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Стр. 11
Занаятчии 
търсят нови 
форми за 
предлагане 
на продукция

Извънредна сесия  
за водата на Бургас 

Бургаски учени разкриха опасни 
вещества във фините прахови частици

ДжИпИта масово 
„преглежДат“ по телефона 

В БУРГАС

Ина ПЕТРОВА 

Джипита в Бургас вече 
масово прилагат новата 
форма на преглед и лече-
ние – дистанционно, по те-
лефона. Нетрадиционният 
подход официално е раз-
решен след среща на 
здравния министър със 
съсловните организации 
на фармацевтите и лека-

рите. Чакат се конкретни 
указания. Докато дойдат 
– лечението от разстоя-
ние вече върви с пълна 
сила. Новата реалност е 
следствие от натиска на 
COVID-епидемията върху 
здравната система, цели 
и да не се смесват здра-
ви със съмнителни и бо-
лни пациенти в кабине-
тите.

4 Потвърждават рецептата  
по джиесем в аптеката 

4 Някои илачи поскъпнаха, 
аптеките с малки запаси  
на най-търсените

„акулите” 
ще зимуват 

на върха
Следващият 

брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 4 декември
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Пристанище Бургас  
дари 20 легла за  

COVID-сектора в КОЦ
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Силвия ШАТЪРОВА

Общинският съвет на 
Бургас се събира днес на 
извънредна онлайн сесия 
заради водната криза на 
Бургас и региона. Заседа-
нието ще е от 14 часа, а 
преди това в Областна уп-
рава ще се проведе среща 
между министъра на окол-
ната среда и водите Емил 
Димитров, областния упра-
вител Вълчо Чолаков, кме-
та на Бургас Димитър Ни-
колов и шефа на ВиК  инж. 
Ганчо Тенев.

Искането за спешната 
сесия е на БСП съветници-
те след изказване в петък 
на екоминистъра, който за-
яви, че Бургас ще последва 
Перник.

Темата за водата и лип-
сата й в язовир „Камчия“ е 
болезнена от края на лято-
то и есента, като експерти 
неведнъж са алармирали,че 
ако зимата е сушава, вода 
ще има до май месец. 

Започна и промяна на 
планове, за да може двата 
земеделски язовира „По-
рой“ и „Ахелой“ да бъдат 

включени към деривация 
„Камчия“.

В търсене на виновен от-
говорните министерства си 
прехвърлиха вината едно 
на друго. 

"Земеделците не си дават 
язовира, МРРБ не могат да 
започнат, защото земедел-
ците не им дават докумен-
тация", подчерта Ревизоро.

"Хвърлени в публичното 
пространство хаотични 
разсъждения" - така минис-
търът на регионалното раз-
витие и благоустройството 
Петя Аврамова определи 
изказването на колегата 
си.

В края на парламентар-
ния ден министрите в каби-
нета от квотата на ГЕРБ ус-
покоиха и увериха, че по-
вод за паника няма.

Няма опасност от водна 
криза в Бургас. В това уве-
ри кметът на града Дими-
тър Николов в отговор на 
обвиненията и твърденията 
на министъра.

"Аз се изненадах изклю-
чително много, защото ста-
на така, че ние, които сме 
потребителите, клиентите 

на ВиК - на наша територия 
нито има язовир, нито има 
кладенец, които да са соб-
ственост на община Бур-
гас, и които законно си пла-
щаме всеки месец потребя-
емата вода, ние ще станем 
виновни за липсата на во-
да, която не е на наша те-
ритория, за която не отго-

варяме и не е в нашите 
правомощия", обясни ситу-
ацията Николов пред ПИК.

"Въпреки всичко, на ня-
колко пъти сме изпратили 
писма - до ВиК асоциация-
та на територията на Бурга-
ска област, до областния 
управител, до МРРБ и до 
МОСВ за предприетите 

мерки, които ще обезпечат 
резервно водоподаване в 
случай, че се случи безва-
лежна зима. И ВиК-Бургас, 
и министерствата ни увери-
ха, че в момента се прави 
всичко необходимо, взето 
е решение в Министерски 
съвет, за което адмирирам 
премиера, че са осигурени 

Пясъчни диги и на  
Северния плаж в Бургас

Екоминистърът пристига 
спешно тук 

Георги РУСИНОВ

Пясъчни диги се появиха и 
на Северния плаж в Бургас, 
видя репортер на „Черномор-
ски фар“. Последните две сед-
мици местни жители в Созо-
пол недоволстват срещу таки-
ва на централния им плаж. 
Казусът стигна и до Минис-
терство на туризма, откъдето 
обясниха, че са поискали ста-
новища от компетентните ин-
ституции. Случаят в Созопол 
е с продължение от миналата 
година, където отново имаше 
недоволство от местните сре-
щу намерението на концесио-
нера да изгради диги.

Концесионерът на плаж 
„Крайморие“ Николай Дими-
тров обясни пред „Черномор-
ски фар“ каква е нуждата да 
се депонира пясък от плажа. 
Димитров започна с това, че 
тази практика не е нова и 
предхожда годините преди 
89-а. „Балкантурист“ така е 
процедирал по плажовете в 
Слънчев бряг още тогава.

„Депонираше се пясък от 
брега назад до заведенията, 
за да може при евентуално 
тежка зима – ураганни ветро-
ве, които причиняват сериоз-
ни щети по пясъчната ивица, 
да се възстанови при послед-
ващ период. Тези депа за пя-
сък се поставят в близост до 
заведенията не за да защита-
ват заведенията, а заведения-
та да пазят завет на пясъка, 
за да не го разпръсне вятъ-
ръг. В крайна сметка пясъкът 

трябва да се прибере и да си 
остане на плажа, откъдето се 
събира“, посочи концесионе-
рът и добави, че подобна 
практика има, както в Испа-
ния, така и в САЩ.

„В Калифорния и Флорида 
по същия начин депонират пя-
сък възможно най-назад, за 
да се предпази от ветровете“, 
каза още Димитров.

Той събира пясък от ивица-
та с фадрома. Още през март 
тази година е имал случай в 
северната част на плажа, къ-
дето в широчина около 10 и 15 
метра на участъци и дълбочи-
на до 80 сантиметра морето 
му отнема много пясък след 
седмица със силни ветрове.

„Ако нямах депониран пясък 

тогава, нямаше да мога да въз-
становя ивицата. Нека да зна-
ят хората, че този пясък не го 
взимаме за нас си. Ползваме 
го за възстановяване на евен-
туалните щети от зимата и про-
летта отново се връща на иви-
цата, за да е хубава и удобна 
тя за хората“, обясни той.

Иначе си обяснява, че има 
хора, които каквото и да на-
правиш, ще атакуват и крити-
куват. Други ги правели от не-
знание и насажданите с годи-
ните твърдения, че морският 
бряг се разваля, за да се за-
пазят заведенията.

„Ами не е така. Това е раз-
решено и от закона и винаги 
се прави с инструкции от РИ-
ОСВ и Басейнова дирекция. 
Нека бъдат спокойни хората. 
Това все пак се прави в техен 
интерес. А ние даваме пари 
за това, защото машините се 
наемат. Аз все пак съм убе-
ден, че хората ще разберат, 
че това се прави в техен инте-
рес“, посочи концесионерът.

Той даде и конкретен при-
мер от неговия плаж, където 
няма никакъв интерес.

„Тази година, понеже още 
отсега ми е отнело пясък мо-
рето в южната част до прис-
танището, ще правя трето де-
по за пясък, което ще е до за-
ведение, което дори не попа-
да в моята концесия. Нямам 
интерес да го пазя. Имам ин-
терес заведението да ми 
предпази пясъка“, категори-
чен бе той.

Дона МИТЕВА

В навечерието на Европей-
ска нощ на учените 2020 годи-
на, която се отбелязва на 27-
ми ноември, от Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров” 
представиха аналитичен ме-
тод за определяне на най-
опасните вещества във фини-
те прахови частици (ФПЧ). 
Методът е  разработен от 
eкип под ръководството на гл. 
ас. д-р Ления Гонсалвеш-Му-
сакова.

Основната хипотеза е, че 
токсичността им зависи не 
само от техния размер, но и 
от техния състав, който е 
свързан със съдържанието на  
т. нар. черен и кафяв въгле-
род, като продукти на горене-
то. 

Експертите изследват час-
тиците за съдържание на 19 
различни полициклични аро-
матни въглеводороди (ПАВ). 
Те имат канцерогенни и мута-
генни ефекти и са мощни иму-
носупресори.

Анализите са част от про-
ект „Изследване на въглерод 
и някои значими въглеводо-
роди в атмосферен аерозол в 
градска среда“ (КП-06-Н34/9 
(2019 год.)), под акроним 
CARBOAEROSOL, финанси-
ран по „Конкурс за финанси-
ране на фундаментални науч-
ни изследвания“ от Минис-
терство на образованието и 
науката. Водеща организация 
е Националният институт по 
метеорология и хидрология 
(НИМХ) с ръководител на про-
екта доц. д-р Елена Христо-
ва. 

Вземат се паралелни про-
би в два градски пункта - да-
леч от източници на замърся-

ване, в София и Бургас. За 
тази цел на територията на 
Университета бе изграден 
пункт за пробовземане, чия-
то работа изцяло е подчине-
на на БДС и ISO-стандартите. 
След това всеки от екипите 
анализира частиците за съ-
държание на различни веще-
ства.

„Анализът на ФПЧ е много 
трудоемък и отговорен. Най-
важното е техниката да рабо-
ти по утвърдени стандарти, за 
да не подвежда гражданите.

Радвам се, че съм част от 
екипа, който представя дос-
товерна информация, която 
да послужи за база на по-на-
татъшните изследвания”, ко-
ментира асистент Стела Най-
денова.

Анализът на ПАВ се из-
вършва в Централна научно-
изследователска лаборато-
рия (ЦНИЛ) при Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“ 
чрез газова хроматография, 
съчетана с мас спектроме-
трия, което позволява отчита-
нето на следови концентра-
ции. Разработеният метод е 
изключително прецизен.

„За България изследвания-
та на ПАВ са изключително 
актуални. От една страна по-
ради факта, че регулярно се 
мери един-единствен пред-
ставител от тази група - 
бензо(а)пирен на относител-
но малък брой места (15 за 
страната), от друга страна, 
заради превишенията на ев-
ропейските норми от 1 ng m-3 
- през 2018-а са регистрирани 
такива в 9 от 15-те пункта, 
според доклад на МОСВ за 
2019 г.”, подчертават бурга-
ските преподаватели и под-
чертават, че усилията ни за 
подобряване на качеството 
на въздуха ще подобрят ка-
чеството на живот.

Наши учени разкриха 
опасни вещества във 

фините прахови частици

През лятото министър Емил Димитров представи нов проект на ВиК-Бургас, който 
трябва да спре течове и да съхрани водата. Още тогава намекна, че трябва да се из-
гради нов водоем. С него бе и зам.-министър Атанаска Николова, която си тръгва от 
кабинета след бурята в петък. Днес отново ще се дебатира проблема с водната криза

Първите обработени резултати за състава на ФПЧ2,5 кате-
горично показват, че не е превишена нормата за съдържание 
на бензо(а)пирен (единственият ПАВ, който се нормира по 
българското законодателство). Освен 19-те анализирани ПАВ, 
екипът от Бургас обработва и часови метеорологични данни, 
за да отчете спецификата при формиране на замърсяването 
и с максимална точност да определи източника. Използват се 
коефициенти на корелация, бензо(а)пирен еквиваленти, диаг-
ностични съотношения и други подходи. За да е представите-
лен анализът на моделни резултати, трябва да бъдат обрабо-
тени данните и от двата вида анализ, най-малко за 100 дни.

Концесионерът на плаж „Крайморие“ Николай Ди-
митров обясни защо е нужно депонирането на пясък
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два резервни язовира, кои-
то също не са на територи-
ята на община Бургас - язо-
вир "Ахелой" и язовир "По-
рой". За реконструкцията 
са осигурени средства от 
националния ВиК-холдинг. 
Мисля, че бяха 75 млн. лв. В 
момента текат процедури, 
за да се реконструират во-
довзимачните кули и язо-
вирните стени и за проле-
тта тези два язовира да мо-
гат да функционират и ще 
имаме резервно водопода-
ване", посочи бургаският 
кмет мерките, които са 
предприети до момента за 
обезпечаване на резервно-
то водоподаване към Бур-
гас.

Малко след това при пре-
миера бяха на среща три-

мата министри - Димитров, 
Аврамова и Танева, и стана 
ясно, че държавата ще от-
пусне 850 млн. лева за ре-
хабилитиране на „Напои-
телни системи“.

До старта на проекта 
премиерът възложи на от-
говорните министри да се 
заемат с рехабилитацията 
на най-уязвимите места във 
водния сектор, а в същото 
време да се използва зи-
мата и валежите, за да се 
напълнят язовирите.

В края на деня с поста си 
зам.-министър на МОСВ се 
раздели Атанаска Николо-
ва, която бе на него от вре-
мето на Ивелина Василева. 
Преди това Николова бе 
зам.-кмет по екология на 
Бургас.

Хванаха 
много пиян 
шофьор

Мъж е бил задържан 
заради шофиране в 
нетрезво състояние, 
съобщиха от пресцентъ-
ра на Областна дирекция 
на МВР-Бургас. На бур-
гаския булевард „Даме 
Груев” служители от 
Второ районно управле-
ние спрели за проверка 
лек автомобил „Опел 
Зафира”, управляван от 
33-годишен мъж от 
Камено. Органите на 
реда установили, че 
същият шофира след 
употреба на алкохол с 
концентрация 2.23 про-
мила. Водачът е задър-
жан за срок до 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо производство.

Отнеха 
чантичката 
на мъж в 
Лазур

Кражба на мъжка чан-
тичка е била разкрита в 
комплекс „Лазур”, съоб-
щиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Обирът е 
станал в двора на коопе-
рация на улица „Батак”. 
В чантичката, собстве-
ност на 41-годишен бур-
газлия, е имало лични 
документи, телефон и 
сумата от 100 лева. 
Задържан за деянието е 
50-годишен криминално 
проявен мъж от Бургас. 
Той е направил пълни 
самопризнания и въз-
становил част от открад-
натата сума. Работата по 
цялостно документира-
не на престъпната му 
дейност продължава от 
служители на Пето 
районно управление – 
Бургас.

Разбиха и 
окрадоха 
кола в 
Меден 
рудник

Кола е била разбита в 
комплекс „Меден руд-
ник”, а от нея са отнети 
авто CD и стойка за 
мобилен телефон. Това 
съобщиха от пресцентъ-
ра на Областна дирекция 
на МВР-Бургас. 
Автомобил „Сеат Ибиза”, 
който е собственост на 
41-годишна бургазлий-
ка, е бил паркиран пред 
блок 101 в комплекса. 
Извършителят на краж-
бата е задържан. Това е 
42-годишен криминално 
проявен и осъждан мъж 
от Бургас, който напра-
вил пълни самопризна-
ния и върнал открадна-
тите вещи. Спрямо бур-
газлията е наложена 
мярка за неотклонение 
„Задържане под стража” 
за срок до 72 часа. 
Работата по случая про-
дължава.

„Черноморски фар“

Пристанище Бургас е да-
рило 20 легла за COVID-сек-
тора в Комплексния онколо-
гичен център. Това съобщи 
проф. Христо Бозов – упра-
вител на КОЦ-а.

„Трябваше да преструкту-
рираме отделението по па-
лиативни грижи за болни от 
коронавирус в рамките на 
2-3 дни. Имахме нужда от 
легла. Директорът на Прис-
танище Бургас Диян Димов 
веднага се отзова на нужда-
та ни, за което съм много 
благодарен“, каза проф. Бо-
зов.

Той благодари и на Об-
щинския съвет, който е гла-
сувал сумата от 5400 лв. за 
закупуване на ЕКГ апарату-
ра.

В момента всички 40 легла 

в COVID-сектора са заети, 
уточни проф. Бозов. Болни-
те се настаняват на третия и 
на четвъртия етаж в един от 
корпусите. Взети са всички 
мерки, така че потоците от 
пациенти да не се смесват.

Линейките с COVID болни-
те минават по специална 
рампа и през заден вход хо-
рата отиват директно в от-
деленията, обясни проф. Бо-
зов.

Има и директен асансьор, 
който спира в ковид-секто-
ра. В COVID-отделението от 
три седмици помагат 10 до-
броволци, сред които има 
парамедици, студенти по 
медицина,но и студенти в 
други специалности. Най-
младият доброволец е само 
на 19 години. В сектора да-
ват дежурства лекари-онко-
лози.

Пристанище Бургас 
дари 20 легла за 

COVID-сектора в КОЦ 

Ето и целия текст на искането:
Ние, долуподписаните, със сериозно притеснение следим наличния полезен обем на 

язовир "Камчия" в последния близо месец. Съгласно информацията, публикувана в „Еже-
дневен бюлетин за състоянието на водите“ на МОСВ към 16.10.2020 г., е видно, че налич-
ният полезен обем е в размер на 41.293 млн. м3 или 26.26%, а месец по-късно - на 
26.11.2020 г., той вече е спаднал до ниво от 32.290 млн. м3 или 20.53%. От посочените чис-
ла се вижда, че за разглеждания период обемът е спаднал с 9.003 млн. м3, а при запазва-
не на този темп на намаление той ще бъде изчерпан в рамките на 3-4 месеца. Притесни-
телна е и продължаващата тенденция за намаляване, като от бюлетина е видно, че в раз-
глеждания период средноденонощният приток е с близо 10 пъти по-малък от среднодено-
нощния разход на вода. В тази връзка, в качеството ни на членове на Председателски съ-
вет към Общински съвет - Бургас, предлагаме да свикате извънредно заседание с дневен 
ред: „Изслушване на представител на Министерство на околната реда и водите и управи-
теля на ВиК-Бургас относно нивото на водата в язовир „Камчия“ и предприемане на мер-
ки за решаване на проблема с ниските водни нива.“

С уважение: Живко Господинов – зам.-председател Общински съвет – Бургас 
Христо Панайотов – ръководител група общински съветници ПП БСП

Мотиви за събирането 
на съветниците

Георги РУСИНОВ

Законът за местното са-
моуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) 
категорично посочва, че в 
момент на извънредна епи-
демична обстановка, в ка-
квато се намираме, сесии-
те на общинските съвети 
трябва да се провеждат он-
лайн. Това заяви за „Чер-
номорски фар“ областният 
управител Вълчо Чолаков. 

„В заповедта на министъ-
ра на здравеопазването не 
виждам текст, който да е 
за работата на общинските 
съвети. Но има един нов 
текст в ЗМСМА, който е от 
7 август тази година и кой-
то посочва, че в такива ус-
ловия работата на общин-
ските съвети трябва да е 
онлайн. Така, че самият 
Общински съвет трябва да 
осигури онлайн провежда-
нето на сесиите“, обясни 
областният управител.

Проверката ни е продик-
тувана от това, че въпреки 
усложнената ситуация с 
пандемията от COVID-19, 
някои общински съвети в 
Бургаска област проведоха 
или ще проведат сесиите 
си присъствено. И макар 
организацията, по думите 
на кметове и председатели 
на общински съвети, да е 
добра за присъствени се-
сии, то, както става ясно, 
това е в разрез със зако-
на.

Чл. 28а от ЗМСМА е вля-
зъл в сила от 7 август тази 
година. Ето какво гласи 
пълният му текст:

(1) При обявени извън-
редно положение, бедстве-
но положение, извънредна 
епидемична обстановка 
или кризисна ситуация, за-
сягащи територията на об-
щината или част от нея, и 
когато въведените мерки и 
наложените ограничения, 
свързани с тях, не позволя-
ват или затрудняват про-
веждането на присъствени 
заседания, общинският съ-
вет или неговите комисии 
могат да провеждат засе-
дания от разстояние при 
спазване на условията за 
кворум и лично гласуване, 
като се осигурява пряко и 
виртуално участие чрез ви-
деоконференция чрез тех-
нически средства за кому-
никационна връзка за ед-
новременно предаване и 
приемане на образ и звук 
между общинските съвет-
ници, намиращи се на раз-
лични места, които отгова-
рят на изискванията за 
мрежова и информационна 
сигурност и гарантират 
участието, идентифицира-
нето и начина на гласуване 
на всеки общински съвет-
ник.

(2) За заседанията по ал. 
1 се изготвя видеозапис 
върху електронен носител, 
който се прилага към про-
токола от заседанието.

(3) В случаите по ал. 1, 
когато няма техническа 
възможност за провежда-
не на заседание от разсто-
яние чрез видеоконферен-
ция, общинският съвет или 
неговите комисии могат да 
провеждат заседания от 

разстояние и да приемат 
решения чрез неприсъст-
вено гласуване по друг на-
чин, който осигурява спаз-
ването на условията за 
кворум и лично гласуване и 
гарантира участието, иден-
тифицирането и начина на 
гласуване на всеки общин-
ски съветник.

(4) Председателят на об-
щинския съвет свиква за-
седанията и определя на-
чина на провеждането им, 
като осигурява публичност 
и пряко излъчване на ин-
тернет страницата на об-
щината на заседанията по 
ал. 1, освен ако общински-
ят съвет реши отделно за-
седание да бъде закрито. 
За откритите заседания по 
ал. 1 се прилагат разпоред-
бите на чл. 28, ал. 3.

(5) Обстоятелствата по 
ал. 1 и 3 се отразяват в 
протокола от заседанието.

(6) Условията и редът за 
свикване и провеждане на 
заседанията по ал. 1 и 3, за 
изпращане на материалите 
и проектите за решения на 
общинските съветници, 
процедурата за приемане 
и удостоверяване на квору-
ма и начинът за приемане 
на решенията в заседания-
та, проведени чрез виде-
оконференция или с непри-
съствено гласуване, се оп-
ределят от общинския съ-
вет в правилника по чл. 21, 
ал. 3.

Засега само Общински 
съвет – Бургас проведе из-
цяло онлайн сесията си. 
Други имат такава готов-
ност. 

В сегашната ситуация - 
общинските сесии онлайн



Ина ПЕТРОВА 

Джипита в Бургас вече 
масово прилагат новата 
форма на преглед и лечение 
– дистанционно, по телефо-
на. Нетрадиционният под-
ход официално е разрешен 
след среща на здравния ми-
нистър със съсловните орга-
низации на фармацевтите и 
лекарите. Чакат се конкрет-
ни указания. Докато дойдат 
– лечението от разстояние 
вече върви с пълна сила. 
Новата реалност е след-
ствие от натиска на ковид-
епидемията върху здравна-
та система, цели и да не се 
смесват здрави със съмни-
телни и болни пациенти в 
кабинетите. 

Д-р Пламен Панайотов – 
джипи и заместник-предсе-
дател на Сдружението на 
личните лекари в Бургас 
признава, че това е тежка 
отговорност. Казва, че по-
край ковид-епидемията им 
се налага да консултират 
по телефона денонощно. 
Лекарите поемат новата ре-
алност, макар да признават, 
че свалянето на анамнеза 
от разстояние крие своите 
рискове. 

„Не е възможно да позна-
ваме 100% всички пациен-
ти. Но в условията на криза 
се налага да поемаме този 
риск. Преценката на общо-
то състояние на пациента 
включва много неща – ко-
гато дойде при нас, ние не 
го слушаме само какво го-
вори, а правим извод визу-
ално от общото му състоя-
ние, как стои, как диша, из-
потен ли е – много фактори, 
които ни говорят за тежест-
та на неговото състояния. 
Това по телефона трудно 
може да се прецени“, каз-
ва д-р Панайотов.

Въпреки това, джипитата 
масово „преглеждат“ по те-
лефона. Принудени са,  за-
щото всички по веригата са 
натоварени. „Нямаме голям 
избор. Ежедневно преглеж-
даме по 20-30 болни с коро-
навирус, отделно са всички 

останали случаи. Всички ко-
леги са претоварени, болни-
ци, инфекционисти, пулмо-
лози, личните лекари, сис-
темата не е предвидена за 
такъв натиск“, посочва д-р 
Панайотов.

Така станахме свидете-
ли на разчитане на рецеп-
ти по вайбър в аптеките. 
Изпращат се също по елек-
тронна поща или дори в ме-
синджър. Наричат ги рецеп-
та на техническо средство. 

След първия риск за паци-
ента – да се прецени те-
жестта и конкретното забо-
ляване по телефон при джи-
пито, идва вторият – ще по-
лучи ли назначения анти-
биотик и други лекарства, 
без да има хартиен вариант. 
При липсата на електронна 
рецепта у нас всеки по ве-
ригата е намерил начин да 
се справя. Наша проверка 
показа, че фармацевтите в 
Бургас проявяват разбира-
не в сегашната тежка ситу-
ация. Личните лекари също 
са в контакт с аптеките за 
уточняване на конкретната 
терапия.  

Любима Бургазлиева, 
п р е д с е д а т е л  н а 
Регионалната фармацевтич-
на колегия уточнява, че ко-

легите й намират различни 
начини за потвърждение на 
рецептата. „Някои си разпе-
чатват тези рецепти, които 
са получени по телефон или 
по друг начин. Понякога се 
налага колегите да звънят 
на лекарите, за да консулти-
рат предписаното лечение“, 
посочва Бургазлиева.

Категорична е, че в апте-
ките в Бургас не са върнали 
хора, независимо по какъв 
начин е дадено лекарското 

им предписание.
Проблем по-скоро се оч-

ертава заради малките за-
паси на най-търсените в мо-
мента лекарства по аптеки-
те. „Няма дефицит, просто 
няма зареждане на големи 
количества. Разчитат, че ще 
получат доставка един или 
два пъти седмично и тогава 
да могат да дадат на паци-
ентите“, споделя магистър-
фармацевтът. За радост, 
презапасяването с лекар-
ства от началото на месе-
ца вече е отминало.   

Затова пък пациенти сиг-
нализират за поскъпване 
на медикаменти.  Любима 
Бургазлиева пояснява, че 
цените на лекарствените 
средства имат регистрира-
на цена, над която не могат 

да бъдат продавани в апте-
ките. Пределната цена на 
един от най-масово прила-
ганите в момента  антиби-
отици не е променяна от 
февруари 2019 година. Не 
е и регистрирано превиша-
ването й по аптеките. Без 
пределна цена от Съвета по 
цени и реимбурсиране оба-
че са хранителните добав-
ки, за които също има сиг-
нали за поскъпване.

„Възможно е да има впе-
чатление у хората, че има 
повишение, понеже мина-
лата година повечето апте-
ки правеха отстъпки на па-
циентите си, тъй като и полу-
чаваха такива от търговци-
те на едро и от производи-
телите, но тази година, във 
връзка с повишеното тър-
сене тези отстъпки са зна-

чително намалени“, поясня-
ва председателят на фарма-
цевтичната колегия.

„Що се отнася до храни-
телните добавки, те са на 
свободно ценообразуване, 
формирането на цената им 
е в диапазона 20-25%  тър-
говска надценка на ниво 
аптека, но в повечето слу-
чаи просто е спряно пред-
лагането на отстъпки“, каз-
ва Бургазлиева. 

Фармацевтите се съобра-
зявали с надценката на хра-
нителните добавки, казват в 
гилдията, като я ограничава-
ли до тази за лекарствата. 
Въпреки това пациенти сиг-
нализират за масово търсен 
антивирусен препарат, хра-
нителна добавка, поскъпнал 
с 5 до 10 лева през послед-
ните седмици.   

4 Потвърждават рецептата по джиесем в аптеката 

4 Някои илачи поскъпнаха, аптеките с малки 
запаси на най-търсените 

Чф4 Тема на деня1-3 ДЕКЕМВРИ 2020

Джипита масово  
„преглеждат“ по телефона 

В БУРГАС

ОбявлеНие

Община Руен чрез своя кмет Исмаил Юсмен Осман на основа-
ние чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 
чл. 21, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС) обявя-
ва, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – 
план за регулация (ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
териториален обхват поземлен имот (п.и.) с № 238 по неодобре-
ния кадастрален план (КП) на с. Ясеново, общ. Руен, обл. Бургас. 
Същият е изложен в стая № 23 в сградата на Община Руен с ад-
министративен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. 
“Първи май” № 18. 

В едномесечен срок от обявлението, обнародвано в “Държавен 
вестник” заинтересуваните лица могат да направят своите писме-
ни възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до об-
щинската администрация.

КМеТ: и. Осман

ОбявА

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Магда Кемуржиева и съсоб-
ственици, уведомяват всички заинтересувани физически и юридиче-
ски лица, че имат следното инвестиционно предложение: „Изграждане 
на хранителен супермаркет, магазини, градински център, автоцен-
тър, МОЛ, хотел, мотел, къщи за гости, пазар за плодове и админи-
страция в поземлени имоти с идентификатори №№ 61042.113.22 
(стар идентиф 67800.13.22 и номер по предходен план 013022), 
61042.113.25 (стар идентиф 67800.13.25 и номер по предходен план 
013025), 61042.113.136 (стар идентиф 67800.13.136 и номер по пре-
дходен план 013136), 61042.113.137 (стар идентиф 67800.13.137 
и номер по предходен план 013137), 61042.113.138 (стар идентиф 
67800.13.138 и номер по предходен план 013138), 61042.113.141 
(стар идентиф 67800.13.141 и номер по предходен план 013141), 
61042.113.559 (стар идентиф 67800.13.559 и номер по предходен 
план 013187), 61042.113.558 (стар идентиф 67800.13.558 и но-
мер по предходен план 013186), местност „Добровица“, землище 
с. Равадиново, Община Созопол“.

Лице за контакти: Магда Кемурджиева, Тел.: 0888 962 141



Часове преди въвеж-
дане на новите, по-
строги противоепиде-
мични мерки, на 27 но-
ември Общинският съ-
вет проведе 14-ото си 
заседание. Още на 
старта на предпослед-
ното за 2020 г. редовно 
заседание кметът Ва-
сил Едрев предложи на 
общинските съветници 
да утвърдят кандидату-
рата на д-р Феим Му-
рад за нов, втори ман-
дат като управител на 
„Медицински център І“ 
ЕООД - Айтос. Едино-
душното одобрение на 
общинските съветници 
от всички политически 
групи беше съпрово-
дено с аплодисменти 
за добрата работа на 
общинското търговско 
дружество и за личния 
принос на пулмолога 
д-р Феим Мурад в бор-
бата с COVID-19.

Съветниците поиска-
ха от д-р Мурад да ги 
информира за рабо-
тата на „МЦ І“ ЕООД 
в тежките условия на 
здравна криза. “По от-
ношение на органи-
зацията и дисципли-
ната нямаме никакви 
проблеми, мисля, че 
това зависи от упра-
вителя. Искам да ко-
ментирам какво зава-
рих през 2017 г. - пълен 
хаос, безпорядък и ми-
зерия. Неработещи ка-
бинети, без регистрату-
ра и каса. В годишния 
финансов отчет за 2017 

г. бяха отчетени 700 лв. 
собствени приходи, из-
вън ЗК. Тази година, 
само до м. октомври 
имаме 160 000 лв. при-
ходи, извън ЗК. Коле-
гите са добре, защото 
трудът им е добре зап-
латен. Средната брут-
на работна заплата за 
2017 г. е била 640 лв., 
а в момента средната 
брутна работна запла-
та на лекарите специ-
алисти е 3000 лв., а на 
медицинските сестри 
- 1000 лв.”, заяви в за-
седателната зала д-р 
Мурад. Той благодари 
на общинските съвет-
ници за пълната под-
крепа и за гласувано-
то доверие.

“До 2017 г. Медицин-
ският център нямаше 
вид, според мен, беше 
една конюшня. Ние об-
новихме Центъра, кой-
то придоби вид на ле-
чебно заведение, сло-
жихме табели, напра-
вихме сайт, на който 
нашите пациенти за-
писват часове за пре-

глед. Всички кабине-
ти работят, имаме дос-
татъчно квалифицира-
ни лекари специали-
сти. Медицинският цен-
тър работи добре”, зая-
ви още управителят на 
МЦ пред общинските 
съветници.

Веднага след това 
председателят на ОбС 
Красимир Енчев изра-
зи общата оценка на 
Съвета за позитивни-
те промени в доболнич-
ната помощ и добрата 
работа на управителя 
и неговия екип. “През 
тези три години всич-
ки ние, по един или 
друг повод, сме има-
ли възможност да по-
сетим МЦ - резултати-
те са видими - от външ-
ния облик, през каби-
нетите и доверието на 
пациентите. Заплатите 

на лекарите и медсес-
трите растат, а в ус-
ловията на пандемия, 
всички виждаме огро-
мния брой от хора, ко-
ито търсят медицинска 
помощ в Центъра. И от-
зивите за работата на 
МЦ и д-р Мурад са из-
ключително позитив-
ни. Хората са доволни. 
От свое и от Ваше име 
благодаря на д-р Феим 
Мурад за всичко, което 
успя да постигне през 
последните три годи-
ни. Чрез д-р Мурад ис-
каме да предадем на-
шата благодарност и 
адмирации към всички 
медици, които се бо-
рят за живота и здра-
вето ни в условията на 
пандемия. Благодаря 
Ви, д-р Мурад”, заяви 
още Енчев. 
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

1-3 ДЕКЕМВРИ 2020, бр. 429

Местният парламент утвърди д-р Феим Мурад  
за управител на „МЦ І“ ЕООД - Айтос

Двама обичани айтозлии се бориха до последно, 
но загубиха битката с COVID-19 - 

Фелдшерът Васил Иванов и изключително 
способният майстор Иван Джумбашлиев. 

Изгубихме честни и трудолюбиви мъже, 
които с работата си и с щедрите си сърца 

оставиха незабравима, светла диря 
в живота на Айтос и айтозлии!

Поклон!
Почивайте в мир!

Съболезнования към семействата!

in memoriam

С аплодиСменти

Д-р Феим Мурад
На старта през 2017 г. - представят управителя д-р Мурад на лекарите специ-

алисти в „МЦ І“ ЕООД

Пред Общинския съвет

При пациентите в дневния стационар на Медицински център І

Средната брутна 
заплата на 
лекарите в 
Центъра е  
3000 лв., а на 
медсестрите - 
1000 лв.
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След дълъг дебат Об-
щинският съвет не прие 
проекта на наредба за 
обема на животновъдна-
та дейност и местата за 
отглеждане на селско-
стопански животни на те-
риторията на община Ай-
тос, в представената ре-
дакция. Избрана беше 
Временна комисия, която 
да изработи нов проект, в 
който да бъдат определе-
ни местата за отглеждане 
на животни. 

Здравко Костов, Ружди 
Хасан, Ремзи Ахмед, Кра-
симир Енчев, Рамадан Бе-
хчет и Георги Янев са об-
щинските съветници, кои-
то бяха избрани за члено-
ве на комисията. Със за-
повед на кмета ще бъдат 
определени служителите 
от администрацията, ко-
ито ще влязат в състава 
на Временната комисия 
за изработване на новия 
проект. Срокът е тримесе-
чен, реши още Съветът.

Причината за непри-
емане на наредбата беше 
броят на животните, кои-
то е позволено да се от-
глеждат в регулационни-
те граници на населени-

те места. “Отглеждане-
то на 10 възрастни зай-
ци, 50 кокошки, 100 броя 
бройлери ще са причина 
за разваляне на добро-
съседските отношения в 
града. През миналия ман-
дат бяхме свидетели на 

много подписки и препи-
ски от съседи по този по-
вод”, заяви в заседател-
ната зала Ружди Хасан. 
“Да, това е така. Общин-
ска администрация също 

не е съгласна с предло-
жения брой животни, но 
това е регламентирано в 
последните промени на 
Закона за ветеринаро-ме-
дицинската дейност, кои-
то са в сила от 23.02.2018 
г. Друго предложение би 
било неспазване на за-
коновата уредба. Наред-
бата е подзаконов нор-
мативен акт и би трябва-
ло да се съобразява със 
законовия. Бройките, в 
този член на наредбата, 
се отнасят до отглеждане-

то на животни в личното 
стопанство, бройките за 
промишлено отглеждане 
са много повече”, обясни 
пред Съвета Нина Петко-
ва, началник-отдел “Об-
щинска собственост” в 
Община Айтос. 

Невъзможността да бъ-
дат променени законови-
те разпоредби и желание-
то на Съвета да не допус-
не междусъседски свади 
и напрежение, доведоха 
до решението наредба-
та да бъде отложена във 

времето. Временната ко-
мисия ще има три месеца, 
за да прецизира местата 
за отглеждане на живот-
ни за лични нужди. 

Целта на документа е да 
регламентира допустимия 
брой за всеки вид селско-
стопански животни, от-
глеждани в регулационни-
те граници на населени-
те места на територията 
на община Айтос; основ-
ните права и задължения 
на собствениците при от-
глеждането на селскосто-

панските животни и спаз-
ване на правилата и нор-
мативите за устройство 
на територията, както и на 
санитарно-хигиенните из-
исквания при отглеждане-
то на животните.

Сегашният проект на 
Наредбата за обема на 
животновъдната дейност 
и местата за отглеждане 
на селскостопански жи-
вотни на територията на 
община Айтос беше пуб-
ликуван на интернет стра-
ницата на Община Айтос 
в раздел „Съобщения“, 

както и в Портала за об-
ществени консултации на 
13.10.2020 г. Предоставе-
на беше възможност на 
всички заинтересовани 
лица в 30-дневен срок от 
публикуването да напра-
вят своите предложения и 
да изразят становище по 
изготвения проект на на-
редба. В законоустанове-
ния срок - до 13.11. 2020 г., 
предложения и станови-
ща по проекта на Наред-
бата не са постъпили.

НП

Временна комисия ще готви 
нова наредба за обема на 
животновъдната дейност

Ще определя местата за отглеждане 
на селскостопански животни на 
територията на община Айтос

О Б Я В А

Община Айтос открива процедура за 
провеждане на конкурс за избор на уп-
равител на общинското търговско друже-
ство “Генгер” ЕООД – гр.Айтос.

І. Изисквания и критерии, на които 
трябва да отговарят кандидатите:

1. Образование – висше, образовател-
на степен – минимум бакалавър;

2. Специалност – икономика;
3. Трудов стаж по специалността – ми-

нимум 5 години.
Управленски опит в ресторантьорство 

и туризъм и/или владеенето на чужд език 
е предимство.

4.Кандидатът следва да отговаря и на 
следните изисквания:

5. Да не e осъждан за умишлено прес-
тъпление от общ характер; 

6. Да не е лишен от правото да заема 
съответната длъжност;

7.Да не е обявен в несъстоятелност като 
едноличен търговец или неограничено от-
говорен съдружник в търговско друже-
ство, обявено в несъстоятелност, ако са 
останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не е бил член на управителен или 
контролен орган на дружество, съответно 
кооперация, прекратени поради несъсто-
ятелност през последните две години пре-
ди назначаването, ако са останали неу-

довлетворени кредитори;
9. Да не е съпруг/съпруга или лице във 

фактическо съжителство, роднина по пра-
ва линия, по съребрена линия – до чет-
върта степен включително, и по сватов-
ство – до втора степен включително, на 
управител или член на колективен орган 
за управление и контрол на същото пуб-
лично предприятие;

10. Да не заема висша публична длъж-
ност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от За-
кона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобито-
то имущество, не е член на политически 
кабинет и секретар на община;

11. Да не извършва търговски сделки от 
свое или от чуждо име;

12. Да не е съдружник в събирателни, 
в командитни дружества и в дружества с 
ограничена отговорност;

13. Да не е управител или член на из-
пълнителен или контролен орган на дру-
го публично предприятие; 

ІІ. Заявленията за участие в конкур-
са следва да са придружени със след-
ните документи:

1. Диплом за завършено висше обра-
зование;

2. Медицинско удостоверение – за 
кандидатите, които за срок по-дълъг от 
3 месеца са преустановили трудовата 
си дейност;

3. Свидетелство за съдимост;
4. Европейски формат на автобиогра-

фия (CV);
5. Справка с вписани в хронологичен 

ред заеманите до момента длъжности;
6. Копие от трудова / служебна книж-

ка;
7. Декларация по чл.20, ал.1 от Закона 

за публичните предприятия
8. Копие от документ за самоличност;
9. Декларация за лични данни.
ІII. Конкурсът ще се проведе на два 

етапа:Първи етап – допускане по доку-
менти; Втори етап – представяне и за-

щита на бизнес-програма.
ІV. Срок и място за подаване на доку-

ментите – до16:00ч. на 16.12.2020г.в Цен-
тър за услуги и информация на гражда-
ните.

V. Комисията ще извърши проверка по 
допустимостта на подадените документи 
на кандидатите, отговарящи на изисква-
нията на 17.12.2020г.

VІ. На 17.12.2020г . допуснатите канди-
дати ще бъдат писмено уведомени.

VІІ. В 10 - дневен срок от уведомява-
нето, допуснатите участници следва да 
представят в запечатан, непрозрачен 
плик своите бизнес-програми и предло-
жения за решаване проблемите на дру-
жеството. Бизнес-програмите се пред-
ставят в Център за услуги и информа-
ция на гражданите. В същият срок ще 
им бъде предоставен проекто- договор 
за управление и да изразят становище 
по него. Проекто-договорът се предос-
тавя от Център за услуги и информация 
на гражданите.

VIII.За датата на защита на представе-
ната програма и за провеждане на събе-
седването кандидатите ще бъдат допъл-
нително уведомени писмено. 

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

27 ноември 2020 г. 

Преди 38 годи-
ни големият бъл-
гарин - нашият 
баща Филип Ку-
тев, се пресели в 
другите полета. 
Светла да е па-
метта му и веч-
но богоугодно-
то му и родолю-
биво дело!

Елена и Надежда 
Кутеви

in memoriam

Филип Кутев

ФК “ВИХЪР” - АЙТОС 
НАБИРА ДЕЦА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТБОРИТЕ, 
УЧАСТВАЩИ В ПЪРВНСТВА И ТУРНИРИ ПОД 

ЕГИДАТА НА БФС:
- родени 2002, 2003 и 2004 г., треньор Б. Николов,

тел. 0884 101 096

- родени 2005, 2006, 2007 и 2008 г., треньор М. Минчев, 
тел. 0887 584 610

- родени 2009 и 2010 г., треньор М. Минчев, 
тел. 0887 584 610

- родени 2011 и 2012 г., треньор Д. Данов, 
тел. 0888 399 399

- родени 2013, 2014 и 2015 г., треньор Д. Данов, 
тел. 0888 399 399

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на 
строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци,  реч-
ни корита, ниви, горски територии, пътища, дерета. Наруши-
телите ще бъдат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да 
депонира строителни отпадъци, трябва да подаде заявление 
до кмета на Община Айтос, и да получи Разрешение от кмета 
на Община Айтос за извозването на строителния отпадък до 
съответната площадка. 

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

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



Във връзка с Решения на 
МС и заповеди на Министъ-
ра на здравеопазването за 
неразпространение на коро-
навирусната инфекция, Чети-
ринадесетото редовно засе-
дание на Общински съвет Ай-
тос се проведе на 27.11.2020 г., 
в Заседателната зала на Об-
щина Айтос ПРИ СТРИКТНО 
СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВО-
ЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ.

На заседанието на Общин-
ския съвет, освен общински-
те съветници, бяха допусна-
ти единствено представители 
на Общинска администрация - 
Айтос, които имат пряко отно-

шение към обсъжданите теми 
в дневния ред и служителите 
от звеното по чл.29а от ЗМС-
МА. При провеждане на засе-
данието стриктно бяха спазе-
ни предписанията на здравни-
те органи за лична дистанция, 
ползване на защитни сред-
ства, дезинфекция и възмож-
ност за проветряване на по-
мещенията. 

С аплодисменти общински-
те съветници единодушно гла-
суваха решение за утвържда-
ване на д-р Феим Мурад за уп-
равител на “Медицински цен-
тър І” ЕООД - Айтос. Кметът 
Васил Едрев внесе докладна 

записка след проведена про-
цедура за избор и получени-
те крайни резултати на явили-
те се кандидати.

Отложено беше предложе-
нието за приемане на Наредба 
за обема на животновъдната 
дейност и местата за отглеж-
дане на селскостопански жи-
вотни на територията на общи-
на Айтос. Сега Временна ко-
мисия ще готви нов проект за 
наредба и ще определи места-
та, където ще се отглеждат жи-
вотните. Съветниците гласува-
ха и актуализация на бюджета, 
във връзка с постъпили иска-
ния за финансова подкрепа от 

директорите на ОУ „Светлина“ 
- с. Тополица и ОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“ - с. Карагеор-
гиево. Решението е двете учи-
лища да получат допълнител-
но 97 хил. лв.

Съветниците одобриха и уч-
редяването на безвъзмездно 
право на ползване от клуба 
по свободна борба “Айтос”, 
на част от недвижим имот – 
частна общинска собстве-
ност, представляваща физ-
културен салон в закрито-
то ОУ ”Любен Каравелов”, с 
площ 180 кв.м, в кв. 40 по пла-
на на гр. Айтос. Единодушно 
бяха подкрепени и двете до-
кладни записки на кмета за 

прекратяване на съсобстве-
ност - между Община Айтос 
и физическо лице в кв. 150 по 
плана на гр. Айтос, с админи-
стративен адрес ул. ”Неофит 
Рилски“ №22, и между Общи-
на Айтос и физическо лице в 
кв.27 по плана на с.Караново, 
община Айтос. 

Съветът взе решение и по 
докладната записка на Ма-
риана Димова – зам.-кмет на 
Община Айтос, за предоставя-
не на имотите – полски пъти-
ща и напоителни канали, ко-
ито не функционират, попада-
щи в масивите за ползване, 
съгласно сключените спора-
зумения между собственици-

те и/или ползвателите за сто-
панската 2020/2021 година, по 
цена в размер на средното 
годишно рентно плащане за 
землището. 

Общинските съветници одо-
бриха още искане на кмета 
за изработване на проект за 
ПУП-Парцеларен план за тра-
се на линеен обект: „Нова въз-
душна линия 1 кV от съществу-
ващ стълб пред УПИ ІV-47, кв. 
12, до нов стълб с електромер-
но табло на границата на УПИ 
І-49, кв. 12, с. Зетьово, община 
Айтос” и даване съгласие за 
преминаването му през имот 
общинска собственост.
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Временна комисия ще готви 
нова наредба за обема на 
животновъдната дейност

Актуализация на бюджета 
гласуваха общинските съвет-
ници на редовното си засе-
дание на 27 ноември т.г. При-
чината - докладни записки до 
кмета от директорите на ОУ 
„Светлина“ - с. Тополица и ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ - с. 
Карагеоргиево. В тях се сочи 
необходимостта от завишава-
не на Бюджет 2020 на учили-
щето в Тополица със 77 000 
лв. и на училището в с. Кара-
георгиево с 20 000 лв. 

Недостигът от средства на 
ОУ „Светлина“ е за запла-
ти и осигуровки - 65 000 лв., 
диференцирано заплащане - 
9000 лв. и за издръжка - 3000 
лв. Недостигът в Карагеорги-
ево е за заплати и осигуров-
ки - 8000 лв. и за издръжка - 
12 000 лв.

„След анализ на финан-
совото състояние на учили-
щата и необходимостта от 
предприемане на незабавни 
действия, считам исканията 
за основателни“, беше ста-
новището на кмета Васил Ед-
рев, който внесе докладната 
записка за гласуване в засе-
дателната зала. Градоначал-
никът предложи средствата 
да бъдат осигурени с намаля-
ване на бюджета на дирекция 
КОВЗС, дейност „Детски гра-
дини“. Възможност за това 
има - във връзка с извънред-
ната епидемична обстановка 
планираните текущи ремонти 
в размер на 80 000 лева няма 
да бъдат осъществени до края 
на годината. Нещо повече - 
през пролетта детските гра-
дини бяха затворени, вслед-
ствие на което са реализира-
ни икономии и от планирани-
те средства за храна. Пари 
за текущи ремонти ще има - 
те ще бъдат заложени в бю-
джета за 2021 година, пише 
още в докладната записка 
на кмета.  

“Ще гласуваме парите, но 
трябва да се направи сери-

озен анализ, ако трябва да 
се съберат и политически-
те сили, но нещо куца в тези 
училища - защо, иначе, ро-
дителите водят децата си на 
училище в града?!”, коменти-
ра предложението Ружди Ха-
сан. Мнение изразиха и учи-
телите общински съветници 
Бранимира Николова и Миле-
на Куртова-Радева. Николова 

поиска по-обстоен разчет за 
допълнителните средства и 
сравни работата на учители-
те в селата с тази на колеги-
те си в града, където има по 
30 ученици в клас. Според Ра-
дева, родителите имат право 
да избират къде да учат де-
цата им. “А що се отнася до 
колегите в населените места, 
мисля, че те работят толкова, 
колкото и ние в града. Спе-
циално за училището в Топо-
лица, ако някой не знае - то 
е иновативно и в него се ра-
боти с новаторски методи. И 
едва ли в друго училище в об-
щината се работи по този на-
чин”, заяви Радева. 

Женя Пеева поиска да 
бъде дадена думата на Ру-
синова, която беше в зала-
та, за да обясни мотивите за 

исканите средства. 
Пенчо Желев пък 
призна, че лично се 
свързал с директора 
на училището в То-
полица, за да чуе ар-
гументите му. В тази 
връзка, съветниците 
решиха да поканят 
за обяснения Руси-
нова. Тя беше кате-
горична в отговора 
си към Ружди Хасан, 
че в Тополица няма 
деца, които да учат 
в Айтос. “В началото 
на учебната година, 
когато се залага бю-
джетът, има единен 
разходен стандарт 
съобразно броя на 
учениците. На прак-
тика, обаче, се случ-

ва увеличение на ФРЗ и раз-
ходите - едно задължение, 
което няма как да изпълним. 
Така че ако в колективния 
трудов договор сме заложи-
ли 17% увеличение на работ-
ната заплата, реално, един-
ният разходен стандарт не 
може да покрие това увели-
чение. Защото няма как дър-
жавата да предвиди колко са 
годините прослужено време 
на учителите и служителите, 
колко са осигуровките и т.н. 
На практика, разликата се 
получава оттам, че единният 
разходен стандарт не догон-
ва това, което като цяло тряб-
ва да се заложи за издръж-
ката на училището”, обясни 
пред съветниците Русинова. 
Тя подчерта, че училището се 
намира в ситуация, при коя-
то, колкото и разумно да се 
харчи, колкото и дестриктив-
ни да са мерките по отноше-
ние на разходите, няма как 
да се излезе от ситуацията, 
защото тя е изначално зало-
жена. Стана ясно още, че та-
къв финансов проблем има 
всяко училище, с брой на уче-
ниците под 136. 

Училището в с. Тополица 
печели немалко проекти, но 
парите са за материалната 
база и иновации в обучени-
ето. Инвестирани са над 150 
000 лв. в училищната база, 
друг проект пък осигурява на 
школото 50 хил. лв. от “Аме-
рика за България”. Средно 
по 20 хил. лв. на година вли-
зат в бюджета на училището 
по проекти. 

Функционират 7 класа и 4 
полуинтернатни групи, препо-
давателите са общо 14. “Ако 
сливаме класове, това неми-
нуемо ще доведе до казаното 
от г-н Хасан - родителите ще 
изпратят децата си в града”, 
заяви още Русинова. Тя каза 
ласкави думи и за възпитани-
ците на училището - през по-
следните 10 години ученици-
те на ОУ “Светлина” са се ре-
ализирали на сто процента, и 
са завършили висше образо-
вание. “Което, мисля, е мно-
го сериозна гаранция за това, 
как се работи в с. Тополица”, 
подчерта директорката.
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С 97 000 лв. от бюджета подкрепиха  
училищата в Тополица и Карагеоргиево

Всички решения на Общинския 
съвет от ноемврийското заседание

Съветниците поискаха  
да знаят защо се налага 
финансовата инжекция 

ОУ “Светлина” с. Тополица - първото инова-
тивно училище в община Айтос

По проект - 50 хил. лв. от “Америка за България” за съ-
временна материална база на училището в Тополица

В труден момент - кметът Васил Едрев предложи, а Съветът одобри финан-
сова подкрепа за двете училища

ОУ “Св. св. “Кирил и Методий” с. Карагеоргиево - първо-
то училище в община Айтос с мултифункционален спортен 
комплекс



СЪОБЩЕНИЕ

ESTREYA Българо-испан-
ски културен център съобща-
ва за ОТСРОЧВАНЕ на кла-
совете по испански танци в 
Младежки културен център - 
гр. Бургас, заради правител-
ствените строги мерки в бор-
бата с COVID-19.

Благодарим на всички, ко-
ито пожелаха да се включат 
в класовете. Информираме 
участниците, че ако антико-
вид-мерките позволяват, ще 
започнем испанските танцо-
ви срещи с повече ентусиа-
зъм от всякога, на 15 януари 
2021 г., петък, от 18.00 часа, 
в Младежки културен цен-
тър - Бургас.

ESTREYA 
Българо-испански 
културен център

Свържете се с нас 
на тел: 0878988221

е-mail: 
estreya.eu@gmail.com

facebook: 
@Antonio Perez Moreno 

instagram: estreya800

Интервю с Румен Дими-
тров, експерт „Прилагане 
на Стратегията за Водено от 
общностите местно разви-
тие“ на Сдружение с несто-
панска цел „Местна инициа-
тивна група – Айтос “ 

- Г-н Димитров, каква го-
дина изпраща СНЦ „МИГ-Ай-
тос“? И по-конкретно, какъв 
беше интересът на бизнеса 
към мерките от Стратегия-
та за Водено от общностите 
местно  развитие и какви са 
постигнатите резултати? 

- В периода 2019 – 2020  г., 
екипът на МИГ- Айтос  подготви 
и отвори осем приема на про-
екти по всички мерки, включе-
ни в Стратегията (частни и пуб-
лични). Общият брой на одо-
брените от МИГ-Айтос проек-
ти е 19. 

През настоящата година ра-
ботата на екипа беше много ин-
тензивна,  тъй като успяхме да 
реализираме приема на проек-
ти по всички мерки от Стратеги-
ята. Искам да обърна по специ-
ално внимание на това как про-
тече приемът по частните мер-
ки и какви са до момента по-
стигнатите резултати, защото 
те не са никак малко. 

През месец декември ми-
налата година обявихме пър-
ви прием по мярка 6.4.1 „Ин-
вестиции в подкрепа на незе-

меделски дейности“. Тази мяр-
ка има за цел насърчаване на 
предприемачеството и разви-
тието на неземеделския биз-
нес. От трите частни мерки тя 
е с най-голям бюджет - 933 745 
лева. Допустими кандидати по 
мярката са: земеделски стопа-
ни или микропредприятия, ре-
гистрирани като еднолични тър-
говци или юридически лица по 
Търговския закон, Закона за ко-
операциите или Закона за ве-
роизповеданията, както и фи-
зически лица, регистрирани по 
Закона за занаятите. Допусти-
ми са само кандидати със седа-
лище и адрес на управление за 
юридически лица и еднолични 
търговци и постоянен адрес за 
физическите лица на територи-
ята на МИГ – Айтос. Допустими 
са дейности за развитие на ту-
ризъм, производство или про-
дажба на продукти, развитие 
на услуги във всички сектори 
(например: грижи за деца, въз-
растни хора, хора с уврежда-
ния, здравни услуги, счетовод-
ство и одиторски услуги, вете-
ринарни дейности и услуги, ба-
зирани на ИТ и др.), производ-
ство на енергия от възобновя-
еми енергийни източници за 
собствено потребление, раз-
витие на занаяти (включително 
предоставяне на услуги, свър-
зани с участието на посетители 
в занаятчийски дейности) и дру-
ги неземеделски дейности.

Общият брой подадени про-
екти по двата приема е 13, от 
които 11 са одобрени от МИГ, 
един е оттеглен в процеса на 
оценката, а едно проектно 
предложение бе отхвърлено на 
етап оценка на административ-
но съответствие и допустимост.  
Първият прием приключи с одо-
брени шест проектни предло-
жения с общ размер на без-
възмездната финансова помощ 
– 504 317 лева. По втория при-

ем одобрените от МИГ проект-
ни предложения бяха пет. Кла-
сирани бяха три проектни пред-
ложения с общ размер на без-
възмездната финансова помощ 
315 754 лева. Има две резервни 
проектни предложения с  раз-
мер на БФП 252 508  лева.

Основната част от проекти-
те целят оптимизиране, подо-
бряване и модернизиране на 
производствения капацитет. 

Към днешна дата проведе-
ният първи прием е одобрен 
от ДФЗ като законосъобразен. 
Очакваме същите резултати и 
по проведения втори прием. 

Работните места, които се 
предвижда да бъдат създаде-
ни, са 16, което представля-
ва 94% изпълнение на зало-
жения индикатор „Общ брой 
създадени работни места“  
по мярката от Стратегията на 
МИГ Айтос.

Задоволителен беше инте-
ресът на бенефициентите и по 
другите две мерки от Стратеги-
ята на МИГ Айтос - мярка 4.1.1 
„Инвестиции в земеделски сто-
панства“ и мярка 4.2.1 „Инвес-
тиции в преработка/марке-
тинг на селскостопански про-
дукти“. Общият размер на без-
възмездната финансова помощ 
по тези мерки е 400 000 хиля-
ди лева. Допустими кандидати 
са земеделски стопани и при-
знати групи или организации 
на производители. И тук до-
пустимите дейности са разно-
образни. Внедряване на нови 
продукти, процеси и техноло-
гии, насърчаване на сътрудни-
чеството с производителите и 
преработвателите на земедел-
ски продукти; подобряване ка-
чеството на произвежданите 
земеделски продукти; осигуря-
ване на възможностите за про-
изводство на биологични земе-
делски продукти. 

По мярка 4.1.1 в рамките 

на един прием успяхме да из-
черпим финансовия ресурс от 
200 000 лева. Подадени бяха 
две проектни предложения и 
двете бяха одобрени от МИГ. 
Проектните предложения пред-
виждат закупуване на земедел-
ска техника и оборудване. Оч-
акваме в близко време сключ-
ване на договори. Предвиж-
да се разкриване на 4 работ-
ни места, което представля-
ва 100% изпълнение на зало-
жения индикатор „Общ брой 
създадени работни места“ 
от мярката по Стратегията на 
МИГ Айтос.

По мярка 4.2.1 в рамките на 
два приема, МИГ получи две 
проектни предложения, като по 
този начин покри финансовия 
си ресурс от 200 000  лева. Про-
ектите по тази мярка са за мо-
дернизация на млекопрерабо-
твателно предприятие и техно-
логично оборудване за винарска 
изба. Предвижда се разкриване 
на 8 работни места, което пре-
покрива предвидения в Страте-
гията на МИГ индикатор „Общ 
брой създадени работни мес-
та“. Факт е първият сключен до-
говор по тази мярка. 

- Към какво се стреми 
МИГ-Айтос в процеса на при-
лагане на Стратегията за Во-
дено от общностите местно 
развитие?  

- В работата си екипът на 
МИГ-Айтос се стреми към пос-
тигането на стратегическата 
цел, заложена в Стратегията 
за местно развитие, а имен-
но подобряване качеството на 
живот чрез развитие на мест-
ните ресурси на територията 
на общината. Надяваме се, че 
ще допринесем за постигане-
то на тази цел. С всеки един 
от проектите, които предстои 
да се изпълнят, се прави по 
една крачка за постигането на 
тази цел. 
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стр.48
„Местна инициативна група – Айтос“ 

в подкрепа на местния бизнес

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

Румен Димитров

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно 
развитие №РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка 19.4. ”Текущи разходи и 
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Всяка година хиляди деца 
изпращат писма до Дядо 
Коледа, изписани с красив 
почерк и украсени с изящ-
ни цветни картинки. В на-
вечерието на Коледните 
и Новогодишните празни-
ци НЧ ”Васил Левски 1869” 
гр. Айтос стартира инициа-
тивата:

„Моето писмо 
до Дядо Коледа”.

Очакваме писма от всич-
ки малки, големи и порасна-
ли деца със свои послания, 
стихове, рисунки и други ин-
тересни хрумки. На мястото 
на получателя можете да се 
напишете – „За Дядо Коле-
да”. А попълнилите стара-
телно своя адрес ще полу-
чат личен отговор от добрия 
стар Дядо от Лапландия,

Писмата се пускат в спе-
циално подготвената по-
щенска кутия във фоайето 
на читалището. Крайният 
срок за изпращане на пис-
мата е 18 декември 2020 го-
дина.

Пишете и чакайте отговор от Дядо Коледа!

Пощата на добрия старец е във 
фоайето на НЧ „Васил Левски 1869” 

Няма такава сила, която може да се 
противопостави на желанието на мла-
дия Инициативен комитет на дарителска-
та кампания “Подари коледна вечеря на 
човек в нужда”, да продължи една, вече 
петгодишна, благотворителна инициати-
ва. И ковид- кризата не спря младежите, 
които отново се организират в социални-
те мрежи, за да усмихнат хората в нужда. 
“Сега повече възрастни хора се нуждаят 
от нашата подкрепа, затова ще поставим 
дарителски кутии, а със събраните сред-
ства ще подготвим хранителни пакети за 
тях”, казват организаторите.

“Отново! Предаваме нататък!” - това 

е призивът на младите, а апелът към ай-
тозлии е: „Нека всеки с добро сърце да 
се включи! Всяко съдействие за нас е ра-
дост, а колкото повече млади хора проя-
вяват интерес към тази инициатива, тол-
кова по-добре за екипа на “Не за себе си, 
за тях го правим!” 

„В условията на пандемия ще бъдем 
максимално отговорни - спазвайки всич-
ки противоепидемични мерки“, казват 
още доброволците. Според тях, извънред-
ната обстановка е отнела радостта у хо-
рата. “Тук се включваме ние - да възвър-
нем част от коледния дух и положителни-
те емоции!”

„Не за себе си,  
за тях го правим!” 

Продължават 
традицията



Дона МИТЕВА

Плахо и доста трудно 
тръгват мислите и дейст-
вията на хората, които  
да са ориентирани към 
покупки за предстоящите 
зимни празници. Както  
при организацията за са-
мото отпразнуване, така 
и за закупуването на по-
даръци, въпреки рекла-
мите тук и там за пред-
стоящи „черни петъци“, 
всеки чака по-добро вре-
ме, предвид ограничения-
та около пандемията или 
повече пари, част от кои-

то да задели, за да за-
радва близките си. 

На коледните шарени 
базари и възможността 
на тях да бъдат избрани 
нестандартни, ръчно из-
работени уникати, разчи-
тат както мнозина бур-
газлии, така и хората със 
сръчни ръце - занаятчии-
те. Вторите определено 
искат те да се случат, за 
да реализират печалба. 

На този етап е твърде 
трудно да се каже как и 
дали ще ги има. Знаем, 
че в анкетата, която бе 
пусната от Община Бур-
гас по повод празника на 
града – Никулден, съби-
тие, което от години се 
свързва с много пищ-
ност, културни прояви и 
изтощително насищане 
на сетивата с различни 
емоции, мнозина дадоха 

идея за оставане у дома, 
въздържане от концерти 
и други прояви. Да не за-
бравяме, че в тези проя-
ви свое късче от празни-
ка намираха и занаяти-
те.

„Занаятчиите предпо-
читат живата връзка с 
клиентите си, те ги вдъх-
новяват, дават им идеи, 
но ще се съобразим с на-
ложените ограничителни 
мерки, защото сме отго-
ворни към себе  си и към 
останалите хора. В Бур-
гас имаме готовност, ако 
бъде поканена занаят-
чийската камара да 
участва в събития, орга-
низирани от Общината, 
да участваме и да пред-
ложим наши изделия как-
то за Никулден, така и за 
Коледа и Нова година.  
Но да не забравяме, че 
на преден план стоят 
здравето и живота на хо-
рата. Поради това отново 
ще използваме страници-
те на Национална занаят-

чийска камара и тази на 
Регионалната камара, за 
да представяме занаят-
чиите и техните изделия 
на вниманието на потре-
бителите и да им дадем 
възможност да купят от 
тях. Там има линкове за 
директна връзка с всеки 
един от тях.

По време на първата 
карантина се убедихме, 
че този контакт работи. 
Получихме прекрасни от-
зиви както от колеги, та-
ка и от потребители, че 
това е една добра въз-
можност да се пазари.

Искам да  подчертая, 
че изделията, които ще 
бъдат купени, независи-
мо от това дали ще е на 
живо, или онлайн от чле-
новете на Занаятчийска-
та камара, са придруже-
ни със сертификат за ав-
торство. Т.е. те са уни-
кални“. Това коментира 
Майя Стоянова, предсе-
дател на Занаятчийската 
камара в Бургас.

Красимира Краева от 
групата  „Създавам изку-
ство“ споделя, че е убе-
дена в това, че подаръци-
те за тазгодишните зим-
ни празници ще се наба-
вят онлайн. Наред с про-
словутите поръчки от Ки-
тай и къде ли не по света, 
от които се пазарува дре-
хи обувки и какво ли не, 
ще има хора, които ще 
предпочетат да вземат и 
неща, ръчно изработени. 
„Аз съветвам моите прия-
тели и членове на тази 
група да качват всичките 
си изделия в групата, а 
защо не и на собствените 
си профили и страници в 
социалната мрежа. Сним-
ка на артикула, кратко 
описание и цена“, казва 
тя.  В същото време тя е 
наясно, че така информа-
цията е разпиляна и по-
трудно стига до потреби-
телите.

За целта тя има идея и 
предлага Общината да 
направи платформа, на 
която да може всички за-
наятчии да вкарват свои-
те изделия и хората да си 
купуват направо от там. 
Така всичко ще е събра-
но накуп и ще се улесни 
търсенето. Така трудът 
им ще стигне до бургаз-
лии и гости на града и 
връзката с купувачите ще 
бъде по-лесна.

Дали тази година Дядо 
Коледа ще раздава пода-
ръци онлайн, както обе-
щават в Англия, или До-
брия старец ще се появи 
в дома на всяко послуш-
но дете, а защо не и въз-
растен, е въпрос на вре-
ме да се разбере. Едно 
обаче е ясно – предсто-
ящите празници и подго-
товката за тях не е това, 
което е било досега. Тър-
сят се нови решения, 
предлагат се креативни 
идеи. Подаръци са се ку-
пували и със сигурност 
пак ще се купят. Но ва-
жното е всеки да намери 
онзи желан подарък за 
своите близки, който си е 
наумил, а не само да купи 
нещо набързо, за да не 
се мотае излишно по ма-
газините или в мола.

Занаятчии търсят нови  
форми за предлагане на продукция

Дона МИТЕВА

От 4 до 8 декември  на 
площад „Тройката“ в Бур-
гас всички артисти на 
ръчно творчество ще из-
ложат своите произведе-
ния в обособената артзо-
на. За всеки ще бъдат 
осигурени шатра, щанд, 
елзахранване, охрана и 
много настроение.

През петте дни на ба-
зара гостите и жителите 
на града могат да се на-
сладят и на специалните 
щандове и да намерят 

своите уникални подаръ-
ци за близки и приятели.

„Над 40 творци се 
включват в базара. Той 
ще се проведе при  спаз-
ването на всички мерки 
за безопасност. Движе-
нието ще бъде само в ед-
на посока, разстоянието 
между шатрите също ще 
е достатъчно. Предвиж-
да се да има хора, които 
да следят за спазване на 
мерките и да насочват 
гражданите“, категорич-
на е Женя Гайтанджиева, 
една от организаторите 
на базара.

СТрА нИ цА 9 1-3 ДЕКЕМВрИ 2020

ТрадициИ
За зимните празници

Подаръци ще се набавят 
все повече онлайн 

Бургаски коледен 
базар ще се състои на 
площад „Тройката“

„Ръчно тъкан котленски килим е в размер 120/180 
см и е с по-едри геометрични мотиви, които идеал-
но се съчетават с дървеното дюшеме“. Така пре-
зентират изделието „Котленските Килими“ в ФБ 
групата „Създавам изкуство

За първи път Регио-
нална занаятчийска ка-
мара - Бургас организи-
ра събитие с продължи-
телност 9 седмици - от 
20 юли до 20 септември 
това лято, въпреки ус-
ложнената ситуация се 
състоя Фестивала на 
занаятите „Пазители на 
българския дух“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ

На основание Решение на Общински съвет – 
Бургас, по т. 34 от дневния ред на проведеното на 
25.06.2019 г. заседание (Протокол № 58),, Запо-
вед № 15 от 30.11.2020 г., „Индустриален и ло-
гистичен парк - Бургас” АД, обявява процедура за 
провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на 
части от административна сграда, собственост на 
дружеството, както следва:

I. Споделен обект с обща площ 123,5кв.м, 
представляващи: търговски обект с площ 77,5 м2 
и банков клон с площ 46 м2 , находящ се в адми-
нистративна сграда на „Индустриален и логисти-
чен парк-Бургас АД, разположена в ПИ с иденти-
фикатор 07079.605.679, представляващ УПИ VIII-
679, кв. 44 по плана на ПЗ “Север”, гр. Бургас.”, 
целият с площ 3000 кв. м, отреден „за друг вид 
обществен обект, комплекс“, съгласно схема 
-разпределение.

II. Минимална начална тръжна цена и стъпка 
за наддаване: 

Начална месечна наемна цена за Споделен 
обект с обща площ 123,5 кв.м в размер на 8 /ос-
ем/ лева/кв.м. с вкл. ДДС; 

Стъпка за наддаване в размер на 10% от начал-
ната тръжна цена на месечния наем. 

Търгът да се проведе на 15.12.2020 г. от 11:00 
часа в офиса на „Индустриален и логистичен 
парк-Бургас“ АД, гр. Бургас, ул. ”Крайезерна” № 
155, ет.2

III. Общи и специални условия на конкурсите 
и изисквания към участниците: Да са регистри-
рани като търговски дружества или като друже-
ства по законодателството на държава-членка на 
Европейския съюз, или на държава-страна по 
Споразумението за Европейско икономическо 
пространство; Да нямат парични задължения към 
държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъч-
но-осигурителен процесуален кодекс, установени 
с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен 
ако не е допуснато разсрочване или отсрочване 
на задълженията; Да не са в производство по не-
състоятелност или ликвидация; Управителя/ите и 
членовете на управителните им органи да не са 
осъждани с влязла в сила присъда за престъпле-
ние против финансовата, данъчната или осигури-
телната система, за престъпление по служба или 
подкуп, както и за престъпление против собстве-
ността или против стопанството, освен ако не са 
реабилитирани. 

IV. Получаване на документация: Достъп до 
документацията за участие: Възложителят пре-
доставя неограничен, пълен, безплатен и пряк 
достъп до документацията за публични търгове с 
тайно наддаване за отдаване под наем от датата 
на публикуване на Заповед № 11 от 30.11.2020г. 
на интернет страницата на „Индустриалния и ло-
гистичен парк-Бургас“ АД – Възложителя :

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

тръжна цена на годишния наем за Споделен обект 
с обща площ 123,5 кв.м, платими по банков път 
по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен 
парк- Бургас“ АД № BG41 CECB 9790 10D3 2152 
01, BIC: CECBBGSF на „Централна кооперативна 
банка“ АД-клон Бургас. 

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

1. Заявление за участие в търг – приложение № 
1; 2. Декларация по образец – приложение № 2; 
3. Договор – проект – приложение № 3; 4. Надда-
вателно предложение – приложение № 4; 5. Схе-
ма-разпределение; 6. Заповед; 7.Банково борде-
ро за внесен депозит за участие.

VII. Други условия на „Индустриален и логис-
тичен парк-Бургас” АД в съответствие с целите 

на търга: 
Документите за участие се получават до 16:30 

часа на 14.12.2020г. на интернет страницата на 
„Индустриалния и логистичен парк-Бургас“ АД “ – 
Възложителя: https://www.industrialpark-burgas.
bg/bg

Документи за участие в търга се подават най-
късно до 16:30 часа на 14.12.2020г. от участни-
ка или от упълномощено от него лице /с изрично 
писмено пълномощно с нотариална заверка на 
подписа/ в офиса на „Индустриален и логистичен 
парк – Бургас“ АД, на адрес ул. „Крайезерна“ 
155, ет.2 в запечатан непрозрачен плик. Тър-
гът ще се проведе на 15.12.2020г. в 11:00часа в 
офиса на „Индустриален и логистичен парк – Бур-
гас“ АД, на адрес ул. „Крайезерна“ 155, ет.2. За 
информация и оглед на имотите участниците мо-
же да се обръщат към Георги Кузманов – изпъл-
нителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 
876 469246, който оглед се извършва всеки ра-
ботен ден след представен платежен документ за 
закупена конкурсна документация.

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



„Черноморски фар“

На 84-годишна възраст след дълго бо-
ледуване в дома си в Бургас почина го-
лемият български журналист Евдокия 
Симеонова. 

Евдокия Симеонова бе сред водещите 
журналисти на областния всекидневник 
„Черноморски фар” в периода 1965-1989 
година. Била е кореспондент на всички 
печатни издания по това време. 

След демократичните промени тя е 
сред създателите на седмичника „Сво-
боден бряг”, през 1992 година основава 
първия частен всекидневник в Бургаска 
област – „Акценти” и със същия екип 
през октомври 1990 година поставя на-
чалото на истинско явление в българ-
ския печат – вестник „Черно море Юг”. 
През следващите три години тази печат-
на медия се превръща в основното 
средство за масово информиране и в 
пример на съвременна българска жур-
налистика. 

След 2000 година Евдокия Симеонова 
се оттегля и започва да пише книги – би-
ографична и с нейни интервюта с из-
вестни личности.

Почетен гражданин на Бургас. Името 
й ще остане записано със златни букви 
във фонда на българската журналистика 
като създател на школа, от която изли-
зат най-добрите пера във вестникар-
ството у нас в периода 1993-2000 годи-
на.

В юбилейния вестник на „Черномор-
ски фар“ по повод 100-годишнината на 
изданието бяха отпечатани нейни спо-
мени за водещи бургаски журналисти, 

поместени в книгата й „Живях в Бур-
гас“.

„Изказвам на нейните роднини и при-
ятели своите искрени съболезнования. 
Отиде си един от първите вестникари в 
новата история на Бургас след демокра-
тичните промени. Евдокия Симеонова 
бе явление в националния печат. Дълги 
години бургазлии следиха и се доверя-
ваха на нейните информационни кана-
ли. Много днешни журналисти са били 
нейни колеги или ученици. Ще я запом-
ним като деен и авторитетен човек, по-
клон пред паметта й!", казва в своя съ-
болезнователен адрес кметът Димитър 
Николов.

„Черноморски фар“ 

В книгата „Право-
славните бургаски све-
тини” с автор д-р и. н. 
Вида Буковинова са 
описани 18 манастира, 
църкви и параклиси на 
територията на общи-
на Бургас от създава-
нето им до наши дни.

Книгите са на разпо-
ложение на бургаски-
те храмове. Подаръци 
получиха Държавен 
архив-Бургас, Регио-
нална библиотека „Пе-
йо Яворов“ и Регио-
налният исторически 
музей, откъдето ав-
торката също е черпи-
ла сведения. Самата 
тя е разговаряла с 
много хора, чиито 

спомени и снимки 
също присъстват в 
книгата. Тя е напи-
сана с благослове-
нието на Негово 
Високопреосве-
щенство Йоаникий, 
Сливенски митро-
полит. Ставрофо-
рен иконом доцент 
д-р Захарий Дечев 
е рецензент, став-
рофорен иконом 
Севастиян Йорда-
нов – консултант, 
Румяна Емануилиду 
е редактор и изда-
тел.

„Книгата „Право-
славни бургаски 
светини“ е събрала 
на едно място исто-
рията на православ-
ните светини в Бур-
гас, но тя проследя-
ва духовния живот в 
черноморския град и 
как са се формирали 

религиозните общности, 
етническата им принад-
лежност и изконното им 
желание да изграждат 
свои храмове, махали и 
гробища – турски, армен-
ски, български и на други 
общности“, разказва ав-
торката.

Тя прави преглед на об-
ществено-икономическия 
и църковно-религиозен 
живот в Бургас през ХІХ и 
началото на ХХ век. От 
изследването става ясно, 
че всяка общност се стре-
ми да запази етническа-

та си идентичност чрез 
вярата и построяването 
на храмове.

Заслужилият краевед, 
д-р на историческите нау-
ки Вида Буковинова е ро-
дена през 1937 г. в стран-
джанското село Грамати-
ково. Тя е завършила ис-
тория и философия в Со-
фийски университет „Св. 

Климент Охрид-
ски”. През 1988 
г. защитава ди-
сертация по 
проблемите на 
Национално-ос-
вободителните 
борби в Одрин-
ска Тракия.

Обект на из-
следванията на 

д-р Буковинова са теми 
от етнографията, етноге-
незиса на странджанския 
фолклор, народната ме-
дицина. Тя проучва на-
родните обичаи и вярва-
нията на българите. Ав-
тор е на книгите „Михаил 
Герджиков и Преобра-
женското въстание 1903 
г.” (1978), „Стародавно 
Граматиково” (1994 г.), 
„Исикийски лакърдийки” 
(1997, 2018), „Кошарица – 
вечното огнище” (2000), 
„Светилото” (2007), „Ве-
ликолепният храм” (2008) 
и други. 
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КултурА
Чф

Вида Буковинова написа  
историята на 18 православни храма

Почина Евдокия Симеонова - журналист 
и почетен гражданин на Бургас 

Редакцията на вестника изказва съболез-
нования на семейството й.

О Б Я В А
Община Айтос открива процедура за провеждане на 

конкурс за избор на управител на общинското търгов-
ско дружество “Генгер” ЕООД – гр.Айтос.

І. Изисквания и критерии, на които трябва да от-
говарят кандидатите:

1. Образование – висше, образователна степен – 
минимум бакалавър;

2. Специалност – икономика;
3. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години.
Управленски опит в ресторантьорство и туризъм и/

или владеенето на чужд език е предимство.
4.Кандидатът следва да отговаря и на следните изис-

квания:
5. Да не e осъждан за умишлено престъпление от 

общ характер; 
6. Да не е лишен от правото да заема съответната 

длъжност;
7.Да не е обявен в несъстоятелност като едноличен 

търговец или неограничено отговорен съдружник в тър-
говско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са 
останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не е бил член на управителен или контролен 
орган на дружество, съответно кооперация, прекрате-
ни поради несъстоятелност през последните две годи-
ни преди назначаването, ако са останали неудовлетво-
рени кредитори;

9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо 
съжителство, роднина по права линия, по съребрена 
линия – до четвърта степен включително, и по сватов-
ство – до втора степен включително, на управител или 
член на колективен орган за управление и контрол на 
същото публично предприятие;

10. Да 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 придобито-
то имущество, не е член на политически кабинет и се-
кретар на община;

11. Да не извършва търговски сделки от свое или от 
чуждо име;

12. Да не е съдружник в събирателни, в командитни 
дружества и в дружества с ограничена отговорност;

13. Да не е управител или член на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие; 

ІІ. Заявленията за участие в конкурса следва да 
са придружени със следните документи:

1. Диплом за завършено висше образование;
2. Медицинско удостоверение – за кандидатите, ко-

ито за срок по-дълъг от 3 месеца са преустановили тру-
довата си дейност;

3. Свидетелство за съдимост;
4. Европейски формат на автобиография (CV);
5. Справка с вписани в хронологичен ред заеманите 

до момента длъжности;
6. Копие от трудова / служебна книжка;
7. Декларация по чл.20, ал.1 от Закона за публични-

те предприятия
8. Копие от документ за самоличност;
9. Декларация за лични данни.
ІІІ. Конкурсът ще се проведе на два етапа:Първи етап 

– допускане по документи; Втори етап – представяне и 
защита на бизнес-програма.

ІV. Срок и място за подаване на документите – 
до16:00ч. на 16.12.2020г.в Център за услуги и инфор-
мация на гражданите.

V. Комисията ще извърши проверка по допустимост-
та на подадените документи на кандидатите, отговаря-
щи на изискванията на 17.12.2020г.

VІ. На 17.12.2020г . допуснатите кандидати ще бъдат 
писмено уведомени.

VІІ. В 10 - дневен срок от уведомяването, допуснати-
те участници следва да представят в запечатан, непро-
зрачен плик своите бизнес-програми и предложения за 
решаване проблемите на дружеството. Бизнес-програ-
мите се представят в Център за услуги и информация 
на гражданите. В същият срок ще им бъде предоставен 
проекто- договор за управление и да изразят станови-
ще по него. Проекто-договорът се предоставя от Цен-
тър за услуги и информация на гражданите.

VІІІ.За датата на защита на представената програма 
и за провеждане на събеседването кандидатите ще бъ-
дат допълнително уведомени писмено. 

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Михаил КОЛЕВ

„Черноморец” (Бургас) 
победи с 3:0 ОФК „Карно-
бат” в среща от 17-ия кръг 
на Трета югоизточна лига. 
Това бе 14-а победа за въз-
питаниците на Слави Кос-
тенски от началото на се-
зона. Така с актив от 44 
точки „акулите“ ще зиму-
ват на върха в класиране-
то. 

Преди почивката двата 
отбора не си отбелязаха 
гол. „Черноморец” поведе 
в 66-ата минута. След цен-
триране от корнер на Ми-
лен Танев, Любо Божинов 
с глава вкара за 1:0.

В 82-та минута „акулите“ 
удвоиха аванса си. Милен 
Танев центрира от фаул, а 
Стоян Кижев засече пред 

голлинията за 2:0. 
В последната минута на 

редовното време Димитър 
Петров от „Карнобат” уда-
ри напречната греда. В до-
бавеното време Мариян 
Тонев оформи и крайното 
3:0. Той остана сам срещу 
вратаря Тотев, преодоля го 
и реализира на празна 
врата.

След края на срещата 
бургазлии отпразнуваха 
първото си място на полу-
сезона с торта и шампан-
ско. Треньорският щаб и 
ръководството изразиха 
своето задоволство от по-
казаното през есенния дял 
на шампионата, убедени, 
че възходът на „Черномо-
рец” ще продължи и през 
пролетта.

„Каквото си поставихме 

за цел още в самото нача-
ло на първенството, до мо-
мента го изпълняваме ус-

пешно и това ме радва. Ам-
бициите са ни твърдо да го-
ним класиране във Втора 

лига и да сме през следва-
щия шампионат при профе-
сионалистите. Не беше ни-

как лесно през този полу-
сезон, но играчите показа-
ха характер и голям хъс за 
победата, което в много от 
срещите ни донесе трите 
точки”, заяви пред вестник 
„Черноморски фар” на-
ставникът  Слави Костен-
ски.

„Акулите” водят с шест 
точки на втория „Загорец”, 
но новозагорци са с два 
мача по-малко. Дори и да 
успеят да победят в тях, те 
няма как да изместят от ли-
дерската позиция тима от 
Бургас, който е с по-добри 
показатели.
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Футболният „Нефтохимик” не успя да се 
измъкне от зоната на изпадащите във Вто-
ра лига. „Шейховете” загубиха като дома-
кини с 0:1 от прекия си конкурент за оце-
ляване - „Созопол”. Единственото попаде-
ние в морското дерби бе дело на Иван Ко-
лев, който се разписа в 6-ата минута на 
двубоя. Срещата от 15-ия кръг започна с 
едноминутно мълчание в памет на почи-
налите от COVID-19 - юношата на бургаз-

лии Светослав Козаров, наставникът на 
„Монтана” Никола Спасов, както и футбол-
ната легенда Диего Марадона. След този 
мач „Нафтата” е на предпоследна позиция 
с 10 точки, а созополчани се изкачиха на 
12-о място и имат в актива си 15 пункта. В 
следващия кръг „Нефтохимик” гостува на 
„Лудогорец 2” (07.12), а „Созопол” приема 
„Локомотив” (София) (05.12). И двата дву-
боя са с начало 14 часа.

СКАНДАЛ „Нафтата” не успя  
да изплува от изпадащите

„Акулите” ще зимуват на върха

Чф

ФУтБОЛ

4 Бургазлии биха с 3:0 
„Карнобат” като домакини
4 Празненства в лагера на тима 
по случай първото място

Михаил КОЛЕВ

Георги Митровски няма 
да играе за баскетболния 
„Черноморец” (Бургас) то-
зи сезон, научи BGbasket.

com. Пред вестник „Черно-
морски фар” директорът на 
школата на клуба Христо 
Николов-Гларуса потвърди 
новината.

Тежкото крило изобщо не 

стартира мачовете на бур-
газлии, които закъсняха 
много заради коронавирус-
епидемията в състава. Мит-
ровски бе и един от зара-
зените, но бе напълно въз-
становен преди първия 
официален мач на тима на 
7 ноември. 

В последния момент се 
оказа, че той не е картоте-
киран, а „Черноморец” не 
са направили постъпки за 
нужната документация - 
разрешение от Испания за 
правата на играча. 

След разговор с ръковод-
ството на „акулите" Митров-
ски научил, че е освобо-
ден. 

Бившият младежки наци-
онал е споделил, че има оп-
ции пред себе си къде да 
продължи развитието си, но 
все още не е взел оконча-
телно решение.

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ВИКТОРИ КО” ЕООД, уве-

домява всички заинтересувани физически и юридически лица, че 
има промяна в инвестиционно предложение за: „Изграждане на 
жилищна сграда с басейн в УПИ V, кв. 39 (ПИ с идентификатори 
№58356.503.307, №58356.503.308, №58356.503.309 и 
№58356.503.310 по КК), гр. Приморско, Община Приморско“.

Лице за контакти: Благомир Балчев
Тел.: 0879 996 899

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

„Черноморец”  
се раздели с крило

за РЕКЛаМа 
056 82 54 35, 0878 424 698

„Черноморски фар”

Истински кошмар прежи-
вя тази събота бургаският 
вратар Янко Георгиев. 
Стражът на „Ботев” (Плов-
див) допусна цели шест го-
ла в своята врата при загу-
бата с 0:6 от градския съ-
перник „Локомотив”. Геор-
гиев обаче не може да бъ-
де винен за попаденията, 
които дойдоха след изклю-
чително слабата игра на не-
говите съотборници. В пло-
вдивското дерби, което се 
игра на стадиона в парк 
„Лаута”, участие взе и друг 
бургазлия – Кристиан До-
брев. Той се появи в игра 
за „канарчетата” в 51-вата 

минута, заменяйки нацио-
нала Тодор Неделев, но не 
успя да помогне на съот-
борниците си и те записа-

ха историческо разгромно 
поражение в сблъсъците до 
момента между двата отбо-
ра.

Мушнаха шест гола 
на бургаски вратар

БаСКЕтБОЛ



Cy
 an

M
a g

en
 ta

Ye
l lo

w
Bl

ac
k

ЧфБулевард12 1-3 декември 2020

в бургас

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Кулинарна комисия да заработи в Общинския 
съвет на Бургас, предлагат чевръсти съветници

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

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 2 декември 2020 година се навършват

СЕДЕМ ТЪЖНИ ГОДИНИ
без непрежалимата за нас
съпруга, майка и баба

ИВАНКА 
ГЕОРГИЕВА
ЯНКОВА
Мъката по тебе е голяма.
Минават години, 
но забрава няма!
Ще те помним вечно ние!
С много обич!
Поклон пред паметта ти!

От семейството

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

Живко Господинов показва как се прави 
баница по мъжки 

Краси Калудов е готов да по-
каже лазанята си

Рибата в тигана, зад него е Георги Ма-
ринчев 
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