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Това е незаконен строеж и
трябва да бъде премахнат
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Как бургазлии разбраха
кой е Боян Мага
Четириметрова статуя в
Зоната за обществен достъп
на път за фара и Магазия
предизвика полярни мнения
Силвия ШАТЪРОВА
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Робот ще проучва
морското дъно

Стр. 6
Следващият
брой на вестник
„Черноморски
фар“ ще излезе
на 23 февруари

Стр. 15
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Год. XXXV бр. 14/8231/

Цена 1.00 лв.

През тази седмица се случи чудо
невиждано - бургазлии влязоха в
спор по градска културна тема - за
и против скулптурата на Боян Мага
в Зоната за обществен достъп, която ще посреща бургазлии и гости
преди да отидат до морето и Морска
гара. Четириметровата статуя стряска с визия, окован е с вериги, провокира мислене и предизвика полярни мнения.

Естетична ли е, не е ли, каква е
символиката, има ли масонски елементи, защо мълчи Църквата, защото е дуалистична, защо няма скулптура на нестинарка, на Николай
Чудотворец, на Адолф, но не Хитлер,
а инж. Герар - проектант на бургаското пристанище, са само част от
въпросите. За първи път темата не
беше синя зона, дупки, отрязани дървета в Морската градина. Градската
дъвка се оказа проектът на автора
Георги Андонов.

Мария Маркова, режисьор:

Ситуацията в страната е:
„Корабът потъва, оркестърът свири“

Без много
дебати по
бюджета
на Бургас в
комисиите
Стр. 4-5

Стр.

18

„Бездомни“ танцови и спортни
школи търсят частни зали
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Това е незаконен строеж
и трябва да бъде премахнат

Георги РУСИНОВ
Окръжна прокуратура –
Бургас е категорична, че подпорната стена на Алепу е незаконна и трябва да бъде
премахната. Това заяви пред
медии прокурор Христо Колев. С вчерашно решение на
Административен съд – Бургас по жалба на държавното
обвинение бе отменено разрешението за строеж.

Прокурор Колев обясни,
че нарушенията са две. Няма
възложител, който е представил документите за одобряване на строителното разрешение. Самите документи,
които са входирани, в цялата
административна преписка
липсват при заявяването на
разрешението, което Прокуратурата атакува.
Така на практика по думите на прокурор Колев

целият строеж, който започва след разрешението
за строителство, е незаконен, тъй като съдът се е
произнесъл в полза на Прокуратурата.
Има 14-дневен срок, в който може да бъде атакувано
решението на Административен съд – Бургас. На журналистически въпроси какво
ще се случи с подпорната
стена, ако хипотетично има

Прокурор Христо Колев

Засега строежът остава „къщичка за птици“, както премиерът Бойко Борисов я
обяви преди време

обжалване и Върховният съд
отново се произнесе в полза
на обвинението, Колев заяви, че Прокуратурата не работи с хипотези.
„Към момента строителството е спряно въз основа
на протеста, който сме подали. Не може да има укрепване на свлачище заедно с хо-

тел. Този строеж е абсолютно незаконен и следва да се
процедира като с всеки незаконен строеж – да бъде премахнат“, отговори все пак
той.
Така засега строежът остава „къщичка за птици“, както
премиерът Бойко Борисов я
обяви преди време.

200 лева ще е годишната такса за
С тест за сръчност
търсят работници за лодкостоянката на „Ченгене скеле“
климатици в Чехия
Георги РУСИНОВ

Дона МИТЕВА
В края на тази седмица изтича срокът на обява, чрез която се търсят 20 сръчни българи. За японски клиент, един от
най-големите производители
на климатици в света – Daikin,
в чешкия град Бърно търсят да
назначат оператор в производството.
Става дума за експлоатация
на машини без необходимост
от предишна практика. Касае
се за сглобяване на части на
поточни линии, пише в Eures.
bg.
Любопитна подробност е, че
кандидатите преминават тест
за сръчност + IQ test. На работа постъпват само кандидатите, преминали успешно теста,
защото се касае за мануална
сръчност. Договорът е за 1 година - с възможност за продължение. Работникът има право на 5-седмичен годишен отпуск, а основната заплата е
22 140 чешки крони бруто.
Заплатите варират от 836€
бруто (22 140 чешки крони) до
1132€ бруто (30 000 чешки крони). След двугодишен изпитателен срок заплатата се повишава до 1245€ (33 000 чешки
крони) бруто.

Към всяка заплата се начисляват различни бонуси като
доплащане за извънреден
труд: 25%, доплащане за работа събота/неделя: 20%, доплащане за работа на национален
празник: 145%, доплащане за
нощен труд: 12%.
Средна брутна работна заплата: 27 616 чешки крони.
Работи се на 8-часов, 3-сменен работен режим. От понеделник до петък. Първа смяна
6:00-14:00 ч. Втора смяна 14:0022:00 ч. Нощна смяна 22:00-6:00
часа. С възможност за работа
в събота по желание на работника.
Настаняването е в общежития, които са двуетажни къщи
със стаи за 2-3 човека. Те са с
общ санитарен възел, баня,
кухня. Работникът заплаща минимална месечна сума в рамките на 1000-2000 чешки крони
за електричество, вода, интернет. Храненето е в столова,
всеки си избира определено
меню и заплаща само 45% от
стойността му. Останалата
част 55% се дотира от фирмата.
Всеки новопостъпващ кандидат преминава през лекарски преглед, който се заплаща
от фирмата.

200 лева ще е новата годишна такса за лодкостоянката в рибарското селище „Ченгене скеле“. Това
стана ясно по време на
представянето на докладната в комисии към Общински съвет – Бургас.
Текстът предизвика дебати, наложиха се и поправки. Зададен бе въпросът
кои рибари ще имат правото да ползват лодкостоянката на тази цена.
Живко Иванов, директор на ОП „Спортни имоти“ обясни, че от ИАРА са
обяснили, че не е задължително лодката да е с
регистрация в Бургас. И в
останалите градове се давали разрешителни. Според него няма как в докладната да се запише, че
лодките трябва да са задължително регистрирани
в Бургас, тъй като ще се
наложи
задължителна
смяна на регистрация на

СЪОБЩЕНИЕ
Председателят на Общински съвет Камено, на основание чл. 22,
ал. 2 от ЗМСМА, изречение второ съобщава, че с Решение
№1898/07.11.2019 год. по адм. дело 1855/2019 год. по описа на
Административен съд - Бургас, потвърдено с Решение
№11244/25.08.2020 год. по адм. дело 4368/2020 год. по описа на
ВАС, по протест на Окръжна прокуратура Бургас, Административен
съд Бургас ОТМЕНЯ чл. 15, ал. 3 и чл. 16 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество на територията на община Камено (Наредбата), приета с Решение по т. 9 Протокол №12/29.09.2016 г.
на Общински съвет – Камено.
Радослав Балтаджиев
Председател на Общински съвет-Камено

Сарафово и Ченгене скеле.
Понеже имаше допусната грешка в докладната,
касаеща цената – вместо
годишна, бе записано месечна, вносителите нане-

соха корекции. Според
Иванов цената от 200 лева
е символична за това, което предприятието предоставя като услуги – хале
за ремонти, охрана, видеонаблюдение.

Чрез електронна платформа пчеларите
ще разбират кога ще се пръска
„Черноморски фар“

Общински съвет - Камено
Община Камено, област Бургас

част от рибарските лодки.
Така се стигна до уточнението, че рибари, регистрирани в рибарски
сдружения, ще могат да
ползват лодкостоянката.
Такива има в Крайморие,

Българска агенция по
безопасност на храните
(БАБХ) напомня, че от 1
март 2021 година оповестяването от земеделските
производители за предстоящи третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ) ще се извършва
единствено чрез Електронната платформа за
оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД).
Отпадат всички други
начини за известяване, а
именно чрез кметовете на
населените места или

местните медии.
До момента в платформата са се регистрирали
около 4000 пчелари. Според агростатистиката на
Министерството на земеделието, храните и горите
(МЗХГ) регистрираните
пчелари в страната са около 13 000.
Промяната в начините
на оповестяване беше регламентирана с измененията в Наредба 13 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства
от отравяне и начините за
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни
дейности, обнародвана в

„Държавен вестник“ на
27.11.2020 г. Целта е да се
скъси времето за уведомяване на пчеларите, което ще спомогне за опазването на живота и здравето
на пчелите.
Срокът, отбелязан в Наредбата, за регистрация
на земеделските производители и собствениците на
пчелни
семейства
в
ЕПОРД – 31.01.2021 г., е с
препоръчителен характер.
Регистрация може да се
извърши по всяко време,
като регистриралите се на
по-късен етап не подлежат
на санкция.
Платформата дава възможност както за автома-

тично генериране и изпращане на SMS и съобщения
по електронната поща на
уведомления за предстоящо третиране, така и за
визуализация върху картата в нея на местоположението на съответното мероприятие спрямо пчелините.
Платформата има за цел
да подобри координацията между пчеларите и земеделските производители с цел опазване на пчелните семейства.
Системата се поддържа
от БАБХ, като регистрацията и използването й са
безплатни за всички потребители.
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Бюджет 2021 на община Руен балансиран и стабилен
Новини

Михаил КОЛЕВ

стабилни. При изготвянето
на
всеки годишен
бюджет винаги
е трудно, но сега нещата са
още по-сложни,
предвид
пандемичната
обстановка. Общината е с 39 населени места и
навсякъде

„Рамката за Бюджет
2021 в община Руен вече е
изготвена“, заяви пред
вестник
„Черноморски
фар“ кметът Исмаил Осман. Предвидено е приходната част да бъде
31 400 000 лева, а също
толкова средства общината е заделила и за разходи. 3 млн. лева е стойността на капиталовите разходи, като тези пари ще бъдат разпределени за всички населени места в Руенска община.
„Това е един балансиран бюджет. Откакто аз
съм кмет, се стремим да
не надвишаваме нашите
разходи спрямо приходите, за да сме финансово

трябва да отделим
пари. Трудно е, но
се справяме“, каза още Осман.
Бюджет 2021
за община Руен
ще е рекорден
като
размер,
надминавайки
миналогодишния,
който бе на стойност 29 млн. лева.

Исмаил Осман, кмет на община Руен

Да се възстанови
климатолечението в Странджа

Едно от най-подходящите места за възстановяване и профилактика е Странджа и сертифицираният за това район на Малко Търново

Дона МИТЕВА
Да се включи районът
на Странджа в програмите за възстановяване и
профилактика на хора,
прeкарали COVID-19 и по
този начин да се възроди
климатолечението
в
Странджа чрез реализация на общи регионални
туристически програми за
активен здравен и природен туризъм целогодишно.
С такава идея излизат
представителите на туристическия бранш от региона. Зад нея застават асоциация „Рафаел-инфо, култура и туризъм“, Бургаската регионална туристическа асоциация, туристическата камара в Приморско. Очаква се идеята да
бъде подкрепена и от общините Малко Търново,
Царево, Приморско, Созопол и Средец.
Писмо, изпратено до
проф. Костадин Ангелов,
министър на здравеопазването, и до вицепремиера и министър на туризма
Марияна Николова, излага мотивите за това предложение. А повод е обявената „Постковид програма
за консултиране и рехабилитация на пациенти пре-

боледували COVID-19“.
„Това е район с доказано най-силно лечебно въздействие и профилактика
при белодробни заболявания, астми и дихателни
проблеми. Той е добре познат на нашите учени, лекари и специалисти още
по социалистическо време. Районът е изследван
дори и от чужди учени, за
което има страници с научен материал“, се казва в
изложението.
Поради липсата на санаториуми в Странджа, се
предлага да се регламентира и даде достъп на определени подходящи места за настаняване в района, в които да се провежда както настаняването,
изхранването, така и съответните процедури, определени за лечение, профилактика и рехабилитация,
финансирани със средства от Здравна каса.
От бранша са готови да
представят такива места,
които могат да се използват в района и разполагат с нужните условия и
допълнителни средства,
които да осигуряват не
само настаняване, но и
съответните
програми
препоръчани от медицин-

"Черноморски фар" еАД
Издател:

Димитър Николов
Главен редактор:

Силвия Шатърова

ските лица при провеждане на профилактичните или възстановителни
процеси.
„Това ще даде много
възможности на хората,
търсещи следлечебна профилактика за посещения
на района. Ще възвърне
някогашната слава на лечебните свойства на въздуха, ще допринесе много
за заетостта в Странджа,
както и за цялата местна
икономика, която и преди
пандемията бе в немилост“, коментира Валентин Атанасов от „Рафаелинфо, култура и туризъм“,
подчертавайки, че затова
е и настояването районът
да бъде включен официално към вече представените програми и здравни пътеки, а дори и да се добави като нова възможност
за възстановяване и профилактика чрез климатолечение.
За нуждите от медицински лица вносителите на
писмото предлагат да бъдат ангажирани лекарите
в общините, които да координират и наблюдават
съответните програми и
направления, дадени от
лекуващия или личен лекар.

Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.
Носител e на наградата "Златно
перо" на СБЖ.
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Приоритет през тази година ще бъде образованието, като за него са отделени 17 млн. лева, което е
с 2 млн. лева повече от
предходната година в този
ресор.
За спорта в Руен са заделени 60 000 лева през
2021 година. Тези пари ще
отидат в гордостта на общината – клубът по борба,
както и футболните тимове
от селата, играещи в областните групи.
„Инфраструктурата също е сред основните звена, за които ще се отделят
средства. Предвидени са
пари за ремонт на пътните
отсечки, които са в найлошо състояние“, каза
още кметът на община Руен. Това са Планиница -

Рупча, Соколец - Каравельово, Топчийско - Мрежичко, Дъскотна - Заимчево, Сини рид - Рудина Рожден.
При всяка възможност
общината ще кандидатства за одобряване на
проекти. При последния
такъв благодарение на финансите от проект „Красива България“ в село Добра
поляна ще бъде извършено саниране на детската
градина и кметството. Половината от финансирането е държавно, а останалата част – общинско.
Бюджет 2021 на община
Руен трябва да бъде официално гласуван в края на
февруари, като предстои
общинският председател
да насрочи дата.

Безплатни тестове за
COVID-19 в общинските
лечебни заведения
„Черноморски фар“
Общинските лечебни заведения в Бургас разкриха
пунктове за тестване и диагностика на лица за наличие на болестта COVID-19.
Изследванията не се заплащат и се извършват с
бързи антигенни тестове,
отчитащи вируса SARSCoV-2, който причинява заболяването.
„По този начин искаме да
предоставим
по-лесен,
бърз и безплатен достъп на
хората в Бургас, които вече
ще могат без притеснение
и забавяне да проверяват
здравословното си състояние“, заяви кметът Димитър
Николов.
Всеки гражданин, който
има съмнение за наличие
на коронавирусна инфекция, може да посети едно
от четирите общински ле-

чебни заведения – „Диагностично-консултативен
център I“, „Диагностичноконсултативен център II“,
„Медицински център I“ и
„Медицински център II“.
В тях вече работят пунктове за безплатно тестване за коронавирус и всеки
може да провери здравословното си състояние, а
при положителен резултат
да вземе навременни мерки за лечение.
Решението за откриване
на пунктовете за безплатно
тестване за COVID-19 в общинските ДКЦ-та и медицински центрове бе взето в
края на миналата седмица,
след заседанието на общинския противоепидемичен щаб, а резултатите от
тези изследвания ще се
качват в Националната информационна система за
борба с COVID-19.

Бургас свежда глава
пред паметта на Левски
„Черноморски
фар“
На 19 февруари
2021 година се навършват 148 години
от гибелта на Васил
Левски - Апостола
на българската свобода. Делата, биографията му и неговата саможертва в
името на родината
го превърнаха в национален
герой,
пример за подражание днес и завинаги.
По този тъжен
повод днес от 11:30
часа, пред паметника на Апостола в
Морската градина
на Бургас ще бъде
отслужена заупокойна молитва и отдадена почит

към паметта на българския революционер и патриот.

Вестникът е носител на орден "Св. св. Кирил и Методий",
втора степен. Член е на Българската асоциация на регионал
ните медии (БАРМ).
"Черноморски фар" е
учредител и член на
Български медиен
съюз (БМС)
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крими
Ограбиха мъж
в „Победа“ за
30 лева
34-годишен бургазлия е
бил обран за 30 лева в
бургаския
квартал
„Победа“, съобщиха от
пресцентъра на Областна
дирекция на МВР-Бургас.
Инцидентът е станал в
района на автобусната
спирка
на
улица
„Чаталджа“. Тогава непознат ограбил потърпевшия. В резултат на бързите полицейски действия е
установен извършителят
на деянието. Това е 29-годишен криминално проявен. Проведени са множество процесуално-следствени действия и разпити на свидетели, иззети са
записи от камери за видеонаблюдение и др. По случая е образувано бързо
производство.

Почерпена
бургазлийка
блъсна кола на
бензиностанция
61-годишна бургазлийка е прекарала една нощ в
ареста заради пътен инцидент, съобщиха от пресцентъра на Областна
дирекция на МВР-Бургас.
Служители от „Пътна
полиция“ се отзовали на
сигнал за катастрофа с
материални щети, възникнала в района на бензиностанция, разположена
на булевард „Захари
Стоянов“ в бургаския комплекс „Меден рудник“.
Установено е, че 61-годишната
жена
с
„Мицубиши Спейстар“ при
влизане в бензиностанция е блъснала паркирано
„Пежо
307“.
Бургазлийката е тествана
за употреба на алкохол,
като дрегерът е отчел 1.37
промила. Взета й е кръв за
химичен анализ.

Спипаха
сливналия,
измамил
пенсионерка
в „Зорница“
34-годишен криминално проявен сливналия е
задържан за извършване
на парична измама, съобщиха от пресцентъра на
Областна дирекция на
МВР-Бургас. Той измамил
71-годишна бургазлийка –
касиер на вход в бл. 25 в
бургаския
комплекс
„Зорница“. Мъжът заблудил възрастната жена,
като се представил за служител към фирма, извършваща ремонтни дейности.
Пенсионерката заплатила
предварително сумата от
252 лв., за да ангажира
фирмата, като мъжът взел
парите и не стартирал
изпълнение на строително-ремонтните дейности,
за които му е платено.
Работата по случая продължава от служители на
Пето районно управление
– Бургас.

Адрес на редакцията:
ул."Милин камък" 9, ет.3
"Черноморски фар"
e-mail: far@chfar.com
info@faragency.bg
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Без много дебати по
Общинските съветници
се пазят и загряват за сесията
Георги РУСИНОВ
Без много дебати по
Бюджет 2021 на Община
Бургас преминаха постоянните комисии към
Общински съвет – Бургас.
С изключение на няколко
конкретни питания от общински съветници по темите за образованието,
финансиране на НПО-та,
инфраструктура и екология, нямаше много въпроси около бюджета на общината за следващата година. Директорът на дирекция „Бюджет и финанси“ Златина Караиванова
представяше по комисиите най-основното и важното от това, за което
ще се харчат пари през
тази година. Всяка година различните бюджети
на администрацията на
Димитър Николов са под
дадено мото. Тази година то е „Възстановяване
с грижа за хората“.
В условията на здравна и финансова криза
кметът предлага една детайлно обмислена рамка.
Акцентът е върху актуалните проблеми на хората,
предизвикани от отражението на COVID-19 върху
всички аспекти на нашия
живот. Но този вариант
на Бюджет 2021 позволя-

Тема

на деня
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ва на Бургас да не спира, а да продължи своето развитие. 323 милиона лева е неговата финансова рамка. От тях 47
милиона са средствата
по европейски проекти.
26 милиона е преходният
остатък, който е формиран от целеви средства.
Тези целеви средства не
са били изхарчени през
изминалата 2020-а, затова през 2021-ва същите дейности, за които са
били предназначени, ще
се финансират.
„2021-ва ще е година на
възстановяване, каквото
е и мотото на бюджета.
В условията на финансова и здравна криза няма
как то да е друго. Това е
един необичаен бюджет.
Както 2020-а беше трудна,
така и на този етап 2021ва, изглежда, ще е такава,
колкото и да ни се иска
да е по-оптимистична.
Подходът при изготвянето
на бюджета е консервативен, реалистичен и балансиран. Основната му цел
е да гарантира добро образование, здравеопазване, социална политика. Индустриалното развитие на града е сред важните цели. Когато правихме този бюджет ни бе
трудно, че ще е труден,

40 000 лева повече за малки
благоустройствени проекти
40 000 лева ще има повече в Бюджет 2021 на Община
Бургас в перото за реализиране на малки благоустройствени проекти. Това
предложи председателят на
Общински съвет – Бургас
проф. Севдалина Турманова
в Комисията по устройство на
територията. Тя отбеляза, че
Общината всяка година заделя фонд от 70 000 лева.
„Миналата година са усвоени около 41 000 от тях за
шест обекта. Това са междублокови пространства,
детски площадки, дворът на
Морското училище“, обясни
Турманова.
Предложението й бе прието
от комисията и ще залегне в
Председателят на Общински съвет – Бургас проф. предложенията, които общинСевдалина Турманова предложи повече пари за мал- ските съветници ще гласуват
ки проекти
на сесията.

Бюджетът трябваше да се приеме в зала, но COVID обстановката изпрати дебатите онлайн

защото бе нужен анализ.
Имахме два варианта на
подход. По-лесният бе
да увеличим данъците на
бургазлии. Доста общини
преминаха към компенсация на намалените приходи с увеличаване на местните данъци и такси. Потрудният начин, който ние
избрахме, бе да оптимизираме разходите“, заяви Караиванова.
В действителност

Община Бургас започна
съкращаване на администрацията, преобразуване и оптимизиране на
отдели, с цел да намали
разходите.
Важно
според
Караиванова е, че общината е предвидила допълнителни разходи при
нужда заради COVID-19
при евентуален нов пик
на заболеваемостта. По
време на Комисията по

социални дейности д-р
Борис Ангелов, който е
председател на комисията, също акцентира върху тази част и заяви, че е
удовлетворен. В бюджета влизат и средства за
финализирането на идейния проект за изграждане на детска болница в
Бургас.
Караиванова продължи, че през тази година
ще бъдат изградени до-

Икономисти похвалиха
администрацията
Икономисти сред общинските съветници похвалиха администрацията за бюджета по време на комисиите към Общински съвет. В
тази по икономика ласкаво
се изказа младият Тодор
Йосифов.
Според него Бюджет 2021
има много добра макрорамка, и то особено в условията на криза, което е доста трудно.
„Бюджетът е стабилен, а
на нас сега ни трябва устойчивост. Виждаме, че всяко
едно от звената е подсигурено и има не по-малко заложени средства от предните години. Прави ми впечатление, че са заложени средства за развитие на икономиката. Разширяването
на индустриалните зони е
само плюс в тази посока.
В Северната почти са свършили свободните места заради интереса на инвеститори. Разширява се и тази в
Меден рудник. Заложени са
и други средства, които ще
доведат до по-добри условия за инвеститорите през
2021-ва. Това работи успешно от години“, каза замест-

ник-председателят на комисията.
По време на заседанието
й председателят Константин
Бачийски имаше въпроси,
свързани с екологията и
ремонти на улици. Той заяви, че е получил много сигнали, че новите контейнери
били далеч от домовете на
хората и посочи, че трябва
да се помисли в тази посока. Новите съдове в действителност обикновено са
пред блоковете, в близост
до пътните артерии, но това
е така, тъй като техниката,
която събира боклука, е поголяма и работи без допълнителни хора. т
Председателят
на
Комисията по бюджет и финанси Красимира Маркович
определи Бюджет 2021 като
много добре стегнат и фокусиран върху здравеопазването и социалната политика.
Маркович посочи, че предвидените средства за евентуален пик на коронавируса са много важни и добре
предвидени.
Колегата й в комисията Станимир Апостолов на
свой ред заяви, че това е

възможен и адекватен в обстановката бюджет.
„Благодарение на консервативния метод, по който е
подготвен, бяха посрещнати много извънредни нужди
във връзка с пандемията.
Видяхме, че когато се планира добре, имаме и добри
резултати, както през миналото лято, когато в града се
проведоха доста фестивали.
Бюджет 2020 успя да издържи на натиска, благодарение точно на това, че е разчетен както трябва. Сигурен
съм, че и този за 2021-ва ще
издържи“, каза той.
Подкрепен бе Апостолов
и от Николай Стоянов, който също поздрави администрацията за бюджета.
„Важно е, че намалените приходи няма да бъдат
възстановявани за сметка
на гражданите. Няма да се
увеличават данъци и такси.
В момент на криза този бюджет е насочен към здравеопазването и социалната
политика, образованието. В
същото време е хубаво, че
не са забравени и останалите важни пера като инфраструктурата например.

ВиК-Бургас внася инвестиционната си програма до края на март
ВиК-Бургас ще внесе инвестиционната си програма за областта до края на
март. Това заяви по време на
Комисията по икономика заместник-кметът по строителство инж. Чанка Коралска.
Георги Маринчев попита дали
има яснота кога водоразпределителното дружество ще ремонтира подземната инфраструктура по редица бургаски улици.
„Имаме отговор от областния управител, че ще свика в
първия удобен момент ВиКасоциацията. Изчаква се дружеството да внесе подробната си инвестиционна програма, което трябва да стане до
края на март. През април ще
разберем какво предвиждат

ВиК-Бургас започна ремонти по улица „Климент Охридски“

за Бургас и дали ще има нужда
да настояваме за ремонти на
нашите улици. Но ВиК-Бургас
все пак обслужва и останалите общини в областта. Важно е
да знаем ще подменят ли инфраструктура в Бургас, за да
можем след това ние като администрация да започнем надземните ремонти на улиците“,
заяви Коралска.
В същата комисия Константин Бачийски коментира искания за ремонти на улици
в Българово и попита дали
има предвидени за там средства. Отговорено му бе, че чак
след като се приеме бюджета, средствата за ремонти се
разпределят, като тези с найголяма необходимост са приоритетни.
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бюджета на Бургас в комисиите

пълнителни корпуси към
две бургаски училища
– „Кирил и Методий“ и
Компютърната гимназия.
Нов корпус ще се проектира и за Математическата
гимназия. Акцент през
2021-ва ще е и изграждането на три нови детски
градини в града, за да покрият исканията на бургаските родители. Ще се
реновират спортни площадки, продължава и третият етап на програмата
„Първокласно начало“.
В сферата на социалните дейности общината може да се похвали,
че ще има 100 броя повече потребители на домашния социален пат-

ронаж. Център за хора с
увреждания ще започне
работа през тази година.
Личните асистенти в общината ще се увеличат
от 450 на 700. Променени
са и изискванията. Право
ще имат вече хора с инвалидност 70% и нагоре. Продължават инвестициите и в програмите
за топъл обяд и достъпна среда.
По отношение на инфраструктурата Караиванова
заяви, че е отделен достатъчен ресурс за програмата „Моят квартал,
моят град“, в която бургазлии участват със свои
проекти за финансиране
от Община Бургас.

„През 2020-а заради
проблемите покрай коронавируса не можахме
да реализираме всички
заявления. През тази година обаче ще го направим, плюс тези, които тепърва ще получаваме“,
поясни тя.
Общинските съветници
на БСП гласуваха против
Бюджет 2021 в различните заседания на комисиите. Най-вероятно основни изказвания в зала ще
има, както от тяхна страна, така и от управляващото мнозинство от ГЕРБ.
Ще стане ясна и позицията на останалата опозиция в местния парламент.

Общината ще дофинансира
санирането на Спортното училище
Реновирането на сградата на Спортното
училище в Бургас трябва да се случи през
тази година. Това заяви заместник-кметът по образование Йорданка Ананиева.
В ресорната комисия към Общински съвет – Бургас Манол Тодоров попита за
какво са предвидени 150 000 лева в перо
„Образование“, които касаят школото.
„Предвиденото реновиране на сградата е от миналата година, а тези средства
са заделени оттогава, но не можаха да
се използват. Министерството на спор-

Манол Тодоров се заинтересува от
ремонта на Спортното училище

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II –
БУРГАС ” ЕООД – ГР. БУРГАС
ЗАПОВЕД № 17/16.02.2021 година
На основание чл.13,т.6 и чл.18, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в
търговски дружества, участието в граждански дружества и
сключването на договори за съвместна дейност от Община
Бургас във връзка с чл.57, ал.2, чл.59, Раздел ІІ и Раздел
ІV от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
ОТКРИВАМ:
Процедура по провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на следните недвижими имоти:
ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ № П2, с площ от 13.50 кв. м.,
ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ № П3 с площ от 12.80 кв. м.;
ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ № П4 с площ от 12.80 кв. м. и
ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ № П5 с площ от 12.54 кв. м.,
всички находящи се в приземния етаж, северно крило на
триетажната масивна сграда с административен адрес: бул.
“Демокрация“ №94, цялата с площ от 877,5 кв.м., при граници на сградата: изток – бул. “Демокрация“, запад – вътрешен двор, север – “Бурмедика“ ЕООД – гр. Бургас., юг –
“Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания със стационар Бургас“ ЕООД,
собственост на “ДКЦ ІІ-Бургас“ ЕООД – гр. Бургас.
Обектите ще се ползват като лекарски кабинети по кожни и венерически болести.
1. Начална тръжна цена:
- за лекарски кабинет № П2 - месечна наемна цена в
размер на 225.00 /двеста двадесет и пет/ лева, с ДДС;
- за лекарски кабинет № П3 - месечна наемна цена в
размер на 213.00 /двеста и тринадесет/ лева, с ДДС;
- за лекарски кабинет № П4 - месечна наемна цена в
размер на 213.00 /двеста и тринадесет/ лева, с ДДС;
- за лекарски кабинет № П5 - месечна наемна цена в
размер на 209.00 /двеста и девет/ лева, с ДДС;
2. Стъпка за наддаване:
- за лекарски кабинет № П2, определена в размер на 1
/едно/ на сто от началната тръжна цена, а именно: 2,25 лева
(два лева и двадесет и пет стотинки) с включен ДДС.
- за лекарски кабинет № П3, определена в размер на
1 /едно/ на сто от началната тръжна цена, а именно: 2,13
лева (два лева и тринадесет стотинки) с включен ДДС.
- за лекарски кабинет № П4, определена в размер на

та е спечелило проект за цялостно саниране на училището. Ние поемаме нашия
дял за общинското училище, което се намира в същата сграда. Иначе останалите средства ще са национални. В момента се изчаква да се обяви обществената
поръчка по избор на изпълнител“, обясни Ананиева.
Тодоров се интересуваше и от 30 000
лева, които са предвидени за програма
„Уча в Бургас“. Общинският съветник поиска да му се обясни какво представлява тя.
„Този проект предвижда направата на
платформа за промотиране на добрите
практики на образованието в Бургас като
се започне от детските градини, мине се
през основните училища и гимназиите и
стигнем до университетите. Целта е да
може младите хора да се информират за
различните възможности за образование
в града. Стартираме тази програма, като
поискахме от висшите училища да посочат кои са специалностите, които биха искали да промотират чрез платформата.
Бургас се превърна в един от водещите
градове в сферата „Образование“. Освен
тази имаме и други програми. Тази година сме заделили средства за развитие на
специалността „Медицина“. Ще се оборудват нови лаборатории с цел привличане
на студенти в специалността“, заяви заместник-кметът.

1 /едно/ на сто от началната тръжна цена, а именно: 2,13
лева (два лева и тринадесет стотинки) с включен ДДС.
- за лекарски кабинет № П5, определена в размер на
1 /едно/ на сто от началната тръжна цена, а именно: 2,09
лева (два лева и девет стотинки) с включен ДДС.
3. Изисквания към кандидатите: Физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава
членка на Европейския съюз; Да няма парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл
в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, както и
задължения към Община Бургас; Да не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация; Кандидатът да разполага с документ, доказващ, че притежава висше медицинско образование, с придобита специалност „Кожни и венерически болести“, да притежава договор с НЗОК и документ, удостоверяващ членството му в БЛС.
4. Критерии и метод за оценка на предложенията:
„Най-висока предложена месечна наемна цена” в
лева, с включен ДДС
5. Документи, които задължително следва да се съдържат в офертата за участие в публичен търг с тайно наддаване:
5.1. Заявление за участие в тръжната процедура – по образец, изготвен от управителя на „ДКЦ ІІ - Бургас” ЕООД;
5.2. Декларация за приемане условията на търга и всички клаузи на проекто-договора за наем - по образец изготвен от управителя на „ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД;
5.3. Оригинал на документи за внесен депозит за участие и за закупена тръжна документация;
5.4. Удостоверение за актуално правно състояние на
кандидата, в оригинал или нотариално заверено копие, с
дата на издаване не по-рано от един месец преди подаване на офертата. В случай, че кандидатът е вписан в търговския регистър, същият е достатъчно да посочи ЕИК на
кандидата.
5.5. Декларация (свободен текст), че кандидата няма
задължения по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
Преди сключване на договора, обявеният за спечелил
търга представя оригинал на документ, издаден от съответните компетентни органи, за удостоверяване липсата на задължения по смисъла на чл.87, ал.6 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

За какво отиват 500 000 лева при НПО-та
За какво отиват 500 000
лева от бюджета на Община
Бургас при 56 НПО-та.
Това се запитаха общински съветници по време на
Комисията по международно сътрудничество. Първа
темата повдигна Калояна
Живкова.
„Защо общината дава 3 хиляди лева за едно НПО, 5 хиляди лева за друго? Хубаво
е ние като ресорна комисия да ги знаем тези работи. Затова смятам, че ще
е хубаво да получим такава обосновка. Има НПО-та,
които не знаем каква дейност извършват и трябва да
знаем за какво ги даваме
тези средства и за какво са
кандидатствали – кетъринг
ли ще предоставят, фестивали ли ще правят“, заяви
Живкова.
Директорът на дирекция
„Бюджет и финанси“ Златина
Караиванова и секретарят на общината Божидар
Кънчев взеха отношение
по питането. Обясниха, че
това са различни организации, с различна дейност.
Караиванова посочи, че
средствата са 500 000 лева,
а една част от НПО-тата не
работили през локдауните.
Кънчев пък от своя страна

Калояна Живкова изиска информация от администрацията, свързана с парите за НПО-та
добави, че Общината не издържа НПО-та, а ги подпомага. По-големите суми били за
родителски организации за
деца с увреждания.
„Самите родители участват в администрирането
на процеса и обгрижването на децата, така донякъде те подпомагат и нас“,
каза той.
Стоян Коларов се учуди,
че средствата отиват при 56
организации, а в регистъра

на сайта на Общината били
регистрирани 28.
Членовете на комисията
се обединиха около искането на Калояна Живкова
за предоставяне на информация за какво са кандидатствали различните организации и за какво администрацията предлага те да бъдат
дофинансирани. Справката
те поискаха да получат до
сесията на Общински съвет
– Бургас.

Бившето кметство в Маринка
евентуално става аптека
Сградата на бившето кметство в село
Маринка да бъде ремонтирана, за да може
там да се помещава аптека. Това предложи по време на Комисиите по здравеопазване и социални дейности председателят на
Общински съвет – Бургас проф. Севдалина
Турманова. Тя направи предложение в бюджета за 2021-ва да залегнат средства до
15 000 лева за целта.
„Експертите споделиха, че покрай тази
подписка от местните е обследвана възможността за аптека в селото. Логиката на
Общината е тя да е в близост до пенсионер-

ския клуб и центъра. Поради липсата на общински сгради там е установено, че сградата
на бившето кметство е единствената общинска сграда, която става за аптека. Тя обаче
е в лошо състояние и поради тази причина
все още не е стартирала тръжна процедура,
тъй като бъдещият наемател ще има допълнителни разходи“, заяви Турманова.
Колегите й от двете комисии подкрепиха предложението й 15 000 лева да влязат
в бюджета на общината, сградата да се ремонтира и чак тогава да се стартира тръжна процедура.

5.6. Декларация (свободен текст), че кандидата няма задължения към Община Бургас, както и такива по неизплатени задължения по договори със същата.
Преди сключване на договора, обявеният за спечелил търга представя оригинал на документ за липсата
на задължения към Община Бургас.
5.7. Декларация от кандидата (свободен текст), че подадената от същия оферта ще бъде със срок на валидност от
90 (деветдесет) календарни дни от нейното депозиране.
5.8. Декларация (свободен текст) за направен оглед на
обекта, предмет на публичния търг.
5.9. Документ, доказващ, че кандидата притежава висше медицинско образование, с придобита специалност
„Кожни и венерически болести“. Представя се заверено
копие на диплома.
5.10. Документ, доказващ, че кандидата има сключен договор с НЗОК. Представя се заверено копие на договора.
5.11. Заверено копие на документ, удостоверяващ членството на кандидата в БЛС.
5.12. Наддавателно предложение, представляващо посочване на началната тръжна цена и броя на стъпките, с
които кандидатът предлага същата да бъде увеличена. /
посочената месечна наемна цена следва да бъде в лева,
с включен ДДС/;
Този документ следва да се постави в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис “НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, подписан и надписан от кандидата с посочване на имената му, както и обекта, за който кандидатства,
5.13. Заверено пълномощно, когато предложението се
подава от пълномощник.
Всички приложени в офертата копия на документи, за
които не е посочен начин на заверка, трябва да бъдат подписани, съответно заверени с „Вярно с оригинала” от лицето, представляващо кандидата.
6. Търга ще се проведе от комисия, в състав от петима души – председател и четирима членове, единият от които правоспособен юрист.
7. Депозита за участие в тръжната процедура е, както следва:
- за лекарски кабинет № П2 - в размер на 675.00 /
шестстотин седемдесет и пет/ лева, с ДДС;
- за лекарски кабинет № П3 - в размер на 639.00 /
шестстотин тридесет и девет/ лева, с ДДС;
- за лекарски кабинет № П4 - в размер на 639.00 /
шестстотин тридесет и девет/ лева, с ДДС;
- за лекарски кабинет № П5 - в размер на 627.00 /
шестстотин двадесет и седем/ лева, с ДДС, платими по бан-

ков път по сметка на “Диагностично-консултативен център
II” ЕООД – гр. Бургас: IBAN BG 36TTBB94001508019453, BIC:
TTBBBG22, “SG – Експресбанк”, клон гр. Бургас.
8. Документацията за участие в тръжната процедурата се закупува от счетоводството на „Диагностично-консултативен център ІІ – Бургас” ЕООД /гр. Бургас, бул. “Демокрация” №94, ет.3, стая №316/, всеки работен ден, считано от датата на публикуване на заповедта за откриване
на публичния търг с тайно наддаване, от 14,00 до 16.00
часа. Цената на документацията за участие в процедурата
е в размер на 30 /тридесет/ лева, с включен ДДС.
9. Офертите за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават от кандидатите в срок до 08.03.2021г.
включително, считано от датата на публикуване в поне
един местен ежедневник, на съобщение за търга с минимално съдържание, включващо посочените в чл.61 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, данни в местен ежедневник. Съобщение със същото съдържание се поставя и на
видно място в сградата на „ДКЦ ІІ“ ЕООД в 3-дневен срок
от издаване на заповедта за откриване на публичния търг
с тайно наддаване. В случай, че за горепосочения търг не
са подадени заявления, срокът ще бъде удължен с 14 дни
със нова заповед. В случай, че след удължаване на срока, няма подадено нито едно заявление, управителят на
„ДКЦ ІІ“ ЕООД, въз основа на доклад от председателя на
тръжната комисия, със заповед насрочва повторен търг,
с нова начална тръжна цена, намалена с 10% от първоначално обявената, като се извършат и съответните корекции в тръжната документация. При провеждане на повторен публичен търг, кандидатите подават нови заявления
за участие, при спазване изискванията, посочени в заповедта за повторния търг.
10. Оглед на обекта, предмет на търга може да бъде извършен всеки работен ден, считано от датата на публикуване на съобщение за откриване на публичния търг, до
изтичане на крайния срок за подаване на заявленията, от
10,00 до 11,00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
11. Търга ще се проведе на 09.03.2021г., а именно след
изтичане на срока за подаване на заявления, от 12,00
часа, в сградата на „Диагностично-консултативен център II- Бургас” ЕООД– гр. Бургас, ул. „Демокрация” №94,
ет.3, стая №310.
“ДКЦ II – БУРГАС” ЕООД
УПРАВИТЕЛ:
/д-р ИЛКА БАЕВА/
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Робот ще проучва
морското дъно

Чф

Ще се потопи до 30 метра под водата в залива
„Черноморски фар“
С помощта на специален робот за подводни изследвания
Община Бургас и университет
„Проф. д-р Асен Златаров“ ще
извършат мащабно проучване
на екологичното състояние на
Бургаския залив.
Изследването ще се реализира в рамките на проект „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските
ресурси и постигане целите на
син растеж“, по който ще бъде
осигурен апаратът.
За закупуването на специализирания робот ще бъде обявена обществена поръчка, като очакванията са апаратът да
бъде доставен в рамките на
половин година. Той ще се използва за научна и изследова-

телска дейност от университет
„Проф. д-р Асен Златаров“.
Роботът ще бъде управляван
дистанционно от оператор. Ще
може да се потапя на дълбочина до 30 метра, като по този
начин ще се извършва заснемане на морското дъно в определените 6 полигона в Бургаския залив.
По време на подводните изследвания ще бъде събрана
възможно най-много информация за състоянието на морската околна среда и намиращите
се в нея отпадъци както на повърхността, така и на дъното.
Заснетите от робота кадри с
отпадъци ще бъдат анализирани от специалисти в областта
на екологията и морското дело. Ако се установи наличие на
отпадъци с по-големи размери,
ще бъдат използвани водолаз-

ни екипи за изследването им
на място и при възможност ще
се изваждат от водата.
По този начин ще се постигне двоен ефект. От една страна, ще се придобие пълна информация за вида и състоянието на плаващите и отложените по морското дъно отпадъци.
От друга страна, ще се предприемат необходимите дейности за тяхното почистване,
което ще допринесе за подобряване на околната среда.
Разработването на научната
база данни за състоянието на
Бургаския залив в зоните със
силно влияние на човешката
дейност ще бъде основа за изработването на стратегии за
намаляване на замърсяването
и опазването на природните
ресурси.
Опазването на морската

среда чрез изпълнението на
различни мерки е част от стратегията на Община Бургас за
подобряване на биоразнообразието по Южното Черноморие и постигането на т. нар.
„син растеж“.
Като част от мерките за управление на човешкото въздействие върху морската околна среда, университет "Проф. д-р Асен
Златаров" ще разкрие нова дисциплина "Полимерни замърсители в морска среда" към магистърски програми „Екология и
опазване на околната среда”,
„Екология и екологичен мениджмънт” и „Технология на материалите и материалознание". Създаването на дисциплината е обвързано с анализа и класификацията на полимери в морските
води и провеждането на сезонен мониторинг.

Резултатите от направените
подводни изследвания ще бъдат представени на научна
екоконференция и две събития
тип "научно кафене", в които
ще участват учени, представители на бизнеса и местната
общност. По време на дискусиите ще се обсъдят различни
идеи за опазването на природните ресурси.
Освен изследването на морските води, ще бъде разработен "син етикет". Знакът ще се
поставя на заведение, което
се е включило в инициативата

за намаляване на полимерните отпадъци и не предлага
пластмаса за еднократна употреба като бутилки, сламки,
чаши и прибори.
Проектът „Повишаване на
знанията за морската околна
среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“
се финансира по Програма за
морско дело и рибарство 2014
– 2020 г., ДБФП №BG14MFOP0016.004-0007-C01/МДР-ИР-01237/14.12.2020 г., продължителност - 24 месеца.
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5- и 6-годишните и деца от социално слаби
семейства - без такса за детска градина
таксата за деца с тежки
хронични заболявания,
посочени в списък на Министерството на здравеопазването и за деца с
тежки хранителни алергии, установени с протоколи и епикризи от медицински комисии.
Не се заплаща такса
за дните на отсъствие на
децата, ако родителите
са уведомили предварително писмено директора на детското заведение, а ако отсъствието е
поради заболяване – при
представяне на медицинска бележка от лечебно
заведение.
НП

На февруарското заседание промени в Наредба за местните
такси и цени на услугите
На 14 януари 2021 г. в
сайта на Община Айтос
беше публикуван проект
за Наредба ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА АЙТОС. Проектът ще бъде дебатиран и
гасуван на февруарското
заседание на Общински
съвет - Айтос. За родителите е важно да знаят, че
в Раздел ІІІ на проекта за
Наредба, в частта ТАКСИ
ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ има промени и допълнения, свързани с деца на социално
слаби семейства и с децата, за които предучилищното образование е
задължително - 5- и 6-годишните.
Всички детски градини в община Айтос работят по национален проект
“Активно приобщаване в
системата на предучилищното и училищно образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен
растеж 2014-2020“. Вече
е в сила, а сега се регламентира и в проект за наредба, правото на децата от социално слаби семейства, отговарящи на
съответните критерии по
този проект, да не заплащат такса за посещение
в детски градини на територията на общината.
Важно е да се знае, че
списъците с децата, които отговарят на критериите по проекта, се изготвят от държавните органи, ангажирани с тази

дейност.
Другата положителна
промяна в наредбата, касаеща детските градини,
е свързана с прилагането на Закона за предучилищното и училищното
образование. Предвидени са средства за подпомагане на дължимите от
родителите такси за дейностите по храненето на
децата в задължителна
предучилищна възраст.
На практика това означава, че 5- и 6-годишните деца вече не заплащат такса за посещение
в детските заведения.
Според Чл.29 (1) от Наредбата, както и досега,
за ползване на детски
ясли и детски градини,
родителите дължат месечна такса, пропорционално на броя на присъствените дни. Общият
размер на месечната такса за целодневни детски
градини и детски ясли в
гр. Айтос остава 40 лв.,
за детски градини в селата на община Айтос – 30
лв. Таксата за целодневни подготвителни групи
в град Айтос – 30 лв, а за
целодневни подготвителни групи в селата – 25 лв.
Таксата, определена за
полудневни детски градини е 15 лв. Тези такси
се отнасят за децата, които не са навършили 5 години, а подлежащите на
задължително обучение
деца от полудневни детски градини не заплащат
такса, пише още в проекта на наредбата.
За деца с един родител, с родители студенти
редовно обучение или с
родители с намалена тру-

доспособност до 70%, се
заплаща 50% от таксата.
Когато две деца от едно
семейство са приети в
едно или в различни детски заведения, за второто дете се заплаща такса
с намаление в размер на
50%. Когато децата, които посещават същото или
други детски заведения,
са повече от две в едно
семейство, за първото
дете се заплаща такса с
50% намаление, за второ - със 75%, а за трето
и всяко следващо дете не
се заплаща такса. Трето
и всяко следващо дете на
многодетно семейство,
не заплаща такса, независимо от това дали първите две посещават детска градина.
За деца близнаци, в
случаите когато са първи,
се заплаща за всяко по
50% от таксата, а в случаите когато са втори, се
заплаща за всяко по 25%
от таксата. Не се заплаща таксата за деца, чиито родители или единият
от тях е с намалена трудоспособност над 71%,
сираци, деца на загинали при производствени
аварии и природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг и
за деца по отношение на
които е учредено настойничество. Не се заплаща

Община Айтос предлага
нова услуга
Събиране и извозване на излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване на територията на община Айтос
Ако имате в домакинството си непотребни електрически
уреди, или излязло от
употреба електронно
оборудване, можете да се освободите от тях лесно, при това напълно безплатно.
Услугата се
предлага от Община Айтос, съгласно договор,
сключен с „Елтехресурс” АД,
като част от стратегията й за опазване на околната
среда. Мобилни
екипи на „Елтехресурс” АД организират събирането от домовете и извозването на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО).
Заявки могат да се подават всеки работен ден на единен телефонен номер – 0 800 14 100, или на e-mail: order@

makmetal.eu. Изпълнението
на заявките е напълно безплатно за граждани и
фирми.
Изхвърлянето на
подобен тип отпадъци в контейнерите или около тях е забранено, а нарушителите подлежат на
санкция.
Услугата за събиране и извозване на излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване на
територията на община Айтос от една
страна предотвратява струпването на
отпадъци във и около
контейнерите и в същото време допринася за опазване на градската среда от замърсяване.
ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ НЕНУЖНОТО
ОБОРУДВАНЕ СЪС ЗАЯВКА НА БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ. 0 800 14 100
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Дегустация на зехтин или как да усетиш
испанската култура чрез най-истинския £ аромат...

Бранимира НИКОЛОВА
Испанският културен център „Естрея“, който от миналата година има група за
изучаване на испански език
в Айтос, организира за своите курсисти дегустация на
зехтин. По този начин преподавателите Антонио Перез и Петя Кирилова успяха
да потопят участниците в испанската култура чрез нейния най-истински аромат, а
именно ЗЕХТИНЪТ.
Вероятно всеки знае, че
зехтинът, почти напълно
състоящ се от ненаситени
мазнини, съдържа практически всички необходими

Антонио за тънкостите при дегустацията на зехтин

Да се докоснеш да испанската култура чрез нейния най-истински аромат...

Антонио и Петя обмислят да внасят от чудотворната течност

за човека витамини и около
100 микроелемента. Той понижава равнището на кръвната захар, препятства заболяванията на сърцето, изчиства кръвоносните съдове, подобрява растежа на
костната система при децата, намалява риска от атеросклероза и рак. Накратко - този продукт е изключително ценен за нашето
здраве, особено във време
като днешното, в което никога не можем да бъдем напълно сигурни какво съдържат продуктите, купени от

магазина. Не е случайно,
че народите от Средиземноморието, които в продължение на целия си живот постоянно са употребявали в
храната си зехтин, изглеждат толкова здрави и жизнерадостни.
Дегустацията на зехтин е
почти същата, каквато е и
на виното - отделя се внимание на продукта - на неговите вкусови качества, на
аромата и цвета му. В малка стъклена чаша се поставят около една-две супени
лъжици зехтин, добре е ча-

шата да има капаче. С двете длани се обгръща чашата
и се затопля, приблизително до 28 градуса, след това
се отваря, разклаща се леко
и се поставя на нивото на
пъпа, ако ароматът достига
до носа ни, то зехтинът е интензивен, ако не - чашата се
доближава на нивото на гърдите, ако там се усеща ароматът, то зехтинът е медиум.
Много е странно и интересно в същото време.
Зехтинът има леко горчив
вкус, а секунди след като отпиеш малката глътка, гърло-

то ти започва да пари. После остава вкусът на свежи
треви, домати и истински
маслини. При второто опитване на зехтина се поема
дълбоко въздух през устата
и се издиша през носа, след
това вкусът в устата трябва
да е на зелен банан.
Неслучайно най-добрите
зехтини в света са испански. Поради тази причина
Антонио и Петя, представители на Испански културен
център „Естрея“, обмислят
да внасят от чудотворната
течност.

ХVІІ заседание на Общински
съвет - Айтос присъствено,
при засилени мерки за превенция
Седемнадесетото редовно заседание на Общински
съвет Айтос ще се проведе
на 25.02.2021 г. (четвъртък)
от 9.30 часа в Заседателната зала на Община Айтос
ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ. На заседанието

на Общинския съвет, освен
общинските съветници, ще
бъдат допуснати единствено
представители на Общинска
администрация Айтос, които
имат пряко отношение към
обсъжданите теми в дневния
ред и служителите от звеното по чл. 29а от ЗМСМА. При

провеждане на заседанието
стриктно ще бъдат спазени
предписанията на здравните
органи за спазване на лична
дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми господин Кмет на община Айтос,
С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от
ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което
ще се проведе на 25.02.2021 г. (четвъртък) от 9:30
ч. в заседателната зала на Община Айтос, при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с вх.№ ОбС-41/08.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в
извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛБургас” АД гр. Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат.
2. Предложение с вх.№ ОбС-49/12.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в
редовно общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕАД гр. Бургас и определяне на позиция
и мандат по решенията, които следва да се вземат.
3. Предложение с вх.№ ОбС-47/11.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на дружествен дял на съдружник в „Бургасинвест“
ООД гр. Бургас.
4. Докладна записка с вх.№ ОбС-73/16.02.2021 г.
от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2021
година в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2010-2020).
5. Предложение с вх.№ ОбС-66/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
за реда за разрешаване поставянето на преместваеми
обекти на територията на община Айтос.
6. Предложение с вх.№ ОбС-65/15.02.2021 г. от
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на
община Айтос.
7. Докладна записка с вх.№ ОбС-69/16.02.2021 г. от
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0048-С01 от 14.05.2019

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 “Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони” за
Проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен
терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“, сключен между
Община Айтос и ДФ „Земеделие”.
8. Докладна записка с вх.№ ОбС-68/16.02.2021 г.
от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза
на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово
плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0048-С01
от 14.05.2019 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка
7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” за Проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I
за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”.
9. Докладна записка с вх.№ ОбС-67/16.02.2021 г.
от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 от
09.06.2020г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“, за проект „Подобряване на уличните
настилки на населените места в Община Айтос /улици
с. Поляново и с. Малка поляна/“, сключен между Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”.
10. Докладна записка с вх.№ ОбС-70/16.02.2021 г.
от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза
на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0001
-C01 от 09.06.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, за проект „Подобряване на
уличните настилки на населените места в община Айтос

(улици с. Поляново и с. Малка поляна)“, сключен между
Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”.
11. Предложение с вх.№ ОбС-57/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане
на бюджета на община Айтос за 2021 г.
12. Предложение с вх.№ ОбС-59/15.02.2021 г. от
Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне на основните месечни заплати
на кмета на общината и кметовете на кметства.
13. Докладна записка с вх.№ ОбС-58/15.02.2021 г.
от Красимир Енчев – председател на Общински съвет
Айтос, относно освобождаване от отговорност Теодор
Янев Янев за периода, през който е бил управител на
„Генгер“ ЕООД, гр. Айтос.
14. Предложение с вх.№ ОбС-63/15.02.2021 г. от
Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на отчет по изпълнението на „Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за
вредни вещества на територията на община Айтос за
периода 2016 -2020 г.“ за 2020 г.
15. Предложение с вх.№ ОбС-50/12.02.2021 г. от
Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на Отчет по изпълнението на „Програма управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на територията на
община Айтос“ за 2020 г.
16. Доклад с вх.№ ОбС-34/01.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно изпълнението на
Общия устройствен план на община Айтос за 2020 г.
17. Докладна записка с вх.№ ОбС-64/15.02.2021 г.
от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ
(подробен устройствен план - план за застрояване) за
поземлен имот с идентификатор 81102.19.35 (номер
по предходен план 019035), землище на с. Черноград,
община Айтос с НТП „За складова база”.
18. Докладна записка с вх.№ ОбС-56/15.02.2021 г.
от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и
физически лица в УПИ ХІІІ-1221, кв.75 по плана на гр.
Айтос, с адрес ул. „Кирил и Методий“ №65.

19. Докладна записка с вх.№ ОбС-51/15.02.2021 г.
от Мариана Димова – зам.-кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община
Айтос и юридическо лице в УПИ V-171, кв.44 по плана на с. Съдиево, община Айтос.
20. Докладна записка с вх.№ ОбС-52/15.02.2021 г.
от Мариана Димова – зам.-кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община
Айтос и юридическо лице в УПИ ІV-171, кв.44 по плана на с. Съдиево, община Айтос.
21. Докладна записка с вх.№ ОбС-53/15.02.2021 г.
от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и
физическо лице в УПИ VІІ-12, кв.6 по плана на с. Черноград, община Айтос.
22. Докладна записка с вх.№ ОбС-54/15.02.2021 г.
от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и
физическо лице в УПИ ІІІ-213, кв.6 по плана на с. Караново, община Айтос.
23. Докладна записка с вх.№ ОбС-55/15.02.2021 г.
от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХVІІ-68, кв.19 по плана на с. Лясково, община Айтос
24. Докладна записка с вх.№ ОбС-61/15.02.2021 г.
от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен
фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021/2022 година.
25. Докладна записка с вх.№ ОбС-60/15.02.2021 г.
от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 9 броя.
26. Питания.
Поканата да се публикува на интернет страницата на
Община Айтос, раздел „Общински съвет“ и изпрати на
общинските съветници на посочен от тях електронен
адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно
по телефона, за което да бъде съставен протокол.
На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията
на Общинския съвет.
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
председател на Общински съвет Айтос
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32 702 782 лв. са проекторазходите в Бюджет 2021
19-22 ФЕВРУАРИ 2021

Народен приятел

ñòð. 3

Общият размер на капиталовите
разходи е 11 551 575 лв.
Планът за разходите по бюджета е разработен на базата
на задълбочен анализ на финансовото състояние на Общината, с участието на второстепенните разпоредители
с бюджет, училищата на делегирани бюджети, кметовете на кметства, ръководители и специалисти от общинска администрация и няколкократно обсъждане с ръководството на общината. Проектът
за Бюджет 2021 ще се обсъжда и гласува на редовното заседание на Общинския съвет
на 25 февруари 2021 г.
Разходната част на проекта за бюджет на Община
Айтос за 2021 г. е в размер
на 32 702 782 лв.
І. Разходите за делегираните от държавни дейности
са в размер на 19 464 441
лв.
Голяма част от средства са
за функция „Образование”.
Другите основни посоки на
разходване на ресурса за държавни дейности са в администрацията, здравеопазването и социалните грижи, които следват по-скоро държавната политика.
1. Функция І “Общи държавни служби”- 1 882 433 лв. от тях 1 701 100 лв. са по стандарт и 181 333 лв. от преходен
остатък. Увеличение на стандарта с 23%.
2. Функция ІІ “Отбрана и
сигурност” - 246 527 лева.
в т.ч. от преходен остатък
71 759 лв.

3. Функция ІІІ “Образование” - 15 010 330 лева
Субсидия по единни разходни стандарти - 13 121 667
лева
Преходен остатък от 2020 г.
- 1 783 635 лева
Собствени приходи на училищата и от наеми зем. земи
- 105 028 лева
Разходите за функцията
представляват 77,12% на сто
от общия размер на разходите
за държавни дейности. С тези
средства се финансират – три
средни училища, пет основни
училища, пет детски градини
в частта им за заплати и осигурителни плащания. Училищата на делегирани бюджети
имат пълна икономическа самостоятелност.
4. Функция ІV “Здравеопазване” – 694 140 лева.
Издръжката се формира
от разчетените средства по
стандарт и преходния остатък от 2020 г.
В дейност “Детски ясли,
детски кухни и яслени групи в
детска градина” се финансира
численост на персонала - 7 щ.
бройки. Средствата за заплати, други плащания на персонала и осигурителни вноски
определени по стандарт, които са в размер на 132 840 лева
и 54 094 лв. за издръжка.
В дейност “Здравен кабинет в детски градини и училища” се финансира численост
на персонала 10 щ. бройки.
Средствата за заплати, други плащания на персонала

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АЙТОС съобщава, че на
21 февруари 2021 г. (неделя), от 11.00 часа, в Заседателната
зала на Община Айтос, ще се проведе ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ за частичните избори за кмет на
кметство село Мъглен, на 28 февруари 2021 г.
На обучението следва да присъстват всички членове на назначените секционни избирателни комисии, при спазване на противоепидемичните мерки.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ДО
УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА :
ПП Г Е Р Б
КП БСП за България
ПП Д П С
КП ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ
ПП ВОЛЯ
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ Обединение
За ОБЩИНА АЙТОС
П О К А Н А

На основание чл. 91, ал.3 от Изборния кодекс във връзка с
произвеждането на Избори за народни представители за Народно
събрание на 04.04.2021 год.. насрочвам консултация с представители на парламентарно представените партии и коалиции, представени в 44-ото Народно събрание, както и коалицията, която има
избрани членове в Европейския парламент от Република България,
но не е парламентарно представена, за
22 февруари 2021 г. от 10.00 часа в кабинета на кмета на общината за определяне съставите на СИК и ПСИК.
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции,
които не са парламентарно представени. Консултациите са публични.
При консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави
предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021
г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие
в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато
правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните,
посочени в буква „а“.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

и осигурителни вноски и издръжка на здравните кабинети по стандарт са в размер на
262 620 лева и преходен остатък 198 394 лева.
В „Други дейности по здравеопазването” са разчетени
средства за заплати и осигуровки на две щатни бройки
здравен медиатор 46 192 лв.
5. Функция V “Социално
осигуряване, подпомагане
и грижи”- 1 350 187 лева.
В проекта за бюджет е разчетена издръжката на седем
дейности: За „Програми за
временна заетост” са предвидени средства в размер на
211 205 лв. по стандарт и 3887
лв. от преходен остатък. За
„Домове за стари хора” са
предвидени средства в размер на 332 480 лв. по стандарт и 44 692 лв. от преходен
остатък. За „Дневни центрове за лица с увреждания” са
предвидени средства в размер на 421 155 лв. по стандарт и 64 772 лв. от преходен
остатък. За „Защитени жилища” са предвидени средства в
размер на 142 500 лв. по стандарт и 44 770 лв. от преходен
остатък. За „Социални услуги
в домашна среда” са разчетени 12 477 лв. от преходен остатък. За „Асистенти за лична
помощ” са разчетени 71 664
лв. от преходен остатък. За
„Други служби и дейности по
социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” (присъдени издръжки и компенсации) са разчетени 585 лв. от
преходен остатък.
6. Функция VІІ “Култура,
спорт, почивни дейности
и религиозно дело” - 280
824 лева.
В община Айтос се субсидират 24 щатни бройки в читалищата при стандарт 11 484
лв. Делегирана държавна дейност е и „Спорт за всички”. В
бюджета за 2021 г. е включен
преходен остатък от 2020 г. в
размер на 5208 лв. Допълнително през годината ще постъпят субсидии за дейността за 2021 г.
II. Разходи за допълнително финансиране на делегираните държавни дейности с общински приходи
- 796 000 лева.
1. Функция I - „Общи държавни служби” - планирани
средства в размер на 746 000
лева.
2. Функция ІІІ “Образование“ - 50 000 лева за дофинансиране на ученическите
превози.
ІІI. Разходи за местни дейности - 12 442 341
лева:
1. Функция I. „Общи държавни служби” - 1 157 446
лв.
2. Функция II.”Отбрана и
сигурност” - 795 339 лв.
В тази функция са предвидени разходи по две дейности:
- „Превантивна дейност за
намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ – 785 339 лв, от тях - 652
339 лева - целеви средства за
корекция и изграждане на пасарелки и водосток на западно дере в с. Карагеоргиево
(ПМС 250 от 04.09.2020 г.)
- „Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия”
– 10 000 лв.
3. Функция III „ Образование“ - 1 221 800 лв..
Дейност “Детски градини” 1 076 800 лева, от тях 160 000
лв. са капиталови разходи в
т.ч. 130 000 лева за ППР и изграждане на Детска градина
в кв. 136, УПИ I по плана на
гр. Айтос.
В общината функционират
5 детски градини с филиали в
селата Тополица, Пирне, Мъглен, Черноград, Карагеорги-

ево и Караново и полудневни градини в селата Чукарка,
Черна могила, Поляново, Пещерско и Малка поляна. Основните разходи в бюджета
са за храна, горива, текущи
ремонти на сградите, вода,
ел.енергия и възнаграждения
на персонала в полудневните градини.
За заплати, осигурителни
плащания и текуща издръжка
на “Други дейности по образованието” - 145 000 лева.
4. Функция IV. „Здравеопазване” - 62 000 лв.
Издръжката на детска млечна кухня – 62 000 лева.
5. Функция V. „Социално подпомагане и грижи” 682 000 лв.
„Домашен социален патронаж” с бюджет 424 000 лв. Клубове на пенсионера 2 броя с
бюджет 17 000 лв. Планирана е издръжка на работниците по ПВЗ – 4000 лв. и дейност „Други служби по социално осигуряване” с бюджет
237 000 лв.
6. Функция VI. “Жилищно
строителство, благоустройство, комунално стопанство
и опазване на околната среда” - 6 123 112 лв.
6.1 Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” - 96 960
лв. Средствата са за поддръжка на фонтани, за закупуване
и ремонт на решетки за шахти, дялово участие във ВиК
асоциация, застраховки, изразходена вода от фонтанки и
др. Капиталовите разходи са
в размер на 30 000 лв. за ППР
на Реконструкция и рехабалитация на улична водопроводна
мрежа в с. Тополица.
6.2 Дейност 604 “Осветление на улици и площади” 536 960 лв.
Предвидените средства са
за ел.енергия на уличното осветление, средства за текущ
ремонт, за подмяна на кабели и материали (осветителни
тела и др. резервни части) 332 000лв. и капиталови разходи, които са целеви средства от 2020 г. за основен ремонт на уличното осветление
– 204 960 лева.
6.3 Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа”- 2 263 981
лева. Преходният остатък е в
размер на 1 379 281 лева.
Предвидени са средства за
улична маркировка, знаково
стопанство, обслужване на
светофар и застраховки. В издръжката, като преходен остатък са разчетени целеви средства за текущ ремонт на улична мрежа в селата на община
Айтос (ПМС 250 от 04.09.2020
г.) в размер на 1 350 000 лева,
и 27 578 лв. предоставени от
АПИ за зимно поддържане на
ул. Славянска и ул. Хаджи Димитър (част от републиканска
пътна мрежа).
В тази дейност като резерв
по § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“
са планирани 700 000 лева за

извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа. Средствата са осигурени от трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа
по реда на чл. 89 от ЗДБРБ
за 2021 г.
Капиталовите разходи са
в размер на 36 300 лв., които
представляват проектиране,
авторски надзор, строителен
надзор и заснемане за обектите „Подобряване улични настилки с. Поляново и с. Малка
поляна (МИГ)“ и „Реконструкция улични и тротоарни настилки (МИГ)“.
6.4 Дейност 621 “Управление, контрол и регулиране
на дейности по опазването
на околната среда” - 32 000
лева.
В тази дейност са заложени
средства за изготвяне на Наредби и Програми за опазване
на околната среда, заплащане
на екологични оценки, изследване на води, такси и др.
6.5 Дейност 622 “Озеленяване”
Общият размер на средствата са 1 836 871 лева. Преходният остатък е в размер на
1 440 321 лева.
Планирани са средства за
поддържане на зелените площи на територията на общината (град и села) в размер на
50,350 дка. Дейностите, които
се включват са: за поддържане на зелени площи, пролетна
акция за почистване и озеленяване, закупуване на посадъчен материал, вода, горива, поддържане на детски площадки. Предвидени са средства за премахване на улични декоративни дървета и закупуване на нови.
Капиталовите разходи са в
размер на 1 335 021 лв., в т.ч.
са целевите средства за благоустрояване на градска градина, изграждане на спортна
площадка и кът за фитнес в гр.
Айтос (ПМС 360 от 10.12.2020
г.) в размер на 1 310 321 лева
6.6 Дейност 623 „Чистота” планирани са средства в размер на 1 332 800 лева.
6.7 Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците”
Предвидени са 23 540 лева
за възнаграждения и издръжка на мобилния център за разделно събиране на отпадъци,
за членски внос, и 13 000 лв.
капиталови разходи във връзка с рекултивацията на депото за отпадъци. Разходите за
тази дейност са част от плансметката за ТБО.
7. Функция: VII. „Култура,
спорт, почивни дейности
и религиозно дело” – 931
500 лв.
7.1 Дейност: 714 „Спортни бази за спорт за всички”
- 270 410 лева, в т.ч. субсидии
за спортните клубове, гориво и материали за спортна-

та зала, издръжка на персонала на стадиона, средства
за масови спортни мероприятия и 26 000 лв. - капиталови разходи.
7.2 Дейност ”Радиотранслационни възли” - 38 200 лева.
7.3 Дейност „Обредни домове и зали” – 240 070 лева.
7.4 Дейност 746 „Зоопаркове” – 198 560 лв.
7.5 Дейност: 759 „Други дейности по културата” – 181 260
лева.
8. Функция VIII. „ Икономически дейности и услуги” –
1 169 144 лв.
8.1 Дейност 829“Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” - 37
700 лева., от тях - за обезпечаване дейностите по Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация (ДДД) - 30 000 лева и
5000 лв. капиталови разходи
за изграждане на трупна яма
за загробване на животни.
8.2 Дейност: 832“Служби и
дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” - 590 059 лв.
В издръжката са разчетени целеви средства в размер
на 200 959 лева за поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, от които преходен остатък - 24 359
лева. Предвидени са собствени средства за текущи ремонти на общински пътища в размер на 100 000 лв. В „Резерв
за непредвидени и неотложни
разходи“ са планирани 174 100
лева за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища.
Капиталовите разходи са в
размер на 115 000 лв. в т.ч.:
- 75 000 лв. - Проектиране на разширение и реконструкция на общински път: Айтос-Карагеоргиево-ТополицаЧерноград-път I-6 (BGS1004,
BGS1003).
- 40 000 лв. - ППР на общински път BGS2013 (Айтос-Мъглен) – Пещерско.
8.3 Дейност 849„Други дейности по транспорта и пътища” – Предпроектни проучвания за четирилентов път Айтос- Бургас - 20 000 лева.
8.4 За дейност 862 „Туристически бази” - 3600 лв.
8.5 За издръжка на „Общинските пазари и тържища” са
заложени 61 240 лв. за възнаграждения и издръжка.
8.6 Дейност 878 Приюти за
безстопанствени животни –
31 170 лв.
8.7 В дейност 898 “Други
дейности по икономиката” 423 836 лева.
9.Функция ІХ. Разходи
некласифицирани в други
дейности
Резерв за непредвидени и
неотложни разходи в размер
на 300 000 лв.
Общият размер на капиталовите разходи в проекта за бюджет 2021 г. е
11 551 575 лв. Как са разпределени, четете в броя на
НП, на 23 февруари 2021 г.
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55 години отдадох на баскетбола,
и докато мога - продължавам...

Cyan Magenta Yellow Black

Срещаме ви с доайена на
баскетбола в Айтос, Драгомир
Иванов - Дъгата, на 17 февруари - деня, в който празнува 70годишнина
- Здравейте, г-н Иванов, и
честита годишнина! Айтозлии
свързват името Ви с успехите
на баскетбола в Айтос. Колко
от Вашите 70 посветихте на
любимата игра?
- 55 години отдадох на баскетбола и доколкото мога - продължавам...
- Ако се върнем в началото
- кога за първи път хванахте в
ръце баскетболна топка?
- През далечната 1965 г., бях в
VІ клас. В нашето училище "Христо Ботев" имаше училищни първенства. Под ръководството на
учителката по физическо възпитание Иванка Петрова имахме
баскетболен отбор, който се състезаваше на тези първенства. В
отбора бяхме с моя приятел и съученик Гаро, с когото сме учили
заедно 11 години. С него сме астрални близнаци - родени сме в
една година, на един и същи ден
- 17 февруари.
През тези години треньор по
баскетбол на юношите и мъжете във Физкултурно дружество
"Вихър" - Айтос беше Иван Топалов. Млад треньор, току-що завършил ВИФ (Висш институт по
физкултура). Под негово ръководство тренираше едно уникално баскетболно поколение - Злати Костов - един от най-добрите,
светла му памет, Иван Ченгелиев,
Сънито, Васил Андонов и още талантливи играчи. Не мога да изброя всички, със сигурност ще
пропусна някого... Бяха железни млади хора.
Десет години по-късно бях
вече треньор към дружеството
на второто успешно баскетболно поколение на Айтос. И така,
с любов към баскетбола, отдадох на играта повече от петдесет години...
- Занимавахте ли се с нещо
друго през всичките тези години?
- През 1992 г. закриха ФД "Вихър", 13 години работих в ЛУКОМА - до 2015 г, когато на 65 г. се
пенсионирах. Но и през това време поддържах тонус и форма - играех, спортувах. Много от моите
възпитаници ме срещаха и питаха: Няма ли да направите нещо,

ла-мечта.
- Кои са най-ярките
Ви спомени от успехите на айтоския баскетбол?
- През 1977 г. провеждахме градско първенство. От там отборът ни отиде на окръжно в Бургас. Представихме се успешно, от там на първенството на Южната зона и на националните финали. Важно
е да се знае, че тогава в цяла България имаше 15 спортни училища,
със специализирана баскетболна паралелка. Те
имаха много силни отбори, а ние - отбор от един
малък градец и всички
състезатели от едно съвсем обикновено училище

Драгомир Иванов

Началото - двата училищни отбора по
баскетбол с ръководител Иванка Петрова. (Иванов най-отпред, между две съученички
няма ли да върнете баскетбола
в Айтос? Преди пет години стигнахме до решението това да стане. А през последните, вече 4 години, с Дечо Коешинов и Веселин Владев започнахме от нулата да възраждаме баскетбола в Айтос.
- Сега, на каква възраст са
децата, които тренирате?
- Аз поех мъжката част. Имам
две групи момчета - от ІІ до V и VІ
клас. Началото беше трудно, но
вече имаме успехи. Участваме на
състезания в Бургас, Ямбол, Стара Загора. И всичко това, благодарение на прекрасната спортна зала "Аетос", която ползваме
с всички възможни удобства за
тренировки и турнири. Пет турнира сме провели, колегите, които водят отбори, са възхитени
- чисто, удобно, красиво е. За-

- "Христо Ботев". Аз, като съвсем
млад треньор, и много амбициозен, тренирах едно златно поколение. Това е поколението на Веселин Владев. Тренира при мен в
продължение на три-четири години. Водя аз момчетата на финалите в Ботевград, а там отборите
на спортните училища, на ЦСКА,
на Пловдив, Варна, Ямбол, все
от големи градове. Респект. Започва състезанието - първа победа, втора, трета победа, вече
ни гледаха по съвсем друг начин.
Така от 12 отбора, станахме седми в националното класиране. А
Владев беше признат за най-добър състезател на турнира. Искаха го от Пловдив, от Варна,
от ЦСКА. Но той остана в Айтос.
Беше блестящ в отбора на кадетите в 8-9 клас.

ОБЩИНА АЙТОС
Програма
за честване на 143 години от Освобождението на България
и 148 години от гибелта на Апостола на българската
свобода - Васил Левски
Елена Пенчева, ще бъде
излъчена на запис в сайта
на Община Айтос https://
aytos.bg и на видеостената на Община Айтос на
19.02.2021 г.
25 февруари 2021 г.,
10.00 ч., Актовата зала
на СУ "Никола Вапцаров"
Общински конкурс за
изпълнение на поезия
"Моята България 2021",
с участието на ученици и
на представителни групи

- Айтос тогава има и мъжки отбор?
- От 1975 г. до 1990 г. мъжкият
отбор беше много успешен - състезатели като Гугалов, Дживанов,
Федя, Салчев, Станчо Костов,
Гаро, Иван Радев, Диаманди Симеонов бяха много силно ядро на
отбора. В Айтос идваха отбори от
цялата страна. Играехме на баскетболното игрище до тогавашното кино, на сгурта. Публиката
се трупаше, някои чакаха отвън
да се освободят места. Баскетболът имаше стотици фенове в Айтос. Бях и състезател и треньор
тогава. Това беше първото поколение. Второто, беше поколението на Дечо Коешинов, в годините
1987, 1988, 1989-а. И с това поколение минахме през Бургас, бихме спортните училища на Бургас, Ямбол, Пловдив, и отидохме
на финалите в Благоевград. Там

Кметът Васил Едрев с поздравителен адрес и подарък за юбиляря

Вече като треньор на едно от златните
поколения на баскетбола в Айтос

2018 г. - с няколко баскетболни поколения, на 60-годишнината на баскетбола в Айтос.

19 февруари 2021 г.,
11.00 ч., пред паметната плоча на Васил Левски в двора на храм "Св.
Димитър"
Поклонение по повод
148 години от гибелта
на Апостола на българската свобода. Във връзка с противоепидемичните мерки, музикално-поетичната програма по повод годишнината, подготвена от ІV група на ДГ
"Славейче" с ръководители Боряна Николова и

×ô

от училищата на територията на община Айтос. Ще
се проведе без публика, по
предварително изготвен
график за участие и при
спазване на всички противоепидемични мерки.
3 март 2021 г., 11.00 ч.,
площад "Свобода"
Тържествено честване на 143 години от Освобождението на България - при спазване
на противоепидемичните мерки.

Началото на 70-те години на ХХ в. - като
млад треньор на женския отбор

Дечо Коешинов буквално "изгря". Обявиха го за най-добър голмайстор. В 8
клас започна тренировки с националните кадети, след това
- при мъжете. В продължение на 12-13
години беше в елита на националния
ни баскетбол. На 26
години беше гард в
националния отбор
на България. За мен
Веско и Дечо са хората, които доказаха, че Айтос създава невероятни таВеселин Владев, от името
ланти, че са уникална клуба - за треньора, колени състезатели, коТорта за тренера от родите- гата и приятеля, 100-годишито могат да играят
лите на младите баскетболни ната история на баскетбола в
модерно...
България
- Вие сте бил те- надежди на Айтос
хен треньор - как се
да с енергия.
ешинов знае как да подходи, той
създават големи спортни та- Има ли идея треньорски- има грижа и за документацията ланти в един малък град?
ят екип на баскетболен клуб една много важна част от наша- С много труд и всеки ден в "Вихър" - Айтос да сформи- та треньорска дейност. Екип сме,
залата. Условието е, едно дете ра отбор на юноши, младе- който знае към какво се стреми
да има желание, а има ли жела- жи, мъже?
и как да го постигне.
ние, треньорът може много да
- 20 години нямахме действащ
- Как ще отпразнувате гому даде. Баскетболът възпитава клуб, нямаше зала. Започнахме дишнината?
дисциплина, сила, мисъл, органи- всичко отначало - от децата от ІІ,
- В залата, след тренировката
зираност. Ние бяхме едно голямо ІІІ, V клас. За да стигнем до юно- на децата. Подготвил съм им изсемейство, с грижа един за друг. ши, трябват пет години. Израст- ненада - огромна торта.
Заедно се радвахме, заедно пре- ването става поетапно. След две- Здраве и още баскетболживявахме. И днес като ме срещ- три години ще имаме юноши. До ни успехи Ви желаем, г-н Иванат моите приятели, които преди 8-9 години ще имаме една пира- нов!
40 години тренирах, питат: „Как мида - от малките до най-големи- Благодаря Ви!
сте, тренер?“ Това ме зареж- те. Спокоен съм, защото Дечо КоНП

И тази година „Лъвски скок“,
но без публика
18 февруари 2021 г. се проведе поредното издание на общинското състезание за ученици "Лъвски скок", посветено на 148 години от гибелта на
Апостола на българската свобода - Васил Левски. За първи път надпреварата във физкултурния салон на База 2
на СУ "Христо Ботев" остана без публика, заради противоепидемичните
мерки. Участниците се състезаваха
по предварително изготвен график,
за да няма струпване на участници и
ръководители.
За "Лъвски скок" по време на пандемия, за участниците и победителите, четете в броя на НП на 23 февруари 2021 г.
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IN MEMORIAM

НИКОЛА КАЛОЯНОВ (15.06.1934 - 28.01.2021)

ПОЕТИЧЕН ПЕТЪК

Cyan Magenta Yellow Black

ЕДИН ЖИВОТ В СЛУЖБА НА СОЗОПОЛ

Людмила КАЛОЯНОВА
Снимки: Авторът

Когато току-що уволнилият се от казармата
Никола Калоянов пристига в Созопол на 7 септември 1957 год., младият 23-годишен мъж дори
не подозира, че животът му оттук нататък ще
бъде завинаги свързан
със съдбата на малкото черноморско градче, където е назначен
за учител.
Красивият младеж със
спортна фигура устоява

на ухажванията на многобройните си колежки
и скоро намира своята
любима в лицето на младата акушерка Мария
Калоянова, завършила
наскоро Медицинското
училище във Варна. Двамата ще останат свързани почти шест десетилетия, превръщайки се в
една от най-проминентните двойки в града.
60-те години поставят началото на успешна кариера, през която
Калоянов е последователно учител, директор

на училището в града,
общински секретар (от
3 март 1966 год.), кмет
на Созопол (1970-1978)
и заместник-кмет на селищна система Созопол
(1979-1981).
По време на мандата
му като директор се закупува първия училищен
оркестър със събрани
дарения от созополчани и с участието на родителския комитет в лицето на Керанка Кюмурджиева, Вяра Събева,
Надка Паскалева, Ставро Калоянов и др. По-

строена е спортна площадка в града, стимулират се разнообразни спортни и културни
изяви.
През всичките тези години се поставят основите на мащабно строителство и градоустройство, което се превръща в неразривна част от
дейността на младия и
енергичен кмет. Асфалтират се улиците в новата част, където изникват много нови къщи, започва строежът на пристанищния кей в стария
град, за рекордно кратко време (28 дена) се построява градският стадион, като в строителството се включват младежки бригади от града, а в ръководството
на оперативния щаб по
строежа влизат личности като Никола Костов, Тодор Димов, Апостол Кюмурджиев, Кирил
Стамов и др. С името на
Калоянов са свързани и
такива крупни проекти
като водоснабдяването
и канализацията на Созопол, както и изграждането на културен дом
и аптека в града.
Продължава на стр. 2

„Русалка“, художник Галин Георгиев

Ти, мое Море!
Не знам защо бушуваш в мойте вени.
И как така очите ми сияят.
Обръщам гръб, а ти шептиш зад мене,
че тръгвам, но сама ще се разкая.
И всеки път отивам си за малко,
а после пак се връщам. Пак съм твоя.
Преди била съм в друг живот русалка,
която е танцувала в прибоя.
С магия здрава и с обич ме обгърна.
С въже от пясък върза ме добре!
Отвъд безкрая отново ще се върна.
Аз нямам кръв. В мен Ти течеш, Море!
Галина Златарева

Созопол отбеляза 143-тата годишнина
от своето Освобождение

Осигурен е безплатен топъл обяд за 580
от най-нуждаещите се жители на общината
Четете на стр. 3

Четете на стр. 4

„Добруджа“ надигра „небесносините“
в среща от 18-ия кръг

Община Созопол стартира нова социална
услуга „Асистентска подкрепа“ в
изпълнение на Закона за социалните услуги
Четете на стр. 3

Четете на стр. 4
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Един живот в служба на Созопол
Продължение от стр.1
Под прякото ръководство на Никола Калоянов през 1971 год.
в Созопол се откриват
детски ясли в бившата
Ямболска къща, сега
Етнографски музей.
Направена е и първата копка за строеж на

детска градина с участието на военно-строителни войски и по
проект на арх. Соколовски. Магистралата Бургас - Созопол в
сектора до извънградската бензиностанция
става 4 вместо 2 платна, започва и строежът на Южната алея,

превърнала се в найпривлекателната част
от Стария Созопол.
Без преувеличение
може да се каже, че
през мандата на Никола Калоянов като кмет
са завършени близо
60% от инфраструктурата на града, а общината е обявена за
национален първенец
по чистота и благоустрояване.
Никола Калоянов
остава активно анга-

жиран до края на живота си с всички идеи
и инициативи, касаещи преустройството и благоустрояването на любимия му
град. Дори в последната си 86-а година,
вече в недобро здраве, помага с опит и съвет като член на новообразувания Обществен съвет.
Когато го питаха кога
ще напише книга за
дейността си, Калоя-

нов винаги отговаряше: „Няма смисъл от
книга. Моите дела могат да се видят навсякъде в Созопол.“
И какво по-достойно
от това, делата на сътвореното от теб да останат за тези, които си
обичал, за един град,
за една общност, на
която си посветил безрезервно и всеотдайно целия си живот.
С кончината на Никола Калоянов си оти-

ва една епоха от историята на Созопол. Той
ще бъде запомнен от
съгражданите си не
само с делата и неуморната си дейност в
полза на града, но и с
дирята, която оставя в
сърцата на созополчани като най-обичания
кмет на Созопол.
ПОЧИВАЙ В МИР,
КМЕТЕ!
ПОКЛОН ПРЕД ДУХА
И ПАМЕТТА ТИ!
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Община Созопол започна предоставянето
на храна по проекта "Топъл обяд в община Созопол - 2021 г." по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане, процедура BG05FMOP001-5.001
„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от
COVID-19“.
В условията на извънредната пандемична ситуация, предизвикана от
инвазията на COVID-19,
настоящият проект осигурява подкрепа за задоволяване на базова нужда
от храна за най-бедните и
уязвими граждани на община Созопол. Проектните дейности организират

приготвянето на храна, от
една страна, и от друга –
нейното получаване.
Заявленията на кандидатите да се възползват от социалната услуга биват одобрявани по
ред критерии от Дирекция „Социално подпомагане“, вследствие на което броят на ползвателите
към момента е общо 580
от всички населени места на територията на общината. За целта се откриха 13 пункта за раздаване на храна, откъдето от 16-и февруари ежедневно лицата да получават своя обяд.
Потребителите, които
се възползват от проекта на Община Созопол,
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са от различни възрастови групи, лица без доходи или с ниски доходи
под линията на бедност
(369 лв. на член от семейството) - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в общината; хора,
които поради възрастта
си или налични увреждания са в по-висок риск
от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
Програмата „Топъл
обяд“ е част от цялостната социална политика, която Община Созопол прилага в подкрепа
на хората, които са в найголяма нужда и живеят в
лишение.

Община Созопол стартира нова социална услуга „Асистентска
подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги
Община Созопол в качеството си на доставчик
на нова социална услуга
„Асистентска подкрепа“, в
изпълнение на Закона за
социалните услуги обявява,
че от 18.02.2021 г. стартира приемът на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, както и за кандидати
за заемане на длъжност
„Социален асистент“ към
услугата.
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва
ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на
деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в
невъзможност за самообслужване, предоставяна от
лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните
услуги, са следните целеви групи:
• лица в надтрудоспо-

собна възраст в невъзможност за самообслужване,
които нямат определена
по съответния ред степен
на намалена работоспособност;
• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с
трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска
подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се
получава помощ за грижа
в домашна среда по реда
на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска
подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване
са следните:
• Заявление и декларации (по образец);
• Документ за самоличност (за справка);
• Експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК
(копие); Други медицински

документи – актуална епикриза и др. (копие);
• Пълномощно (в случай
че документите не се подават лично от кандидата за
потребител).
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга
„Асистентска подкрепа”
от един потребител е до
4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на
социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда
на Закона за социалните
услуги е необходимо да подадат следните документи:
1. Заявление и декларация (по образец):
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография;
4. Копие на документ за

придобита образователноквалификационна степен
за завършено основно образование;
5. Декларация от лицето,
че е пълнолетен български
гражданин, не е поставено
под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за
лишаване от свобода, не е
лишено по съответния ред
от правото да заема определена позиция и не са му
налагани мерки като извършител по Закона за защита
от домашното насилие (по
образец);
6. Други документи по
преценка на кандидата - документи, удостоверяващи
успешно преминат курс на
обучение за асистент и/или
копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит
(при наличие на такива).
С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори за
8-часов работен ден, като

един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма
потребители.
Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната
услуга, и кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се
подават от 18.02.2021 г. в
„Център за административно и информационно
обслужване“, в сградата на Община Созопол,
пл. „ Хан Крум“ №2, всеки работен ден от 08:30
до 17:00 часа.
Документи по образец за
социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат
да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Созопол на
адрес: www.sozopol.bg. За
допълнителна информация
тел.: 0550 2 57 18 – Домашен социален патронаж в
Община Созопол.

НЧ „Отец Паисий-1896“ обяви резултатите от поетичния конкурс
В началото на месец януари Народно
читалище "Отец Паисий-1896" - гр. Созопол обяви конкурс за написване на
разказ, есе или стихотворение на тема
"Созопол - настояще и бъдеще", който
се радва на огромен интерес. Получени бяха десетки творби на автори от
цялата страна, а след тяхното детайлно разглеждане организаторите обявяват и резултатите.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛИТЕРАТУРНИЯ
КОНКУРС „СОЗОПОЛ НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“,
ОРГАНИЗИРАН ОТ ЧИТАЛИЩЕ
„ОТЕЦ ПАИСИЙ-1896“ - ГР.
СОЗОПОЛ:
УЧАСТНИЦИ НАД 18 ГОД.
ЗА РАЗКАЗ:
І-во място - Любомира Петрова „Винаги“ – гр. Пазарджик
ІІ-ро място - Васил Тодоров „Носталгия“ – гр. Созопол

ІІ-ро място - Христина Колева „Храмът на музата“ – гр. София
ІІІ-то място - Дияна Иванова „Хлапето и мидата“ – гр. Враца
ЗА ЕСЕ:
І-во място - Силвия Андреева „Довери ми, страннико“ - гр. Созопол
ІІІ-то място - Николина Барбутева
„Созопол - настояще и бъдеще“ - гр.
Пещера
ІІІ-то място - Диана Димитрова „Созопол - настояще и бъдеще“ - гр. Варна
ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:
І-во място - Христина Борисова „Бряг
за обич“ – гр. Севлиево
ІІ-ро място - Никола Апостолов „Брегът на Созопол“ – гр. София
ІІ-ро място - Галина Дъргънова „Божия любов“ - гр. Горна Оряховица
ІІІ-то място - Цветелина Маринова
„Созопол“ –гр. Велико Търново
ІІІ-то място - Тодор Билчев „Връхлетяло щастие с любов“ - гр. Русе

Поощрителна награда - Веселина Стоянова „Стих незабравен“ - гр. Варна
УЧАСТНИЦИ ОТ 12 ДО 18 ГОД.
І-во място - Касандра Недялкова
„Спомен от морето“- гр. Дряново
ІІ-ро място - Виктория Недялкова
„Моето море“ –гр. Дряново
ІІІ-то място - Никол Иванова „Глухарче, пълно със спомени“ - гр. Шумен
Поощрителна награда - Александра
Анестева „Созопол - настояще и бъдеще“ - гр. Созопол
УЧАСТНИЦИ ДО 12 ГОДИНИ
Колективна награда - ЦПЛР-ОДК
„Анастас Стоянов“ – гр. Шумен
Поощрителна награда - Радослав
Иванов „Когато младостта срещне мъдростта“ – гр. Бургас
Поощрителна награда - Лъчезара
Анестева „Забавление в града“ - гр.
Созопол
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Созопол отбеляза 143-тата
годишнина от своето Освобождение
Венци и цветя в знак на
признателност бяха поднесени от кмета на община Созопол Тихомир Янакиев, председателя на
Общински съвет Георги
Пинелов, Общинска администрация, Общински
съвет, Генерално консулство на Руската федерация, почетния консул на
Руската федерация Тонко
Фотев, Пункт за базиране Бургас, политическите партии, неправителствените организации,
СУ "Св. св. Кирил и Методий" и граждани.
След словото си кметът
Янакиев представи две
предложения на Общинска администрация, които съвсем скоро предстои да бъдат реализирани. Единият от макетите,

които той показа представлява новата визия
на паметника „Лермонтов“ - кръст, в който ще
бъде вградена паметната плоча, а другият - чешма, която ще се изгради
до Паметника на подводничарите с финансовата подкрепа на ЛУКОЙЛ
България.
Творбите са на Иван
Бахчеванов, а желание
за дарение на финансови средства за паметника вече са заявили редица граждани и организации.
С едноминутно мълчание и падане на колене
пред паметната плоча на
ген. Лермонтов бе почетена паметта на загиналите за свободата на Созопол и цяла България.

Макет на бъдещия паметник в чест на ген. Лермонтов

„Добруджа“ надигра „небесносините“
в среща от 18-ия кръг
Божо НИКОЛОВ
Морският тим допусна
първа загуба за пролетния дял в среща от 18-ия
кръг на Втора лига при
визитата на „Добруджа.
Гостите играха силно, но
малшанс не достигна на
"небесносините" да си

тръгнат с победа от Добрич. „Созопол“ загуби
с 2:1 на стадион "Дружба", а момчетата в небесносиньо може да съжаляват, след като бяха водещият отбор на терена.
Домакините надхитриха своя съперник и си
вкараха двете положе-

ния, които се оказаха решаващи за успеха. „Созопол“ игра агресивно
през целия мач, владееше инициативата, имаше своите шансове, но
допусна твърде лековато да бъде повеждан в
началото на двете полувремена. Още в 5-ата ми-

нута след изпълнение на
корнер, домакините от
Добрич поведоха в резултата. В 31-вата минута Диян Молдованов изравни резултата. Бранителят отбеляза 5-ото си
попадение от началото
на сезона, първите му
четири са от дузпи, като

още в първия кръг миналата година се разписа
срещу „Добруджа“ при
равенството 1:1 на стадион "Арена Созопол".
Голмайстор в тази класация на „небесносините“ е Иван Колев, който
има 8 на своята сметка.
Нападателят пропусна
мача за натрупани картони, но изгледа срещата от трибуните.
В началото на втората част, още от съблекалнята, „Добруджа“ поведе с 2:1. Не беше изминала и минута, след
бърза атака от центъра,
домакините вкараха решаващия втори гол. „Созопол“ не се отказа, но
така и не успя да изравни. Капитанът Петър Кюмюрджиев в средата на
втората част натресе
горната греда, а кълбото така и не искаше да
влезе във вратата на домакините. Единствената забележка към глав-

ния съдия бе показването на двата жълти картона още с първите два
фаула на Петър Кюмюрджиев и на Диян Лефтеров. Реферът от Варна
бе безкомпромисен, но
допусна грешка, като
при първия Кюмюрджиев игра чисто. Страничният се справи перфектно, след като отмени и
гол на домакините преди почивката, които претендираха, че няма засада. Страничният обаче се консултира с главния и попадението за
„Добруджа“ не бе зачетено. Така силен мач за
„Созопол“, но без успех
далеч от дома. Момчетата на Маги Димов бързо
трябва да забравят за
поражението и да мислят за съботния домакински мач с „Литекс“
(Ловеч) - директен съперник на „небесносините“ за горните позиции в класирането.

Вестник „Созопол” излиза през седмица в петък.
Редактор: Мария Найденова,
тел.: 0550 2 57 04, e-mail: m.naydenova@sozopol.bg

Мария Маркова е възпитаничка на Националното училище за танцово изкуство в София. Завършва руска филология, а след това
и режисура в пловдивската академия. През
2011 година се завръща в Бургас и работи
в Държавната опера като балерина. Две години е преподавател в НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”. Създава и управлява частен
театър „Маркова“. Управител е на Дома на НХК.
Интервю на
Дона МИТЕВА

- Госпожо Маркова,
година вече сте управител на Дома на НХК
- ориентирахте ли се
добре във възможностите и дейностите
на културната институция?
- Започнах работа точно когато НХК беше в
основна ремонтна дейност. От тази гледна
точка бях много облагодетелствана, тъй като
имах достатъчно време
да проуча всички възможности, които би било
хубаво да предлага културният дом. Към днешна дата, съдейки по заетостта на сградата, мисля, че целият екип сме
се справили добре, отваряйки врати за много нови дейности и клубове.
- С новата визия на
сградата какво се промени вътре в нея, не
говоря само интериорно, по-скоро като
съдържание и форма?
- Сградата е изцяло обновена. Предлага много повече пространство
и възможности за дейности. Зрителна зала
„Тончо Русев” разполага с 514 седящи места и
от два месеца сцената
е отворена за различни
мероприятия, като, разбира се, спазва всички

мерките за сигурност.
Ние също държим на контрола. Следим в залите да не влизат повече
от 10 човека. Но фактът,
че графикът е запълнен,
говори за това, че хората с удоволствие се завръщат към обичайните
си занимания, макар и
преосмисляйки новите
мерки и прилагайки ги
стриктно.
- Още при встъпването си на поста не
скрихте амбицията си
да превърнете това
място „в емблема на
културните дейности
в града. Това, макар и
във време на ограничения – случва ли се?
- Мисля, че Дом на
НХК винаги е бил емблема на културния живот на Бургас, така че не
съм човек, който ще го
направи такова. Но съм
човек, който с идеите и
дейността си ще подпомогне това да продължи
и занапред.
НХК работи в приятелска конкуренция с други
сходни институции като
„Флора Бургас“, Морско казино, Операта,
Театъра, както и Летен
театър.
Хубаво е, че в Бургас
съществува такава приятелска конкуренция и
всички гости и граждани на града могат да намерят своето място, както и своето културно събитие.
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Мария Маркова,
режисьор:

Ситуацията в страната е:
„Корабът потъва, оркестърът свири“
ограничителни мерки.
Вече гостуваха и няколко спектакъла и всички актьори са очаровани
от залата. Имаме много
добри отзиви. Например Робин Кафалиев е
очарован от гримьорните в културния дом, както и от професионализма на техническия екип.
Виктор Калев пък похвали зрителната зала
и беше много впечатлен от ремонта на цялата сграда.
Факт е и това, че всички предишни наематели
на залите в културния
дом се завърнаха обратно и намират огромната разлика в пространствата и в подобрените
възможности, които им
се предлагат.
- От 1 февруари работят школите към
дома. Какви са наблюденията Ви за настроение на възрастни и
деца? Има ли страх,
или по-скоро радост
от възобновените дейности?
- Всички бургазлии малки и големи, които използват залите на сградата, са щастливи и доволни. Страх не бих казала, по-скоро са предпазливи и спазват стриктно

- Има ли яснота за
предстоящи събития
под покрива на Дома
за пролетта, а за началото на лятото?
Програмата е запълнена от различни мероприятия за месеци на
пред. Може да се види
в сайта на Община Бургас. Гастролите, които са
много атрактивни, няма
да ги изброявам, но искам да акцентирам върху едно предстоящо в
близките дни събитие,
което би заинтересувало голяма част от бургазлии. В два поредни
дни - на 23 и 24 февруари ще се състои концертът на ПФА „Странджа“, под ръководството на Марио Егов. Билетите вече са почти привършили.
- Административната работа пречи ли на
творчеството?
- Не, не ми пречи. Засега успявам да ги съчетавам.
- А на личния живот?
- Казват, че когато човек обича работата си,
то той няма нито един
работен ден. Бих казала, че успявам да съчетая работата и личния
живот – все още не са ме

изгонили от къщи.
- Иска ми се да поговорим малко повече за изкуство и всичко свързано с него.
Дебютирахте като режисьор-хореограф в
„Приказни сезони”, а
по-късно представихте и другата си премиерна постановка
„От табора до небето“,
която събра 1700 човека в Летния театър.
Сега накъде с творческите планове?
- Премиерата на „Червената шапчица“ излезе
през януари и сега се
радва на много зрители
в цялата страна. Скоро
ще имаме възможност
да я представим в театър “Сълза и смях“ - София. Също така получих
покана като хореограф
от културна организация „Ра Арт“ - Смолян.
Премиерата се очаква
да е в средата на лятото. Пролетта съм планирала да представим отново „От табора до небето“. Датата зависи от
премиер-солиста на Софийска опера Емил Йорданов.
- Дълги години бяхте на сцена. Сега сте
от другата страна –
режисьор. Създава-

те и управлявате частен театър „Маркова“
– да менажираш изкуство – какво е необходимо?
- На така зададен въпроса бих отговорила,
че е необходимо много
търпение... В момента
в страната ни не е никак леко положението,
но вярвам, че рано или
късно нещата ще дойдат
на мястото си. За да менажираш изкуство, трябва да бъдеш много премерен в действията си,
с отворено сърце, готов
да се примириш с всякакви неочаквани ситуации. А и да си го кажем:
положението в страната бих го нарекла наподобяващо „Титаник“ ...корабът потъва, оркестърът свири… Всички се
борят за оцеляване .
Най-ощетени са хората на изкуството. Смятам, че държавата не
прави достатъчно за тях.
Особено сега, по време
на ограниченията. Може
би затова, защото тези
хора се грижат за духовното равновесие на останалите, а не за физическото им оцеляване.
Смятам, че и двете неща
са важни, защото рано
или късно пандемията

ще свърши и всички ще
търсят тези хора, хората на духа и изкуството,
но не е ясно дали тогава ще ги има.
- Говорим за нови
подходи, предвид пандемията, и развиване
на друг вид туризъм –
целогодишен, обърнат
към българите, малките групи от хора.
Идва ми на ум, че това
е пряко свързано и с
културни събития, които могат да привличат посетители, туристи. Трябва ли нов вид
реклама… - културна,
специализирана?
- Въпросът Ви е много подходящо зададен
лично към мен, тъй като
скоро смятам да обявя
нещо, в което ще взема дейно участие и смятам, че бих имала малък принос за развитието на града в по-добра
посока. На този етап ще
го запазя още няколко
дена в тайна. Но наистина смятам, че ни очаква нещо, надявам се
голямо, с което ще изненадам бургазлии и не
само тях.
Що се отнася до рекламата, тя винаги е
била водещ фактор и ще
продължава да е такъв.

Важното е да бъдем иновативни. Смятам, че повече трябва да се залага
на чисто културна реклама – събития, фестивали,
а не само плаж и море.
Подобна тенденция се
наблюдава от известно
време в страната ни.
- И един конкретен
въпрос към режисьора Мария Маркова –
задължително ли е да
има „мечка“ в афиша,
за да е касово едно
представление, независимо от кой жанр
е?
- Разбира се, че не
е задължително - но е
нещо, което определено
вкарва хората в залите.
(Да поясним все пак за
читателите – „мечка“ е
популярен артист). Мисля, че има много добри
постановки и без така
наречените „мечки“ в
тях - но тук вече опираме
до реклама. Много потрудно е да се напълни
зала с никому непознати
артисти. Има прекрасни
творци, на които като че
и не им се дава шанс –
но не ангажирам никого
с моето мнение. Аз лично твърдя, че трябва да
се дава път на младите
не само на сцена, но и
на екрана.

СтрастИ
градски
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Силвия ШАТЪРОВА
През тази седмица се случи чудо невиждано - бургазлии
влязоха в спор по градска културна тема - за и против скулптурата на Боян Мага в Зоната за обществен достъп, която
ще посреща бургазлии и гости преди да отидат до морето
и Морска гара. Четириметровата статуя стряска с визия,
окован е с вериги, провокира
мислене и предизвика полярни мнения.
Естетична ли е, не е ли, каква е символиката, има ли масонски елементи, защо мълчи Църквата, защото е дуалистична, защо няма скулптура на
нестинарка, на Николай Чудотворец, на Адолф, но не Хитлер,
а инж. Герар - проектант на бургаското пристанище, са само
част от въпросите. За първи път
темата не беше синя зона, дупки, отрязани дървета в Морската градина. Градската дъвка се
оказа проектът на автора Георги Андонов.
Общественици, художници,
политици, мами и обичайните
заподозрени с вечно мнение
по всяка една градска тема
започнаха обсъждане, естествено, в новото Ганково кафене - Фейсбук. Всеки мислещ с
клавиатура и мишка от панелката изказа позиция. Разрови
се в Гугъл и поне научи кой е
Боян Мага, разбра, че е един
от синовете на Симеон Велики, но се притесни защо точно
той, как така е точно в Бургас
и кой му дава право на този автор да поставя статуя с двойно
лице - едното посреща изгрева,
другото изпраща залеза Защо
поне не е имало най-малко референдум. Творбата бе набързо заклеймена преди още се да
открие официално. Произнесоха се хора, които трудно разбират провокацията, още повече
някой от тях без нито една картина и пластика у дома, но все
пак дебатът може да се обобщи, че вкусът е лично възприятие и че всеки е с право да се
изяви, модернистичното изкуство не винаги е красиво. Знаците са за друга аудитория, която не само разбира от бюст-паметници. Така Бургас се нареди
до София, където дълго време
спореха за очите на Самуил.
Разбираемо ситуацията ядоса и общински съветници, които веднага се почувстваха пренебрегнати и защо не са запознати с творческите идеи и намерения на територията на общината. Има ли думата в слу-
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чая местната власт и чака ли
се нейното одобрение в този
случай, когато става дума за
публична държавна собственост, каквато е Зоната за обществен достъп? Още повече
Бургас все пак е град, който е
забранил с местни документи
бурки, защо Боян Мага ще се
появява тук и по какъв повод
в град, който уж се слави да е
толерантен към етноси и култури. По-балансираните бяха
на мнение, че статуята им харесва, но се позаинтересуваха как е поставена тя и дали е
спазена процедурата. Само за
един паметник в Морската градина или около моста се преминава тежка, тромава процедура, която може да отнеме поне
пет години време, после следва търсене на средства за реализирането му.
Страстите ескалираха и както си му е редът, се намери
партия да ги яхне, поиска неясно от кого демонтиране на
статуята.
Всъщност, ако времето беше
друго, а не предизборно, надали емоциите щяха да са толкова жарки, а споровете - ожесточени, енергията и думите сигурно ще отминат, статуята - дай
боже да остане, защото бутането на паметници отпраща към
една друга епоха, нелицеприятна, но и в по-новата ни българска история има такива спомени като бутането на мавзолея и
още други паметници.

Как се е появила
скулптурата?
Паметникът се е появил „ей
така“ от нищото е една от заблудите. Пристанището не е
страна по случая и не е дало
разрешение за поставяне. От
там помолиха да се обърнем
към собственика на територията - Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“, което стопанисва и оперира със Зоната за обществен
достъп. От предприятието тук
заявиха, че разрешенията за
поставянето на статуята се движат от София. Не е ясно кой е
спонсорирал инициативата, но
пък съществуват снимки, че там
е имало знаци на масонски бургаски клуб.
Разбира се, съществува и Наредба за пристанищата, която
регламентира, че портовете могат да си поставят елементи от
градска среда като скулптури
и паметни плочи. Такава има

ОТ МРЕЖ@ТА
за и против
Митко Иванов - историк и иконописец
Защо е анонимна статуята? Какво изобразява?
Кой реши да бъде поставена на това място (да посреща гостите и гражданите на входа на зоната за
обществен достъп)?
Защо е прескочен редът за поставяне на паметници и др. в градската среда?
Вярно ли е, че тези тайнствени и доста безсмислени знаци са масонски? Защо единият от тях вече
е замазан и прикрит?
Има ли Община Бургас отношение към Зоната за
обществен достъп, страна ли е по договора за разкриване и устройване на тази зона?
Къде остава чистият християнски мъченик Боян?!
Какво мисли Църквата за този антихристиянски натрапващ се символ?

Румяна Емануилиду - издател,
общественик:
Ако това е мястото, където ще се проведе обществено обсъждане за паметника - то нека се обясни не
кой е Боян Мага, а защо точно в този дуалистичен
образ е направен? Какво е посланието към днеш-

на вълнолома срещу Магазия
1 и от нея разбираме кога е открито пристанище Бургас. Точно там от ДППИ имат намерение да поставят и паметник на
Фердинанд, който е основният двигател за откриването на
бургаското пристанище.
Наредбата е от 27 април 2020
година. Тя касае всякакви елементи - рекламни, декоративни, информационни, преместваеми обекти на територията
на всички български пристанища. В Бургаска община има
правилник за поставяне на паметници, който е по-нисш юридически документ.
Но в случая поставянето на
статуята е само в юрисдикцията на ДППИ и Министерство на
транспорта.
„Проектът не е съгласуван с
Община Бургас. На територията на пристанища важи НАРЕДБА 8 от 27.04.2020 г. за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата. Издадена е от министъра на транспорта, инфор-

Авторът Георги Андонов пред друга своя творба - Четящият човек
мационните технологии и съобщенията, oбн. в ДВ, бр.41, от
08.05.2020 г. Наредбата се прилага за всички български пристанища с изключение на военните и гранично-полицейските
пристанища. Проект за този паметник не е постъпвал в Община Бургас. Поставен е на територия публична държавна собственост при други процедури
на съгласуване“, е становището на гл. арх. Емил Бурулянов

от община Бургас. В разговор
с него стана ясно, че всъщност
е ясна организацията за поставянето на статуята, въпросната
Наредба не препраща към никакви общински правилници
и документи. Това е държавна територия. Дори и за строителството на сгради в Зоната
и пристанищата не се иска становището на местната власт, те
се одобряват от министъра на
регионалното развитие след

като възложителят - Министерство на транспорта, е позволил
това. „Ние одобряваме само
планове за безопасност и начина на изхвърляне на смет. В
тези случаи за пристанищата
нашите права са до портала“,
заяви пред „Черноморски фар“
арх. Емил Бурулянов.
От ДППИ ще направят официално откриване на статуята
на Боян Мага, а до нея ще има
поставен QR-код - от него ще

Как бургазлии

Четириметрова статуя в Зоната за обществен достъп
на път за фара и Магазия посреща и изпраща гости

Морска гара
Одеса

на дата на този паметник? (И позоваването да не е
от измислени художествени произведения). Може
би това обяснение би сложило край на препирните, кой знае...

Георги Шивачев:
Господин Иванов, вие сериозно ли? И какво значение и какво лошо има да се поставят каквито и
да е знаци... Това е все едно да зададете въпрос
защо на кръговото (идващи от София) има табелка
на Ротарианци... Стига глупости!

Красимир Калудов - „Бургаски
репортер“
Има знак в Несебър за това, че там някога е служил Папа Ронкали. Приемаме го за нормално и като
исторически факт. Така и трябва да бъде. Представям
си как някой творец, вярващ православен християнин, създава с ръцете си скулптура на вселенския патриарх Йеремия II Транос... Просто, същият е роден
в Поморие и поставя тази творба насред Поморие.
Между другото, точно той издига в ранг на патриаршия Московската архиепископия.
Тогава предполагам, че български патриоти ще
заклеймят гневно въпросната скулптура като гръкоманска и като обидна за Българската православна
църква. А Йеремия II Транос със сигурност има много повече връзка с православната църква, отколкото Боян Мага. А историята е точно такава. Йеремия

Морска гара
Бургас

е роден тук, по нашите земи. Само че ние зачеркваме този важен за православието факт.
Или пък да речем да се постави скулптура на
свети Зосим в Созопол. Защо не и скулптури на
свети Андрей Първозвани в Несебър и в Айтос.
Именно този апостол е създавал храмове по тези
места.
И все пак творбата с Боян Мага на Пристанище
Бургас ще се превърне в един от градските символи. А и ролята на изкуството е такава. Да въздейства. Майсторът създател на творбата е успял да постигне напълно това. Никой не остава равнодушен
към неговия прочит на Боян Мага.
Този царски син обаче няма нищо общо с християнството, по-скоро е като провокация за вярващите,
затова нека приемаме всичко това само като изкуство и артистичен акт на изразяване на един добър
майстор, какъвто е създателят на творбата.

Костадин Марков - бивш зам.-кмет
по строителство на община Бургас
Как ще слагате такива простотии, бе? Кой е този
Боян Мага и какво общо има той с Бургас? Искаме
твореца да е от „Възраждане“ и да изобрази нещо
местно, нещо изразяващо нас си. Може например
вместо този кич да сложим надървен странджански глиган как пука желъди с бира. До него благоверната му, но с по-малко четина. Срещу тях нестинарка трича куче. Естествено, всичко това асамблирано върху полянка с формата на емблемата
на Адидас.

Чф
научаваме кой е Боян Мага,
както и кой е авторът на творбата.
Зад скулптурата стои Георги Андонов. Авторът е направил и друга подобна в градска среда - „Четящият човек“.
Тя се намира на „Тройката“ и
бе поставена пред „Хеликон“,
преди още да се заговори, че
там книжарницата в този й вид
няма да я бъде в близко бъдеще и сигурно ще остане само
скулптурата като спомен.

Авторът, авторът
Андонов е провокативен автор, не се вписва в обичайните представи за художник и
скулптор, работи и твори в
Бургас, но излага предимно в
чужбина. Рядко се появява в
градското публично културно
пространство.
Преди две години направи
изложба в галерия „Неси“, която накара дори обикновени
необременени и неразбиращи
от изкуство хора да се спират
пред картини, провокираше
с обем, цвят и само един детайл от човешкото тяло - очите, които приковаваха погледите на минувачи. Изложбата
в галерия „Неси“ се превърна
в събитие, но не от онези, които са във фейсбук и можеш да
видиш познатия кръг от културтрегери, отбелязали се там.
Андонов е класа и школа,
която разбираш едва когато

19-22 ФЕВРУАРИ 2021

Градски страсти
влезеш в галерията и се докоснеш до него и платната му. Той
е бургаският художник, който
в момента продава картини по
целия свят, но е избрал да ги
рисува тук, в Бургас. Превърнал е цял етаж от бившия завод „Хемус“ в индустриално
ателие. И след като е покорил Лос Анджелис, Сан Диего,
Тексас и Айова, тогава реши,
че ще направи първата си изложба в Бургас. Известен е
обаче сред ценителите.
В платната му проличава
космополитизъм и най-вече
американското влияние, не
само върху мащаба на композициите, но в начина им на
излагане и в мениджмънта на
изкуството. Казва, че не обича
да анализира, а неговата задача е да рисува, но пък конкуренцията с французи, аржентинци и американци зад Океана е оказала отпечатък.

Княз Боян
Вениамин - напълно
реална историческа
фигура
Георги Андонов отказа да
застане пред „Черноморски
фар“ по темата „Боян Мага“
заради голямата обществена
буря, но пък изпрати становище на доц. Веселина Вачкова
от Института за исторически
изследвания към БАН.

Доц. Вачкова казва, че Боян
Вениамин (Маг) е фигура, каквато всяка култура би била
горда да е формирала, да
притежава и да черпи бъдещо
вдъхновение от нея. Неслучайно още през средновековието
личността на княз Боян е обвита с легенди, а през Възраждането и Съвременността става
обект на множество белетристични, философски и други
интерпретации
Доц. Вачкова пояснява,
че Боян Вениамин е напълно реална историческа фигура. „Нещо повече – той е царски потомък на най-дълго управлявалата у нас династия
Дуло. Боян е син на цар Симеон, вероятно като него е завършил Магнаура и е бил пръв
дипломат на брат си цар Петър. Това, че е предвождал
българските делегации
в екзотичното „облекло“, с което е представен и в монумента на Георги Андонов, е било добре
обмислена българска дипломатическа тактика, а не
някакво лично негово връщане към
езичеството. Боян
е описан подробно
в две от съчиненията
на неговия съвременник, Кремонския епископ Лиутпранд“, пояснява Вачкова. „Точно способностите и видът на българския
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пръв дипломат, представени
от Лиутпранд, предава статуята на Георги Андонов. Още поподробни са описанията в руския фолклор. Там принц Боян
се превръща в носител на не
само на редките способности
да се превръща във вълк (и
други зверове), но и да омагьосва природата с песните и
свиренето си. В българската
култура Боян категорично не
е езически образ. Личността
му е свързана с богомилството, без чието влияние Ренесансът, Реформацията и ред други европейски културни феномени биха закъснели с векове,
ако изобщо биха се появили“,
завършва Вачкова.

Боян Магесник е герой, който е застъпен в българските народните приказки на Николай Райнов. В тях съществуват образите на таласъми, върколаци и самодиви

разбраха кой е Боян Мага
съобщение

След скандала променят
общинска наредба
Георги РУСИНОВ
Общинската наредба, която касае поставянето на
паметни плочи, монументи, паметници и други, ще
претърпи промяна. Това
се разбраха членовете на
Ресорната комисия по култура към Общински съвет –
Бургас. Причината – поставената преди дни скулптура на Боян Мага на Морска
гара. Веднага след появата й социалните мрежи буквално бяха залети от мнения на бургазлии. Сред
тях и общински съветници, и хора на изкуството.
Подкрепящите произведението на изкуството, което скандализира мнозина,
обаче са малко.
„Не трябва ли решения-

та за поставяне на такива
паметници да минават през
Общински съвет – Бургас?
Според мен трябва да има
някакъв ред“, заяви по
време на заседанието на
Културната комисия към
Общински съвет – Бургас
Георги Дракалиев.
По време на заседанието
той предложи тепърва да
се обсъди настоящата наредба и да бъде коригирана. По думите му би трябвало решенията за поставянето на подобни произведения на изкуството да
са съгласувани с тях.
Единствен друг, който
взе отношение по темата
в комисията, бе председателят й Веселин Пренеров.
Той обяви, че е категорично „за“ и би трябвало по ня-

ОБЯВА
ПРОГРЕСС АР ДЖИ" ЕООД, уведомява всички заинтересовани
лица, че има следното инвестиционно предложение за ,,Изместване
на водопровод от ПИ 00878.501.729 и ПИ 00878.501.728, по КККР
на гр. Ахтопол, Община Царево Област Бургас”.
Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на следните адреси:
Община Царево, гр. Царево, ул. ,,Хан Аспарух" №36
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул.,,Перущица" №67, ет.2

какъв начин да има санкция и отговорност от тяхна страна за поставянето
на такива елементи.
„Това остава пред очите на хората, ще е знак на
града ни и ще е пред очите на хората, затова трябва
да има контрол“, каза той
и добави, че има регистър,
в който трябва тези художествени произведения да
бъдат вписвани.
Според него може в наредбата да се вкара текст,
с който тези художествени
елементи на градската среда да бъдат описвани.
„Правилникът ни е малко остарял. Наблюдаваме
все повече такива произведения, които са част от
средата ни“, заяви още
Пренеров.

за РЕКЛАМА

056 82 54 35
0878 424 698

С Решение № 1/10.02.2021г..на управителя на
„Благоустройствени строежи“ ЕООД и в изпълнение
на Решение по т.31 по Протокол №15/27.10.2020г.
на Общински съвет-Бургас е открита процедура за
провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот - собственост на „Благоустройствени
строежи” ЕООД при следните параметри за провеждане на конкурса:
Обект: „Сграда за обществено хранене – ресторант
„Бургаски вечери“ с идентификатор 07079.618.3.28
по КККР на гр. Бургас, находяща се в Приморски парк,
гр. Бургас. Сградата е с монолитна конструкция и с
площ ог 505 кв.м., която се състои от склад с площ от
62 кв. м. и търговска зала с площ от 443 кв. м.“
I.Начална конкурсна цена на годишния наем в размер на 72 048,00 (седемдесет и две хиляди четиридесет и осем лева), с ДДС.
Стъпка за наддаване в размер на – – 7 204,80 лв.
(седемхиляди двеста и четири лв. и осемдесет ст.),
върху годишната наемна цена
Определям размер на депозита за участие в конкурсната процедура в размер от 42 028,00 (четиридесет и две хиляди двадесет и осем лв.) лева.
Конкурса ще се проведе на 10.03.2021 г., от 10.00
часа, в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, ет.1.
II. Конкурсът ще бъде проведен при следните параметри:
1.Определеният размер на депозита за участие в
конкурса за обекта следва да бъде заплатен по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД,
при „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС, с/ка IВАN: BG 74
UBBS 8888 1000 888521, ВIС: UBBSBGSF, в срок до
08.03.2021 г.
2.Определям цена на тръжна документация в размер на 110,00 лв. /сто и десет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след
приключване на процедурата.
Документацията за участие в търга се закупува всеки работен ден до 12:00 часа на 08.03.2021
г., включително.
3.Заявления за участие в конкурса /след закупуване на конкурсна документация/ се подават лично от
кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице и
съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от
8:30 до 17:30 часа в административната сграда на
„Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.
Краен срок за приемане на заявления за участие в
конкурса – 16:00 часа на 08.03.2021 г.
Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 056/813 226.
Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. При неявяване се губи внесения депозит
за участие в търга.
В случай, че кандидатът участва чрез пълномощник, същият следва да представи изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал.

III. Критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка
Офертите на участниците ще се оценяват по метода – икономически най-изгодното предложение,
като класирането ще се извърши на база следните критерии:
1. К1 – Цена (годишна наемна цена, в лева,
без ДДС):
Кандидатите получават от 1 до 100 точки.
Оценяването се извършва по формулата:
Ц (участник) х 100
К1 =
,
Ц (максимална)
където Ц(участник) е предложената от кандидата цена, а Ц(максимална) е най–високата предложена цена.
Тежест на критерия: N1=0,6
2. К2 – оценка на идейния проект за визия на
обектите, придружен с КСС, обяснителна записка, съдържаща визуализация и детайлно описание с представяне на модел и материали по обзавеждането.
Кандидатите получават от 1 до 100 точки.
Визията на обекта трябва да кореспондира и да
в синхрон с облика на Приморски парк на гр. Бургас. Визията на обекта не трябва да се откроява, а
да се вписва в цялостната концепция на парка, тъй
като част от него- „Историческото ядро“ е паметник
на културата. Представената визия на заведението и
пространството около него, умело трябва да се вписват в концепцията на Морското градина и да създават
усещане за цялост.
Оценяването се извършва от Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация
на малки благоустройствени проекти с тайно гласуване. Всеки член на комисията оценява идейния проект,
като дава оценка от 1 до 100 точки и поставя оценката си в плик, без да посочва името си. Оценките се
сумират и сборът им се разделя на броя на членовете на комисията, като полученото частно представлява оценката за съответния проект.
Тежест на критерия N2=0,4
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:
К=К1хN1+К 2хN2
На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висок брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К.
При равен брой точки, се провежда таен търг, между
участниците получили еднакъв брой точки, като всеки
участник поставя в плик наддавателно предложение, в
което посочва предлаганата от него наемна цена.
IV. Преди сключване на договора за наем, кандидатът следва да внесе гаранция за стриктно изпълнение на договора в трикратен размер на достигнатата на конкурса месечна наемна цена, по банкова
сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД и представя в оригинал Удостоверения за липса на липса на
задължения /публични и/или частни/ към държавата
и Община Бургас.
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Баскетболният „Черноморец - 2014“
също е сред засегнатите клубове
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„Бездомни“ танцови
и спортни школи търсят частни зали
4 Физкултурните салони
са табу за заниманията на
възрастни в пандемията
4 Наемите на частните
зали растат
Дона МИТЕВА
Михаил КОЛЕВ
Много училища отдават
под наем физкултурните си
салони на танцови клубове
или спортни такива. Сега,
при пандемията, когато училищата са ограничили достъпа на външни хора, тези договори няма как да се изпълняват.
Школите отвориха, но част
от тях са без подслон. Занятията няма как да се водят в
училищните физкултурни салони, въпреки че са късно вечерта, когато почти няма ученици.
„Там, където се работи с
външни посетители, категорично не е разрешено. Ако
работят клубовете с деца от
училище, но без да смесват
класовете, може да се провеждат занятия. Същото важи и за детските градини и
за училищата да не се смесват групите и класовете. А
също така да се спазват

всички противоепидемични
мерки“, категорична е Веселина Таралова, директор
„Образование и демографски въпроси”. Тя подчертава,
че „външните клубове“ т. е.
тези, които работят с възрастни – те не плащат наем
през времето, в което не им
се разрешава да водят своите занимания в училищата.
„Договорът на такъв клуб е
активен, мине ли забраната –
няма никакъв проблеми да
си влязат и да използват базата, но категорично в момента не се разрешава“, допълва Таралова.
Дияна Петкова, директор
на бургаско училище, потвърди факта, че в момента от есента не се провеждат занимания, а договорите за отдаване под наем минават през
Общината. Задължението на
директорите е само да предостави към Общината справка за броя на проведените
занимания, измерени в часове. Тази справка се изготвя

Цветана Цъгова, ръководител
на танцов клуб „Миладина“:

Не искам да сменяме
мястото на занятията
Цветана Цъгова работи с
възрастни и деца. Преподава танци. В момента се въздържа да води занятия, защото преди пандемията са
използвали зала в училище
„Братя Миладинови“.
„В момента не танцуваме. Клубът е с договор към
Общината и на базата на
заповедта специално за
училищата да не се допускат външни хора за неопределено време. Аз съм казала на хората, че до април
няма да танцуваме. Те намериха зала, но аз в други
зали се притеснявам от дезинфекцията. За залата в
училище: аз водя часове,
знам кой влиза, почиствам
си всичко и ми е спокойно.
Не искам да рискувам със
смяна на мястото“, категорична е Цъгова.

Тя признава, че хората
много са свикнали с движението и то им липсва, както
и социалният контакт.
Хубавото време на февруари е дало възможност
за нестандартна проява. На
площад „Кирил и Методий“
на 6 февруари членовете на
клуба са извили кръшно хоро. Изнесли колонка и танцували. „Приобщихме и
други хора и направихме
мегданско веселие“, обяснява Цъгова.
Ръководителката се въздържа да води занятията си
с детските групи, защото
става дума за това, че те са
сборни. „Моите занятия са
със сборна група първокласници. Те са от пет паралелки, така че нямам право
да ги събера в едно занятие“, допълва още тя.

Петър Алексиев, почетен президент на футболната школа
от ръководителите на клубовете.
Директорът на Дома на
НХК Мария Маркова е категорична, че при тях няма допълнителни запитвания от
останали „без дом“ клубове,
защото се знае, че графикът
на залите е запълнен отдавна.
Бойчо Янев, хореограф,
който води занимания на подобен клуб по народни танци,
е категоричен, че трудно се
намират зали, които да приемат клубовете, които нямат
право да танцуват сега в салоните на училищата. „Прибегнахме до частни зали и
наемите са по-високи“, заключава той. Що се отнася
до това дали трудно се намира помещение, което да замени даден училищен салон,
той отговаря философски:
„Който търси – намира“. По
негови думи заради увеличеното търсене, вместо да се
понижава цената на наемите, тенденцията е да се уве-

Над 200 деца тренират в „Звездичка“, но някои от тях спряха тренировки, заради липсата на терени в условия на пандемия

личава. „Работим с възрастни хора и вариантът е ние
или да повишим цената на
часа, или загубите да са за
наша сметка. Ние държим
цената за хората от клуба да
си е същата и съответно загубите са за наша сметка“, казва Янев.
Що се касае до това колко
хора се възползват от възможността да се върнат към
посещение на клубовете, които са посещавали преди
пандемията, хореографът е
категоричен, че няма наплив.
„Хората се страхуват. Около
50% и под 50% е присъствието. Изчакват да видят какви
са резултатите от отварянето
на училищата. Март като пуснат и ресторантите, тогава
може би голяма част от хората ще се върнат и в танцовите клубове“, обяснява Янев.
Баскетболният „Черноморец-2014“ е един от спортните клубове в Бургас, който е
засегнат от пандемията и не
може да използва спортните

салони на училищата за своите тренировки. От една година „акулите“ тренираха в
СУ „Йордан Йовков“ две свои
подготвителни групи, но заради ситуацията с COVID-19
сега близо 30 деца на възраст 8-12 години са разпуснати.
Жанета Жельова, която е
треньорка в „Черноморец2014“ сподели, че въпросните
две групи няма къде да тренират в момента, тъй като
спортните зали в града са заети от други клубове.
„Така се нарушава спортният ритъм на децата, губят
форма, а още по-лошото е, че
в тази възраст те тъкмо започват да изпитват желание
да тренират и не се знае колко от тях отново ще се завърнат в залата. Надяваме се да
ни разрешат отново да тренираме в спортните салони
на училищата. За тях се влиза през странични входове и
не би следвало да се получават допирни точки между

Хорàта на открито – с повод и без повод, носят наслада и бургазлии с удоволствие се хващат, без значение дали танцуват в даден клуб, или не

трениращите и учениците.
Дано по-скоро да се промени това решение“, каза още
Жельова.
Тя допълни, че постоянно
родители и деца се интересуват кога отново ще могат да
започнат своите тренировки
в СУ „Йордан Йовков“. По
нейни думи ситуацията е такава и с много други спортни
клубове в Бургас, които използват спортните бази на
училищата в града.
Сред тях е и „Звездичка“,
който усилено развива детско-юношески футбол. Отборът има свои собствени бази,
но са провеждали и тренировъчни занятия в почти всички
бургаски училища, преди коронавирусът да им обърка
плановете. Сега някои от бъдещите футболни звезди са
спрели да тренират, защото
на терените на „Звездичка“
няма как всички деца да тренират на едно място, нито да
бъдат разпределени по график. Почетният президент на
клуба заяви, че при тях тренират над 200 деца от наборите 2007-2014.
„Невъзможността да използваме спортните бази на
училищата в Бургас определено оказаха влияние на нашия клуб, най-вече при първия локдаун през пролетта
на 2020. Когато мерките тогава бяха отпуснати голяма
част от децата се завърнаха
с наднормено тегло и положението беше доста трудно.
Сега се забелязва същият
проблем, но в по-малки мащаби“, каза още той.
Алексиев добави, че за него е по-важно пандемията да
отшуми и тогава да се мисли
вариант кога и къде децата
при тях, които сега не тренират, да се завърнат отново
на училищните футболни игрища.

ПОКАНА

ПОКАНА

ОБЯВА

УС на ЗКПУ "Единство" - с. Тръстиково, съобщава на всички
член-кооператори, че на 07.03.2021 г. (неделя) от 9:00 часа в
стопанския двор на кооперацията ще се проведе Извънредно
Общо събрание на кооперацията при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Вземане решение за продажба на част от дълготрайните материални активи на кооперацията.
2. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 17 ал. 2 от ЗК, събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място, със същия
дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

УС на ЗК АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ с.Сигмен, област Бургас
поканва своите член-кооператори да присъстват на Редовно годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 12.03.2021г. в
Стопански двор на ЗК АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, с.Сигмен
от 09.00ч. при следния дневен ред:
1.Отчетен доклад на Управителния съвет.
2.Отчетен доклад на Контролния съвет.
3.Вземане на решение за вписване на годишния финансов отчет за 2020г. в Търговски регистър.
4.Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе на същия ден
12.03.2021г. от 10.00ч. Ще има осигурен транспорт от Автогара
Карнобат. Събранието ще се проведе на открито, при спазване на
всички противо-епидимични мерки.
От Ръководството

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „АРАПЯ БИЛД“ ЕООД,
уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица,
че има следното инвестиционно предложение за: „Изграждане на
ваканционна сграда за отдих и курорт в УПИ II-540, поземлен имот
с идентификатор 48619.9.569 по КК на гр. Царево, м. „Дядо Ильова бахча“, Община Царево“.

От УС

Лице за контакти: Красимир Азов-пълномощник
Тел.: 0894 300 968

ЗА РЕКЛАМА
0878 424 698
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ФУТБОЛ

Басейнът в Младежкия
център отново заработи

Плувен клуб „Бриз“ пое стопанисването
на басейна в Младежкия културен център
на Бургас. Договорът с Общината е за срок
от 1 година. Спортното съоръжение вече
работи на пълни обороти, след като в последните две седмици новите домакини извършиха няколко спешни ремонта. На басейна се спазва стриктна хигиена, всички
изисквания за редовна дезинфекция, както и предписаните мерки срещу COVID-19.
От „Бриз“ закупиха робот за почистване

дъното на басейна. Температурата на водата се поддържа на 27 градуса. Басейнът
работи нонстоп от 7 до 22 часа, включително и през уикенда. Достъп имат и всички
желаещи граждани, които срещу заплащане, съответно на цена 5 лева редовна и 3
лева за ученици, студенти и пенсионери,
могат да плуват до 2 часа. Ще бъдат пуснати абонаментни карти за 10 посещения и
за един месец. От следващата седмица ще
заработи и сауната на басейна.

„Черноморец“ започва
утре атаката на Втора лига
„Акулите“ приемат в събота „Родопа“ (Смолян)
Михаил КОЛЕВ
„Черноморец“ ще изиграе утре първия си мач за
2021 година. В двубой от 18ия кръг на Трета югоизточна лига „акулите“ приемат
от 14 часа тима на „Родопа“ (Смолян), като по този
начин се дава началото на
пролетния дял в шампионата.
Бургаският клуб зимува
на първото място и има в
актива си 44 точки, с три
повече от втория „Загорец“
(Нова Загора), който е с
мач по-малко.
За мача в събота новият
старши треньор на „Черноморец“ ще може да разчита на всички налични футболисти. Пред вестник

„Черноморски фар“ той заяви, че очаква трудни мачове през пролетта, но вярва, че отборът ще се справи с предизвикателството
да се завърне в професионалния футбол.
„В началото на всеки полусезон винаги е по-трудно
за всеки един отбор, докато той намери своя облик.
Не мисля, че срещу „Родопа“ ще е по-различно, но
вярвам, че ще успеем да
победим“, каза още Орачев.
Наставникът е доволен от
подготовката, която проведе през зимната пауза тимът и добави, че се надява
неговите момчета да покажат подобна игра и в шампионатните срещи.

Трансферната селекция
при „акулите“ е приключила и не се очаква в клуба
да пристигнат нови играчи.
Но ако се появи някой интересен и заслужаващ си
футболист – може и да бъде привлечен, допълни треньорът на бургазлии.
Целта пред „Черноморец“ е само една – класиране директно във Втора
лига, след два неуспешни
опита преди това.
„Имаме качествен състав
с равностойни играчи, конкурентите ни също разполагат с добри футболисти,
затова няма да ни е лесно.
Но когато следваш конкретна цел, трябва да си готов
на всичко за нея“, каза още
Малин Орачев.

ВОЛЕЙБОЛ

„Нефтохимик 2010“
помете ЦСКА
Михаил КОЛЕВ

Волейболистите на
„Нефтохимик 2010“ (Бургас) записаха втора поредна и общо седма победа в Първата осмица на
Суперлигата. Воденият от
Николай Желязков тим
надигра категорично като
домакин ЦСКА с 3:0 (25:18,
25:20, 25:21) в мач от междинния десети кръг.
Бургазлии са втори в
таблицата с 18 точки (7 победи, 3 загуби). Домакините доминираха в двубоя, като на моменти допуснаха колебания. Момчетата на Николай Желязков излязоха от ситуацията хладнокръвно и не
срещнаха повече проблеми.

Шампионите бяха водещи изцяло в първата част,
но позволиха съперникът
да поведе в следващите
минути. Ситуацията се
повтори на няколко пъти,
това обаче мобилизира
състезателите от морския
град. Обратът бе налице и
авансът им се увеличи на
2:0 гейма. Възходящата им
линия се запази и после.
Преднината на „Нефтохимик“ остана стабилна и
бургаският тим се поздрави с чиста победа.
Най-резултатен бе Денис Карягин със 17 точки
(1 ас, 3 блокади), с 12 се
отчете Златко Кьосев (1
ас, 2 блокади). Илия Петков приключи с 11 точки
(2 аса).
В следващия, 11-и кръг

бургазлии гостуват на
„Монтана”. Двубоят е на
26-и февруари. Два дни
по-рано за бургаските волейболисти предстои ново предизвикателство четвъртфинален мач от
турнира за купата на България срещу „Локомотив”
в Пловдив.
„Надяваме се да спечелим и двете срещи, които
няма да са никак леки,
особено тази срещу „Монтана“. Забелязва се подем
в нашата игра, дано успеем да влезем в оптимална форма. Радвам се, че
срещу ЦСКА държахме
инициативата и не допуснахме неприятни изненади“, заяви пред вестник
„Черноморски фар“ Николай Желязков.

съобщение
С Решение № 2/10.02.2021г..на управителя на
„Благоустройствени строежи“ ЕООД и в изпълнение на Решение по т.32 по Протокол
№15/27.10.2020г. на Общински съвет-Бургас е открита процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от
5 (пет) години на недвижим имот - собственост
на „Благоустройствени строежи” ЕООД при следните параметри за провеждане на конкурса:
Обект: „Недвижим имот, представляващ едноетажна административна сграда (Дискотека „Плаза“) с идентификатор 07079.618.3.29 по КККР на
гр. Бургас, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас с площ от 309 кв.м.“
I.Начална конкурсна цена на годишния наем в
размер на 66 744,00 лв. (шестдесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и четири лева), с
ДДС.
Стъпка за наддаване в размер на – 6 674,40
(шест хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и 0,40ст.), върху годишната наемна цена
Определям размер на депозита за участие в
конкурсната процедура в размер от 38 934,00
(тридесет и осем хиляди деветстотин тридесет и
четири лева.) лева.
Конкурса ще се проведе на 10.03.2021 г., от
10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.
“Александровска” № 26, ет.1.
II. Конкурсът ще бъде проведен при следните
параметри:
1.Определеният размер на депозита за участие
в конкурса за обекта следва да бъде заплатен по
банкова сметка на „Благоустройствени строежи”
ЕООД, при „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС, с/ка IВАN:
BG 74 UBBS 8888 1000 888521, ВIС: UBBSBGSF,
в срок до 08.03.2021 г.
2.Определям цена на тръжна документация в
размер на 110,00 лв. /сто и десет лева/ без ДДС,
платими в касата на административната сграда на
„Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
Документацията за участие в търга се закупува
всеки работен ден до 12:00 часа на 08.03.2021
г., включително.
3.Заявления за участие в конкурса /след закупуване на конкурсна документация/ се подават
лично от кандидатите или от техни упълномощени
представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/
юридическото лице и съответно неговия ЕГН/
ЕИК, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа
в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр.
Бургас.
Краен срок за приемане на заявления за участие в конкурса – 16:00 часа на 08.03.2021 г.
Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 056/813 226.
Явяването на кандидатите – лично или чрез
надлежно упълномощен представител е задължително. При неявяване се губи внесения депозит за участие в търга.
В случай, че кандидатът участва чрез пълномощник, същият следва да представи изрично
нотариално заверено пълномощно в оригинал.

III. Критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка
Офертите на участниците ще се оценяват по метода – икономически най-изгодното предложение, като класирането ще се извърши на база
следните критерии:
1. К1 – Цена (годишна наемна цена, в лева,
без ДДС):
Кандидатите получават от 1 до 100 точки.
Оценяването се извършва по формулата:
Ц (участник) х 100
К1 =
,
Ц (максимална)
където Ц(участник) е предложената от кандидата цена, а Ц(максимална) е най–високата предложена цена.
Тежест на критерия: N1=0,6
2. К2 – оценка на идейния проект за визия
на обектите, придружен с КСС, обяснителна записка, съдържаща визуализация и детайлно описание с представяне на модел и материали
по обзавеждането.
Кандидатите получават от 1 до 100 точки.
Визията на обекта трябва да кореспондира и да
в синхрон с облика на Приморски парк на гр. Бургас. Визията на обекта не трябва да се откроява,
а да се вписва в цялостната концепция на парка,
тъй като част от него- „Историческото ядро“ е паметник на културата. Представената визия на заведението и пространството около него, умело
трябва да се вписват в концепцията на Морското
градина и да създават усещане за цялост.
Оценяването се извършва от Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти с
тайно гласуване. Всеки член на комисията оценява идейния проект, като дава оценка от 1 до 100
точки и поставя оценката си в плик, без да посочва името си. Оценките се сумират и сборът им
се разделя на броя на членовете на комисията,
като полученото частно представлява оценката за
съответния проект.
Тежест на критерия N2=0,4
Комплексната оценка на предложенията на
допуснатите кандидати се извършва по формулата:
К=К1хN1+К 2хN2
На първо място ще бъде класиран кандидатът
получил най-висок брой точки, изразяващ се в
комплексна оценка – К.
При равен брой точки, се провежда таен търг,
между участниците получили еднакъв брой точки,
като всеки участник поставя в плик наддавателно
предложение, в което посочва предлаганата от него наемна цена.
IV. Преди сключване на договора за наем,
кандидатът следва да внесе гаранция за стриктно
изпълнение на договора в трикратен размер на
достигнатата на конкурса месечна наемна цена,
по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД и представя в оригинал Удостоверения за липса на липса на задължения /публични
и/или частни/ към държавата и Община Бургас.
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Чф

Булевард

Кайтсърфисти ще придават
атмосфера на Света Анастасия

Black

Cyan Magenta Yellow

Калин Вельов си
тръгна с вафла
от Бургас

Дона МИТЕВА
Екипът на Света Анастасия
загрява за лятото, участвайки в пролетния фестивал
на Акве Калиде. В края на
другата седмица той ще се
включи в техния фестивал,
наречен „Про-лети“. Скарата, греяното вино и билковата бира ще бъдат отговорност на островитяните.
Още от средата на март
стартират ремонтните и освежителни работи на остров
Света Анастасия. „Започваме с подмяна на мебелите на ресторанта, освежаване на фасадите и музей-

ната сбирка. Предстои ремонт на пристана“, обясни
Павлин Димитров, управител на острова.
В плановете на екипа за
лятото още отсега са залегнали два големи фестивала
от по четири дни. Единият е
„Биле фест“, а другият е около празника на острова. „Тази година той ще е в неделя,
но тържествата при нас ще
започнат още от четвъртък“,
допълни Димитров.
Има инициирани разговори с обществото на кайтсърфистите в Бургас. Целта е от тази година да се постави началото на традиция:

на определени дати хората с
хвърчилата да кръжат около
острова, с което ще обогатят
емоцията на гостите му като
запомняща се атракция.
Интересът на бургазлии, а
и на хора от вътрешността
на страната не е изчезнал
дори и в зимните месеци.
„Имаме запитвания от
бургаска компания за къщите на острова за края на
март, което означава, че те
ще отворят преди официалното откриване на сезона,
стига времето да позволи.
Капацитетът е до 14 - 15 души, така че няма проблем“,
обобщи Димитров.

Няколко сватбени тържества за юли, август и септември вече са записани.
Освен това бургаският театър „Адриана Будевска“
е планирал три представления, а Държавната опера – пет спектакъла. Екипът
на ОП „Туризъм“ подготвя
още поне три-четири концерта. Целта е почти всеки
уикенд да има събитие на
острова.

Павел Веснаков и Юлиан Вергов
представят „Уроци по немски“
на „София филм фест на брега“
„Черноморски фар“
Копродукцията между България и Германия
„Уроци по немски” е част
от програмата на 19-ия
„София филм фест на брега” в Бургас. 100-минутната лента е в конкурсната
програма на фестивала и
ще се бори за Наградите
на журито и на публиката,
които са статуетки „Сребриста чайка”, изработени от художника Никола
Станчев. Гости на фестивала ще бъдат режисьорът Павел Г. Веснаков и
актьорът в главната роля
Юлиян Вергов. Вторият получи Наградата за най-добър актьор на фестивала в
Кайро през 2020 г., където
беше световната премиера на филма. За първи път
пред българските зрители
копродукцията ще се появи в конкурсната програма на 25-ия „София Филм
Фест“.
„Уроци по немски” е първият пълнометражен игрален филм на Павел Г. Веснаков и разказва за два
дни от живота на мъж на
средна възраст, загубил
своята идентичност и решил да емигрира от България. Никола работи като шофьор в България, но
решава да замине за Германия, където да започне
на чисто и да се отърве от
неприятното минало. Преди пътуването той преосмисля миналото си, за да
реши дали може да обърне тази страница и да започне отначало. Никола
се опитва отчаяно да въз-

станови отношенията си с
всички свои любими хора
само ден преди да отпътува. Филмът ни запознава с
един антигерой – характерът на Никола е изтъкан от
противоречия: любов и насилие, желание да остане с
любимите си хора и нужда
да замине. В тази трагична
драма всяка негова стъпка
е непредвидима. Дори когато всичко изглежда изгубено, той продължава своята битка, заставяйки зрителя да се пита: кога ще
спре да опитва?
„Моята метафора за Германия е смисълът, който
липсва на все повече хора у нас. Вманиачеността от заминаването помага на главния герой да осъзнае и види нещата, които има тук и на които не е

обръщал внимание. Какво
значение има къде отиваме, ако не се чувстваме у
дома си? Това търсене на
усещането да се чувстваш
у дома е в основата на пътя, по който героят в „Уроци по немски“ се опитва да
тръгне“, казва режисьорът Павел Веснаков.
Освен Юлиан Вергов,
във филма участват още
Васил Банов, Елена Телбис, Стефка Янорова, Герасим Георгиев-Геро, Меглена Караламбова, Иван
Налбантов. Оператор и
продуцент на филма е Орлин Руевски.
„София филм фест на
брега” се организира от
АртФест, с финансовата подкрепа на Община
Бургас, спонсори и приятели.

