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След 
локдауна:

Дона МИТЕВА

По-голямата част 
от учителите на този 
етап не проявяват ин-
терес към ваксини-
те против COVID-19. 
Информациите, ко-
ито идват от учили-
щата, са твърде раз-
нопосочни. Това ко-
ментира председате-
лят на Синдиката на 
българските учители 
за Бургаски регион 
Константин Янков. 

„По-голямата част 
от учителите още се 
колебаят, естестве-
но, има и една малка 
част, които са катего-
рично против ваксина-

та за COVID-19 и една 
друга, които са кате-
горични, че при първа 
възможност ще го на-
правят“, обясни син-
дикалистът, като под-
черта, че се е чувал 
с една малка  част от 
директорите и провел 
няколко лични разго-
вора със свои колеги. 

По думите на Янков, 
още е много рано да 
се каже какви ще са 
нагласите на цялата 
учителска общност. А 
и само в малко учили-
ща директорите пра-
вят такива проучва-
ния, които в никакъв 
случай не са офици-
ални.

Директори 
правят 

допитване
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Дона МИТЕВА

По-голямата част от учителите 
на този етап не проявяват инте-
рес към ваксините против COVID-
19. Информациите, които идват от 
училищата, са твърде разнопо-
сочни. Това коментира председа-
телят на Синдиката на български-
те учители за Бургаски регион 
Константин Янков. 

„По-голямата част от учителите 
още се колебаят, естествено, има 
и една малка част, които са кате-
горично против ваксината за 
COVID-19 и една друга, които са 
категорични, че при първа въз-
можност ще го направят“, обясни 
синдикалистът, като подчерта, че 
се е чувал с една малка  част от 
директорите и провел няколко 
лични разговора със свои колеги. 

По думите на Янков, още е мно-
го рано да се каже какви ще са 
нагласите на цялата учителска 
общност. А и само в малко учили-
ща директорите правят такива 
проучвания, които в никакъв слу-
чай не са официални.

„На този етап няма никакъв на-
тиск към колегите за това непре-
менно да се ваксинират - това го 
заявявам много отговорно. Както 
и знам, че ако бъде оказан такъв 
- гилдията ще реагира, и то много 
бурно“, допълни Янков.

Самият той коментира, че за 
себе си не е взел решение дали 
иска да се ваксинира, или не: 

„Неизвестните са повече от из-
вестните, няма какво да се за-
блуждаваме. По-скоро съм на-
строен скептично, отколкото по-
зитивно и не говоря за това, че 
ще ми се зачерви ръката или че 
след ваксината ще имам нераз-
положение ден - два или пък, че 
ще вдигна температура. Разсъж-
давам в посока на това колко 
време ще ме пази тази ваксина. 
Мисля си и друго – препоръчват 
ни да се ваксинираме и против 
грип един вид, друг, трети... колко 

ваксини трябва да прави човек и 
по този начин не вреди ли на ор-
ганизма си, като не го оставя сам 
да се справи. Не се ли сваля ес-
тественият имунитет на човек с 
тези ваксини? А в дългосрочен 
план – няма ли странични дейст-
вия? Говори се за РНК- въздейст-
вие… Това са все въпроси, на ко-
ито още никой не е дал отговор, 
който мен лично да ме задоволи. 
Искам да направя своя избор на 
базата на информация, която да 
ме удовлетворява“.

Учителят коментира и факта, че 
голяма част от учителите в Бурга-
ско, а и в цялата страна, са със 
сериозни хронични заболявания 
като диабет, затлъстяване, про-
блеми с щитовидната жлеза, ви-
соко кръвно. Точно заради тези 
заболявания те биха проявили и 
скептицизъм, и предпазливост по 
отношение на новата ваксина, 
предполагайки че може  да се 
влоши общото им състояние. 

Освен това Янков е убеден, че е 
невъзможно всички учители, ле-
кари и полицаи да бъдат ваксини-
рани като първа вълна. Броят на 
ваксините няма как да стигне за 
всички.

Така или иначе, когато се стиг-
не до учителското съсловие, той 
се надява да получат ваксина 
всички, които желаят, а онези, ко-
ито откажат, да не бъдат сочени с 
пръст.

„Личният избор: дали да се вак-
синираш, или не, е своеобразна 
предпоставка да се създават и 
конфликти в колективите. Но аз 
казвам – онзи, който е решил да 
се ваксинира – пази себе си, за-
щитен е, така че не трябва да дър-
жи сметка на другия, който не го 
е направил“, обяснява Янков, 
подчертавайки, че на този етап 
още не стои на дневен ред въпро-
сът за ваксините пред учителско-
то съсловие.  Така че тепърва ще 
се водят разговори в тази посо-
ка.
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Тези дни все повече се говори за 
нещо, което е факт отдавна. Все пове-
че хора си правят бързи антигенни те-
стове и по този начин не влизат в ре-
гистрите на COVID-19. Лошо няма по 
принцип, стига да се действа разумно 
и отговорно. Пълно самокарантинира-
не и домашно лечение. Лошото идва в 
два случая. В първия е неясно колко 
хиляди българи в цялата страна си 
правят бързи тестове, и дори и поло-
жителни, продължават да ходят на ра-
бота, за да не ги съкратят, или пратят 
в неплатен отпуск примерно. Това 
крие огромни здравни последици за 
обществото. Вторият проблем е, че 
ако не дай боже, ви се наложи да вли-
зате в болница, то без потвърден 
COVID-19 с PCR няма да ви приемат в 
COVID отделение.

Така стигаме до извода, че 90 не е 
равно на 30 и за повечето хора разли-
ка три пъти в цената за тест, в тези 
смутни времена, е огромна. С тези 60 
лева, които ще спестят, съвестните ще 
си купят една част от лекарствата. 
Толкова месеци на зараза гурутата от 
НОЩ и правителството продължават 
да твърдят, че единствено PCR се при-
ема за диагностичен тест. Защо? Кому 
пречи и бързите антигенни тестове да 
отчитат новите случаи и РЗИ-тата да 
налагат карантина и препоръки при 
болни? Защо в болница да не ви при-
емат след като бърз тест е потвърдил, 
че сте болен? 

На тези въпроси едва ли някога ще 
получим искрен отговор. Едно е ясно. 
България продължава да е една от 
малкото страни в Европа, които все 
още не поемат разходите за PCR тес-
товете на населението си. Нямаме до-
ри и безплатни бързи тестове, както е 
масова практика в другите страни. Но 
пък едни лаборатории направиха ми-
лиони левове за месеците на панде-
мия. Това, последното, е сигурно. Ос-
вен това, очевидно следваме европей-
ската политика спрямо бързите тесто-
ве. Голяма част от страните в ЕС също 
не ги приемат, както здравните власти 
изтъкват като причина.

И все пак, типично по български, 
светлина има в края на тунела, но мал-
ко късно стигаме до нея. Здравният 
министър заговори вече, че може би и 
бързите антигенни тестове трябва да 
се приемат като диагностични. Сега е 
времето, г-н министър, защото 21.12 
идва и с разхлабването на мерките, 
които обещавате от телевизионните 
екрани всяка вечер, хората ще го уда-
рят пак на живот. Да не се окаже, че 
спадът в цифрите, с които се хвалим, 
всъщност се дължи на все по-малко 
PCR тестове и на увеличаващи се бър-
зи антигенни. Колко от тези хора, не-
регистрирани от системата, чинно ще 
си стоят вкъщи, при положение че 
виждаме масово настроението и мне-
нието на българина за „грипчето“? Са-
ми си отговорете.

ЗА ЩО

ГЕоРГИ РУСИНоВ
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ни ДКЦ-та в Бургас не могат  
Ина ПЕТРоВА 

В Бургас на този етап няма 
обособени COVID пунктове 
към бившите поликлиники и 
медицински центрове. Такава 
заръка бе дал здравният ми-
нистър още преди месец, но с 
днешна дата подобни зони в 
морския град все още няма. 

Целта бе там да се насоч-
ват пациенти за клиничен 
преглед, тестване за корона-
вирус, вземане на кръв, а по 
лекарска преценка – и за об-
разно изследване на бял 
дроб. Всички служители, кои-
то ще работят там, ще получа-
ват допълнителни 1000 лева 
над трудовите си възнаграж-
дения, даде обещание минис-
търът.

Лекари от Бургас обаче из-
тъкват редица обективни фа-

кти, които ги спъват в тази 
стъпка – сградите са без вто-
ри вход, каквото изискване 
има, за да се разделят пото-
ците пациенти, няма мобилни 
рентгени, които да правят 
снимки, и най-важното - липс-
ва достатъчно човешки ре-
сурс. 

„Имаме голям проблем с 
лекарите на този етап, защо-
то голяма част от тях са бо-
лни. Освен това нашата сгра-
да така е конструирана, че ня-
ма два входа. Трябва да сло-
жим мобилен рентген, а един 
кугел - това е мобилен рент-
ген, струва не по-малко от 
40 000 лева. Срокът за достав-
ка е 5, реалистично 6 седми-
ци“, посочи д-р Калина Ишки-
ева, управител на ДКЦ 1 в 
Бургас. По думите й, идеята е 
много добра, но на практика е 

Учителите са скептични  
за ваксините на този етап

Дона МИТЕВА

„Успокоението, че увеличението 
на извънредния труд от 150 часа 
на 300 ще влезе само при подпис-
ването на колективен трудов дого-
вор и че няма да има злоупотреби 
– са само думи“, смята лидерът на 
КТ „Подкрепа” в Бургас Иван Кос-
тадинов и задава въпрос: „Сега ли 
му беше времето?”. Той е катего-
ричен, че и досега е имало случаи 
на злоупотреба, но поне те са би-
ли незаконни, а сега с промените 
– се узаконяват. Освен това прак-
тиката показва, че и при колектив-
ните трудови договори има случаи 
на подписване под натиск”. С вре-
мето и проведените синдикални 
обучения хората на наемния труд 
се осъзнаха. 95% от тях вече знаят 

и няма да се оставят на натиска. 
Ще звъннат в синдиката или ще 
потърсят направо ръководството в 
столицата, или пък Инспекцията 
по труда, но въпреки това остават 
едни 5%, които ще се поддадат”, 
казва Костадинов.

В момент на пандемия, която се 
отразява на трудовия пазар, фир-
ми затварят врати и натискът вър-
ху социалната система е голям. В 
случая и броят на безработните 
расте.

Отношенията между работода-
тели и работници са още по-дели-
катни. „Сега хората се страхуват 
за работното си място, страхуват 
се да не се разболеят – дали ще 
имат болнични, или трябва да си 
пускат неплатен отпуск. Има дос-
та варианти, които не са добри. 

Така че има доста проблеми”, об-
общава синдикалистът. Той ис-
крено се надява да са малко по-
добни случаи и казва, че в по-
следно време в синдиката не са ги 
търсили с подобни оплаквания. За 
сметка на това от КТ „Подкрепа” в 
Бургас са осигурили за своите 
членове директно безплатна кон-
султация с юрист, чийто телефон 
вече знаят всички и при нужда 
звънят директно за съвет на него. 
„Без юридическа помощ хората 
са за никъде. Направихме въз-
можно  телефонният номер на юр-
иста, на който ние от синдиката 
изплащаме хонорар, да стигне до 
всички наши членове. Така те мо-
гат да се възползват от неговите 
услуги безплатно. За мен това е 
много важен контакт, който пома-

га на хората”, категоричен е Кос-
тадинов.

Синдикалистът подчертава, че 
този извънреден труд се използва 
най-вече в производствената сфе-
ра. В момент на социални ограни-
чения е наясно, че е трудно, а и не-
допустимо е да се организират 
синдикални протести: „В този мо-
мент е забранено да се събират 
много хора на едно място. Да, 
представители на нашата органи-
зация казаха, че не сме съгласни, 
правиха срещи, но решението е 
факт!”, казва Костадинов, и отно-
во подчертава, че ако за едни не е 
сега времето на тази промяна, яв-
но за други е точен моментът, за-
щото не могат  да се организират 
и протестни действия.

Увеличението на извънредния  
труд - не му бе сега времето

90 не е равно на 
30, г-н министър

Иван Костадинов, „Подкрепа” – Бургас:

Идеята е добра, но е 
трудно приложима

Повечето сгради са без втори вход и не може да има разделение на потоците
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да разкрият COVID зони 

Георги РУСИНоВ

В БСП-Бургас чакат про-
екта за Бюджет 2021 на Об-
щина Бургас. Общинският 
съветник и член на Комиси-
ята по бюджет и финанси 
Христо Панайотов отправя 
питане до кмета на община-
та Димитър Николов. Панай-
отов посочва, че в „Държа-
вен вестник“, в брой 104 от 8 
декември 2020-а е обнарод-
ван Закон за държавния бю-
джет на Република България 
за 2021-ва. 

„Същевременно според 
Закона за публичните фи-
нанси чл. 84, ал. 4 „Кметът 
на общината внася в Об-
щинския съвет окончател-
ния проект на Бюджета на 
Общината, индикативния го-
дишен разчет за сметките 
за средства от Европейския 
съюз и прогнозите по чл. 82, 
ал. 3 от същия закон в рам-
ките на 20 работни дни от 
обнародването на Закона 
за държавния бюджет за съ-
ответната година (или до 11 
януари 2021)“, пише Панайо-
тов.

Финансистът цитира и за-
кона относно публичното 
обсъждане на бюджета.

„Съгласно чл. 84, ал. 6 от 
същия закон „в рамките на 
срока по ал. 4 кметът на об-
щината представя проекта 
на бюджета за публично об-
съждане от местната общ-
ност, като оповестява дата-
та на обсъждането най-мал-
ко 7 дни предварително на 
интернет страницата на Об-
щината и в местни средства 
за масово осведомяване. 
Публичното обсъждане се 
провежда по ред, опреде-
лен от Общинския съвет. За 
постъпилите предложения 
се съставя протокол, който 
се внася в Общинския съвет 
заедно с окончателния про-
ект на бюджета“, добавя той 
в писмото.

Поради това общинският 
съветник от БСП-Бургас ис-
ка да получи отговор за това 
на коя дата се предвижда да 
се внесе окончателният про-
ект на бюджет на Общината, 
годишен разчет за сметките 
за средства от Европейския 
съюз и прогнозите за 2021. 
Панайотов пита и на коя да-
та и как се предвижда да се 
изпълни публичното обсъж-
дане предвид това, че се на-
мираме в извънредна епи-
демиологична обстановка.

трудно изпълнима. 
Д-р Ишкиева е категорич-

на, че не могат да поставят в 
този пункт лекари, които не 
са преболедували вируса и са 
без антитела. „И без това 
имаме много малко лекари, 
не мога да рискувам хора без 
имунитет. Ние имаме две 
рентгенови лаборантки, една-

та изкара COVID, но другата 
не е. Те въртят първа и втора 
смяна на рентгена“, подчер-
тава управителят. 

В здравното заведение ми-
слели и върху варианта да по-
ставят фургон пред сградата. 
„Това не решава въпроса. 
Мястото е много ограничено, 
вътре трябва да сложим мо-

билен рентген, който не се 
знае кога ще пристигне. От-
делно трябва с Агенцията по 
ядрено регулиране да се уточ-
ни къде ще се сложи, какво 
ще бъде облъчването, каква 
ще бъде защитата“, допълва 
д-р Ишкиева. Въпреки всичко, 
тя подчертава, че ДКЦ–то на 
практика изпълнява функции-

те на COVID зона, макар това 
да става в лекарските кабине-
ти. „Не сме отказали на нико-
го нито преглед, нито сним-
ка“, допълва управителят.  

Подобно е положението и 
в другите бивши поликлини-
ки и медицински центрове в 
града. В момента в Бургас 
насочването на съмнителни 

за COVID пациенти става в 
двата триажни центъра към 
областната болница и тази в 
кв. Ветрен. Там става раз-
пределението на пациентите 
– тези за болнично лечение 
към здравно заведение със 
свободни COVID легла, а те-
зи за домашно лечение – към 
къщи. 

КРИМИ

Момичета 
обраха 
пенсионер в 
Малко Търново

Момичета са обрали пен-
сионер в Малко Търново, 
съобщиха от пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. В Районно 
управление – Малко Търново 
е получено съобщение от 
80-годишен мъж от града 
за това, че от дома му, раз-
положен на ул. 
„Черногорово”, е извърше-
на кражба на сумата от 430 
лева. В резултат на бързите 
полицейски действия са 
установени извършителите 
на деянието. Това са две 
момичета на 11 и 26 години, 
и двете от Малко Търново, 
които направили пълни 
самопризнания. Конста-
тирано е, че откраднатите 
пари са похарчени за храна, 
цигари, дрехи и обувки. 
Работата по случая продъл-
жава от служители на 
Районно управление - 
Малко Търново.

Хванаха 
мъртво пиян 
шофьор в 
Русокастро

Пиян шофьор е бил задър-
жан в каменското село 
Русокастро, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Служители от Районно 
управление - Камено спре-
ли за проверка лек автомо-
бил „Фиат Мултипла”, упра-
вляван от 45-годишен бур-
газлия, като установили, че 
той шофира след употреба 
на алкохол с концентрация 
3,13 промила. Водачът отка-
зал да даде кръв за хими-
чен анализ. Задържан е за 
срок до 24 часа. По случая е 
образувано бързо произ-
водство.

Автомеле в 
центъра на 
Бургас

Тежка катастрофа е ста-
нала в центъра на Бургас, 
съобщиха от пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. На кръстови-
щето на улиците „Св. св. 
Кирил и Методий” и „Цар 
Симеон”, автомобил „БМВ 
316”, управляван от 26-го-
дишна бургазлийка, не 
спира на пътен знак СТОП, 
като отнемайки предим-
ството, допуска пътен инци-
дент с правомерно движе-
щия се по ул. „Цар Симеон” 
автомобил „Ауди А 6”, упра-
вляван от 19-годишна жена 
от Созопол. С първия авто-
мобил се придвижвали още 
двама 19-годишни бургаз-
лии, а с втория – две момче-
та на 20 и 21 години и две 
момичета от Созопол - на 
15 и 23 години, като непъл-
нолетното момиче е сестра 
на водачката. От удара са 
пострадали: водачката на 
„БМВ”-то, тя е прегледана в 
УМБАЛ - Бургас и освободе-
на за домашно лечение с 
контузена глава и гръден 
кош, без опасност за живо-
та, нейните двама 19-го-
дишни спътници, които 
също са прегледани в 
УМБАЛ - Бургас и освободе-
ни за домашно лечение с 
контузени глава и крайни-
ци, без опасност за живота, 
както и пътуващата в ауди-
то 23-годишна жена, пре-
гледана в УМБАЛ - Бургас и 
освободена за домашно 
лечение с контузия на гръд-
ния кош, без опасност за 
живота.

„Черноморски фар“

Започна монтажът на 
нови осветителни стъл-
бове по крайбрежната 
алея в Бургас. Първите 
са вече издигнати и све-
тят нощем в участъка от 
Стария капан до двата 
пилона с флаговете на 
България и ЕС. Работата 
продължава в посока 
Моста. Ще бъдат издиг-
нати общо 71 стълба, ко-
ито да подобрят освет-
лението на най-харесва-
ната за разходка част от 
крайбрежната алея, дъл-
га километър и полови-
на. Те са от същия модел 
като монтираните по-ра-
но по продължението на 
велоалеята за Сарафово 

след Солниците.
Като част от същия 

проект, в този район на 

Морската градина се 
прокарва видеонаблю-
дение, ще има и безплат-

но безжично интернет 
разпръскване. Очаква 
се той да бъде завършен 

до края на тази година 
или в началото на след-
ващата.

Започна монтажът на нови осветителни 
стълбове по крайбрежната алея 

В БСП-Бургас чакат 
проекта за Бюджет 2021

УВЕДоМЛЕНИЕ
На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условия и ре-

да за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда, се уведомяват всички заинтересовани 
лица относно инвестиционно предложение:

Строеж на масивна ограда в УПИ с идентификатор 
07079.820.449, гр. Бургас , кв.Сарафово.

Възложител на проекта: Симеон Трендафилов Хри-
стов и Васил Трендафилов Христов.

Георги РУСИНоВ

Община Бургас налива 
близо половин милион 
лева общински средства 
в строежа на зала „Аре-
на Бургас“. Това извес-
тяват от групата на об-
щинските съветници от 
ДБГ-Бургас. В писмо до 
кмета те посочват, че 
преди няколко месеца 
Община Бургас е обяви-
ла обществена поръчка 
с предмет изграждането 
на тренировъчна зала, 
подпорна стена, жан-
дармерия и връхна ме-
тална сграда за залата. 
Бургаска фирма е спече-
лила поръчката на стой-
ност 429 096 лева, без 
ДДС.

„Строителството на 
„Арена Бургас“ започна 
през 2014-а, като до мо-
мента правителството е 
инвестирало в нея мал-
ко над 57 млн. лева. Ста-

тутът на имота преди ня-
колко години беше про-
менен в частна държав-
на собственост и е апор-
тиран в капитала на дър-
жавното дружество „Ака-
демика 2011“ ЕАД. Зато-
ва питаме какво налага 
отпускането на общин-
ски средства за трени-
ровъчна зала, подпрона 

стена и метална ограда – 
всички свързани със 
спорното съоръжение 
„Арена Бургас“, след ка-
то имотът е частна дър-
жавна собственост и ре-
монтните дейности досе-
га се финансират от дър-
жавния бюджет“, питат 
общинските съветници 
от ДБГ-Бургас.

Общината налива близо половин 
милион в „Арена Бургас“

областният управител на област  
с административен център гр.Бургас 
на основание § 4к, ал.6 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за 
собствеността и ползването  на земедел-
ските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ)  и чл.28, ал.8 
от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ 
съобщава, че със заповед № РД-09-144 от 
08.12.2020 г. е одобрен плана на новоо-
бразуваните имоти  и регистъра към него 
на земеделски земи, предоставени за 
ползване на граждани, въз основа на ак-
тове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за с.о. ”Ба-

демите”, землище на кв. Рудник, гр.Бур-
гас.

Планът на новообразуваните имоти е 
изложен в Център за административни 
услуги „Изгрев“ при Община Бургас.

Жалби срещу одобрения план на ново-
образуваните имоти могат да се подават 
от заинтересуваните лица чрез област-
ния управител пред Административния 
съд в 14-дневен срок от съобщаването на 
заповедите в “Държавен вестник”.

Заповедта е обнародвана в “Държавен 
вестник” бр. 105 от  11.12.2020 г.

оБяВА



Ина ПЕТРОВА 

Търговци в Бургас се 
оплакват, че са на ръба 
на оцеляването. При по-
следния локдаун доста 
от малките обекти в града 
се наложи да хлопнат ке-
пенци. В опит да оцелеят 
част от собствениците им 
поискаха да бъдат осво-
бодени от общински на-
еми за времето, през ко-
ето не работят. С това ис-
кане те са входирали ня-
колко писма до местния 
парламент.

Едно от тях е подпи-
сано от четирима тър-
говци, наематели на об-
щински обекти, нами-
ращи се на спирката на 
Механотехникума. Те се 
оплакват, че търпят ог-
ромни загуби, след като 
са принудени да ги за-
творят още на 28 октом-
ври. Това се налага за-
ради затворени школа в 
Бургас, тъй като ученици-
те от двете близки учили-
ща са на практика един-
ствените им клиенти. 

Румен Раев има мал-
ко магазинче на общин-
ски терен до Механото 
и Строителния техникум. 
Казва, че с поредицата 
локдауни идват трудни 
дни за семейния бизнес. 
В момента магазинът му 
стои затворен. 

„Работим само когато 
учениците са на учили-
ще. Досега беше поноси-
мо, поне за наем ваде-
хме пари и можехме да 
си позволим да не иска-
ме подпомагане, когато 
са ваканциите и не ра-

ботим. Но в създалата 
се ситуация от март ме-
сец тази година въобще 
нямаме възможност да 
плащаме и наемите. Няма 
как да оцелеем“, споделя 
Румен Раев. 

Той работи заедно със 
семейството си и като по-
вечето си колеги наоколо 
осигурява по един-двама 
човека. „Няколко пъти се 
наложи да изхвърлим сто-
ка, защото зареждаме с 
надеждата, че ще рабо-
тим, а то затваряме. За 
съжаление, нито една от 
програмите за подпома-
гане не е подходяща за 
нас“, коментира още тър-
говецът.  

Той и подкрепилите го 
колеги настояват да от-
падне наемът за пери-
ода, в който са затворе-
ни обектите им. И дават 
за пример Стара Загора, 
където общинските наеми 
са спрени изцяло, и със 
София, където пък са на-
малени наполовина. 

Атанас Джеферлиев 
също е потърпевш от 
COVID-кризата. С него-
вия подпис също е внесе-
но искане до Общинския 
съвет за корекция на на-
емите. Той управлява 
обект за бързо хранене. 
В момента работи само 
на гише и не ползва ця-
лото помещение. Затова 
и смята за резонно да се 
намали наемът му. 

„Плащам наем за поме-
щение близо 90 квадра-
та, сега ползвам около 20 
квадрата. Смятам, че су-
мата трябва да се нама-
ли. Освен това работим с 

намалено работно време. 
Оборотите също доста 
паднаха. Предното затва-
ряне през април бяха че-
тири пъти надолу. Тогава 
имаше корекции по нае-
ма, затова сега написах 
това писмо“, мотивира се 
Джеферлиев. 

В обекта му работят 7 
човека, сега са оставени 
само трима. „Досега слу-
жителите ползваха пла-
тени отпуски, но като се 
изчерпят, ще започнат не-
платените, за съжаление 
не мога да осигуря зае-
тост“, споделя бизнесме-
нът. При предишния лок-
даун е ползвал мярка-
та 60/40, както и суми от 
грантовете. Сега смята 
отново да кандидатства.  

Ще има ли облекче-
ния за дребния бизнес, 
ползващ общински тере-
ни предстои да се реши 
на декемврийското за-
седание на местния пар-
ламент. Вече е внесе-
на и докладна записка 

по темата. Нейни автори 
са съветниците от СДС 
Георги Митев и Станимир 
Апостолов. В нея те пред-
лагат въпросните търго-
вци да се освободят от 
такса тротоарно право, 
по чл. 56 и по отменения 

чл. 120, както и от наеми 
на помещения, собстве-
ност на общината за сро-
ка на противоепидемич-
ните мерки, който засега 
е до 21 декември. 

„Ако бъде удължен този 
срок, отново би трябва-

ло да има корекция. През 
март по време на извън-
редното положение един 
от първите съвети, които 
предприеха мерки в за-
щита на бизнеса, беше 
в Бургас, сегашното по-
ложение не е по-различ-
но. Има запитвания и от 
бизнеса, някои са полу-
чили фактури за наеми 
и в тази връзка иниции-
рахме тази докладна за-
писка“, поясни Станимир 
Апостолов. Той смята, че 
Общината трябва да се 
прояви като добър парт-
ньор на дребния бизнес, 
а не просто като един ха-
зяин, който събира наеми. 
„По решение на държава-
та тези граждани са лише-
ни от това  да упражняват 
своето занятие, своя биз-
нес и затова трябва да им 
се помогне“, допълва съ-
ветникът. 

Като част от мерките 
за ограничаване щетите 
от пандемията, в съща-
та докладна Апостолов и 
Митев предлагат и отпа-
дане на таксите за дет-
ски градини и ясли за вре-
мето на затварянето им. 
„Нашето желание е това 
да важи за всички граж-
дани на Бургас“, поясни 
Апостолов.  

Чф4 Тема на деня15-17 ДЕКЕМВРИ 2020

Търговци изнемогват, зоват за  
освобождаване от общински наеми
Разглеждат докладна за облекчаване на 
дребния бизнес на предстоящата сесия

ОБЯВЯВА:

I. Открита тръжна процеду-
ра за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за про-
дажба на следния недвижим 
имот – частна общинска соб-
ственост, а именно:

Урегулиран поземлен имот 
ХVI-общ, кв.4 по регулационния 
план на  с.Рупча, с площ от 660 
кв.м., актуван с АОС №6265/ 
08.10.2020 г. при следните гра-
ници на имота: УПИ ХV-общ, 
XVII-общ,землище и  улица.

Начална тръжна цена – 
2244,00 (две хиляди  двеста 
четиридесет и четири  лева) 
лв. без ДДС.

Данъчната оценка на имота 
е в размер на 1504,80 (хиля-
да петстотин и четири  лева и 
осемдесет стотинки) лв.

Спечелилият търга да заплати 
окончателно достигнатата цена 
в търга, дължимите данъци и 
режийни разноски в касата на 
Общината или по банков път в 
срок, определен в заповедта по 
чл. 57, ал.1 от НПУРОИ .

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

Определя депозит в размер 
на 30% от началната тръжна 
цена за имота, предмет на търга, 
равняващ се на 673,20 (шест-
стотин седемдесет  и три лева 
и двадесет стотинки),  който 
следва да бъде внесен в касата 
на Общината или по банков път 
по сметка BG72 BUIN 9561 3300 
5061 78, банков код: BUINBGSF  
към Алианц Банк България АД до 

16.00 ч. на 08.01.2021 г.
Дата на провеждане на търга  

- 11.01.2021 г. от 9.00 ч. в ст. 
№ 22 в административната сгра-
да на Община Руен. 

Срок за подаване на заяв-
ления за участие - до 16ч. на 
08.01. 2021 г. в административ-
ната сграда на Община Руен. 

 Оглед на имота да се извърш-
ва до 16.00ч. на 08.01.2021 г. 
включително след подаване на 
молба до кмета на Общината.

II. Определя следните за-
дължителни документи за 
участие:

1. Заявление свободен 
текст;

2.Копие от документ за регис-
трация /Решение за вписване в 
Търговския регистър/;

3. Удостоверение за актуално 
състояние – за ЕТ и ЮЛ;

4. Удостоверение за ЕИК/
БУЛСТАТ;

5. Копие от личната карта за 
участниците – физически лица;

6. Копие от квитанция за вне-
сен депозит;

7. Декларация за предоставя-
не на лични данни;

8. Пълномощно с нотариална 
заверка, когато се участва чрез 
пълномощник.

За справки и контакти : Об-
щина Руен, тел. 05944/6233- 
вътр. 122

МИРЕМ ДЕРВИШ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН
(Заповед № РД-08-835/30.11.20г. 

на кмета на Община Руен)

Ползвателите на общински имоти дават за пример Стара Загора, където общин-
ските наеми са спрени изцяло, и със София, където пък са намалени наполовина

По централните бургаски улици помещенията се изпразват заради кризата
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

15-17 ДЕКЕМВРИ 2020, бр. 433

- Г-жо Савова, през 2020 г. 
Народно читалище “Пробу-
да 1925” с. Пирне празнува 
95-годишен юбилей. Каже-
те ни повече за началото на 
читалищната дейност в се-
лото? Кои са основателите?

- Читалището е огнище! То не 
само възпитава и ограмотява, 
то дава топлина. Въглените на 
духовния живот никога не угас-
ват - те са живите традиции. 
Нашето читалище е дом, огни-
ще, семейство, смисъл, любов, 
благодарност...

НЧ “Пробуда - 1925” е осно-
вано на 25.01.1925 г. Основа-
телите са 33-ма. Те решават, 
че трябва да има център на 
духовния живот в село Пирне 
и дават на читалището името  
“Пробуда”. Дейността му за-
почва с 1500 лв., събрани на 
общоселска вечеринка. Чле-
нове на Първия управителен 
съвет са уважавани пирнен-
ски личности - Въльо Дими-
тров, Иван Николов, Иван Ру-
сев, Петко Дренчев и Стойчо 
Мирчев. В контролния съвет 
влизат Мирчо Пръвчев, Ангел 
Русенов, Ганчо Мангъров. На 
6 юни 1927 г. се отваря първа-
та читалня в зданието на Гос-
подин Атанасов.

- Имате една от най-бога-
тите читалищни библиотеки. 
Каква е историята й?

- През 1932 г. читалнята се 
премества в сградата на Дочо 
Иванов и се отваря три пъти 
седмично. Собственикът е ка-
феджия и в същото време и 
библиотекар. С всяка измина-
ла година библиотечната дей-
ност се разнообразява и раз-
ширява. През 1938 г. библио-
теката разполага с 951 тома 
литература. Особено бързо 
библиотечният фонд нараства 
през 1987-1988 година и дости-
га до 9051 тома, от които 4100 
тома - детска, 3611 - художест-
вена, 1330-отраслова. В момен-
та фондът разполага с 11 571 
тома. Първият платен библио-
текар е Тодор Велев, а с най-
продължителен стаж в библи-
отеката са Янка Савова, Ма-
рия Динева, Пенка Пръвчева 
и Руси Маразов.

- Кога е построена сграда-

та на читалището?
- В годините нуждите на чи-

талището нарастват - и точно 
за тази цел е образуван фонд 
“Постройка сграда на читали-
щето”. През 1936 са набрани 
средства в размер на 36 162 
лв. През 1941 г. се определя и 
място за построяване на сгра-
дата. През 1950 г. фондът нара-
ства на 71 062 лв. От Общината 
в Айтос се отпускат 50 000 лв, 
от ТКЗС - 30 000 лв. Постъпват 
и средства от изнесени с би-
лети пиеси на местната трупа 
- 15 000 лв. Организацията и из-
пълнението на строителството 
се поемат от ТКЗС, с тогаваш-
ния председател Минъо Илиев 
и главния счетоводител Вълчо 
Борисов, който е и председа-
тел на читалищното настоятел-
ство. Първата копка е направе-
на през 1956 г., строежът е за-
вършен през 1958 г. Строител-
ството е извършено от пирнен-
ските майстори Дянко Недел-
чев, Иван Манев, Димитър Вла-

дов, а жителите участват с до-
броволен труд.

- Какво е за Вас читали-
щето?

- То е 38 години от моя жи-
вот, които извървях с обич и ог-
ромно желание. В него израс-
нах и помъдрях. От първия ден, 
в който влязох в читалищна-
та сграда, исках да раздавам 
светлина, да оставя следа... 
Надявам се да съм докоснала 
сърцата на пирненци...

- Пирненското читалище 
винаги е било едно от най-
активните в общината. Кои 
са традиционните дейности 
и празници, които организи-
ране за жителите и гостите 
на селото?

- Читалищната дейност е го-
ряла като буен огън, затих-
вала е като жарава, тлеела 
е като гореща пепел, и отно-
во е лумвал огънят и любовта 
към нови прояви и разнородни 
дейности. Играели са се пиеси, 
кавали са свирили, хора са съ-
бирали пирненци пред читали-
щето. Началото на театрална-
та дейност се слага с пиесата 
“Сватба без годеж”, която се е 
играла през 1928 г. Събрани са 
782 лв., с които се построява 
сцена. Следват пиесите “Въз-
кръснал” през 1929 г., “На бър-
за ръка” - 1933 г.,”Вражалец”... 
По-късно за артисти се при-
вличат учениците Теньо Ман-
гъров, Иван Златанов, Руси 
Киров, Стойка Ангелова и др. 
Приемствеността продължа-
ва и през 1959 г. с “Камък в 
блатото”,”Българи от старо 
време”. Най-активни читалищ-
ни дейци са Васил Епитропов, 
Ани Божанова, Вълчо Борисов, 
Веселин Николов, Манол Русе-
нов... На сцената странджан-

ски песни изпълняват Дойка 
Стоянова, Витка Липчева, Ге-
орги Куртев, Тинка Стамова, 
Ненка Иванова.....

- Богата история. Заради 
пандемията и извънредната 
ситуация не успяхте подоба-
ващо да отпразнувате юби-
лея тази година. Но зная, че 
вложихте огромни усилия 
за подготовката на юбиле-
ен спектакъл.

- Да, така е, за огромно съ-
жаление не само на читалищ-
ните дейци, но и на всички 
пирненци юбилейният спекта-
къл беше готвен с изключите-
лен ентусиазъм. Много боли, 
че въпреки подготовката, ко-
ято направихме за едно при-
казно тържество, не успях-
ме да го представим на живо. 
Това е един прекрасен спек-
такъл, в който се включиха и 
малки, и големи, за да отбе-
лежим тържествено 95-ата го-
дишнина на нашето читали-
ще, което ни е толкова скъпо. 
За нас то е един свят, пълен с 
мъдрост, красота, със звуци и 
багри, с песни и танци - вихре-
ни, чудесни, и със звънливо то-
пло слово! Направихме филм, 
който ще увековечи този сви-
ден спомен.

- Спектакълът не беше 
представен, но успяхте да 
изненадате пирненци пред-
коледно?

- Да, за трети пореден път 
спечелихме проект по Програ-
ма на МК на стойност 1200 лв. 
за попълване на библиотеч-
ния фонд. Имаме много чита-
тели, които искрено се радват 
на този проектен успех.

- На кого искате да бла-
годарите в юбилейната го-
дина?

- Отправям сърдечни бла-
годарности за екипната рабо-
та на отговорника на Пенси-
онерски клуб с. Пирне - Дим-
ка Иванова, и на секретаря на 
кметството Анелия Мерджано-
ва, както и разбира се, на Пен-
ка Стоянова - работник-библи-
отека, за изключителната отда-
деност на читалищното дело. 
Благодаря на всички жители на 
село Пирне, на които читалищ-
ният живот липсва в това труд-
но време. Сигурна съм, че мно-
го скоро отново ще сме заедно 
в обновения ни читалищен са-
лон и заедно ще съпреживява-
ме всички празнични прояви, 
организирани от екипа на НЧ 
“Пробуда 1925” с. Пирне. Чес-
тит юбилей, пирненци!

НП

Нашето читалище е дом, огнище,  
семейство, смисъл, любов, благодарност...

Янка 
Савова:

Секретарят на 
читалището в  
село Пирне за 
историята и 
юбилея на 
културната 
институция

Янка Савова

В читалищната библиотека Подготовка за юбилея

Със знамето на танцов клуб “Пирне”
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Петър ПаНчЕВ, 
“Древният айтос”

В продължение на ве-
кове през Айтос са пре-
минали много европей-
ски пътешественици, по-
сланицп, изследовате-
ли и военни дейци, ко-
ито оставят бележки за 
Айтос и Айтоския край. 
Запазени са и описа-
ния на множество воен-
ни походи и битки, кои-
то са ставали край древ-
ния Айтос.

Съществуващият още 
от римско време град е 
имал и „разкошно укра-
сени бани, които са били 
„най-добри за лечение 
в целия свят”, бил е „чу-

десно градче” с прочути 
пазари и панаири, имал 
е свои крепости и замъ-
ци, служел е за пример 
по отношение на про-
светното дело и е имал 
добре развито земеде-
лие, скотовъдство и пче-
ларство.

Оттук са преминали 
Александър Македон-
ски и персийският цар 
Дарий, римският консул 
Марк Лукул, латински-

ят император Хенрих и 
византийската импера-
трица Ирина, цар Иван 
Александър, шведски-
ят крал Карл ХІІ, тур-
ски султани, фелдмар-
шал Дибич Забалкански 
и още много други исто-
рически личности. Сред 
тях са дукът на Милано 
Антонио Висконти, прес-
тоял шест месеца като 
пленник в крепостта Ае-
тос, барон Йохмус Ка-
тиньола, полският княз 

Христофор Збараски, 
полският дворянин и во-
евода на гр. Хелмно Ян 
Гнински, английският ди-
пломат Рико и профе-
сорът от Оксфордския 
университет Бж. Сиб-
торп, френският дипло-
мат Шарл дьо Пейсонел, 
учените Ами Буе, Феликс 
Каниц, Константин Ире-
чек, Карел Шкорпил, Си-
мон Сейже, голям брой 
полски посланници в Ца-
риград  и др.

“аЙТОС - аВТОТРаНСПОРТ” ЕООД
Новото разписание, считано от 5.12.2020 г.

По общинска транспортна схема:

а. В делниците - отпадат следните курсове:
с. ЛЯСКОВО - 7.20 ч. и 17.15 ч.

с. КАРАНОВО - 12.50 ч.
с. ПЕЩЕРСКО/МЪГЛЕН - 13.00 ч.

Б. Събота - изпълняват се само следните курсове:
с. РАКЛИНОВО - 7.15 ч. и 17.00 ч.

с. ЧУКАРКА - 6.40 ч. и 12.00 ч.

В. Неделя - отпадат всички курсове.

За ГРаД БУРГаС:
а. СЪБОТа - отпадат курсовете в 6.00 ч. и 19.00 ч.
Б. НЕДЕЛЯ - изпълняват се само следните курсове - 7.00 ч, 9.00 ч., 11.00 ч., 
16.00 ч., 18.00 ч.

Новото разписание на М БУС, в сила от 02.12.2020 г.
Бургас - айтос, в делнични дни:
От Бургас - 6.30 ч., 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 11.30 ч., 12.30 ч., 14.30 ч., 16.30 ч., 
17.30 ч., 19.30 ч.
От айтос - 6.30 ч., 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 10.30 ч., 13.30 ч., 15.30 ч., 16.30 ч., 
17.30 ч., 18.30 ч.
Бургас - айтос - в почивни дни:
От Бургас - 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 10.30 ч., 13.30 ч.14.30 ч., 16.30 ч., 19.30 ч..
От айтос - 6.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 11.30 ч., 13.30 ч., 14.30 ч.,17.30 ч., 18.30 ч.

Дукът на Милано Антонио Висконти -  
шест месеца пленник в крепостта Аетос 

ОБЩИНа аЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвър-
ляне на строителни отпадъци в контейнерите за 
битови отпадъци,  речни корита, ниви, горски те-
ритории, пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат 
наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, 
желаещ да депонира строителни отпадъци, тряб-
ва да подаде заявление до кмета на община Ай-
тос, 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 общи-
на Айтос или чрез електронна поща на адрес: 
aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя Иванова – старши 
експерт, Дирекция ТСУРР, стая №6, тел. 0897 
992 321.

ФК „Вихър“ набира деца за 
попълване на отборите, 

участващи в първенства 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. Мин-
чев, 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

ОБЯВЛЕНИЕ
Изгубена дебитна карта - Postbank

на Февзие али - 
търсете я при дежурния в Община айтос, 

срещу лична карта!

Здравейте, скъпи съ-
граждани! 

Здравейте, хора с голе-
ми сърца! 

Организираме ден в под-
крепа на българския пенси-
онер в нужда. Разчитаме на 
Вашето милосърдие и съ-
причастност!

Въпреки епидемична-
та обстановка в страна-
та за поредна година в на-
шия град Айтос се провеж-
да инициативата „Подари 
коледна вечеря на пенси-
онер в нужда“. Със строго-
то спазване на всички из-
искващи мерки! 

Всеки, който иска да по-
могне може да остави да-
рения в поставените кутии 
с логото на „Бъди човек“, 
или в кошовете в търгов-
ските обекти, определени 
за тази цел, но само паке-
тирани продукти.

Всеки един от вас може 
да се включи към кауза-
та ни!

Кутиите са поставени в: 
магазини “Кокала”, “Макси 
Маркет”, магазин “ Петров” 
(до колелото). За повече 
информация може да се 
обърнете към страницата 
ни “Бъди човек- гр. Айтос” 
или 0894259104; 0888881035; 

0897441704.
Приканваме всички хора 

с добри сърца да се вклю-
чат със средства в нужда 
на българския пенсионер. 
Благодарим Ви!

“Бъди човек - гр. айтос”

Благотворителна кампания 
„ПОДАРИ КОЛЕДНА ВЕЧЕРЯ“
Кутии за дарения и кошове за пакетирани 

продукти има в шест търговски обекта

Съобщение

Община Айтос уведомява всички собственици на до-
машни любимци, че съгласно Закона за ветеринарно-
медицинската дейност (ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замър-
сяват обществени места, като почистват мястото след 
дефекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опас-
ност за хора или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежела-
но размножаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съ-
образяват с физиологичните, анатомичните и поведен-
ческите им характеристики и да не допускат застраша-
ване на тяхното здраве.

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

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

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

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

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

на места, обозначени от общините със забранителни 
знаци

За неспазване на гореописаните законови задълже-
ния ще бъдат налагани административно-наказател-
ни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



СУ „Христо Ботев“ - 
Айтос отново има повод 
да се гордее със свой 
възпитаник. Зорница 
Денкова от XI клас без-
апелационно спечели 
първото място в На-
ционалния ученически 
конкурс на Национален 
клуб “Родолюбие”, под  
ръководството на пре-
подавателя по история 
Николай Димитров.

През октомври завър-
ши класирането по за-
ключителния етап на 
ХХVІІ-я Национален уче-
нически конкурс, орга-
низиран от Национал-
ния клуб “Родолюбие”, 
под наслов “Учредяване 
на Българската Екзар-
хия - 1870 година - ве-
нец на Църковно-наци-
оналните борби”. За съ-
жаление на участниците 
- ученици и учители, по-
ради извънредната об-

становка в страната, це-
ремония по връчване на 
наградите в присъстве-
на форма не се състоя. 
По-важно е, че до учас-
тие в националния кръг 
беше допусната Зорни-
ца Пламенова Денкова 
от ХІ клас на СУ „Хрис-
то Ботев“, с консултант 
Николай Димитров.

“Моля да предадете 
нашите благодарности 
на ученичката и учите-
ля-ръководител за ак-
тивното участие в кон-
курса. Грамотите и на-
градите ще бъдат из-
пратени до училище-
то по подходящ начин”, 
пише в специално пис-
мо председателят на 
Обществения съвет на 
НК “Родолюбие” д.ик.н. 
Янка Такева, до дирек-
тора на училището Пен-
ка Кирязова.

НП
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Единадесетокласничката Зорница 
Денкова с първо място в Национален 

конкурс на НК „Родолюбие“

Дукът на Милано Антонио Висконти -  
шест месеца пленник в крепостта Аетос 

До 16 декември избираме най-добрите 
в спорта на община Айтос за 2020 г.

Уважаеми граждани на общи-
на Айтос, 

В изпълнение на Закона за ре-
гионалното развитие и в отговор 
на предстоящите предизвикател-
ства пред новия програмен пери-
од на Европейския съюз, старти-
ра разработването на План за ин-
тегрирано развитие на община Ай-
тос за периода 2021-2027 г. Негова-
та основна цел е да определи ос-
новните приоритети, задачи и по-
соката за развитие на общината 
през следващите 7 (седем) години. 
Ето защо, Вашето мнение, идеи и 
оценка за процесите и насоките за 
развитие на общината са изключи-
телно важни и ценни за нас. Анкет-

ната карта е достъпна на следния 
интернет адрес: https://forms.gle/
WDpCQsHVqYjA2uJx7 

Можете да попълните анкетната 
карта в официалния сайт на Об-
щина Айтос https://aytos.bg. Мне-
нието на всеки от Вас е важно за 
изработването на План 2021-2027 
г.! Получените резултати ще бъдат 
взети предвид и използвани при 
подготовката на План за интегри-
рано развитие на община Айтос 
за периода 2021 – 2027 г.

Предварително Ви благода-
рим за Вашата ангажираност, 
мнения и изразена позиция !

Зорница Денкова Николай Димитров

Милен Киряков от Айтос 
е решил да изненада пре-
дпразнично Общинска-
та администрация. Преди 
Рождество Христово Ки-
ряков е готов да дари на 
всеки служител в града и 
населените места на об-
щината луксозно издание 
на Библията. “Бог ми раз-
кри, че хората в общината 
не са готови за тези теж-
ки времена, в които живее 
цялото човечество. Мно-
го християни не са проче-
ли и ред от Библията. Хо-
рата днес са скептично и 
консервативно настрое-
ни, трябва им повече вяра. 
Мисля, че служителите от 
администрацията могат да 
дадат пример на останали-
те”, разказва за дарение-
то пред НП Киряков.

Луксозното издание е 
на Светия синод и фонда-
ция „Приятели на Бълга-
рия“. Фондацията е пре-
доставила и детски биб-

лии, които Киряков ще 
раздаде на децата от І до 
VІІІ клас, като вече е во-
дил разговори с директо-
рите на училищата в гра-
да. А на учениците от ІХ до 
ХІІ клас Киряков ще дари 
“Новите завети”, също от-

печатани от Фондацията. 
„Божието слово е исти-
ната, затова всеки тряб-
ва да се докосне до него 
преди големия християн-
ски празник“, казва още 
Киряков.

НП

Айтозлията Милен Киряков 
с коледен подарък за 
общинари и ученици

анкетна карта
За изготвяне на План за интегрирано развитие (ПИРО)  

на община айтос за периода 2021-2027 г.

Вашите мнения, идеи и 
оценки са важни за 

развитието на община Айтос

Малко повече от 24 
часа остават до края на 
онлайн гласуването за 
Спортист, Треньор и От-
бор на община Айтос за 
2020 г. 4304 души са гла-
сували за Спортист №1, 
но до момента изборът 
на Треньор и Отбор не е 
достатъчно представите-
лен - съответно 561 и 106 
гласа. Побързайте, за-
щото фаворитите трябва 
да бъдат определени на 
16 декември (сряда).

Община Айтос тради-
ционно организира това 
онлайн състезание на 
най-добрите в спорта 

на официалния си сайт, 
а гражданите определят 
кои да са Спортистът, 
Треньорът и Отборът, ко-
ито заслужават да бъдат 
№1 на 2020 година.

До 2015 г. най-добри-
те в спорта бяха опре-
деляни с анкетни карти 
- по точкова система и 
със сравнително малкия 
брой гласове на спортни 
деятели и треньори. За 
първи път, през м. ноем-
ври 2016 г. Община Айтос 
взе решение най-добри-
те в спорта да бъдат оп-
ределени от гражданите 
с гласуване на онлайн 

платформата на сайта 
www.aytos.bg.

Няма възрастови огра-
ничения - всеки граж-
данин на община Айтос 
може да посочи своя фа-
ворит за Спортист, Тре-
ньор и Отбор на 2020 го-
дина. Гласувайте, като 
не забравяте преди това 
да се информирате за 
спортните постижения 
на номинираните. Ин-
формацията за всеки 
един от спортистите, 
треньорите и отборите е 
предоставена на сайта 
от спортните клубове.

Гласувайте!



Да помогнем на Борис! Дарителската кутия е в супермаркет 
РАФИ на Колелото - гр. Айтос, ул „Славянска“ 9

Един млад поетичен та-
лант на СУ “Христо Ботев” 
- Айтос се нареди сред фи-
налистите на Втория ре-
гионален конкурс за дет-
ска поезия на тема “Моя-
та мечта 2020 г.“ Престиж-
ното трето място в своя-

та възрастова група 
заслужи 12-годишна-
та Магдалена Раде-
ва за стихотворение-
то “Моят път”.

Конкурсът е органи-
зиран от Центъра за 
млади таланти в град 

Бургас, който от десет 
години открива млади 
дарования и успешно 
реализира техните меч-
ти. Наградата за Маги 
е особено ценна, като 
се има предвид, че дет-
ските творби се оценя-
ваха от жури, предсе-
дателствано от големия 
български поет и дра-
матург Недялко Йорда-
нов и с членовете - мла-
дата бургаска поетеса 
Яна Вълчева и извест-
ната българска авторка 

на детска литература Радо-
стина Николова.

Целта на конкурса е да от-
крие, популяризира и под-
помогне развитието на дет-
ски таланти в областта на 
литературата и да им оси-
гури възможност за творче-
ска изява. Конкурсът за на-
писване на стихотворение 
беше организиран за деца 
от 7 до 12 години, разделени 
в 3 възрастови групи.

Финалистите бяха обяве-
ни на 9 декември на уебсай-
та на организаторите 
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12-годишната Магдалена Радева от Айтос сред 

финалистите на поетичния конкурс „Моята мечта“ Благотво

ИЗПЪЛНЕНИЕ На СТРаТЕГИЯТа За ВОДЕНО  
ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РаЗВИТИЕ  

На МИГ – аЙТОС ПРЕЗ 2020 год., В ЦИФРИ
МИГ – Айтос изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на осно-

вание Споразумение №РД 50-146 от 21.10.2016 г., сключено между Управляващия орган на ПРСР 
– Министерство на земеделието и храните и  горите и Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Ай-
тос“ за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамки-
те на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Средствата за  подпомагане на местната общност (стопански, публичен и нестопански сек-
тори) за  финансиране на дейности, допринасящи за изпълнение на Стратегията за водено от 
общностите местно развитие са в размер на 2 933 745.00 лв. 

През 2019 год. МИГ-Айтос активно заработи за обявяване и реализиране на приеми на про-
ектни предложения по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Към 
края на 2020 год. МИГ има обявени и приключени 8 бр. процедури за прием на проектни пред-
ложения за финансиране по всички мерки от стратегията. В рамките на приемите са постъпили 
общо 21 проекта. Одобрените проектни предложения от МИГ-Айтос са 19. От тях 4 проекта са 
подадени от община Айтос, останалите 15 проектни предложения са на местния бизнес.

 
Таблица1 Изпълнение на СВОМР по някои от основните индикатори

Код и наименование на мярката 
Брой полу-
чени проек-
ти  в МИГ

Брой одо-
брени про-

екти от 
МИГ

Общ размер на до-
пустимите разходи, 
одобрени от МИГ

Безвъзмездна финан-
сова помощ. одобре-

на от МИГ

Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски сто-
панства 2 2 398 856,81 199 428,40

Мярка 4.2.Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти; 2 2 393 264,00 196 632,00

Мярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на не-
земеделски дейности 13 11 1 128 062,27 820 071,71

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, по-
добряването или разширяването на всич-
ки видове малка по мащаби инфраструк-
тура;

3 3 1 115 457,88 1 115 457,88

Мярка 7.5 Инвестиции за публично полз-
ване в инфраструктура за отдих, туристи-
ческа инфраструктура

1 1 194 250,00 194 250,00

Общо: 21 19 3 229 890,80 2 525 839,90
Източник: Собствени изчисления на база на  данни от ИСУН и МИГ

Таблица 2 Работни места

Код и наименование на мярката 
Брой планира-
ни раб. места в 

СВОМР

Брой планирани раб. 
места в одобрените от 

МИГ проекти

Мярка 4.1.1 Инвестиции в земеделски стопанства 4 4

Мярка 4.2.1.Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопан-
ски продукти; 5 8

Мярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 17 16

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширява-
нето на всички видове малка по мащаби инфраструктура; 6 1

Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за от-
дих, туристическа инфраструктура 0 1

Общ брой 32 30

Източник: Собствени изчисления на база на данни от ИСУН и МИГ

Към настоящия момент ДФ „Земеделие“ е одобрил 2 проекта, за които са сключени и административ-
ни договори за финансиране:

На 9 юни 2020 г., беше подписан първият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 	
за изпълнение на проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Айтос” (улици 
с. Поляново и с. Малка поляна)” към  Стратегията за ВОМР на  СНЦ„МИГ- Айтос“. Проектът е по процедура 
BG06RDNP001-19.226 МИГ-Айтос Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общо допустимите  разходи по проекта са на стой-
ност 334 957.38 лева. Одобрената  безвъзмездна финансова помощ е в размер на 279 535,86. лева. 

На 19.11. 2020 год. беше сключен административен договор между „Хелиос Милк“ ЕООД, Държавен 	
фонд „Земеделие“ и сдружение „Местна инициативна група – Айтос “ за одобрен проект „Модернизация 
на млекопреработвателно предприятие“ по процедура BG06RDNP001-19.331 МИГ-Айтос Мярка 4.2.1 “Ин-
вестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общности-
те местно развитие на територията. Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със За-
повед на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ от 28.09.2020 г. Сумата на общо одобрените раз-
ходи по проекта е 194 650,00, а одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 
97 325,00 лева. 

Активизирането на общността и най-вече на предприемаческата инициатива , потвърдено от броя на 
представените проекти, представляват основно постижение в областта на добавена стойност от прилага-
нето на СВОМР чрез подхода ЛИДЕР на този етап, като до края на стратегията със сигурност този ефект 
ще нараства. За съжаление все още е налице сериозно забавяне на договорирането и финансирането на 
проектите на бенефициентите по ПРСР на МИГ.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД За РаЗВИТИЕ На СЕЛСКИТЕ РаЙОНИ -
ЕВРОПа ИНВЕСТИРа В СЕЛСКИТЕ РаЙОНИ

СНЦ „МЕСТНа ИНИЦИаТИВНа ГРУПа – аЙТОС”

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 популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

МОЯТ ПЪТ

Моята мечта голяма

е да стана като мама.

Да съм умна, работлива,

весела и услужлива!

Искам да се уча много,

затова използвам лого:

Който учи като дете,

умен той ще порасте.

Голяма ще порасна аз,

Ще сменям бързо клас след клас.

Отлично ще се дипломирам

и за колежа ще се взирам.

И него ще завърша с песен,

защото пътя следвам лесен.

Учител аз ще ставам, знам -

това е моят път голям!

Магдалена Радева - 12 г.

Магдалена Радева

Оценката на журито за творбата на 
Маги



Георги РУСИНОВ

Увеличават се свобод-
ните места за паркиране 
в „синята зона“ на Бургас. 
Това заяви пред „Черно-
морски фар“ директорът 
на ОП „Транспорт“ Ан-
дрей Рунчев. Откакто е 
въведен частичният лок-
даун до 21.12.2020-а със 
заповед на министър Кос-
тадин Ангелов, свободни-
те места за паркиране са 
с 20-30% повече.

„Всеки, който се разхо-
ди из центъра, може да 
види, че няма много коли. 
Хората явно наистина 
спазват мерките и си сто-
ят вкъщи и не излизат без 
причина. Затварянето на 
детските градини, учили-
щата и заведенията опре-
делено също е причина за 
по-малкото автомобили в 
центъра“, посочи Рунчев.

В същото време гражда-
ни на Бургас не желаят 
„синята зона“ да работи в 
извънредната епидеми-

ологична обстановка, в 
която се намираме до 
21.12.2020-а. От „Органи-
зация за защита на бъл-
гарските граждани“ (ОЗБГ) 
са входирали писмо до 
председателя на Общин-
ски съвет – Бургас проф. 
Севдалина Турманова.

„Обръщам се към Вас с 
въпрос, касаещ всички 
граждани на Бургас. През 
месец март 2020-а, когато 
броят на заболелите с 
COVID-19 беше драстично 
по-малък, Община Бургас 
предприе редица ефек-
тивни противоепидемич-
ни мерки за справянето с 
извънредната ситуация. 
Една от тях беше премах-
ването на „синята зона“ и 
по този начин да се обле-
кчи придвижването на 
бургазлии. Сега, когато 
броят на заболели с 
COVID-19 е доста по-го-
лям, това не се прави“, 
пише Бисер Русимов от 
организацията.

Затова той предлага 

„синята зона“ да бъде пре-
махната докато трае на-
стоящата заповед на ми-
нистър Костадин Ангелов 
до 21.12.2020-а. В случай 
че извънредната обста-
новка бъде удължена, то и 
„синята зона“ да продъл-
жи да не работи, предла-
гат още от ОЗБГ.

Андрей Рунчев обаче е 
на мнение, че няма резон 
за искането им и „синята 
зона“ трябва да продължи 
да функционира. 

„За какво да я спираме 
„синята зона“? Става въ-
прос за няколко дена, в 

които има частичен лок-
даун. Ако някой иска да 
слиза да пие кафе с прия-
тели в центъра и да се 
възползва от безплатна 
зона, то няма смисъл, за-
щото заведенията не ра-
ботят. Отделно от това, 
през март, когато я спрях-
ме, получихме множество 
оплаквания от живеещи в 
обхвата й. Тогава зоната 
не работеше и имаше 
струпване на автомобили, 
а хората не можеха да се 
възползват от правото си 
да паркират близо до до-
мовете си“, каза той.

Повече места  
за паркиране в „синя зона“
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Чф

местна

След локдауна

Граждани желаят тя да не работи 
в извънредната обстановка

Георги РУСИНОВ

Общинският съветник от 
БСП и зам.-председател на 
Общински съвет – Бургас 
Живко Господинов е входи-
рал докладна записка за ре-
монт на улица в село Извор. 
Става въпрос за улица „Ве-
ла Пеева“.

Местните са поставили 
пред него въпроса за ремон-
та на улицата, която от сним-
ките се вижда е в отчайващо 
състояние. 

„Улицата от години се нуж-
дае от ремонт, но не попада 
в обхвата на избраните за 
ремонтни дейности улици и 
тротоарни настилки“, пише 
той в докладната.

Затова Господинов пред-
лага Община Бургас да пред-
приеме действия за ремонта 
й, а средствата да бъдат за-
ложени в Бюджет 2021.

Георги РУСИНОВ

Ще се разшири ли учи-
лището в Сарафово. Това 
пита общинският съветник 
от ДБГ Костадин Андонов. 
В писмо до кмета на Об-
щина Бургас Димитър Ни-
колов той посочва, че се е 
срещнал с местни жители, 
които са повдигнали въ-
проса пред него.

„ОУ „Христо Ботев“ има 
спешна нужда от разши-
ряване на сградния фонд. 
Пояснявам, че училището 
в момента разполага с ед-
ва 8 стаи за провеждане 
на учебния процес. През 
учебната 2020/2021 учени-
ците се обучават в двойни 
паралелки. Необходимо е 
да бъдат предприети 

спешни действия по раз-
ширяване на базата. 
Имайки предвид, че част 
от родителите нямат въз-
можност и не желаят де-
цата им да пътуват извън 
рамките на квартала, а и 
сами разбирате, че за 
първокласници това ще 
бъде труден процес“, пи-
ше Андонов.

Той пояснява, че освен 
недостига на кабинети, 
има необходимост и от 
изграждане на съблекал-
ня към физкултурния са-
лон.

„ОУ „Христо Ботев“ не 
разполага с подходяща 
спортна база. Липсата  
на мултифункционална  
спортна площадка лишава 
учениците да се занима-

ват ефективно със спорт. 
От ръководството на учи-
лището споделиха, че в 
предизборната си про-
грама сте заложили като 
приоритет разширението 
и модернизирането на ба-
зата. Във връзка с това 
училищното ръководство 
е изготвило работен про-
ект, съгласуван с ресурс-
ния заместник-кмет Йор-
данка Ананиева, на стой-
ност от 30 000 лева. Про-
ектът е „замразен“ от 
март поради ситуацията с 
коронавируса“, добавя 
общинският съветник.

Андонов пита кога се 
предвижда да започне 
разширяването на учили-
щето и има ли средства 
за това Община Бургас.

Родители в Сарафово настояват 
за разширяване на училището

Общински съветник иска  
ремонт на улица в Извор



Михаил КОЛЕВ

Язовир „Цонево” е запо-
чнал отново да се пълни с 
вода, съобщи пред вестник 
„Черноморски фар” кметът 
на руенското село Добро-
мир Мехмед Смаил. През 
последните дни в язовира, 
който пресъхна през лято-
то, се е забелязало леко 
покачване на водното му 
ниво, каза още кметът. 
Причината е дъждът, който 
се е излял  над района.

Язовир „Цонево” обхва-
ща територията на област 
Варна и малка част от об-
ласт Бургас, която е имен-
но в землището на село 
Добромир. Местните от 
месеци се надяваха да за-
вали обилен дъжд, който 
да спаси положението.

„Нямаше молитва, кога-
то ходехме на джамия или 
църква, в която да не се 
помолим да завали дъжд и 

„Цонево” отново да се на-
пълни с вода”, каза още 
Смаил.

Новината за „съживява-
нето” на язовир „Цонево” 
бързо се е разпространи-
ла сред жителите на село 
Добромир, които вече са 

обнадеждени отново да 
видят водния басейн както 
преди. 

Хората в руенското село 
се молят и в следващите 
дни да има валежи, за да 
може язовирът да се на-
пълни още повече с вода. 

Въпреки тежката ситуация 
до водна криза в Добро-
мир не се е стигнало, уве-
ри кметът Мехмед Смаил. 
Водата на „Цонево” се из-
ползва от местните за на-
поителни, но не и за питей-
ни нужди. 

Силвия ШАТЪРОВА

Партия „Възраждане“ 
се опита да направи 
нов протест, свързан с 
водната криза на Бур-
гас. Присъствието на 
активисти бе малко, а 
граждани липсваха. 
По-малко от 10 човека 
се събраха пред сгра-
дата на областната ад-
министрация в края на 
миналата седмица.

Активисти отново на-
помниха, че не се очак-
ва водна криза, а дър-
жавата реагира твърде 
бавно и не виждат 
ефективни мерки, а 
проблемът се задълбо-
чава.

„Още през януари ние 
сигнализирахме, че ни-
вото на Камчия нама-
лява. Едва сега започ-
наха да се прехвърлят 
язовири и да се прави 
нещо“, обясни Алексан-
дър Койчев.

„Имаше уверение от 
институциите, че ще 
правят водопроводи от 
язовирите „Порой“ и 
„Ахелой“ към Камчия. 
Факт е, че за това из-
пълнение са необходи-
ми 11-12 месеца и няма 
как да стане до май, за-
щото все още не са за-
почнали ремонтите“, 

заяви Звезделина Ка-
равелова от Несебър.

Според нея под за-
плаха е и туризмът, за-

щото миналия сезон е 
бил нормален и не е би-
ло необходимо  макси-
мално водоподаване, а 

следващият е под за-
плаха. 

Партийните членове 
са категорични, че е 

погрешно мисленето, 
че валежите са един-
ствено достатъчни, за 
да се напълнят язови-

рите, а общото им мне-
ние е, че институциите 
са закъснели с мерки-
те.

Рехав протест  
срещу водната криза в Бургас 
Мерките за справянето с нея - твърде закъснели

Общинският съветник от 
БСП Йордан Георгиев е ка-
тегоричен, че проблемът 
идва от лошия модел на уп-
равление на водите в стра-
ната. Язовирите са подчи-
нени на Министерство на 
земеделието и храните, 
Министерство на околната 
среда и водите и Минис-
терство на регионалното 
развитие. 

„Не може Министерство 
на земеделието и храните  
да отговоря за язовири за 
напояване, за Напоителни 
системи, МРРБ -за водо-
снабядването, Министер-
ство на икономиката за 
електроцентралите, а 
МОСВ-за изпускането и 
биологичното им  равнове-
сие. Това е несериозно ка-
то структура и модел за 
разрешаването на пробле-
мите“, заяви Георгиев. Той 
припомни, че е крайно не-
уважително на извънред-
ната сесия на Общински 
съвет-Бургас, подчинена 
на водната криза МОСВ да 
не прати свой представи-

тел. Близо два часа на 1 
декември съветници  деба-
тираха по проблема, из-
слушваха кмета Димитър 
Николов, представителя 
на Напоителни системи и 
изпълнителния директор 
на ВиК- Бургас -инж.- Ган-

чо Тенев. Липсваше обаче 
представител на Екоми-
нистерството. В крайна 
сметка тогава съветниицте 
решиха да изпратят писма 
до МОСВ и 

МРРБ, които трябва да 
представят краткосрочни-

те и дългосрочни мерки, 
чрез които няма да допус-
нат водна криза в Бургас. 
Това  поиска местният пар-
ламент от двете ведом-
ства. Предложението бе 
на съветника от ГЕРБ Бой-
чо Георгиев и беше прието 
единодушно от колегите 
му.

Извънредното заседа-
ние на Общинския съвет  
бе предизвикано от изказ-
ване на министър Емил Ди-
митров преди дни в парла-
мента. Тогава екоминистъ-
рът обяви, че през май пи-
тейната вода на бургазлии 
ще свърши и градът е за-
плашен да повтори сцена-
рия „Перник“.

„Все още не знам дали 
имаме отговор от минис-
терствата. Спешните мер-
ки, които се взеха за 
включването към дерива-
ция „Камчия“, са резултат 
от капацитета и експерти-
зата на инж. Ганчо Тенев, 
а не от действията на пра-
вителството“, допълни Ге-
оргиев. Той е категоричен, 

че средствата от 60 млн. 
лева за ремонт на язови-
рите и кулите ще бъдат ус-
воени чрез обществени по-
ръчки и по -скоро от фир-
мата, която вече е спече-
лила поръчка чрез възла-
гане на нов договор, за да 
се направи  ремонта спеш-
но. 

„Това, което трябва да 
се извърши, са ремонти на 
язовирните стени и на ку-
лата, те спокойно могат да 
се извършат чрез тази про-
цедура, не директно, а ка-
то покана с тези три фир-
ми. Докато деривацията 
трябва да бъде възложена 
инженерингово по всички 
правила на обществените 
поръчки за такива обекти“, 
заяви той  като цитира раз-
говор с шефа на ВиК, кой-
то му обяснил каква е про-
цедурата по поръчките. 

Решението за обявява-
нето на  бедствено поло-
жение на територията на 
две общини  Георгиев обяс-
ни като кризисен ПР на 
екоминистъра.

Йордан Георгиев - общински съветник от БСП:

Докато три министерства управляват водите, трудно ще се реши въпросът 

„Черноморски фар“

Статутите на двата 
язовира „Порой“ и 
„Ахелой“ бяха сменени 
с решение на правител-
ството. Процедурата е 
заради водната криза в 
Бургас и заради нала-
гащия се байпас към 
язовир „Камчия“. Така 
те се превръщат от язо-
вири за напояване в 
питейни. Имотите - пуб-
лична държавна соб-
ственост, се предоста-
вят безвъзмездно за 
управление на област-
ния управител на об-
ласт Бургас. Така се 
осигурява възможност 
за обезпечаване на до-
пълнителни водни коли-
чества за питейно-би-
тови нужди на населе-
ни места в областта, 
тъй като поради ясно 

изразена тенденция на 
засушаване през по-
следните години, към 
настоящия момент има 
намаляване на водните 
обеми в основния водо-
източник - язовир „Кам-
чия“.

Язовирите, които до-
сега са управлявани от 
Министерството на зе-
меделието, храните и 
горите, ще бъдат стопа-
нисвани и поддържани 
от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕАД, гр. 
Бургас въз основа на 
договора за стопанис-
ване, поддържане и 
експлоатация на ВиК 
системите и за предос-
тавяне на ВиК услуги с 
Асоциацията по водо-
снабдяване и канали-
зация в областта, на ко-
ято областният управи-
тел е председател.

Промениха 
статута на „Порой“ 

и „Ахелой“, 
ще ги стопанисва 

ВиК - Бургас

Язовир „Цонево”  
започна да се пълни с вода
Глътка наДежДа:
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КонфликтИ

У В Е Д О М Л Е н и Е

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условия и ре-
да за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда, се уведомяват всички заинтересоване 
лица относно инвестиционното предложение:

Вътрешно преустройство на тавански етаж в трети 
жилищен етаж с увеличение на надзида и плосък по-
крив на жилищната сграда в УПИ Х-1858, кв.140 в 
гр.Поморие.

Възложител на проекта е:  Мария Тодорова Праща-
кова и Стоил Тодоров Пращаков.

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

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

тел.0893068537, www.alexok.com



Михаил КОЛЕВ

Феновете на „Нефтохи-
мик” скочиха на играчите 
и ръководството на отбо-
ра след позора в Разград 
миналия понеделник. 
Както вече стана ясно, 
футболистите обявиха 
бойкот заради неизплате-
на премия и заплата и не 
се качиха в автобуса за 
гостуването на „Лудого-
рец 2”. Така се стигна до 

срамната ситуация – 
„шейховете” да излязат с 
едва седем играчи срещу 
втория отбор на „орлите”. 
Впоследствие срещата бе 
и прекратена. 

При домакинството на 
бургазлии срещу „Спор-
тист” (Своге) привърже-
ниците издигнаха транс-
паранти на стадион „Ла-
зур”, които бяха повече 
от красноречиви: „Пари-
те са за вас! Срамът е за 

нас!”. Феновете трудно 
ще преглътнат онова, ко-
ето изпитаха на 7 декем-
ври, защото заради фи-
нансови неуредици меж-
ду ръководство и футбо-
листи срамното петно бе 
лепнато за цял живот на 
името „Нефтохимик” и не-
говите поддръжници. 

Междувременно бурга-
ският клуб загуби послед-
ния си мач за есенния по-
лусезон и 2020-а година. 
„Шейховете” отстъпиха 
на „Спортист” (Своге) с 
2:4. 

Така с актив от 10 точ-
ки „Нафтата” ще зимува 
на последно място във 
Втора лига. 

Въпреки тежката ситу-
ация в клуба, новият соб-
ственик на „Нефтохимик” 
Анелия Златкова обяви 

преди дни пред вестник 
„Черноморски фар”, че 
отбора го чака добро бъ-
деще и втория полусезон 
ситуацията ще е далеч по-
оптимистична.

След края на срещата 
със „Спортист” наставни-
кът на бургазлии Николай 
Кръстев заяви, че ще по-
даде своята молба за на-
пускане. Той определени 
положението в „Нефтохи-
мик” като изключително 
тежко. Кръстев добави, 
че ръководството на ня-
колко пъти е излъгало от-
носно това кога треньо-
ри и играчи ще получат 
дължимото им. Според 
него в отбора трябва да 
се направят кардинални 
промени, за да се постиг-
нат положителни резул-
тати. 
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Националът Георги Костадинов-Меч-
ката започна като титуляр и игра цял 
мач при загубата на „Арсенал” (Тула) 
от „Химки” с 0:1 в двубой от 18-ия кръг 
на руската Премиер лига. Единствено-
то попадение в мача падна в 12-ата ми-
нута, когато се разписа Иля Кухарчик. 
До края на мача „Арсенал” упражни се-
риозен натиск, като нанесе цели 15 уда-
ра към вратата на съперника, но така и 

не стигна поне до равенство. Така „Хим-
ки” удължи серията си от мачове без 
загуба на пет срещи и събра 22 точки, 
които му отреждат 11-ото място във 
временното класиране. Тимът на Кос-
тадинов, който е родом от Царево, е 
13-и с 14 точки, като няма победа вече 
в седем мача поред. В следващия кръг 
„Арсенал” гостува на „Ротор”, докато 
„Химки” е домакин на „Локомотив”.

СКАНДАЛ Мечката и „Арсенал” 
записаха загуба

Треньорска оставка и фенски 
протест в „Нефтохимик”

Чф

ФУтБОЛ

„Черноморски фар”

Футболният „Созопол” 
приключи годината с побе-
да. „Небесносините” побе-
диха с 2:0 като гости отбо-
ра на „Миньор” (Перник). В 
началото на мача „жълто-
черните" пропуснаха две 
добри възможности за гол 
и бързо бяха наказани.

В 24-ата минута гостите 
поведоха чрез Иван Колев, 
а в 60-ата минута Сава Са-
вов удвои с удар с левия 
крак. 

С успеха си момчетата на 
Маргарит Димов се нами-
рат на девето място в кла-
сирането на Втора лига, с 
актив от 21 точки.

„Созопол” приключи 
годината с победа

4 Николай Кръстев избухна 
след последния мач
4 Феновете скочиха на 
играчи и ръководство

Михаил КОЛЕВ

Баскетболният „Черноморец” 
(Бургас) картотекира и четвърто-
то си чуждестранно попълнение 
за новия сезон - Уендел Люис. 
„Акулите“ обявиха привличането 
на американския център още в 
края на септември, но той прис-
тигна в Бургас едва преди дни. 

С привличането на Люис се-
лекцията в клуба вече е приклю-
чена, заявиха от щаба на бургаз-
лии пред вестник „Черноморски 
фар”.

Американецът направи своя 
дебют за „Черноморец” тази съ-
бота при гостуването на „Левски-
Лукойл”, завършило при резул-
тат 81-68 в полза на столичани. 

„Черноморец” картотекира 
американски център

БаСКЕтБОЛ

„Дентален център 1- Бургас” ЕООД,  
съгласно Решение № 2/ 30.11.2020 г. 

на управителя на Дружеството

ОБЯВЯВА
Открива се процедура за провеждане на публичен опо-

вестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем 
за временно и възмездно ползване за срок от 1 /една/ 
година на свободни нежилищни имоти, собственост на 
„Дентален център 1- Бургас“ ЕООД, които не са необхо-
дими за нуждите на Дружеството, както следва:

1.1. Помещение от 45.62 /четиридесет и пет цяло и 
шестдесет и две стотни/ кв.м. с общите части, кабинет 
№ 1, находящо се на етаж 1 /първи/ от сградата на ул. 
„Александровска” № 120, гр. Бургас, което да се използ-
ва за дейност в сферата на медицинското и здравното 
обслужване за производство на специализирани меди-
цински и помощни средства, с начална месечна наемна 
цена в размер на 729.92 лв. /седемстотин двадесет и де-
вет лева и деветдесет и две стотинки/ без ДДС, стъпка 
за наддаване в размер на 72.90 лв. /седемдесет и два 
лева  и деветдесет стотинки/ без ДДС.

Депозита за участие в конкурсната процедура е в раз-
мер на 2189.76 лв. /две хиляди сто осемдесет и девет  
лева и седемдесет и шест стотинки/.

1.2. Помещение от 22.81 /двадесет и две цяло и осем-
десет и една стотни/ кв.м. с общите части, кабинет № 
3, находящо се на етаж 1 /първи/ от сградата на ул. „Алек-
сандровска” № 120, гр. Бургас, което да се използва за 
дейност в сферата на медицинското и здравното обслуж-
ване за производство на специализирани медицински и 
помощни средства , с начална  месечна наемна цена в 
размер на 364.96 лв. /триста шестдесет и четири лева и 
деветдесет и шест стотинки/ без ДДС, стъпка за надда-
ване в размер на 36.50 лв. /тридесет и шест лева и пет-
десет стотинки/ без ДДС.

  Депозита за участие в конкурсната процедура е в 
размер на 1094.88 лв. /хиляда деветдесет и четири ле-
ва и осемдесет и осем стотинки/.

2. Утвърдена е документация за конкурса, както след-
ва: Заявление за участие в конкурс /приложение № 1/, 
Декларации /приложение № 2/, Договор за наем- про-
ект /приложение № 3/, Наддавателно предложение /при-
ложение № 4/ и Решение на Управителя на „Дентален 
център 1- Бургас“ ЕООД.

3. Необходимото за извършване на дейността оборуд-
ване следва да се осигури от бъдещите наематели. Кан-
дидатите следва да са български юридически лица, с 
предмет на дейност в областта на медицинското и здрав-
ното обслужване за производство на специализирани 
медицински и помощни средства, като през последните 
две години не са извършвани промени в правно-органи-
зационната форма, дружествените дялове и управлени-
ето на дружеството, дружеството да е реализирало пе-
чалба в поне една от последните две години преди 2020 
година.

4. Конкурсът  ще се проведе на 18.12.2020 г., от 10.00 
часа, в сградата на Дентален център 1- Бургас, на ул. 
„Александровска“ № 120, ет. 2, в кабинета на управите-
ля .

5. Определеният размер на депозита за участие в кон-
курсната процедура, следва да бъде внесен по банкова 
сметка на „Дентален център 1- Бургас“ ЕООД, при Бан-
ка: Уникредит Булбанк , BIC: BG68UNCR70001522848600, 
IBAN: UNCRBGSF.

6. Определената цена на конкурсната документация е 
в размер на 110 /сто и десет/ лева без ДДС, които да бъ-
дат внесени по банкова сметка на „Дентален център 1- 
Бургас“ ЕООД посочена в т.5 по горе невъзстановими 
след приключване на процедурата. Документацията за 
участие в конкурсите се закупува в Дентален център 1- 
Бургас, на ул. „Александровска“ № 120, ет 1, стая - сче-
товодство, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за учас-

тие в конкурса е до 16.00 часа на 16.12.2020 г. .
7. Заявления за участие в конкурса се подават всеки 

работен ден от 09.00 до 16.00 часа в Дентален център 
1- Бургас, на ул. „Александровска“ № 120, ет. 1, стая 
счетоводство, лично от кандидатите или от техни упъл-
номощени представители в запечатани непрозрачни пли-
кове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точ-
ното наименование на физическото/ юридическото ли-
це и съответно неговия ЕГН/ ЕИК, както и помещението, 
за което кандидатства. 

7.1. Към заявленията, кандидатите представят и след-
ните документи:

-наддавателно предложение, поставено в отделен за-
печатан непрозрачен плик, подписан и надписан от кан-
дидата с посочване на имената му, както и помещение-
то, за което кандидатства;

-заверено от кандидата копие на удостоверение за ак-
туално състояние, издадено не по-късно от 1 мес. /един 
месец/ от подаване на предложението;

-документ за представителна власт на лицето, подпи-
сало предложението, когато се подава от пълномощ-
ник;

-заверено от кандидата копие на данъчна регистрация 
и регистрация по ЗДДС, когато това е приложимо;

-заверено от кандидата копие на удостоверение от съ-
ответната данъчна дирекция/данъчно подразделение на 
НАП, че кандидатът няма непогасени публични задълже-
ния към Община Бургас, освен ако не са разсрочени или 
отсрочени;

-декларации от кандидатите- приложение № 2 към на-
стоящото Решение;

-копие от годишния финансов отчет за годината, през 
която е реализирана печалба

 8. Крайният срок за приемане на заявления за учас-
тие в конкурса е до 16.00 часа на 17.12.2020 г. .

9. Дата и час за оглед на помещенията: в рамките на 
всеки работен ден за периода на подаване на оферти от 
09.30 до 16.00 часа. 

10. При обявяване на конкурса за непроведен, пов-
торен конкурс за помещенията ще се проведе на 
14.01.2021 г. от 10.00 часа, в сградата на Дентален цен-
тър 1- Бургас, на ул. „Александровска“ № 120, ет. 2, в 
кабинета на управителя .

Ново заявление за участие в повторния конкурс за 
помещенията да се подава в Дентален център 1- Бур-
гас, на ул. „Александровска“ № 120, ет.1, стая счето-
водство, лично от кандидатите или от техни упълномо-
щени представители в запечатан непрозрачен плик, с 
ненарушена цялост, всеки работен ден от от 09.00 до 
16.00 часа.

Крайния срок за закупуване на документация за учас-
тие в повторния конкурс е до 16.00 часа на 
12.01.2021г.

В новото заявление за участие кандидатите имат пра-
во да заявят, че ще се ползват от подадените с първото 
заявление документи и следва да заплатят наново депо-
зит за участие в конкурса.

Крайният срок за приемане на заявления за участие 
в повторния конкурс е до 16.00 часа на 13.01.2021 г. .

11. Други условия в съответствие с целите на конкур-
са:

11.1. Имотите да се използват съобразно предвиде-
ните в т. 1 срок и предназначение.

11.2. Заплащането на текущите разходи по наетото 
помещение е за сметка на наемателите.

11.3. Имотите да се използват по начина предвиден в 
описанието им.

12. Окончателните оферти ще бъдат оценявани при 
преценка изпълнението на посочените квалификацион-
ни изисквания към кандидатите и предложената най- ви-
сока наемна цена.

Допълнителна информация относно конкурса може да 
бъде получена  на телефон: 056 831 937 ; GSM 0888 088 
142 ; e-mail : dc1_bs@mail.bg - отдел Счетоводство.

30.11.2020г Управител - Д-р М.Янакиева
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в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Зевзеци пародираха 
компютърна игра

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

Бургазлии издигнаха елха  
от бутилки  
за алкохол

След 
еКшъна 
С ТИР-а
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