага и оригиналът или нотариално заверено копие на доку-
мента, удостоверяващ представителната власт или пълномощно-
то на представителя.

(4) Всяко предложение, поставено в не запечатан плик или кое-
то не съдържа данните по ал.1, 2 и 3 е недействително.

Чл.63. (1) Комисията при отваряне на всеки плик проверява дали 
са спазени условията за участие в търга, обявява редовността на 
предложението и оповестява предложената цена.

(2) Предложенията се заверяват от членовете на комисията по 
търга и се подреждат според размера на посочените суми.

(3) Публичният търг се смята за спечелен от участника, пред-
ложил най-високата цена, което се обявява пред всички участни-
ци, и търгът се закрива.

(4) При предложена еднаква най-висока цена от повече учас-
тници търгът продължава между тях с открито наддаване, като за-
почва от тази цена.

Чл.64. (1) Публичен търг не се провежда когато участниците не 
осъществяват наддаване поне с една стъпка от началната цена.

(2) Когато на търга се яви само един кандидат, търгът се отла-
га с два часа и ако след този срок не се яви друг кандидат, явили-
ят се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е 
по-ниска от обявената начална тръжна цена.

(3) В случай, че в резултат на декласиране на участник остане 
само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за 
спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обя-
вената начална тръжна цена.

(4) Когато търгът е насрочен отново поради неявяване на канди-
дат, органът, който го провежда може да намали началната тръжна 
цена с не повече от 40 на сто.

Чл.65. За резултатите от публичният търг на комисията се със-
тавя протокол в два екземпляра, който се подписва от членовете 
на комисията и спечелилия участник. 

Чл.66. (1) Участникът, спечелил търга, внася в 7-дневен срок 
от връчване на протокола, достигнатата цена или първата внос-
ка, ако е предвидено разсрочено плащане. Внесеният депозит се 
прихваща от цената.

(2) При не плащане на цената в определения срок спечелили-
ят участник губи правото за сключване на сделка по предмета на 
търга, както и внесения депозит. В този случай управителят, може 
да покани за сключване на сделка участника предложил следва-
щата по размер цена.

Чл.67. (1) Договорът по предмета на публичния търг се подпис-
ва от управителя в 7-дневен срок след представяне на документа 
за извършеното плащане.

(2) Имуществото, предмет на сделката, се предава с приемател-
но-предавателен протокол от представителите на общината и на спе-
челилия участник. Протоколът е неразделна част от договора.

Чл.68. (1) Внесените депозити на неспечелилите участници се 
освобождават след закриване на търга от председателя на коми-
сията.

(2) Непотърсените по неуважителни причини в едномесечен срок 
от освобождаването депозити, не се възстановяват.

РАЗДЕЛ VII
Публично оповестени конкурси

Чл.69. (1) Органът по чл.49, ал.1 взема решение за сключва-
не на правна сделка с общинско имущество чрез публично опо-
вестен конкурс в случаите, когато освен размера на цената ор-
ганизаторът е поставил специфични изисквания към предмета на 
сделката, и сключването и изпълнението й са подчинени на опре-
делени условия.

(2) По реда на тази глава се провеждат и публично оповестени-
те конкурси за отдаване под наем на свободни помещения и мес-
та – собственост на ТД, предназначени за административни, про-
изводствени и стопански нужди.

Чл.70. (1) Условията на публично оповестеният конкурс мо-
гат да бъдат:

1. Заплащане на определена цена;
2. Запазване предназначението на обекта;
3. Запазване или създаване на работни места;

4. Извършване на инвестиции;
5. Свързани с опазване или възстановяване на околната сре-

да;
6. По начина и срока за прехвърляне на собствеността;
7. Определяне на срок, през който приобретателят не може да 

се разпорежда с обекта на конкурса.
8. Специфични технологични, технически или естетически качест-

ва на изпълнението или крайния строителен продукт;
9. Други условия и изисквания към участниците, съобразно спе-

цификата на сделката.
(2) С утвърждаването на конкурсните книжа се определят при-

оритетните условия на конкурса.
Чл.71. Освен данните по чл.54 ал.1 предложението на участни-

ците трябва да съдържа:
1. Наименованието на обекта на конкурса;
2. Проект за стопанско развитие на обекта;
3. Насрещни предложения на участника, благоприятни за ор-

ганизатора;
4. Цена и условия за плащане.
Чл.72. Комисията може да откаже да допусне до публично опо-

вестения конкурс участник в случай, че установи:
1. Непълнота на представените документи и неспазване на из-

искванията, посочени в документацията;
2. Участникът е лице, неизправно по правоотношение със съот-

ветното дружество или системно нарушава актове на ОС.
Чл.73. Когато в срока постъпи предложение само от един кан-

дидат, срокът за предаване на предложения за участие в конкур-
са може да се удължи до 30 дни по преценка на управителя. Ако 
в този срок не постъпи ново предложение, се прилага разпоред-
бата на чл.57, ал.2.

Чл.74. След изтичане на срока за приемане на предложения кон-
курсната комисия ги разглежда и изготвя доклад до органа по чл.49, 
ал.1, в който оценява и подрежда представените предложения.

Чл.75. (1) В срок до десет дни от получаване на доклада, със за-
повед управителя определя участника, спечелил конкурса и окон-
чателните условия по сделката.

(2) За спечелил публично оповестеният конкурс се обявява 
участникът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурс-
ните условия или е направил насрещни предложения, по-благопри-
ятни от първоначалните условия.

Чл.76. На спечелилия конкурса се изпраща съобщение с обра-
тна разписка от управителя, което съдържа:

1. Начин и срок за плащане на цената или първоначалната внос-
ка при разсрочено плащане;

2. Условия, които трябва да се изпълнят преди сключване на 
договора;

3. Времето и мястото, където трябва да се яви за сключва-
не на договора.

Чл.77. При неплащане на цената в определения срок спечели-
лият участник губи правото за сключване на договор по предмета 
на конкурса и внесения депозит. В този случай се прилага чл.57, 
ал.2 от тази Наредба.

Чл.78. (1) Договорът по предмета на публично оповестения кон-
курс се подписва от управителя спечелилия участник в 7-дневен 
срок след представяне от участника на документ за извършеното 
плащане и постъпване на сумата по сметка на ТД.

(2) Имуществото – предмет на сделката, се предава с приема-
телно-предавателен протокол между представители на ТД и спече-
лилия участник и е неразделна част от договора.

(3) Копие от договора и приемателно-предавателния протокол 
се изплащат за сведение на кмета на Общината.

ГЛАВА ДЕСЕТА
Ред за участие на общината в граждански дружества 

по Закона за задълженията и договорите, както и сключване 
на договори за съвместна дейност

Чл.79. За осъществяване на стопанска дейност Общината може 
да участва в граждански дружества, образувани по реда на Зако-
на за задълженията и договорите и да сключват договори за съв-
местна дейност. 

Чл.80. С договора за дружество, Общината съвместно с друго 
лице или лица се съгласява/т да обединят своите усилия за пости-
гането на една обща цел.

Чл.81. (1) Решения за участие, съответно прекратяване участи-
ето на Общината като съдружник в гражданско дружество, както и 
сключване на договори за съвместна дейност и прекратяването им 
се взема от Общински съвет. 

(2) При участие на общината с парична вноска, както и при учас-
тие със свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, част-
на общинска собственост, като непарична вноска решение се взе-
ма от Общинския съвет.

Чл.82. Общински съвет определя представителя на Общината в 
гражданското дружество.

Чл.83. (1) Лицето по чл.82 има правата и задълженията дадени от 
закона и дружествения договор на съдружника в сдружението.

(2) В дружествения договор се определят случаите, в които ре-
шенията относно дейността на дружеството се вземат от Общин-
ски съвет.

Чл.84. Относно неуредените в този раздел въпроси се прила-
гат разпоредбите на чл. 357 - чл.362 от Закона за задължения-
та и договорите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Управителите на едноличните търговските дружества предос-

тавят в Общината за оповестяване на интернет страницата на об-
щината информацията по глава седма от Правилника за прилагане 
на Закона за публичните предприятия община в посочените фор-
мат, съдържание и срокове. 

§2. В тримесечен срок от приемането на Наредбата, Управите-
лите на Едноличните търговски дружества, Съветът на директорите 
/при едностепенна система на управление/ или надзорният и упра-
вителният съвет /при двустепенна система на управление/ на Акци-
онерните дружества, извършват инвентаризация на наличните ак-
тиви и пасиви в Дружеството и изготвят доклад до Общинския съ-
вет, който следва да съдържа следната информация, актуална към 
месеца, предхожащ подаването на доклада:

1. Активи:
1.1. Списък на дълготрайни активи – с бавна ликвидност, под-

разделящи се на амортизуеми и неамортизуеми
1.2. Направените дългосрочни инвестиции – дялове, акции, об-

лигации, инвестиционни имоти
1.3.Списък на краткотрайни активи – материални запаси, кратко-

срочни инвестиции и вземания, налични парични средства.
2. Пасиви:
2.1. дългосрочни пасиви – средства, привлечени за период от 

над една година - банкови заеми, задължения към други фирми, да-
нъци, които са отсрочени, и др.

2.2. краткосрочни пасиви – средства, привлечени за кратък пе-
риод - задължения към бюджета, задължения към банки, задълже-
ния към социалното осигуряване, задължения към персонала, за-
дължения към доставчици на фирмата.

2.3. финансирания – получени безвъзмездно от държавния или 
общинския бюджет, дарения и субсидии от трети лица. 

3. Списък на назначения персонал и размера на брутното тру-
дово възнаграждение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.51а, ал.4 
от Закона за общинската собственост и влиза в сила от датата на 
публикуването й във в-к Народен приятел. 

§2. Настоящата Наредба отменя Наредба за реда и условията 
за упражняване правата на община Айтос в търговски дружества 
с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдру-
жения с нестопанска цел, приета с решение № 128, протокол № 
14 от 09.10.2008 г.

Председател на Общински съвет Айтос 
/Красимир Енчев/



Не вярвам да има хора, 
които да не се страхуват за 
своя живот и този на близ-
ките си. Особено с хронич-
ни заболявания. Но и не оч-
аквах голяма част от учител-

ската гилдия да абдикира от 
професионалните си задъл-
жения и да попадне в мрежа-
та на страха и разнопосоч-
ните манипулации на инфор-
мацията. Как изобщо може 

да се поставя такъв въпрос, 
да се правят анкети и да се 
опорочава образователният 
процес??? Как? Защо се ин-
спирира истерия и хаос на 
гърба на училищата? 

Пет месеца затвореност 
миналата учебна година 
(при работещи всякакви 
други сфери). Още от ноем-
ври месец тази учебна го-
дина… И незнайно ДОКО-
ГА?! Резултатите от обра-
зователния процес са пла-
чевни. Децата – излъгани. 
Плюс това процентът на 
болните за конкретни учи-
лища е минимален! Защо 
всички се затварят под общ 
„похлупак“? Нима искаме 
да поставим образование-
то в капана на собствената 
си безотговорност? Някой 
мисли ли, че отнема пра-
вата на децата ни на живот 
и образование? Какви учи-
тели сме, ако ще си живур-
каме в балона на собстве-
ното си страхче, и ако ни е 
страх, ще ни подмине ли ви-
русът, който се разпростра-
нявал по въздушно-капков 
път? Като ни е страх, да ка-
жем НЕ на професията учи-
тел и да си намираме рабо-
та извън социума. Хленче-
не, мрънкане, депресия. И 
продължава!

Навярно тези въпроси 
и размисли ще се сторят 
смешни на много колеги, 
на мен обаче не ми е смеш-
но, защото не е смешно да 
ограбваш времето на бъ-
дното и никога да не можеш 
да го върнеш.

Ама колко сме доволни 
от дистанционното „обуче-
ние“! Ах, какви успехи! Ба-
рабанят всякакви въздигна-
ти от самите себе си капа-
цитети. Пълна заблуда! Кол-
кото и да се скъсваш от уси-
лия и работа, колкото да се 
готвиш, винаги има пречки, 
чието премахване не зави-

си от учителя. Като 
започнем от техниче-
ските: липса на ком-
пютри, прекъсващ 
интернет, изключва-
нето на микрофони-
те, хитрините на де-
цата, неустойчиво-
то внимание, изгубе-
ното време в уточне-
ния, домашната об-
становка, която из-
общо не предразпо-
лага към учебен труд, 
вършенето на все-
възможни други дей-
ности насред учене-
то… Дори трудолюби-
ви деца, които имат 
здрава мотивация 
за знания, се отчай-
ват, защото не мо-
гат да разберат един 
или друг урок. Ами това, че 
вместо учениците изпит-
ваме родителите, даже се 
изумявам на суфльорски-
те им способности – пишат 
домашни, диктуват, вразу-
мяванията им разсмиват 
цели класове, защото се чу-
ват… е, това ли е да бъдеш 
учител?! 

Човек би разбрал, ако се 
отнасяше за седмица, две. 
За изключение! Но за цели 
години, както се очертава… 
Това е грях и престъпление 
към нашите ученици! И ние 
сме виновни за това, че поз-
воляваме изобщо да се пи-
таме – присъствено или дис-
танционно! Да! на дигитали-
зацията В учебния процес, 
но не по този начин: под 
юмрука на страха (за ня-
кои много удобничък страх) 
и психирането. И защо не се 
помисли за удължаване на 
коледната ваканция, напри-

мер със седмица, или друго 
време, което позволява та-
кава промяна.

Всички се притеснява-
ме, но не можем да затво-
рим училищата, които не са 
били затваряни в далеч по-
взривоопасни времена. В 
дистанционното обучение 
са щастливи мързеливите 
и скатаващите се. Образо-
ванието е процес на кому-
никация с връстници, с учи-
тели, с житейски примери, 
с Душа, а не с безжизнения 
отсъстващ в „присъствието 
си“ метален глас отсреща 
(когато микрофонът работи 
и има Интернет).

„И това ще отмине…“, как-
то казва Ог Мандино в  на-
чалото на миналия век, но 
ограбеното ще зее от чер-
ните дупки на умопомра-
ченото ни мислене с мас-
ка, пълна със собствените 
ни разболяващи бацили и 
мисли...  

Онлайн обучението е тема 
особено актуална за цялата 
общност. И предвид актуал-
ността й, решихме да потър-

сим широк кръг от аргументи-
рани мнения. Обърнахме се 
към директори, учители, роди-
тели, даже към баби и дядовци, 

за да изразят честно и откри-
то мнението си. За да се случи 
един задочен дебат, нещо като 
„кръгла маса” от разстояние. 
Част от поканените заявиха, 
че имат мнение, но не искат, 
или се притесняват да го изра-

зяват публично. Други одобри-
ха идеята и признаха, че това 
е добра възможност да споде-
лят мнението си. И на едните, и 
на другите - благодарим.

В този брой ви предлагаме 
позицията на един директор - 

Дора Русинова - директор на 
ОУ „Светлина” - село Тополи-
ца, и на трима учители от СУ 
„Христо Ботев”, които вина-
ги имат позиция по обществе-
но значими теми и проблеми - 
Бранимира Николова, Миле-

на Куртова - Радева и Татя-
на Йотова.

Темата е отворена и с про-
дължение. В следващия брой - 
позицията на ръководството и 
родителите на СУ „Никола Ва-
пцаров” - Айтос.
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Присъствено или дистанционно обучение 
Позицията на обучаващите

Като разумно мислещ 
човек, преценяйки реал-
ната обстановка в све-
товен мащаб, е естест-
вено на първо място 
да поставям човешкото 
здраве. Смея да твърдя, 
че като един съвреме-
нен учител се справям 
много добре с присъст-
веното и онлайн обуче-
нието. 

Нищо не може да за-
мени реалния контакт 
между учители и уче-
ници, особено когато 
трябва да преподаваш 
чужд език, нова лекси-
ка и граматика. Радвам 
се, че има страшно мно-
го ресурси и инструмен-
ти за преподаване на 
английски език в интер-
нет пространството, ко-
ито подпомагат образователния процес. Използвам също и ин-
терактивен учебник, който споделям в платформата Microsoft 
Teams, и във видеовръзка работя с целия клас. Преподавам из-
цяло в гимназиален етап, където учениците са самостоятелни и 
се справят технически. Искрено се надявам, съвсем скоро да 
работя в реална среда, защото дългото социално дистанциране 
води до поведенчески и образователни дефицити.

Смятам, че да мрънкаме и да се оплакваме е излишно. Тряб-
ва да се въоръжим с търпение и надежда, че хубавите дни пред-
стоят. Бъдете здрави!

Като учител, роди-
тел и гражданин, аз 
съм „за” присъстве-
но обучение. Защо-
то, важни са социал-
ните контакти, и за-
щото живите връзки 
и преподаване са по-
истински.

В същото време, 
има много болни учи-
тели, колеги, които 
се борят за живота 
си. Затова съм и „за 
обучение в електрон-
на среда”, когато се 
налага, но за кратко 
време.

Приветствам вари-
антите на МОН за ре-
дуване на присъст-
вено и дистанционно 
обучение.

На въпроса „ефек-
тивно ли е онлайн обучението?”, отговорът ми е”-  да, за де-
цата, които имат желание да учат.”

На родителите, които се страхуват от обучението от разстоя-
ние ще кажа, че това е възможност, която предлага съвремен-
ният свят, огромна възможност, която предлагат технологии-
те. Нека си спомним времената, когато излизахме в продъл-
жителни грипни и дървени ваканции. Какво ставаше после?  
Преструктуриране и натоварване на учениците.

И пак ще повторя - приемам като вариант и електронно обу-
чение, но кратко!

„ESTREYA” Българо-испански културен център  
ОРГАНИЗИРА КЛАСОВЕ ПО ИСПАНСКИ ТАНЦИ В ГРАД БУРГАС

Поканата към айтозлии!
Ако обичате испанските ритми и стъпки, и ако имате възможност, заповядайте 

в Младежки културен център - Бургас, на 27 ноември 2020 година, от 18.00 часа. 
Поканата е към желаещите да танцуват над 18- годишна възраст. Ще Ви очакваме!

Татяна Йотова - учител по български език и литература в СУ „Христо Ботев“ - Айтос

Образованието е процес на комуникация  
с връстници, с учители, с житейски примери...

Въпросът за онлайн 
обучението може да 
бъде разгледан от ня-
колко аспекта – готов-
ност на семействата 
за техническо обезпе-
чаване, дигитална гра-
мотност на учениците 
и методическа компе-
тентност на препода-
вателите за работа в 
дигитална среда, и не 
на последно място - 
психологическото въз-
действие. Преминава-
нето към онлайн обу-
чение от днес за утре 
е стрес за системата. 
Когато обаче в учили-
щето компютрите не са 
в един определен каби-
нет, а са в обикновени-
те класни стаи и доми-
нира разбирането за ИКТ като неразделна част от моделите на 
учене и преподаване, ситуацията е различна. Когато дигитал-
ната компетентност на двете страни в образователния процес 
е налице,  синхронното обучение може да се случва за про-
гимназиален и гимназиален етап. Разбира се, това обучение 
е далеч от традиционния модел и непосредствеността на об-
щуването в класната стая, и това е основният му недостатък. 
В психологически и социален аспект то има своите недостатъ-
ци, но предвид пандемията и рисковете за здравето и живота 
на хората, онлайн обучението отваря възможности за учащи-
те и за случването на учебния процес. Редуването на онлайн 
обучение с присъствено е оптимален и добре балансиран ва-
риант, който не понижава качеството на обучението.

Татяна Йотова

Дора Русинова - директор на 
ОУ „Светлина” - с. Тополица

Бранимира Николова - преподавател 
по английски език в СУ „Христо 

Ботев“, общински съветник

Милена Куртова-Радева - учител  
в СУ „Христо Ботев“ - Айтос, 

общински съветник
Редуването на онлайн 

обучение с присъствено  
е оптимален и добре 
балансиран вариант

Електронното обучение 
е вариант - но за кратко

Дългото социално 
дистанциране води до 

поведенчески и 
образователни дефицити

Дора Русинова

Бранимира Николова
Милена Куртова-Радева
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Уважаеми жители на община Созопол,
В навечерието на 21 ноември Ви поздравявам по повод големия празник Въведение Богородично - 

Деня на християнското семейство!
Този светъл ден ни напомня за силата на единството, на християнските ценности и добродете-

ли, които векове наред крепят българския род.
Семейството е стожер на духовността и стабилността на обществото. Семейството учи на 

любов, то определя възприятията ни за света, отношенията ни с хората и ценностната ни систе-
ма. То трябва да бъде първият пример за обич, разбирателство и закрила.

Нека всеки от нас намира време за своите деца, родители и близки, дори в забързаното си еже-
дневие! Моето пожелание е да има повече млади български семейства, които в спокойна и сигурна 
среда да отглеждат децата си.

Желая Ви вяра, хармония, топлина и душевен уют във всеки дом!

Тихомир ЯНАКИЕВ
Кмет на община Созопол

Поздравителен адрес на кмета на община Созопол 
по повод Деня на християнското семейство

Четете на стр. 4

Детската градина в 
Равадиново отвори 

врати за най-малките

Четете на стр. 4

На нови технически 
устройства ще се обучават 

ученици, лишени от 
родителски грижи

Четете на стр. 4

„Потърси се в другия” – 
кампания в подкрепа на 
различията помежду ни

Тî÷íî ãîäèíà ñëåä 
вñтъïвàíåтî ñè в 
äëъæíîñт, êìåтът íà 
îáùèíà Ñîзîïîë ïðåä-
ñтàвè îт÷åт зà ñвъð-
шåíîтî äî ìîìåíтà îт 
íåãî è íåãîвèя åêèï, 
êàтî ïîñтàвя àêцåíт 
íà îñíîвíè íàïðàвëå-
íèя, êàêтî è фàêтè è 
ñъáèтèя, äîïðèíåñëè 
зà ïðîìяíàтà в îáëè-
êà íà ãðàäà.

„Бëàãîäàðя íà ðъ-
êîвîäñтвîтî è ñëуæè-
тåëèтå íà Оáùèíà Ñî-
зîïîë, íà îáùèíñêèтå 
ñъвåтíèцè, íà êìåтî-
вåтå ïî íàñåëåíè ìåñ-
тà, íà æèтåëèтå îт îá-
ùèíàтà, зàùîтî ðå-
зуëтàтèтå ñà îт ñъв-
ìåñтíàтà íè ðàáîтà, 
îт вñяêà êðèтèêà èëè 
ïîхвàëà, îт цåëèя îá-
ùåñтвåí åíтуñèàзъì.“,  
зàявè Яíàêèåв.

ОТЧЕТ НА КМЕТА ОБЩИНА ÑОЗОПОЛ 
1 ГОДИНА ÑЛЕД ВÑТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОÑТ

1. ФИНАНÑОВО ÑЪÑТОЯНИЕ
Една от първите задачи, която си поставих след встъпването си в длъжност преди 

1 година, на 6.11.2019г., бе да изработим основополагащи документи като Структура и 
Обща численост на общинска администрация, Програма за управление през мандат 
2019-2023, Стратегия за управление на Община Созопол, по които да се движим.

Другата важна задача бе да се направи пълен финансов одит, който да даде яснота 
за действителното състояние на Община Созопол. Установени бяха: 

• 3,500,000 лв. просрочени задължения към доставчици на стоки и услуги;
• 1,800,000 лв. задължения към РИОСВ за отчисления по чл.64 от Закона за упра-

вление на отпадъците;
• 22,000,000 лв. дългосрочен кредит към ЦКБ.
Или иначе казано, завещанието, което новото ръководство наследи и трябва да раз-

плати възлезе в размер на 27 300 000 лв. 
След внимателен анализ на всяко едно задължение, предприехме реди-

ца мерки с цел постигане на финансовата стабилизация на Общината, 
един от основните приоритети, заложени в предизборната ми кампа-
ния. Преструктурирахме Общинска администрация, за да оптимизира-
ме дейността и същевременно да намалим разходите, съкращавай-
ки 9 щата. Ревизирахме всички сключени договори за външни услу-
ги по отношение стойност, срокове, изпълнение по компетентност 
и драстично намалихме разходите, които не съответстваха на фи-
нансовото ни състояние.

В края на първата си година на управление 
Янакиев се отчете пред обществото
Стабилизиране на финансовото състояние, приходи  
от общински дейности, редица стартирали и 
предстоящи проекти са акценти в експозето на кмета

Продължава на стр. 2
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В края на първата си година на управление Янакиев се отчете пред обществото
След приключване на финансо-

вата 2019 година отново се уста-
нови, че Община Созопол е с на-
рушени финансови показатели и 
се наложи да бъде актуализирана 
процедурата по нейното оздравя-
ване. След решение на Общински 
съвет бе разработен план за фи-
нансово оздравяване, който бе съ-
гласуван и одобрен от Министер-
ство на финансите, и ни бе отпус-
нат безлихвен заем от централния 
бюджет в размер на 2 960 000 лв. 
Него използвахме изцяло за раз-
плащане на просрочените от пре-
дходния мандат задължения към 
контрагенти, а останалите разпла-
тихме със собствени средства, на-
лични след редица направени ико-
номии от наша страна. Разбира се, 
това никак не означава, че Общи-
ната вече е в цветущо състояние, 
но смея да твърдя, че то е стаби-
лизирано и пътят, по който се дви-
жим е правилен. Планът за финан-
сово оздравяване  и отпуснатият 
ни кредит от Държавата ни задъл-
жават да спазваме изключител-
но строга финансова дисциплина, 
която отчитаме на всяко тримесе-
чие пред Министерство на финан-
сите. Наличните задължения към 
контрагенти са драстично нама-
лели, своевременно извършваме 
плащане на всички нововъзникна-
ли такива.

Извършили сме плащания в раз-
мер на половин млн. лв. и по дъл-
госрочния кредит (100 000 лв. през 
2019 г. и 400 000 лв. през 2020 г.), 
като задължението към момента е 
21 500 000 лв. Във връзка с Covid-
кризата, успяхме да разсрочим за-
ема като текущите 4 вноски пре-
местихме в последната година от 
кредита. Със сумите, с които тряб-
ваше да бъде погасен той, разпла-
тихме стари задължения, възник-
нали от 2015г., към РИОСВ в раз-
мер на 400 000 лв. Икономиите, ко-
ито реализирахме ни позволиха, 
през настоящата година да раз-
платим със собствени средства за-
дължения към РИОСВ в размер на 
821 097лв.

През 2020 г. се изплатиха задъл-
жения в размер на 78 000 лв. за 
помощи за новородено, които ня-
кои родители чакаха от 2017 г., как-
то и 10 855 лв. помощи за лечение, 
задължения, възниквали от 2019 г. 
Към септември месец всички, кои-
то отговарят на условията по сега 
действащата наредба са получили 
своите помощи.

Приходите към момента на Об-
щинско горско предприятие са в 
размер на 532 215 лв. и за разли-
ка от миналата година надвишават 
разходите, на Общински културен 
институт са 24 985 лв., на Общинско 
предприятие „Рибарски пристани-
ща община Созопол” са 93 312 лв.

За съжаление коронавирусът ни 
изненада доста неприятно и не ус-
пяхме да достигнем размера на за-
ложените параметри за повишава-
не на събираемостта на приходи-
те. Забеляза се спад на плащането 
на ДНИ и ТБО. Много от търговци-
те, упражняващи патентна дейност, 
не откриха дейността си, такситата 
стартираха след 15.06. Част от го-
лемите хотели и частните кварти-
ри останаха затворени за туристи. 
Част от общинското имущество ос-
тана ненаето.

Ръст бе отчетен при събираемост-
та на просрочените вземания от 
ДПрС, както и приходите от соб-
ственост, като това в голяма степен 
се дължи на управлението и стопа-
нисването на паркингите изцяло от 
Общината - една промяна, която бях 
категоричен, че ще осъществя. 

2. ОБЩИНÑКА ÑОБÑТВЕ-
НОÑТ

През лятото на 2019 г. паркинги-
те бяха работени чрез публично-
частно партньорство. Отчетените 
приходи бяха 26 171 лв., като пе-
чалбата за Общината бе само око-
ло 16 000 лв. Отделно са събрани 
още 47 476 лв. от бариерата на ста-
рия град.

През пролетта на 2020 г. напра-
вихме инвестиции в размер на 
около 130 000 лв. с цел увеличава-
не капацитета на паркингите и ин-
сталиране на интелигентна систе-
ма за контрол на достъпа. Придо-
бихме и един нов паркинг - този на 
улица „Вихрен”. Предвид факта, че 
подземният паркинг на стадиона и 
паркингът до Художествената га-
лерия работеха в режим на пла-
тени паркоместа, а на паркингите 
на улица „Вихрен” и покрай рибар-
ския кей имаше места за локално 
паркиране, т.е. без тези паркомес-
та, приходът на Община Созопол 
е в размер на 299 104 лева. Тези 
приходи ни позволиха да покрием 
не само оперативните разходи, но 
и всички направени инвестицион-
ни разходи, и то още през първа-
та година. Приходите от платени-
те абонаменти са в размер 239 628 
лв. или с 52 788 лв. повече в срав-
нение с 2019 г. Приходите от па-
яка са 10 пъти повече от минала-
та година, но там срещнахме дос-
та трудности при осигуряване спаз-
ването на Закона за движение по 
пътищата и местната наредба, тъй 
като се оказа, че присъствието на 
полицай в репатриращия автомо-
бил е незаконно. 

Взехме решение за следващия 
сезон да бъде сформирано об-
щинско звено, което ще се грижи 
за обществения ред, ще бъде за-
купен и общински репатриращ ав-
томобил. 

Открихме някои слабости и при 
платените абонаменти и вкарване-
то им в паркинги за почасово пар-
киране, но смятам, че сме на прав 
път. Друга стъпка, която предпри-
ехме с цел регулиране на парки-
рането и облекчаване движение-
то на автомобили и пешеходци, е 
да бъдат глобявани собственици-
те на неправилно паркирани авто-
мобили посредством стикери-фи-
шове. В процес на разработване 
сме и на новата транспортна схе-
ма, която е един доста сериозен 
и обемен документ. Вярвам, че 
след финализирането й движе-
нието в града ще бъде облекчено 
значително.

Инвестиция, която възвърнахме 
още през първата година е и за-
купуването на дървените къщич-
ки, които бяха поставени на пло-
щад „Хан Крум“. Те бяха част от 
коледната и новогодишна атмосфе-
ра, която в този си вид созополча-
ни усетиха за първи път. Смятам, 
че това бе началото на една пре-
красна традиция, която да сплотя-
ва гражданите и гостите на града 
през този празничен период.

През изминалата година напра-
вихме постъпки за придобиване 
безвъзмездно от Министерство на 
отбраната имоти с отпаднала необ-
ходимост с цел увеличаване на об-
щинската собственост, а продажби 
на имоти за попълване на общин-
ския бюджет вече не се извършват, 
освен в селата с цел развитие на 
селските райони. Община Созопол 
стопанисва и управлява общинска-
та собственост в интерес на жите-
лите и се стреми да повишава дъл-
госрочно приходите чрез отдава-
нето й под наем.

В момента сме в кореспонденция 
с ползватели на билбордове по об-
щинската пътна мрежа. Оказа се, 

че всички разположени там бил-
бордове са в сервитута на общин-
ските пътища, а приходи от 2015 г. 
досега няма. От там очакваме го-
дишен приход около 20 000 лв.

Намалихме разходите за външни 
услуги и чрез закупуването на ав-
товишка, която освен за собствени 
нужди, отдаваме и под наем, как-
то и машина за полагане на марки-
ровка и дробилка за клони.

През годината бяха поставени 
нови осветителни тела по населе-
ните места, с което бе увеличен 
броят на осветените улици. Почис-
тени бяха силно замърсените дере-
та в село Зидарово, ремонт бе из-
вършен в Кметство Вършило.

По желание на жителите и общо-
практикуващите лекари, лекарски-
те кабинети ще бъдат изместени в 
сграда на площад „Черно море”, 
която е по-просторна от настоящи-
те помещения.

3. КОНТАКТ Ñ ГРАЖДАНИ, 
ГРАЖДАНÑКИ КОНТРОЛ И 
ÑЪВМЕÑТНА РАБОТА

Старая се да бъда максимално 
близо до всеки жител на общи-
ната и да удовлетворя очаквани-
ята за ефективност, прозрачност 
и контрол.

Инициирах създаването на Об-
ществени съвети в населените мес-
та, които да подпомагат дейността 
ми като поставят въпроси и пред-
лагат решения по обществено зна-
чими проблеми. Преди летния се-
зон в Созопол именно Обществе-
ният съвет запали искрата в голя-
ма част от жителите и с общи уси-
лия успяхме да свършим една не-
малка по обем работа. Боядисаха 
се пейки, парапети, елтабла, изво-
зиха се с години стояли строителни 
материали и камъни, почистиха се 
пътни знаци, информационни табе-
ли, треви, съвсем наскоро, отново 
съвместно с Община и Обществен 
съвет, пък бе почистен Гробищни-
ят парк. Изключително съм благо-
дарен на всички, които бяха част 
от „Ние сме Созопол“ и съм убе-
ден, че тази инициатива ще стане 
традиционна. 

Имам приемен ден всяка седми-
ца, като и през останалите дни, ко-
ито не са ми приемни, също про-
веждам срещи с граждани и посе-
тители. Изготвили сме график, по 
който организирам редовни изне-
сени приемни във всяко едно насе-
лено място от селищната система 
на общината, за да виждам трудно-
стите на всеки жител отблизо.

Организирахме дни на отворени-
те врати в сградата на Общинска 
администрация, в които учениците 
да се запознаят отблизо с работа-
та на служителите и да получат от-
говори на въпросите си.

През изминалите месеци прекра-
тихме членството на Община Созо-
пол в сдружение „Местна иници-
ативна рибарска група Созопол - 
Приморско - Царево”, което оче-
видно през последния програмен 
период не работеше добре, и уч-
редихме нова „Местна инициатив-
на рибарска група - Созопол”. С 
това действие се даде зелена свет-
лина на Община Созопол да участ-
ва в разпределението на средства 
по оперативната Програма за раз-
витие на селските райони 2014-
2020 г., които са останали неусво-
ени в края на програмния период, 
и в бъдеще да работи по стратегия, 
включваща проекти само за наша-
та община.

4. ПРОЕКТИ, ПРИВЛЕЧЕНИ 
ИНВЕÑТИЦИИ

През първата година от управле-
нието ми стартирахме инфраструк-
турни проекти и реконструкции на 

обекти с привлечени инвестиции 
от европейски фондове, Държавен 
бюджет, програми по трансгранич-
но сътрудничество, дарения за над 
7 000 000 лв.

Сградата на Пожарна служба бе 
преустроена и реконструирана, 
като освен това Общината полу-
чи два нови високопроходими ав-
томобила, лични предпазни сред-
ства, техника и обучение за огне-
борците и доброволните форми-
рования в Созопол. Проектът е на 
стойност 580 787 евро, финансиран 
по проект № CB005.2.11.035 „Се-
лиолу и Созопол – Информирани, 
Обучени, Екипирани” – (“Suloglu 
and Sozopol – Informed, Trained, 
Equipped”) и договор за субсидия 
по инструмента за предприсъе-
динителна помощ (ИПП) № РД-02
-29-188, подписан на 23.07.2019 г. 
по Програмата за трансгрaнично 
сътрудничество между Република 
България и Република Турция.

Детската градина в Равадиново 
също е завършена и предстои съв-
сем скоро да бъде открита. Про-
ектът е на стойност 1 200 000 лв., 
а средствата са отпуснати с ПМС 
315/19.12.2018г. 

До края на месеца ще приключат 
и ремонтни дейности на площадка-
та на улица „Мусала“, която е про-
ектирана като спортно игрище с 
предназначение за футбол. Тере-
нът ще бъде покрит с разливна ка-
учукова настилка, която е с висока 
устойчивост. Проектът е на стой-
ност 106 734 лв., а финансирането 
е от Държавен фонд „Земеделие”, 
Програма за развитие на селски-
те райони 2014 – 2020 г., Европей-
ски земеделски фонд за развитие 
на селските райони.

Сухоземната част на рибарското 
пристанище в град Созопол бе ре-
новирана, към момента предстои 
изграждането на плаващи приста-
ни. Финансовата помощ е в раз-
мер на 915 599 лв. и се отпуска без-
възмездно по Програма за морско 
дело и рибарство 2014-2020, фи-
нансирана от Европейски фонд за 
морско дело и рибарство. 

Един проект, чакан дълги годи-
ни от жителите, също вече е в 
ход, а именно пътят между села-
та Росен и Равна гора. Средства-
та за реконструкция и рехабили-
тация на общинския път са в раз-
мер 1 696 287 лв. и са отпуснати 
с Постановление на Министер-
ски съвет 348/18.12.2019 г. Състо-
янието на пътната настилка и от-
делните елементи на пътното тра-
се бе много лошо, проектът кате-
горично ще повиши безопасност-
та на движение. Пътното платно 
ще бъде разширено - 8 метра, ко-
ито включват по 1 метър банкет от 
двете страни.

Предстои стартирането на ре-
монтните дейности и по други ин-
фраструктурни проекти, финанси-
рани от еврофондове и Държав-
ния бюджет:

• „Рехабилитация на улица „Репу-
бликанска” до кръстовището с ули-
ца „Одеса” и улица „Одеса”. Ново 
строителство от улица „Одеса” и 
изграждане на улица „Цар Симе-
он Велики”, улица „Цар Асен Вели-
ки” и улица „Хан Тервел” – 1 394 030 
лв., Държавен фонд „Земеделие”, 
Програма за развитие на селски-
те райони 2014 – 2020 г. Европей-
ски земеделски фонд за развитие 
на селските райони;

• Основни ремонти, финансира-
ни със субсидия от Държавен бю-
джет, ще бъдат извършени на пъ-
тищата:

- град Созопол - село Равадино-
во на стойност 320 000 лв.;

- село Атия - квартал „Миньор“ на 
стойност 79 900 лв.;
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- село Зидарово - село Вършило 
- село Габър на стойност 100 000 
лв.;

• Изграждане на канализация в 
новите квартали на село Равади-
ново – 318 554 лв., финансирано 
от ПУДООС.

Предстои да бъде монтирана фо-
товолтаична система за производ-
ство на електроенергия за собстве-
ни нужди върху покрива на закрит 
плувен басейн, която е дарение от 
ШЕЛ в размер 135 000 лв.

В процес на преговори сме с го-
леми компании, които да дарят 
средства за изграждане на детски 
площадки и облагородяване на зо-
ните за отдих и почивка.

В момента Община Созопол кан-
дидатства за финансиране по Про-
грама „Опазване на околната сре-
да и климатични промени“, има-
ща за цел намаляване на емиси-
ите на парникови газове. Проек-
тът предвижда подмяна в 40 до-
макинства на печки и котли, рабо-
тещи с твърдо гориво, с друг вид 
екосъобразни отоплителни устрой-
ства. Мярката е демонстрационна 
и цели да покаже ефекта от под-
мяната на замърсяващи околната 
среда уреди.

Работим и по новата визия на гра-
да, но коронакризата възпрепят-
ства много наши действия. Погри-
жихме се за правилното разпола-
гане на търговските обекти и полз-
ването на тротоарното право през 
лятото, така че да кореспондират 
с облика на града и да не затруд-
няват движението на пешеходци. 
Друг трън в очите – т.нар. „весела 
уличка” също следва да придобие 
по-приятен облик. Вече са премах-
нати обектите, които бяха разполо-
жени на уличното плато и трото-
ара, тепърва предстои рехабили-
тация на тротоарните части.

Предстои да бъдат изградени 
площадки, където да се монтират 
3 броя подземни контейнери с ме-
ханизъм за отваряне с педал и съд 
(чувал) с обем 3м3 и 1 брой ста-
ционарен контейнер за отпадъци-
подземна система с механизъм за 
крачно управление и съд за прие-
мане на отпадъци 1,5 м3. За целта 
ще се ползват собствени финансо-
ви средства, натрупани като отчи-
сления по чл. 64 от Закона за уп-
равление на отпадъците. Контейне-
рите вече са при нас, надяваме се 
успешно да интегрираме тази сис-
тема и в бъдеще да увеличим броя 
на подземните контейнери, което 
ще е огромна стъпка в справяне-
то с проблема „боклук”.

5. ÑОЦИАЛНИ ДЕЙНОÑТИ
През годината бе извършен час-

тичен ремонт на покрива на ДГ „ 
Снежанка” - град Созопол на стой-
ност 2 662 лв., такъв предстои и в 
училището в Крушевец, а частичен 
ремонт на едно от помещенията ще 
бъде извършен в сградата  на дет-
ската градина в село Росен. Дъл-
гогодишният проблем с парното в 
градината в Черноморец също бе 
решен, след като бе закупена нова 
горелка. Ремонт с държавни сред-
ства в размер на 16 000 лв. бе на-
правен и в сградата на Център за 
социална рехабилитация и инте-
грация, гр. Черноморец.

Относно подготвителните групи и 
желанието на голяма част от роди-
телите, в началото на настоящата 
учебна година решихме да предос-
тавим възможност всеки родител 
сам да направи своя избор къде 
детето му да се обучава – в детска 
градина или в училище. 23 деца ос-
танаха в детска градина „ Здравец” 
(19) и филиал село Равадиново (4) 
, а 12 в училище „ Св. св. Кирил и 
Методий” - гр.Созопол.

В помощ на работещите през се-
зона родители, които не са жители 
на общината, в Созопол бе откри-
та сезонна група в ДГ „Снежанка“, 
съобразена с всички изисквания и 
насоки за работа на детските гра-
дини в ситуация на COVID-19.

В края на месец май, преди под-
новяването на работата на детски-
те градини в общината, бяха напра-
вени PCR-тестове на всички рабо-
тещи учители, помощник-възпита-
тели и служители в тях, с цел оси-
гуряване на сигурна среда на жи-
вот на децата и спокойствието на 
техните родители.

За щастие тогава, а и по време 
на летния сезон, предвид големия 
поток от туристи, смея да кажа, че 
положението бе овладяно и Созо-
пол бе чист от коронавирус.

С Решение № 584 от 20.08.2020 г. 
на Министерски съвет училищата в 
Созопол и Росен бяха обявени за 
иновативни.

С цел подобряване на качест-
вото на живот и възможности-
те за социално включване на хо-
рата с увреждания и възрастните 
хора, работим по проект „Патро-
нажна грижа в община Сунгур-
ларе и община Созопол” Компо-
нент 2, по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, 
финансирана от ЕСФ, чрез кой-
то осигуряваме почасови интегри-
рани здравно-социални услуги за 
възрастни хора и лица с уврежда-
ния, включително с хронични за-
болявания и трайни увреждания в 
техните домове. През проекта са 
преминали 38 потребители. Подпи-
сахме и допълнително споразуме-
ние, с което удължихме срока на 
проекта до 02.05.2021 г.

Националната програма „Пре-
доставяне на грижи в домашна 
среда” стартира през май месец 
съвместно с Агенциите по заетост-
та и социално подпомагане. Тя от-
ново е с външно финансиране и 
разкри 8 работни места, а 18 потре-
бители със здравословни пробле-
ми се обслужват ежедневно.

През месец август се извършиха 
ред ремонтни дейности в кухнята 
на Социален патронаж в Созопол 
на стойност 7000 лв. Монтирана бе 
нова аспирация, тъй като стара-
та дълго време създаваше непри-
ятности както на персонала, така 
и на учениците и преподавателите 
в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, в 
чиято сграда се помещава кухня-
та. Паралелно с това бяха извър-
шени и леки ремонти като подма-
зване на пукнатини, боядисване на 
стени, поставяне на фаянс. Кухнен-
ският блок на Социален патронаж 
е с голям капацитет за приготвяне 
на качествена храна и е готов да 
приема нови потребители. 

Друго решение със социална на-
соченост, което взехме преди на-
стоящия отоплителен сезон, е да 
увеличим дървата, които жителите 
могат да си купуват на преферен-
циални цени от Общинско горско 
предприятие, от 4 m3 на 5 m3.

Относно действията ни срещу 
COVID-19, мерки предприехме още 
в началото на извънредното поло-
жение, когато сформирахме Об-
щински кризен щаб и той заседа-
ва както регулярно, така и извън-
редно при възникнала необходи-
мост. Тъй като финансовото поло-
жение на Общината не е цветущо, 
открихме дарителска сметка, сред-
ствата, от която ни помагат в бор-
бата с коварния вирус. Благода-
рение на множество добри сърца, 
по нея бързо се набраха 27 557 лв. 
(към момента наличните са около 
5 000 лв.), като освен това получи-
хме и материални дарения от мно-
го физически и юридически лица. 

Средствата започнахме веднага 
да влагаме в дезинфекция на уч-
реждения, детски площадки и ули-
ци, периодично закупувахме както 
дезинфекциращи препарати и мас-
ки, така и хранителни продукти, с 
които подпомагахме най-нуждае-
щите се жители от всички населе-
ни места. 

Преди сезона инициирах сре-
ща с представители на туристи-
ческия бранш и РЗИ, на която да 
стане ясно какви мерки трябва да 
се спазват от всички ни, за да не 
допуснем заразата на нашата те-
ритория. Смятам, че имаше ефект. 
Всички ресторантьори, хотелиери, 
представители на бизнеса бяха 
стриктни и изпълняваха предпи-
санията. 

Имаме откритa горещa телефон-
на линия към Общината за достав-
ка на храна и лекарства на въз-
растни, самотни и болни хора, лица 
под карантина, които нямат въз-
можност да излизат : 0884 311 640 
; 0550 / 22318. Общински служите-
ли паралелно със служители на 
МВР обхождат и проверяват дали 
всички карантинирани са в домо-
вете си, ежедневно се проверя-
ват търговските обекти за спазва-
не на мерките. Ние сме единстве-
ната община, в която пенсионер-
ските клубове останаха затворе-
ни още от началото на епидемия-
та и продължават да бъдат затво-
рени. Знам, че това е едно от мал-
кото места за развлечение на по-
възрастните хора, но за опазва-
нето на тяхното здраве, смятам че 
това бе адекватно действие.

В момента работим по проекта 
„Патронажна грижа“, Компонент 
3 по  Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси”, фи-
нансирана от ЕСФ, който е с пе-
риод на изпълнение 10 месеца (от 
16.03.2020г. до 31.12.2020г.). Про-
ектът е насочен към подобрява-
не на качеството на живот и въз-
можностите за социално включва-
не на хората с увреждания и въз-
растните хора, чрез осигуряване 
на мрежа от услуги в домашна сре-
да. Във връзка с безпрецедентни-
те предизвикателства, свързани с 
вируса COVID-19, мобилизирахме 
допълнителни ресурси за превен-
ция и осигуряване достъпа до ус-
луги на уязвими лица, включител-
но хора с увреждания или в невъз-
можност от самообслужване, кои-
то са застрашени в най-голяма сте-
пен от COVID-19, както и за лица в 
карантинен период.

Всички виждаме, че COVID-кар-
тината се влоши и е необходимо да 
бъдем много отговорни към себе 
си, към своите близки, към обще-
ството, от което сме част. Уверя-
вам ви, че Общината в мое лице 
се стреми всячески да предпри-
ема превантивни мерки, за да не 
допуснем болестта да се разгърне 
на наша територия. 

6. КУЛТУРА
Въпреки финансовата дисципли-

на, която сме длъжни да спазваме, 
през изминалата година успяхме 
да проведем множество културни 
мероприятия, и държа да подчер-
тая, с минимални средства. Раз-
бира се, световната пандемия по-
влия негативно и много от чуждес-

транните участници не успяха да се 
включат в мероприятията. Поради 
този факт например традиционният 
Международен фестивал „Музите“ 
не се проведе. Жителите и гости-
те на града бяха част от ежегодни-
те Празници на изкуствата „Аполо-
ния“, МОНТФИЗ Арт фест, Морска 
арт олимпиада „Хармония и сила“, 
Фестивал на старите занаяти и из-
куства, Фестивала за куклен и пло-
щаден театър „Арлекино и Марио-
нета“ и още, и още. За първа го-
дина се проведоха Дни на руска-
та култура, които се радваха на ог-
ромен интерес, различни концер-
ти и спектакли. Няколко населени 
места, Созопол, Черноморец, Атия, 
Присад и Габър, станаха част от 
Националната инициатива за здра-
вословен начин на живот „Живей 
активно“. С това участие се вклю-
чихме в конкурс за финансиране 
на детска площадка, а резултатът 
предстои да бъде обявен.

През изминалата година посрещ-
нахме много официални гости – ви-
цепрезидента Илияна Йотова, бив-
шия вече министър на туризма Ни-
колина Ангелкова, вицепремиера и 
министър на туризма Марияна Ни-
колова, генералния консул на Ру-
ската федерация Владимир Клима-
нов, генералния консул на Турция 
Селен Гюзел, посланика на Фран-
ция Флоранс Робин, сръбския по-
сланик Желко Йович, посланика 
на Ирландия Майкъл Форбс, ма-
роканския посланик Закия Ел Ми-
дауи, която посети Черноморец, 
културни аташета, кметове на на-
селени места в страната и чужби-
на, народни представители от раз-
лични политически сили, спортни 
легенди като Кубрат Пулев и мно-
го други.

Тази година, на празника на гра-
да, световният шампион по борба 
Руси Петров бе удостоен със зва-
нието „Почетен гражданин на Со-
зопол“ за дългогодишните си по-
стижения и прославяне името на 
общината по света. 

Археологическият музей в Созо-
пол, където през годината бе от-
крит бюст паметник на неговия па-
трон проф. Божидар Димитров, бе 
сертифициран като обект, подхо-
дящ за хора с увреждания.

Созопол пък получи една много 
ценна награда в момент на криза в 
туризма, предвид световната пан-
демия. Бяхме наградени с приз от 
Националния борд по туризъм за  
„Най-предпочитана морска дести-
нация за 2020 г.“.

7. ЕЛЕКТРОННИ УÑЛУГИ
От 15.09.2020 г. Община Созопол 

е присъединена към единен модел 
за заявяване на плащане и пре-
доставяне на електронни и адми-
нистративни услуги. Онлайн може 
да заявите издаване на удостове-
рения, разрешения и т.н., като е 
необходимо да притежавате елек-
тронен подпис.

Интегрираме нова администра-
тивна информационна система на 
Информационно обслужване, коя-
то да оптимизира работата на Об-
щината. Паралелно с това разра-
ботваме и нов уебсайт на Общи-
на Созопол, който безвъзмездно 
получаваме от Държавна агенция 
„Електронно управление“.
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В края на първата си година на управление Янакиев се отчете пред обществото

УВЕДОМЛЕНИЕ

Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извърш-
ване на оценка на  въздействието върху  околната среда, възложител (собственик): 
Велико Костадинов Савов уведомява администрацията на Община Созопол, засег-
натото население и РИОСВ-Бургас за инвестиционните си намерения, във връзка с 
подновяване на изтекли решения за ПУП за имот с кад.No 81178.8.166, отговарящ на 
УПИ III-8041, местността Аклади, град Черноморец.

За информация: арх. Гергина Ставрева - пълномощник, 0898 49 06 28



По повод Международ-
ния ден на толерантност-
та, Местната комисия за 
борба срещу противооб-
ществените прояви на 
малолетните и непълно-
летните към Община Со-
зопол обявява месец но-
ември за „Месец на толе-
рантността".

„Потърси се в другия“ е 
мотото, под което се про-
вежда кампанията, пома-
гаща на децата да разбе-
рат, че въпреки различи-
ята помежду ни, всички 
сме еднакво важни, както 
и да зачитаме емоциите, 
мислите и желанията на 
всеки един от нас, да тър-
сим начини да се съобра-
зим с тях.

В тази връзка е обявен 
конкурс за учениците от 
начален курс за рисун-
ка на тема „Най-добрият 
човек, когото познавам“. 
Към всяка рисунка трябва 
да има кратък текст, който 
я обяснява. Учениците от 5 
до 12 клас се предизвик-
ват да напишат съчинение, 
разказ или есе на същата 
тема. Рисунки и есета ще 
се приемат до края на ме-
сец ноември 2020 г.

Най-добрите ще получат 
награди, осигурени от МК-

БППМН.
Материалите изпращай-

те на адрес, град Созо-
пол, Община Созопол, МК-
БППМН, Яна Сотирова, 
или на имейл: yasotirova@
sozopol.bg

Всяка дребна промяна, 
която някой прави към по-
добро, заслужава да бъде 
отразена, защото тя по-
ражда у друг мисълта да 
постъпи по същия начин. 
Тези постъпки вдъхновя-
ват, те дават вяра и пораж-
дат нови идеи. Правете до-

бро, бъдете толерантни, 
рисувайте и творете.

Кампанията, в която ще 
творите, ще документира 
човешката доброта и съ-
причастност към толерант-
ността и ще остане в сър-
цата на хората. МКБППМН 
призовава всички да пра-
вят добро, да споделят и 
говорят за толерантност-
та със своите деца, близ-
ки и приятели, за да ста-
ваме всички все по-до-
бри, разбиращи и прие-
мащи хора.

Весел глъч вече звучи 
в новата детска градина 
в село Равадиново. За-
ведението е филиал на 
ДГ „Здравец“ - град Со-
зопол и в него е обосо-
бена 1 група, формирана 

от 17 деца на възраст от 
3 до 6 години.

Детската градина е 
многоцветна, а вътре е 
просторно, светло и при-
влекателно за малчуга-
ните. Триетажната сгра-

да има физкултурен са-
лон, кабинет по изобра-
зително изкуство, инте-
рактивна стена, подово 
отопление, голяма кухня, 
лекарски кабинет, а дво-
рът е изпълнен с множе-

ство детски съоръжения 
за игра, като архитекту-
рата е пригодена за деца 
в неравностойно поло-
жение.  

Малчуганите и техни-
те родителите са щаст-

ливи от факта, че мечта-
ната от тях красива и ша-
рена сграда вече отво-
ри врати. 

Предвид настоящата 
извънредна епидемиоло-
гична обстановка, офи-

циалното откриване ще 
бъде отложено, коменти-
ра кметът Янакиев.

Проектът е на стойност 
1 200 000 лв., а средства-
та са отпуснати с ПМС 
315/19.12.2018 г. 
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Детската градина в Равадиново  
отвори врати за най-малките

Вåñтíèê „Ñîзîïîë” èзëèзà ïðåз ñåäìèцà в ïåтъê.
Рåäàêтîð: Мàðèя Нàéäåíîвà, 

тåë.: 0550 2 57 04, e-mail: m.naydenova@sozopol.bg

На нови технически устройства 
ще се обучават ученици, 

лишени от родителски грижи

„Потърси се в другия” – кампания  
в подкрепа на различията помежду ни

По Договор № РД04-137
/25.08.2020г. между Общи-
на Созопол и Фонд „Со-
циална закрила”, гр. Со-
фия, бе реализирана целе-
ва програма за подпомага-
не образователния процес 
на децата и младежите, на-
станени в социални услуги, 
делегирана от държавата 
дейност от резидентен тип 
на територията на страна-
та и домовете за деца, ли-
шени от родителска грижа 
от I до XII клас, за ученици-
те от Център за настанява-
не от семеен тип за деца 
и младежи с увреждания 
в село Атия, община Созо-
пол, област Бургас.

Периодът на изпълне-
ние на дейностите по до-
говора е от 01.09.2020г. 
до 14.11.2020г., а целева-
та група са децата и мла-
дежите с увреждания от 
ЦНСТДМУ - с. Атия, общи-
на Созопол.

Основна цел е да се 

обезпечи непрекъснат об-
разователен процес на 
децата и младежите, на-
станени в центъра. Дъл-
госрочната цел, която е 
поставена е посредством 
качествено образование 
младите хора да получат 
реални шансове за реали-
зация на пазара на труда и 
достоен живот. Почти няма 
професия в съвременно-
то общество, в която да 
не се изисква компютър-
на грамотност. Усвояване-
то на работата с техниче-
ските устройства от разли-
чен тип, ще бъде сериозно 
преимущество за децата и 
младежите, лишени от ро-
дителски грижи при канди-
датстване за работа.

Учениците се сдобиха 
със стационарен компю-
тър с лицензиран софтуер, 
8 таблета, мобилен компю-
тър (лаптоп), мултифункци-
онално устройство (прин-
тер) и рутер на обща стой-

ност 3947 лв.
Изпълнени са качест-

вените показатели за из-

мерване на поставени-
те цели:

• Обучени са 8 деца и 

младежи за работа с ли-
цензирана компютърна и 
размножителна техника;

• Повишен е интересът 
към самостоятелни за-
нимания по зададена за-
дача;

• Повишена е самооцен-
ката в резултат на придо-
битите знания и умения;

• Придобито е сериоз-
но преимущество за де-
цата и младежите, лишени 
от родителски грижи при 
кандидатстване за рабо-
та в резултат на усвоява-
нето на работата с техни-
ческите устройства от раз-
личен тип.

Изпълнен е и очаквани-
ят ефект от изпълнение-
то, а именно подобрение 
на материалната база на 
Център за настаняване 
от семеен тип на деца и 
младежи с увреждания 
в село Атия, община Со-
зопол, формираща усло-
вия за пълноценно обуче-
ние, развитие и социал-
на реализация на млади-
те хора.



Интервю на  
Светлин СВЕТЛЕВ

- Проф. Данов, какви 
са изводите от меж-
динните резултати от 
националната кам-
пания на българския 
кардиологичен ин-
ститут „Живот след 
COVID“?

- Кампанията, която 
провежда Българският 
кардиологичен институт 
е уникална за България. 
Тя е напълно безплат-
на и безсрочна. След 
задълбочен анализ на 
резултатите от прове-
дените прегледи наши-
те специалисти стигна-
ха до много тревожни, 

но и силно мотивира-
щи резултати. Само ще 
кажа, че нашата профе-
сионална тревога про-
изтича от все по-често-
то установяване на зася-
гане на съдовете в раз-
лична степен – особено 
на малките съдове в мо-
зъка, белия дроб, бъбре-
ците и сърцето. Тези по-
следици могат да бъдат 
необратими. Като ле-
кари ние сме решени, 
ползвайки високите въз-
можности на Българския 
кардиологичен институт 
и нашите умения, свое-
временно да диагности-
цираме тези заболява-
ния и да приложим всич-
ки съвременни методи и 
високотехнологично ле-
чение. Привлякохме во-
дещи лекари и профе-
сори, включително от 
Европа и създадохме 
много квалифицирани 
собствени кадри, така 
че БКИ е идеално пози-
циониран за тази много 
тежка борба.

- Броят на заразе-
ните български меди-
ци расте, доброволци 
почти няма и всички 

работят в страх. Как-
ви мерки трябва да се 
предприемат, за да се 
прекрати негативната 
тенденция в българ-
ските болници?

- Бедствието в бъл-
гарските болници и ме-
дицински центрове е в 
резултат от липсата на 
медикаментозна про-
филактика на персона-
ла. Личните предпазни 
средства помагат, но 
не осигуряват оптимал-
на защита. Над полови-
ната от моя съзнателен 
живот като кардиохи-
рург премина във воде-
щи болници в Германия 
и днес поддържам тес-
ни връзки с мои колеги, 

професори и ръководи-
тели на клиники. Всич-
ки споделят, че сравни-
телно ниската заболева-
емост и особено рекорд-
но ниската смъртност в 
Германия и Австрия се 
постигат с лекарстве-
на профилактика и сво-
евременно ранно лече-
ние главно с хидроксих-
лорохин (HCQ) или про-
изводни продукти. Ре-
зултатите говорят сами 
по себе си. Ние, будните 
български лекари, като 
европейци трябва вед-
нага да изберем дали 
ще останем в групата 
на резултатите на Гер-
мания със 121 почина-
ли на милион население 
и Австрия с 11 или Бъл-
гария със 164 починали 
на милион ще се добли-
жи към Белгия с 939, Ис-
пания със 749, Велико-
британия с 662 и Фран-
ция с 536. Тези данни от 
последните дни са най-
безспорният индикатор 
за успеха или провала 
срещу COVID-19.

- Лекарите, с кои-
то работите в Българ-
ския кардиологичен 

институт и в болни-
ците „Сърце и Мозък“ 
приемат ли медика-
ментозни препарати 
за профилактика сре-
щу COVID-19?

- С моите колеги още 
през юни възприехме 
немския модел на про-
филактика като един-
ствената надеждна фор-
ма за справяне със си-
туацията да лекуваме 
пациенти по време на 
пандемия. Лекарствена-
та профилактика, която 
правим с колегите е с 
българския регистриран 
и напълно безопасен 
продукт MoriVid (хидро-
ксихлорин), който засе-
га е без алтернатива. От 
всички медици в Бъл-

гарския кардиологичен 
институт, които се про-
филираха с „МориВид“, 
нито един досега не се е 
инфектирал с COVID-19. 
Всички останали, някои 
от които инфектирани и 
ранно лекувани с меди-
камента се възстанови-
ха бързо, работят все-
кидневно и ги наблюда-
ваме за последици и ус-
ложнения.

- Доколко „Мори-
Вид“ е безвреден и 
може да се употребя-
ва като профилактика 
срещу коронавирус?

- Прилаган в правил-
ни дози, при различни 
индикации „МориВид“ 
е напълно безвреден и 
много полезен. Профе-

сор Дидие Раут от Мар-
силия спаси над 15 000 
инфектирани с ранно 
приложение на такъв 
продукт още по вре-
ме на първата вълна на 
пандемията. У нас проф. 
Рашо Рашков, началник 
на Клиниката по рев-
матология към УМБАЛ 
„Св. Иван Рилски“, ръ-
ководител на най-нова-
та катедра по ревмато-
логия в Медицински уни-
верситет в София и во-
дещ експерт в лечението 
на автоимунни заболя-
вания, многократно по-
твърди, че използването 
на хидроксихлорохин е 
напълно безвредно, за-
щото с него успешно (в 
доста по-големи дози, 

системно) лекува болни 
с ревматоиден артрит 
и лупус редица години. 
За щастие „МориВид“ 
вече е наличен в аптеч-
ната мрежа в страната и 
след рецепта от личния 
лекар може да бъде за-
купен. Този продукт по-
могна на стотици лека-
ри в страната да работят 
безпрепятствено, без да 
бъдат покосени от опас-
ния вирус. Не на послед-
но място, благодарение 
на „МориВид“ тези от на-
шите колеги, които бяха 
инфектирани и лекувани 
с продукта, преодоляха 
бързо неразположени-
ето и днес отново са на 
първа линия, за да по-
магат на хората.

Чф
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е директор на Българския кардиологичен 
институт (БКИ) и началник на Клиника-
та по кардиохирургия към МБАЛ „Сърце и 
Мозък“ - град Плевен и град Бургас. Защи-
тава докторска дисертация в Университе-
та „Лудвиг-Максимилиян“ в Мюнхен, Гер-
мания. Бил е началник-отделение към Кли-
никата по сърдечна и торакална хирургия 
в Аугсбург, Германия, началник на клини-
ките по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Ма-
рина“- Варна и УМБАЛ „Св. Анна“ – София. 
Специализира имплантиране на сърдечни 
клапи, минимално инвазивни оперативни 
методи за реконструкция и протезиране на 
митрална, аортна и трикуспидална клапи, 
осъществяване на  аортокоронарни байпа-
си  на биещо сърце, лечение на сърдечни ту-
мори, реконструктивна хирургия на гръд-
ната аорта, хирургия на проводни и ритъм-
ни нарушения, имплантиране на пейсмей-
къри и кардиодефибрилатори за лечение 
на сърдечната недостатъчност, коригира-
не на вродени сърдечни пороци  и др. Има 
над 28-годишен оперативен опит в облас-
тта на кардиохирургията.

Събеседник

Проф. д-р Данов, д. н.:

• Няма нито един болен лекар у нас, който е приемал 
профилактично българския препарат „МориВид“
• Личните предпазни средства помагат,  
но не осигуряват оптимални резултати

Медикаментозната защита е единственото 
спасение за българските лекари и пациенти 
преди да бъде открита ваксина срещу COVID-19



Дона МИТЕВА

Има фамилии, в кои-
то професиите се преда-
ват от поколение на по-
коление и още като се 
роди детето, то е ориса-
но да върви по пътя на 
своя дядо, баща. Въпро-
сът за избор на профе-
сия почти не стои на ни-
какъв етап – той се под-
разбира, да не кажем, че 
категорично се знае. Та-
кава е фамилията Кара-
баджакови.

Медицината е семей-
на традиция и се преда-
ва по наследство във фа-
милия Карабаджакови. 
Традицията започва още 
в началото на ХХ век, ко-
гато дядото на д-р Хрис-
то Карабаджаков, Геор-
ги Куртев, става първият 
фелдшер в Айтоска око-
лия. Поради изключител-
но малкият брой лекари 
– такива е имало само в 
големите градове, тогава 
фелдшерите са били „ко-
рифеите“ на медицина-
та в по-малките населе-
ни места. Така започва 
„докторската история“ 
на една от известните 
фамилии в Бургас. 

Георги Куртев – 
сподвижникът  
на Дънов 

Георги Куртев е един 
от най-близките спод-
вижници и приятели на 
Петър Дънов. Той е ос-
новател на Айтоското 
Бяло братство и строи-
тел на днешната Брат-
ска градина на запад от 
града. Обслужвал дено-
нощно цялата днешна 
Айтоска община. За не-
говата всеотдайност се 
носят легенди. Веднъж 
тъкмо щели да сядат на 
вечеря с домочадието 
си и ето че пристигнал 
един селянин от друго 
село да го моли да дойде 
да види болното му дете. 
Съпругата на дядо Геор-
ги, Бела, знаейки, че си-
гурно ще отсъства цяла-
та нощ, настояла: „Ама 
Георги, поне първо хап-
ни, че тогава отивай!“. 
А той отвърнал: „Бело, 

вечерята може да чака, 
но болният не може“. 
Тази история научава-
ме от д-р Чавдар Кара-
баджаков, който с гор-
дост се отнася в споме-
ните. Той, заедно със съ-
пругата си проф. Диана 
Радойнова са събрали 
историята на доктор-
ския род.

Когато в началото на 
века в Айтоска околия 

избухва епидемия от хо-
лера, държавата взема 
крути мерки срещу раз-
пространението на зара-
зата. Всички пътища са 
затворени от военните, 
които не пускат никой да 
напуща огнището на за-
разата, за да не се раз-
несе. Случва се така, че 
по това време дядо Геор-
ги бил в Бургас. Той съ-
брал няколко верни на 
него и предани на Уче-
нието момчета и им ка-
зал: „Сега, момчета, ние 
с вас ще влезем в огни-
щето на заразата и ще 
лекуваме“ – „Ама как, бе 
бай Георги, осмелило се 
да каже едно от тях, нали 
и ние ще се заразим и 
ще умрем“! – „Не бой-
те се!“, - рекъл фелдше-
рът. – „Влизаме за по-
мощ и за добро. Бог ще 
ни пази!“. И според пре-
данията, наистина ни-
кой от тях не се разбо-
лял, а помогнали на сто-
тици хора.

Сложният път  
на д-р Христо 
Карабаджаков

По ирония на съдба-
та обаче дъщерята на 
дядо Георги и майка на 
д-р Христо Карабаджа-
ков, Цветана, умира от 

тетанус, когато малкият 
Христо е само на две го-
динки. Вдовецът бил от 
Ветрен, хлебар. След 
няколко години се оже-
нил повторно. Преце-
нил, че малкият Хрис-
то няма нужда да учи 
повече от четвърто от-
деление и го спрял от 
училище. За да се учи 
на труд, го изпратил да 
работи – да чука паве-

та, защото точно тогава 
павирали пътя от Бур-
гас към Минералните 
бани. Когато научил за 
това, дядо Георги мно-
го се ядосал. Взел мом-
ченцето от пътя и го ка-
чил във файтона си. От-
бил се през баща му 
само, за да му каже, че 
от този момент той пое-
ма попечителството над 
него и предрекъл: „Това 
момче аз ще го правя 

лекар“.
Но съдбата на Хрис-

то Карабаджаков, дока-
то навлезе в медицина-
та, никак не е лека. Кога-
то завършва средното си 
образование, се записва 
в Княжевско военно учи-
лище за запасни офице-
ри в Плевен. Именно там 
става ремсист и започва, 
заедно с няколко свои 
другари, да изнася тай-
но оръжие за партиза-
ните. Става обаче пре-
дателство и те са зало-
вени. Следват 9 месеца 
в Дирекция на полиция-
та и зверски изтезания. 
„Той никога не говореше 
за този период от живо-
та си”, спомнят си близ-
ките му. Присъдата на 
всички заловени е смърт 
чрез разстрел. 

 По онова време обаче 
възрастта за пълнолетие 
у нас е била не 18, как-
то сега, а 22 години. На 
него и на още един мла-
деж им оставали по ня-
колко месеца, докато ги 
навършат. И с изключи-
телно енергичното и де-
ликатно съдействие на 
самия Дънов, царят за-
меня смъртната присъ-
да на двамата, като не-
пълнолетни, с доживо-
тен затвор. Деветосеп-
темврийското въстание 
го заварва в карцера на 
Сливенския затвор. Вед-
нага след освобождава-
нето си отива да отбие 
военната си служба.

По онова време след-
ването, особено по ме-

дицина, е било изключи-
телно скъпо. Семейство-
то на дядо Георги Кур-
тев е било многолюдно 
и не е разполагало със 
средства, за да издър-
жа младежа. Затова дядо 
му се обръща към свои-
те сподвижници от Бяло-
то братство да помогнат 
с финансови средства и 
така Христо Карабаджа-
ков успява да завърши 
медицина със стипенди-
ята, отпусната от Брат-
ството. 

Разпределят го във Во-
енномедицинска акаде-
мия - София, където спе-
циализира като ото-ри-
но-ларинголог. По това 
време среща и своята 
житейска спътница Да-
фина и се ражда пър-
вото им дете, синът Ча-
вдар. Семейството е с 
нагласите, че ще остане 
да живее и работи в Со-
фия. Съдбата обаче е ре-
шила да го върне в род-
ния му край.

 През 1956 година ген. 
Хариев, тогавашен на-
чалник на Военномеди-
цинска академия, го ко-
мандирова в Бургас - 
да оглави Военна бол-
ница, поради пенсиони-
ране на дотогавашния 
й началник. Цялото се-
мейство се пренася в 
Бургас. До 1959 година 
д-р Христо Карабаджа-
ков е началник на Воен-
на болница-Бургас и на-
чалник на УНГ-отделе-
ние в същата болница. 
Синът му си спомня, че 
когато пристигнали на 
Бургаската гара, ги оч-
аквал файтон, за да от-
кара оскъдния им багаж 
до квартирата. Като на-
чалник на болницата Ка-
рабаджаков също раз-
полагал със служебен 
файтон. В Бургас тога-
ва почти нямало авто-
мобили. Е, Военна бол-
ница имала и невероя-
тен лукс – военен ками-
он „Опел Олимпия“.

Кариерата на д-р Хрис-
то Карабаджаков е бо-
гата: Два пъти е бил на-
чалник-отдел „Народно 
здраве и социални гри-
жи“ при Окръжен наро-
ден съвет - Бургас и окръ-
жен съветник. Два пъти 
е бил избиран за пред-
седател на БЧК на Бур-
гаски окръг за периода 
1962 - 1979 година.

От 1967 година става 
главен лекар на Първос-
тепенна окръжна болни-
ца - Бургас и завеждащ 

УНГ-отделение в същата 
болница. Прави първата 
копка на строежа на Хи-
рургическия корпус.

Синът му, д-р Чавдар 
Карабаджаков, си спом-
ня, че баща му бил всеця-
ло отдаден на болнична-
та си работа. „Постоянно 
пътуваше до София, за 
да урежда делата на бол-
ницата. Рядко се задър-
жаше вкъщи. Семейни-
ят живот крепеше мама, 
учителка по руски език. 
Когато дойдохме в Бур-
гас, се роди сестра ми – 
Татяна“.

И двете деца на д-р 
Христо Карабаджаков 
също стават лекари: д-р 
Чавдар Карабаджаков – 
психиатър, а д-р Татяна 
Карабаджакова – мик-
робиолог. 

След пенсиониране-
то си д-р Христо Кара-
баджаков заминава да 
работи в арабския свят. 
Общо 6 години лекува в 
градовете Тлемсен (Ал-
жир), Сус и Бизерта (Ту-
нис) като „шеф сервиз“ 
(завеждащ отделение) по 
ото-рино-ларингология. 

Независимо от всички 
житейски превратности, 
му бе отредено житейско 
дълголетие – той си зами-
на от този свят през 2019 
година на 97 години. 

Традицията 
продължават  
синът и дъщерята - 
д-р Чавдар 
Карабаджаков и  
д-р Татяна 
Карабаджакова 

Д-р Чавдар Караба-
джаков признава, че въ-
обще не му е минавало 
през ума да кандидат-
ства друго, освен меди-
цина. „На кандидатсту-
дентския изпит бях с 39 
градуса температура и 
смятах, че няма да ус-
пея да вляза, но просто 
се случи. Бях приет и в 
София, и във Варна. Из-
брах града, в който съм 
се родил – София“. 

 Новото поколение ле-
кар си спомня, че баща 
му много настоявал да 
го вкара бързо в меди-
цинската практика. Още 
щом се върне от сесия-
та и го зачислявал към 
„Бърза помощ“. „За мен  
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нямаше плаж и летни 
забави“, смее се сега 
д-р Чавдар Карабаджа-
ков, макар че навреме-
то това го огорчавало. 
„Работех до последния 
ден преди новия семес-
тър и – обратно в Со-
фия“. 

След завършването 
си д-р Чавдар Кара-
баджаков е разпреде-
лен да работи в Психо-
диспансера в Бургас. И 
именно там среща вто-
рия медик, който изи-
грава толкова решава-
ща роля в живота му – 
професор Тодор Стан-
кушев, доайенът на пси-
хиатрията и нарколо-
гията в България. Стан-
кушев го кани да рабо-

ти в новосъздадената 
Клиника за лечение на 
алкохолизъм и нарко-
мании в Суходол край 
София. Именно с кли-
ничния си опит оттам 
д-р Чавдар Карабаджа-
ков печели докторанту-
ра по психиатрия и по-

специално за лечение 
на зависимости в мла-
дата възраст. 

 В Суходол работи три 
години. Спомня си, че 
тогава това било много 
самоотвержена работа: 
„Докарваха ни алкохо-
лици и наркомани, на-
мерени да се търкалят 
в безсъзнание в канав-
ките. Къпехме ги, леку-
вахме ги, понякога на-
литаха на бой. Веднъж 
дори си спомням, че 
един от тях запали кли-
никата с шише бензин, 
защото искаше да лег-
не в болничното легло 
с неизменните си ку-
бинки и проф. Станку-
шев, естествено, не му 
разреши“.

В началото на 80-те 
години специализира 
„Социална медицина и 
здравен мениджмънт“ и 
това надделява като не-
гова професионална ре-
ализация през следва-
щите десетилетия. По-
следователно е бил за-

местник главен лекар 
на Обединена районна 
болница-Бургас (сега 
УМБАЛ-Бургас), ръко-
водител на Втора по-
ликлиника и на Райо-
нен център по здравна 
информация, след това 
– на Районен център по 
здравеопазване (сега 
РЗИ). Става и основа-
тел и пръв директор на 
Районната здравнооси-
гурителна каса в Бургас 
през 1999 година. Бил е 
и председател на БЧК-
Бургас.

„Сега, като се обръ-
щам назад“, - спом-
ня си д-р Карабаджа-
ков-младши, - „все съм 
пробивал стени с гла-
вата си. Когато осно-

вахме Районния цен-
тър по здравна инфор-
мация, бяхме една от 
първите институции в 
Бургас, които работе-
ха с прадядовците на 
съвременните компю-
три. Това бяха едни ог-
ромни електронно-из-
числителни машини – 
цели гардероби, рабо-
теха с перфо-ленти, а 
специалистите ни бяха 
сред първите в Бургас, 
докосващи се до това 
„чудо на техниката“: 
курсове, обучения...

После пък, когато ос-
новавахме касата, пак 
беше невероятно труд-
но. Фактически праве-
хме една съвсем нова 
структура, която въоб-
ще до този момент не 
беше съществувала в 
България, нямаше нито 
собствен, нито чужд 
опит, на който да се оп-
рем, непрекъснато про-
меняха директивите от 
София, постоянно ни ви-

каха там. Съпругата ми 
понякога се шегуваше, 
че, като баща ми, пове-
че живея в София за ка-
сата, отколкото в Бур-
гас. Не стига това, ами 
и, понеже беше съвсем 
нова институция, плъз-
наха едни митове: че 
струва страшно много 
на данъкоплатците, че 
вътре в сградата е ня-
какъв „Рим на аристо-
кратите“, че имало бани 
с луксозни вани и чеш-
ми с позлатени кранче-
та. Та на втория месец 
от откриването се на-
ложи да поканим жур-
налистите на един тур 
из сградата, осигурих-
ме им достъп до всяка 
стая и килер, за да се 
уверят, че няма такова 
нещо.“

Д-р Татяна Караба-
джакова, която също 
следва предначертания 
път, също добавя към 
семейната история: „И 
аз като брат ми, нико-

га въобще не съм и ми-
слила да кандидатствам 
друго, освен медицина. 
Някак си това се под-
разбираше и за двама 
ни. Със сигурност баща 
ми е бил за нас този мо-
дел за професионално 
развитие”.

Спомня си обаче, че 
когато е завършила ме-
дицина и трябвало да 
избира специализация, 
най-напред се спряла 
на неонатологията. За-
почнала работа в отде-
лението на бургаската 
болница с най-малките 
пациенти – току-що ро-
дените бебета. „Виж-
даше ми се много ро-
мантично: мънички съ-
щества, току-що роден 
живот. Но действител-
ността не беше чак тол-
кова романтична. Има-
ше болни бебета, с ув-
реждания. Дни наред 
мъчителна борба за 
живот и понякога, на-
края... Преживявах го 

много болезнено. Така 
и не успях да свикна. 
Разстройвах се задъл-
го, не можех да спя. 
Споделих с баща ми. 
Страхувах се, че ще ме 
порицае, но той помъл-
ча-помълча, пък се под-
смихна и каза: „Ами то-
гава се ориентирай към 
микробиологията. Там 
ще работиш повече с 
микроби, а не с паци-
енти“.

От четири години д-р 
Чавдар Карабаджаков 
се връща към практи-
ката си на психиатър и 
нарколог. 

Д-р Татяна Караба-
джакова също продъл-
жава да работи в Мик-
робиологична лабора-
тория към УМБАЛ-Бур-
гас. 

Парадокс, но нито 
едно от децата на Татя-
на и Чавдар не се е ори-
ентирало към медицин-
ска професия. Може би 
внуците... 

Чф 1720-23 нОЕМВрИ 2020

За честта на фамилията

отдадени на медицинатаПоколения Карабаджакови 
Д-р Чавдар Карабаджаков със заместничката си в Здравноосигурителната каса, 

Мария Михайлова

Братът и сестрата – Чавдар и Татяна: той - току-що 
приет студент по медицина, а тя – все още ученичка

ОБЯВА 
Синдикът на „Сиконко Билдинг” АД (нс), ОБЯВЯВА на ин-

тересуващите се, че пристъпва към продажба по чл.718 ТЗ 
чрез пряко договаряне на обособената част от имущество-
то на „Сиконко Билдинг“ АД – в несъстоятелност, пред-
ставляваща 37 895/92 828 кв. м. идеални части, съста-
вляващи 40.82% от поземлен имот с пл.№ 40 по плана 
на ПЗ „Юг-Изток“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с иден-
тификатори 07079.662.21 и 07079.662.629 по КККР на 
гр. Бургас и част от имот с идентификатор 07079.662.20 
по КККР на гр. Бургас, за който имот съгласно Заповед 
№2310/31.08.2017г. на Община Бургас са отредени уре-
гулирани поземлени имоти, както следва: (1) УПИ I-9545 
с площ от 2 918 кв.м., кв. 35 по плана на ПЗ „Юг-Изток“, 
отреден за обществено обслужване, при граници: североза-
пад – улица; североизток – УПИ II-20, югоизток – улица-ту-
пик и югозапад – улица, съответстващ на поземлен имот 
с идентификатор 07079.662.9545 по КККР на гр. Бургас, с 
площ от 2 918 кв.м., при съседи, представляващи поземле-
ни имоти с идентификатори: 07079.662.62, 07079.662.9550; 
07079.662.20; 07079.662.59; (2) 408/3163 кв.м. ид. части 
от УПИ II-20 с площ от 3 163 кв.м., кв. 35 по плана на ПЗ 
„Юг-Изток“, отреден за общежитие, жилища за персонал, 
офиси, смесена сграда, при граници: северозапад – улица; 
североизток – УПИ III-629, югоизток – улица-тупик и юго-
запад – УПИ I- 9545, съответстващ на поземлен имот с 
идентификатор 07079.662.20 по КККР на гр. Бургас, при 
съседи, представляващи поземлени имоти с идентифика-
тори: 07079.662.9545, 07079.661.638; 07079.662.9550 и 
07079.662.59; (3) УПИ III-629 с площ от 1 786 кв.м., кв. 35 
по плана на ПЗ „Юг-Изток“, отреден за общежитие, жилища 
за персонал, офиси, смесена сграда, при граници: североза-

пад – улица; североизток – УПИ IV-636, югоизток – улица-ту-
пик и югозапад – УПИ II-20, съответстващ на поземлен имот 
с идентификатор 07079.661.638 по КККР на гр. Бургас, с 
площ от 1 786 кв.м., при съседи, представляващи поземле-
ни имоти с идентификатори: 07079.662.20, 07079.662.9550; 
07079.661.636, 07079.661.577, 07079.662.59; (4) УПИ IV-
636 с площ от 1 368 кв.м., кв. 35 по плана на ПЗ „Юг-Из-
ток“, отреден за общежитие, жилища за персонал, офиси, 
смесена сграда, при граници: северозапад – улица; северо-
изток – улица, югоизток – улица-тупик и югозапад – УПИ III-
629, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 
07079.661.636 по КККР на гр. Бургас, с площ от 1 786 кв.м., 
при съседи, представляващи поземлени имоти с идентифи-
катори: 07079.661.638, 07079.662.9550; 07079.661.599, 
07079.661.577; (5) УПИ XXXVII-9546 с площ от 5 366 
кв.м., кв. 2 по плана на ПЗ „Юг-Изток“, отреден за офи-
си, при граници по ПУП: северозапад – улица-тупик; севе-
роизток – УПИ XXXVIII-9547, югоизток – УПИ XIV-69, и юго-
запад – УПИ XV-69 и улица, съответстващ на поземлен 
имот с идентификатор 07079.662.9546 по КККР на гр. 
Бургас, с площ от 5 366 кв.м.,  при съседи, представлява-
щи поземлени имоти с идентификатори: 07079.662.9526, 
07079.662.62; 07079.662.9255, 07079.662.9550; (6) УПИ 
XXXVIII-629 с площ от 78 227 кв.м., кв. 2 по плана на ПЗ 
„Юг-Изток“, отреден за складова база за промишлени сто-
ки, офиси и гаражи, при граници: северозапад – регулаци-
онна граница на квартали 36 и 37 по плна на кв. „ПЗ-Юг-
Изток“, гр. Бургас и улична регулация, изток – УПИ XXIII-
41 и УПИ XXIV-33, юг – поземлен имот с пл.№33, югозапад 
– УПИ ХХ-33, УПИ XVIII-70, УПИ XVI-69, УПИ XXXVII-9546 и 
улица-тупик, съответстващ на поземлен имот с иденти-
фикатор 07079.662.9547 по КККР на гр. Бургас, с площ 

от 78 505 кв.м., при съседи, представляващи поземлени 
имоти с идентификатори: 07079.662.9525, 07079.662.22; 
07079.662.23, 07079.661.584, 07079.661.506, 
07079.661.581, 07079.661.595, 07079.661.580, 
07079.661.484, 07079.661.579, 07079.661.471, 
07079.661.472, 07079.662.9546, при цена не по-ниска от  
759 186.45 лева.

Предложения от потенциални купувачи се очакват в срок 
до 10.12.2020г. в канцеларията на синдика, находяща се в 
гр. София, ул. „Бистрица” №9, офис №6, след което всич-
ки предложители ще бъдат поканени за продължаване на 
преговорите. Изборът на купувач се определя на база най-
високата оферта и се извършва чрез сключване на пред-
варителен договор с избраното за купувач лице. Продаж-
ната цена се заплаща, както следва – в срок от 5 работ-
ни дни от сключването на предварителния договор Купува-
чът ще заплати на Продавача по банков път по особената 
сметка на несъстоятелното дружество задатък в размер на 
10% от цената; и останалата част от цената ще бъде изпла-
тена на продавача от купувача по банков път по особената 
сметка на несъстоятелното дружество в деня на изповяд-
ване на нотариалния акт и преди неговото вписване, но не 
по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата на пред-
варителния договор. 

Всички разноски по сключването на окончателния дого-
вор в изискуемата от закона нотариална форма (включи-
телно, но не само дължимият местен данък и нотариална-
та такса), както и разходите за вписването на нотариалния 
акт в имотния регистър на Агенцията по вписванията са за 
сметка на купувача.

По въпроси, свързани с продажбата, връзка със синди-
ка можете да осъществите на телефон 02 986 35 26.

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

www.faragency.bg
ОбяВА

ЗК „Единство“ - село Голямо буково, 
община Средец, ЕИК 812120741,

Отменя процедура за провеждане на публичен търг с 
явно наддаване с предмет: продажба на сгради с иденти-
фикатори: 15816.52.509.1; 15816.52.509.2, 15816.52.509.3 по 
КККР на село Голямо Буково, община Средец, одобрени 
със Заповед № РД-18-625/07.03.2018 г. на изпълнителния 
директор на АГКК - София, (публикувана в бр. 80/8202/ 
от 30.10.2020 г. на вестник „Черноморски фар“).

Управителен съвет
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Михаил КОЛЕВ

Тазгодишната церемония 
по определянето на Топ 10 
на „Спортист на Бургас“ мо-
же да претърпи промяна. 
Това стана ясно по време 
на дискусия между члено-
вете на Спортната комисия 
към Община Бургас. Тъй ка-
то спортният календар през 
тази година бе сериозно ре-
дуциран заради пандемия-
та от коронавирус, опреде-
лянето на десетте най-бур-
гаски спортисти за 2020-та 
ще бъде изключително труд-
но и направено с големи 
компромиси. Предложено 
бе класацията да бъде све-

дена до Топ 5 или Топ 3.
„Трудно бихме могли да 

подредим една качествена 
десетка, от гледна точка, че 
спортният календар през 
тази година бе сериозно ре-
дуциран. Възможно е да на-
правим и една анкета сред 
спортните клубове в града 
относно този въпрос“, зая-
ви зам.-кметът Диана Сава-
тева. Тя допълни, че през 
следващата година има ве-
роятност и регламентът за 
участие в престижната кла-
сация да претърпи проме-
ни, за да може надпревара-
та да придобие още по-го-
ляма тежест. 

Председателят на Коми-

сията Йордан Георгиев до-
бави, че според него какви-
то и промени да бъдат на-
правени по регламента, ви-
наги ще има засегнати стра-
ни, а и това е задължение 
на зам.-кметът по спорт. Ге-
оргиев каза още, че ако та-
зи година форматът на кла-
сацията остане непроме-
нен, то има немалка веро-
ятност в нея да попаднат и 
спортисти, които нямат осо-
бени успехи. Затова той 
подкрепи предложението 
тази година вместо Топ 10 
класирането да бъде огра-
ничено до Топ 3. Предстои 
допълнително обсъждане и 
гласуване на идеята.

„Черноморски фар“

Изминаха повече от седем 
мъчителни години без дълго-
годишния капитан на отбора 
и любимец на привържени-
ците на „Нефтохимик", а и на 
всички бургазлии – Велиян 
Парушев. На 27 януари 2013 
година той загуби последна-
та си битка в живота – тази 
с коварната болест рак на 
белите дробове. 

За „Нафтата“ Велиян Па-
рушев изигра 139 мача и вка-
ра 31 гола. За Купата на 
УЕФА има 6 мача с 1 гол за 
„шейховете”, а в 5 двубоя е 
защитавал националната 
чест с представителната се-
лекция на България. 

В негова памет един от 
членовете на фенклуба на 
„Нефтохимик“ Антон Миро-
нов реши да дари своя ори-
гинална фланелка на Велиян 
Парушев, с която на 5 април 
1998 година капитанът е изи-
грал двубоя от 24 кръг на „А“ 
ПФГ между отборите на „Ли-
текс" (Ловеч) и „Нефтохимик" 
(Бургас). 

Фланелката ще се рази-
грае на благотворителен 
търг, средствата от който ще 

бъдат предоставени в под-
крепа на семейството на Ве-
лиян Парушев. Този, който 
предложи най-висока сума, 
ще получи фланелката. Дай-
те Вашите предложения ка-
то коментар под публикаци-
ята във фейсбук страницата 
„ultranafta”, като сумата, с ко-

ято се започва, е 100 лева, а 
крайният срок за участие е 
24:00 ч на 4 декември.

Победителят ще получи 
ценния екип на 6 декември 
на празничната сесия на Об-
щинския съвет на Бургас лич-
но от член на семейството на 
Парушев.

Михаил КОЛЕВ

Сериозни затруднения 
изпитва футболният „Чер-
номорец“ (Бургас) в из-
плащането на наема за 
ползване на стадиона и 
базите. Това стана ясно 
по време на заседание на 
Спортната комисия към 
Община Бургас. Предсе-
дателят на Комисията 
Йордан Георгиев заяви, 
че „акулите“ дават по 
6000 лева на месец, за да 
ползват официалния те-
рен и тренировъчните иг-
рища в квартал „Акации-
те“, като за октомври до-
ри не са успели да събе-
рат цялата сума, а са вне-
сли 5700 лева. 

Както е известно, соб-
ственик на съоръжението 
е ПСФК „Черноморец“ на 
Митко Събев, което е в 
несъстоятелност. Наско-
ро между представители 
на Общината и кредито-
рите на стадиона започ-
наха преговори относно 
собствеността на стади-
она и базите. Георгиев оп-
редели разговорите със 
синдичката на ПСФК-то 
като доста тежки. 

Той добави, че при про-
ведени разговори с хора 
от ръководството на 
„Черноморец“ оттам са 
му споделили, че зана-
пред не е ясно дали ще 
имат финансовата въз-
можност, за да плащат 

наема за използването 
на съоръжението.

Клубът иска 
пари за школата

Междувременно от бур-
гаския клуб са поискали и 
25 000 лева от бюджета на 
Община Бургас, които ще 

бъдат дадени за детско-
юношеската школа. Коми-
сията по спорт обсъди и 
този въпрос, като члено-
вете бяха категорични, че 
ще подкрепят искането на 
„акулите“, но първо об-
щинската администраци-
ята трябва да реши дали 
да одобри желанието на 
„Черноморец“ и каква су-

ма ще им се отпусне. 
Бургазлии имат пред-

ставителни отбори в елит-
ните групи на юношите до 
15 и до 17 години. Те са 
единственият отбор от 
Трета лига, който може 
да се похвали с подобно 
нещо. 

От есента „Черномо-
рец“ спря да събира так-

си от родителите на сво-
ите юноши във всички 
формации и поради този 
факт в бюджета на клуба 
се отваря дупка от 3000 
лева месечно. Трябва да 
се уточни, че в България 
почти няма футболен от-
бор, в който да не се взи-
мат пари от родителите 
на младите футболисти.

„акулите“ с 
тежко гостуване 
в Карлово

Тази неделя отборът 
гостува на „Левски“ (Кар-
лово) в двубой от 16-ия 
кръг на Трета югоизточна 
лига. Срещата е с начало 
14:30 часа и е предпо-
следна за есенния дял на 
шампионата. Бургаският 
клуб ще търси задължи-
телна победа в една от 
най-тежките си визити, 
като при спечелването на 
евентуални три точки 
„Черноморец“ ще запази 
лидерската си позиция. 

Разиграват на търг фланелка на 
легендарния Велиян Парушев

Треньорът на „Берое” Димитър Ди-
митров-Херо е заразен с коронави-
рус. Именно той е човекът от спорт-
но-техническия щаб на отбора с по-
ложителен тест, за което съобщиха 
от клуба. От Стара Загора не разкри-
ха и имената на двамата футболи-
сти, които са с COVID-19. Херо се чув-
ства добре, като единственият му 
симптом е силна отпадналост. Съ-
гласно разпоредбите, в следващите 

дни ще бъдат направени PCR-тесто-
ве на всички футболисти, треньори 
и служители от спортно-техническия 
щаб. През миналия петък Димитър 
Димитров води „Берое” в контрола-
та с „Локомотив” (Пловдив). Тогава 
той бе в отлично настроение, а след 
мача остана повече от половин час 
да си говори със стари приятели от 
престоя му като наставник на „чер-
но-белите”.

Херо също е с COVID-19

„Черноморец“ плаща с мъка 
наема за стадион и база

Чф

ФУтБОЛ

4 За октомври „акулите“ 
едвам събрали парите

4 Не е ясно занапред дали 
ще имат тази финансова 
възможност

Променят формата на  
„Спортист на годината“ в Бургас
Свеждат до Топ 5 заради пандемията 

Фирма „алексОК“ ЕООД - 
град Велико търново 

набира шофьори 
с категория „Е“,

за курсове от България до 
Европа и обратно. 

Високо възнаграждение.
тел.0893068537
www.alexok.com

ОБЯВа
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ПРИЗМА 

ТРЕЙД“ ООД, уведомява всички заинтересувани физи-
чески и юридически лица, че има инвестиционно пред-
ложение за изграждане на „Заведение за обществено 
хранене - Бистро в УПИ V, кв. 25 по плана на гр. При-
морско“.

Лице за контакти: Павлин Павлов
Тел. 089 757 4777

за РЕКЛаМа - 0878 424 698
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ОБЯВА

„СБР-НК“ ЕАД, филиал Поморие, търси да назначи 
СтАРшА мЕДициНСКА СЕСтРА

място на работа: „СБР-НК“ ЕАД, филиал Поморие, гр. 
Поморие, ул. Проф. Парашкев Стоянов № 7

Отговорности:
Ръководи, организира, координира, контролира и отгова-

ря за качеството на здравните грижи във филиала, контроли-
ра организацията и качеството на работа на специалистите по 
здравни грижи и помощно-изпълнителския персонал на фили-
ала, изготвя месечни графици, отчети и анализи по дейност-
та. Контролира хигиенното състояние и спазването на проти-
воепидемичния режим.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията:
• Образователно квалификационна степен „Бакалавър“ или 

„Магистър“ по специалността „Управление на здравните гри-
жи“;

• Компютърни умения със съответните общоприети за упо-
треба софтуерни продукти;

• Не по-малко от 5 /пет/ години трудов стаж като главна 

или старша медицинска сестра в лечебно заведение за бол-
нична помощ;

• Да не са осъждани за лишаване от свобода за умишлени 
престъпления от общ характер;

• Да са членове на БАПЗГ;
• Допълнителна квалификация – добро познаване на всички 

медицински дейности, изисквани от НЗОК, МКБ;
• Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж 

и възраст.
• Работа в системата на „СБР-НК“ ЕАД се счита за предим-

ство;

Кандидатите е необходимо да представят автобиография, при-
дружена с актуална снимка на адрес: гр. Поморие, ул. Проф. 
Парашкев Стоянов № 7, в Административен отдел при служител 
„Човешки ресурси“ в срок до 16:00 часа на 04.12.2020 г.

Информацията, която предоставяте, е поверителна и попа-
да под защита на ЗЗЛД.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани един-
ствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при 
строга конфиденциалност.

ОбяВа

Топ Системс" ЕООД уведомява за инвестиционно пред-
ложение: "Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за  ПИ 
с идентификатор 07079.13.2326 , землище на кв.Банево, 
гр.Бургас, м."Голямата нива""



Георги РУСИНОВ

Бургазлията Драгомир 
Георгиев улови в уникален ка-
дър от близо три птици розо-
во фламинго в Атанасовското 
езеро. Кадрите са засне-
ти през октом-
ври, но снимка-
та му предиз-
вика голям ин-
терес в социал-
ните мрежи те-
зи дни. Пред ре-
портер на „Чер-
номорски фар“ 
Георгиев раз-
каза, че дива-
та фотография 
му е хоби. Той 
редовно излиза 
сам или с при-
ятели да засни-
ма любопитни 
кадри от приро-
дата на Бургас и 
региона. 

За конкретния 
случай с фламин-
гото той обясни, 
че време-
то все 

още е било слънчево и по-су-
хо. Сега вече е влажно и кал-
но и не толкова удобно за сни-
мане.

„Хванах се една сутрин към 
Атанасовско езеро. Поех по 
одобрения маршрут от екоми-

нистерството, защото все 
пак това е резерват. Рано 
сутрин беше. Едно мъг-
ливо време. Отидох по 
тъмно, за да не притес-
нявам птиците. Директ-
но не можеш да се доб-
лижиш. Познавам хора, 
които са опитвали това и 

не става. Това е диво жи-
вотно, не е кокошка. На ято 

са и когато една от тях те за-
бележи, цялото ято започва да 

бяга. На по-малко от 100 метра 
не можеш да се доближиш“, 
обясни фотографът.

Като цяло е трудно да се уце-
ли момент, в който да си тол-
кова близо до птиците, казва 
той. 3-4 пъти е опитвал пре-

ди това, но все били надалеч. 
Тук обаче той изкарва неверо-
ятен късмет и успява да ги сни-
ма от разстояние по-малко от 
20-30 метра.

„Мъгливо беше. Изведнъж ги 
видях. Апаратът ми беше нагла-
сен и започнах да ги снимам. 
После обаче мъглата падна 
още повече и си казах, че няма 
да станат никакви снимки по-
вече. Когато изведнъж мъгла-
та се вдигна, излезе ветрец и 

птиците се видяха още по-бли-
зо. Голяма магия. Приближиха 
се още повече, но не ме виж-
даха. Да поясня – в това вре-
ме аз съм с камуфлаж, хвърлил 
съм си едни мрежи отгоре и не 
мърдам. Снимах на безшумен 

режим с дълъг 
обектив. В един 
момент, когато 
ме доближиха, 
слънцето изгря 
и тази снимка, 
която предизви-
ка голям инте-
рес е снимана 
на ранните слън-
чеви лъчи. Тък-
мо ги беше огря-
ло слънцето. На 
заден фон все 
още беше мъг-
ливо и тъмнина-
та се виждаше“, 
поясни бургаз-
лията.

В един момент 
птиците се обез-
покояват. При-
теснява се и фо-
тографът. Точ-
но тогава, до-
като се оглеж-
дал какво става, 

един чакал прибягал на 2 ме-
тра пред него, а птиците взе-
ли да се отдалечават навътре 
в езерото.

„Призовавам хората, ако ис-
кат да наблюдават или снимат 
птиците в Атанасовското езе-
ро, да влязат в сайта на „Би-
оразнообразие“, да се запоз-
наят с одобрения маршрут и да 
ползват него, за да може всич-
ки да се наслаждаваме на глед-
ките“, завърши той.
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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

Превръщат лодките 
край Часовника  
в произведения  
на изкуството за 

Никулден

Бургазлия улови в уникален кадър 
розово фламинго в Атанасовско езеро
Стоял скрит в езерото докато дойде подходящият момент

Драгомир Георгиев
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