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На опашка за ваксина
Доза шанс
получиха
стотици
Силвия ШАТЪРОВА

Опашки се извиха през почивните дни в бургаските медицински пунктове за ваксинация.
Зеленият коридор получи одобрение и стотици
желаещи да получат доза шанс срещу болестта
тръгнаха още в събота да чакат на някое от двете определени места - кабинет в Регионалната
здравна инспекция и Комплексен онкологичен
център.
Заради големия наплив от желаещи от РЗИ разкриха още няколко кабинета за неделя, както и
допълнително места в областта, за да не пътуват хората до Бургас.
Само до обяд в събота над 300 си бяха поставили от ваксината „Астра Зенека“. В края на съботния ден данните бяха за 513 бургазлии с ваксина.
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Проф. Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас:

Очаква ни дълга сесия, вярвам,
че ще приключим с приет бюджет
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„Черноморец“ започна
годината с победа
Стр. 9
Следващият брой на вестник
„Черноморски фар“
ще излезе на 26 февруари

Покриват почти целия Бургас със
зарядни станции за електромобили
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На опашка

Доза шанс
получиха стотици

Силвия ШАТЪРОВА
Опашки се извиха през
почивните дни в бургаските медицински пунктове за ваксинация. Зеленият коридор получи
одобрение и стотици желаещи да получат доза
шанс срещу болестта

тръгнаха още в събота
да чакат на някое от
двете определени места
- кабинет в Регионалната
здравна инспекция и
Комплексен онкологичен център.
Заради големия наплив от желаещи, от РЗИ
разкриха още няколко

Първите, които се наредиха на опашка пред РЗИ в събота

В Несебър повече чужденци,
отколкото българи са
пожелали имунизация
За района на Несебър в
неделя се ваксинираха 178
пациенти. От тях 84 са български граждани и 94 постоянно
пребиваващи
граждани на Великобритания, Ирландия, Канада,
Франция, Нидерландия,
Израел, Русия, Полша, Украйна, Германия и Австрия.

Всички ваксинационни кабинети отварят врати все ден от 13 часа

Най-младият пациент беше на 19, най-възрастният
- на 80 години.
Средното време на изчакване бе не повече от 20
минути.
Ваксинацията във „Вива
клиник“ продължава всеки
ден от 12:30 до 16:30 без
предварително записване.

Търговци: Промяна в Наредбата
Пчелари от региона
в готовност за протест ще реши проблемите с опасни кабели
Михаил КОЛЕВ

Георги РУСИНОВ

Пчелари от Бургаска област са в готовност за протестни действия. Недоволството им е породено от това, че държавата не
оказва никаква помощ за техния отрасъл и
всеки трябва да се спасява сам. Протестът
се подготвя на национално ниво, заяви
пред вестник „Черноморски фар“ Иванка
Стоева от Сдружението на пчеларите в
Средец. Все още не е избрана дата, на която хората от този бранш да изкажат своите искания, но най-вероятно това ще е през
ранна пролет.
„Ние сме секторът, който получава наймалко подкрепа от държавата. В най-добрите години са ни отпускали по 5-7 лева
на кошер. За тази година нищо не сме получили, в сравнение с останалите животновъди и земеделци“, казва още тя.
По нейни думи, откакто страната ни е в
ЕС, родните пчелари нямат силно лоби и
затова всеки самостоятелно намира решение за проблемите си. За да се кандидатства за субсидия пък, условията стават все
по-завишени, като едно от тях е да се регистрираш като земеделски производител.
Така дори и малкото пари, които се получават, не идват никак даром. Сред по-голяма
част от пчеларите в България се коментира
идеята пчеларството да се отдели като отделен отрасъл, защото той в момента спада към животновъдството и така ще могат
да получават повече средства за опрашване.
Някои от животновъдите недоволстват и
от високата смъртност сред пчелите, като
искат да знаят причините за това. Иванка
споделя, че такава действителност има и
при нея, както и сред останали пчелари, но
тя не е чак толкова завишена и се дължи
най-вече на сушата от миналата година.
„Самата гласност по проблемите ни е
прекалено малка, трябва повече шум. Много трудно се оцелява, няма помощ отникъде. Обикновено винаги ни се обещават някакви неща, а впоследствие всичко остава
на приказки“, казва още Стоева.
Освен финансовите затруднения и смъртността, друг сериозен проблем е и сивият
сектор в отрасъла. Напоследък се забелязват все повече пчелари, за които това е хоби и развиват тази дейност, но без да са
официално регистрирани, подбивайки пазарната цена на легалните производители.
И докато мнозина от ентусиастите, захванали се с пчеларството, но впоследствие
отказали се, заради трудностите, Иванка
Стоева няма намерение да прави това. За
нея пчеларството е кауза вече над 10 години, като пчелините й вече са почти 500, разположени в Средец, селата Белила и Орлинци.

Проблемите с опасни и стърчащи кабели, незаконно прикачване и други такива може да
се решат много лесно. Такова
мнение изказа пред репортер
на „Черноморски фар“ председателят на Асоциация за защита на дребния и среден бизнес
Николай Димитров. Според него това може да стане с една
промяна в наредбата, регулираща работата на ЕРП-тата. Темата е на дневен ред в обществото след нелепата смърт на 16-годишно момче в София, което загина от ток, стъпвайки върху
шахта.
„В такива случаи винаги ще
се търси кой е виновен. Но проблемът може да бъде решен.
Просто трябва да се промени
наредбата на ЕРП-тата. Трябва
да стане така, че те да са длъжни да осигуряват захранване до
точката на ползването на ел.
енергия, а не до електромера.
Сега най-удобно за тях е да е до
електромера, а от там нататък
хората да се оправят. Това се
прави и да се спестяват сред-

Николай Димитров смята, че ЕРПтата трябва да носят отговорност за
безопасността
ства, естествено. От там нататък
всеки търси някакви възможности – сам ли ще се свързва с
електромера, ел. техник ли ще
повика. Това не е незаконно
според мен, но не е и правилно“,
заяви Димитров.
Според него това е най-правилното и разумно решение, което може да се вземе, защото
когато електроразпределителните дружества са задължени да
захранват дадените обекти с

ток, то ще имат и ангажимент за
безопасността.
„Ако се промени наредбата,
гарантирано няма да има нерегламентирани подвързвания,
стърчащи кабели и кражба на
ел. енергия. Не може да се търси ангажимент от общините и
всеки друг, но не и от дружествата“, смята председателят на
търговската асоциация.
„Черноморски фар“ научи, че
след трагедията в столицата в

доста общини в страната са
стартирали проверки, свързани
с безопасността на павилионите
и други преместваеми обекти.
От Община Бургас отговориха
за изданието ни, че в морския
град регулярно се извършват подобни проверки, а не кампанийно.
„Всеки териториален директор отговаря за поверената му
територия“, уточниха от администрацията.

Решиха сериозен
проблем на жители в руенско село
Михаил КОЛЕВ
Сериозен проблем, който създаваше неудобство на
жителите на руенското село
Добромир, вече е разрешен.
Когато започват ремонтните дейности по Айтоския проход, движението в дадени
участъци бива затворено в
двете посоки за автомобили.
Голяма част от населението
на Добромир обаче учи и работи в близкия град Дългопол,
област Варна, и всекидневно е използвало директния
път за придвижване, който
се оказва и единствен такъв.
Ремонтът обаче променя техния маршрут, удължавайки го
в пъти повече.
Съвсем логично при старти-

рането на ремонта на отсечката бива създаден алтернативен маршрут, който обаче е крайно неудобен за добромирци. За да стигнат до
Дългопол, те трябва да използват следното трасе: Дъскотна–
Вресово–Люляково–Ришки
проход–Смядово и оттам да
хванат в посока Дългопол.
Така вместо обичайните 17 км
в посока, хората от Добромир
трябваше да изминават... над
150 км до Дългопол и още толкова обратно.
След намесата на кмета на
община Руен Исмаил Осман
вече главоболията за хората
от селото са в миналото. Той
е провел разговори с всички
институции, фирмата-изпълнител и зам.-кмета на Дългопол,

като въпросът е стигнал дори
и до Министерски съвет, за
да се намери решение на проблема.
За целта са създадени „коридори“, които всяка сутрин и следобед дават възможност на автомобилите
от село Добромир да пътуват до Дълпогол и да се върнат у дома, като реконструкциите биват спрени за кратък
период от време, докато преминат автомобилите и автобусите. Постоянно се пропускат
и превозни средства, които
пътуват по спешни случаи, а
през останалото време работата по пътя продължава.
„Алтернативният маршрут изобщо не беше рентабилен. Ако беше за един-

два дни, няма проблем, но
тук ставаше въпрос за месеци. Невъзможно беше да се
създаде и друг алтернативен
път. Няма как да допусна хората от село Добромир да изминават в посока по над 150
км всеки ден, за да стигат до
Дългопол. Става въпрос найвече за децата от селото, които пътуват до училище и детските градини в града“, каза
пред вестник „Черноморски
фар“ Осман.
На този етап нещата вече
са по-спокойни, като руенският кмет казва, че понякога има леко напрежение сред
шофьорите заради ремонта на
прохода, но призова за търпение и разбиране, докато дейностите приключат.
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кабинета за неделя, както и допълнително места
в областта, за да не пътуват хората до Бургас.
Само до обяд в събота
над 300 си бяха поставили от ваксината „Астра
Зенека“. В края на съботния ден данните бяха
за 513 бургазлии с ваксина.
Вчерашният ден по
данни на РЗИ приключи
с 1087 ваксинирани в областта в 11 кабинета, в
община Бургас поставилите ваксини са 874 в девет кабинета, сочи справката.
Ваксинацията се извършва с Astra Zeneca и
от РЗИ уверяват, че разполагат с достатъчно количества за всички желаещи да се имунизират.
В края на тази седмица в
Бургас се очакват доставки на ваксините на
Pfizer, а в началото на
март - на Moderna.

Личните лекари
се включиха в подкрепа

В неделния ден ваксинираните получаваха топли
напитки от Община Бургас

Мобилни екипи тръгват
към отдалечените населени места, така че всеки
желаещ да бъде ваксиниран, независимо дали живее в малко населено
място, или голям град. От
вчера личните лекари също се включват в подкрепа на масовата ваксинация. МЗ и МВР ще осигурят логистична помощ, така че ваксините лесно и
бързо да достигнат до
всяка точка на страната,
където граждани искат да
се ваксинират.
„Близо 30 000 ваксини
са направени през последните три дни в страната и интересът на хората да се ваксинират е из-

ключително голям. Благодаря на всички лекари и
медицински екипи, с чиято помощ няма да позволим на ковид-вълната да
се вдига повече“, заяви
здравният министър проф.
Костадин Ангелов.
„Всички ваксини, които
се поставят в България,
са договорени от Европейската комисия, от найдобрите специалисти в
Европа и са издържали
тест, където няма компромиси. Която и ваксина да
се сложи, е добра. Единственият ни шанс да се
върнем към нормалния си
начин на живот е ваксинирането“, допълни още
той.

Част от
Проф. Севдалина Турманова - председател на Общински съвет-Бургас:
общинските
съветници се
събират в хотел
присъствено
заглушавам никого,
за заседание Не
проблемът идва от скоростта на

Очаква ни дълга сесия, вярвам,
че ще приключим с приет бюджет

„Черноморски фар“

интернета на даден съветник

Част от общински съветници ще се съберат присъствено на сесия в хотелска зала. Това заяви Живко
Табаков от ДБГ в съобщение до медиите. Днес, когато трябва да се гласува Бюджет 2021, местни парламентьори ще се съберат в
зала „Амфибия“ на хотел
„Аква“ от 9:00 часа, за да
гласуват. Те отново ще гласуват в онлайн сесията от
устройствата си.
„Припомняме, че Председателският съвет към Общински съвет-Бургас взе
решение комисиите и сесията да се проведат онлайн.
Ние категорично не одобряваме взетото решение и мотивите към него, тъй като
същите могат да се провеждат безпроблемно при спазване на всички противоепидемични мерки. Против сме
да се спекулира с настоящото положение, както и
да се възпрепятства работата на Общински съвет с
несъстоятелни аргументи.
На сесията ще бъде обсъждан и гласуван Бюджетът на
Община Бургас за 2021 година. За нас е повече от неприемливо това да се случва при подобни условия, които създават предпоставки
за съмнения в демократичността на процеса гласуване. Бюджетът е основен инструмент за провеждане на
икономическа, финансова и
социална политика от страна на Община Бургас и като
такъв неговото приемане
изисква пълен достъп на
граждани и медии до информация относно неговото
приемане“, поясняват те.

Интервю на
Силвия ШАТЪРОВА
- Г-жо Турманова, защо
се наложи точно най-важното за годината заседание на Общинския съвет,
което се провежда днес в
Бургас - това за приемането Бюджета на Общината,
да се проведе онлайн?
- В резултат на високата
заболеваемост от COVID-19
през последните седмици
свикахме председателски
съвет, в който влизат председателят, тримата заместници и ръководителите на
групи - СЕК и БСП. По правилник група се образува
със съветници от пет души.
Обсъждахме възможността
да проведем заседанието не
присъствено, а онлайн. Всички подкрепиха тази идея, само г-н Бачийски беше против. Държа да отбележа, че
той дори и не присъства на
заседанието, а се включи по
телефона отнякъде. Взехме
решение да се изиска тестване на системата от обслужващата фирма, да я проверят и ъпгрейтват, ако е необходимо. Обясниха, че това
е направено. В системата
има още допълнително 50 души - от общинска администрация. Увериха ме, че
всичко е наред, ще бъде изпратен технически протокол
до съветниците със стъпките,
които трябва да следват.
Заседанието ще започне в
8.30 - по-рано, за да се провери кворума, той изисква
повече време - и в 9 вече да
тръгне самата сесия. Очакваме тя да продължи дълго,
заради бюджета. Вярвам, че
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в края на деня ще приключим с приет бюджет на общината. Заседанието ще продължи и на следващия ден,
точките са много, а и имаме
важна - за избирането на обществен посредник. Самата
процедура ще е в сряда.
Председателският съвет реши изборът да е присъствен
в голямата зала на Община
Бургас между 9 и 11 часа. С
тайно гласуване, с урна, ще
дадем възможност на всеки
съветник да упражни вота си
в този часови интервал. В
11.30 отново ще включим заседанието онлайн и ще обявим резултата. Днес в края
на деня ще се определи комисия по избора. На 24 февруари в 9 часа ще имаме едно включване и после ще могат съветниците да упражнят
правото си на глас.
- Съветници се оплакват, че ги заглушавате по
време на заседание?
- Категорично твърдя, че
това не е така и не може да
се случи. Ако има проблем
със звука, той идва от устройство на съветника и от
скоростта на интернета.
Пред мен излиза информация за скоростта на интернета на всеки и мога да кажа,
че някои от съветниците имат
проблем. За тази сесия е хубаво да са на места с бърз
интернет. Опитали сме се да
осигурим нормално протичане на заседанието.
- Защо точката за бюджета е онлайн, а се събирате присъствено за омбудсман?
- Изборът е таен, а той се
осигурява присъствено и в
урна според законодателя.

Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.
Носител e на наградата "Златно
перо" на СБЖ.

Има възможност за втора
бюлетина - онлайн или т.нар.
гугъл бюлетина. Част от колегите изказаха мнение, че не
може да се гарантира тайната на вота и може да се оспори. Въпреки нежеланието
ни да се направи това присъствено, нямаме друга възможност. Мандатът на настоящия обществен посредник
изтича през май и тази сесия
е единствената възможност
да се случи новия избор, защото той трябва да се проведе поне два месеца преди
изтичането на мандата му.
Много умувахме, но тайната
на вота трябва да е гарантирана и би могло да се оспори, адвокат Баев е председател на Комисията по допустимост и изслушване на кандидатите и той предложи този вариант.
- До изборите все онлайн ли ще са заседанията?
- Иска ми се следващото

да е присъствено в новата
зала, бяхме я приготвили. В
нея има място за всички, тя е
широка, добре оборудвана.
Аз лично страдам от това, че
не можем да се виждаме и
контактът между нас ми се
иска да не е само дигитален,
а вербален и социален. Това
са нормални човешки отношения и е редно да се върнем към нормалността. Вече
съм ваксинирана като преподавател от университет
„Проф. д-р Асен Златаров“,
чакам сега втората доза. Голяма част от съветниците изявиха желание да се ваксинират, но това е доброволно.
- Голяма част от съветниците преболедуваха,
други се ваксинират, това
означава, че занапред не
би следвало да има проблем за присъствени заседания?
- Това е моята идея да се
върнем в залата по-скоро.

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)

Репортери и редактори: 0878/424676 • Кореспондент: Айтос 0558/2-35-27 • Реклама: Директор 0897 546 055
Счетоводство: 056/82 54 35 • Телефон за реклама: 056/ 82 54 35, 0878 424 698
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от притежателя на авторските права или без позоваване на източника е забранено. Всеки автор носи персонална отговорност за публикацията си.
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крими
Айтозлия
пострада
при пожар
Айтозлия е пострадал
при пожар, съобщиха от
пресцентъра на Областна
дирекция на МВР-Бургас.
Огънят е пламнал в дома
на 58-годишния мъж, разположен на айтоската
улица „Осогово“. Пожарът
е е потушен от два противопожарни автомобила и
четирима огнеборци. От
инцидента
изгоряла
покривната конструкция
(около 20 кв.м), както и
обзавеждането на една от
стаите
в
къщата.
Пострадалият мъж е откаран в УМБАЛ – Бургас за
преглед, като е освободен
за домашно лечение, без
опасност за живота.
Установено е, че инцидентът е възникнал от печка с
твърдо гориво.

Обраха
дарение от
църква в
Поморие
Криминално проявен
помориец е задържан за
извършени кражби. Това
съобщиха от пресцентъра
на Областна дирекция на
МВР-Бургас. В края на
ноември миналата година
от складовите помещения
на частна поморийска
фирма той откраднал:
LCD телевизор, три неразпечатани бутилки с алкохол от различни марки, 22
луканки, макара ел. кабел,
както и други ел. инструменти. Установено е, че в
началото на февруари
тази година чрез взломяване на прозорец помориецът проникнал в манастир „Свети Георги“ в
Поморие. От там взел
сумата от 360 лв. от кутия
за дарения, монтирана в
храма. 31-годишният мъж
направил пълни самопризнания, като е привлечен в качеството на обвиняем за извършените
престъпления. Задържан
е за срок до 72 часа.
Работата по цялостно
документиране на престъпната му дейност продължава от служители на
Районно управление Поморие.

Криминално
проявен
отмъкна иглен
вибратор
Криминално проявен и
осъждан мъж е задържан
за кражба от новострояща се сграда в село
Маринка. Това съобщиха
от
пресцентъра
на
Областна дирекция на
МВР-Бургас. Установено
е, че 29-годишният извършител от Царево, е отмъкнал перфоратор, иглен
вибратор за бетон, три
макари и множество кабели. Той е направил пълни
самопризнания и върнал
откраднатите
вещи.
Работата по случая продължава.

Адрес на редакцията:
ул."Милин камък" 9, ет.3
"Черноморски фар"
e-mail: far@chfar.com
info@faragency.bg
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Покриват почти целия Бургас
със зарядни станции за електромобили

Ина ПЕТРОВА
Почти цялата територия
на Бургас ще бъде покрита със зарядни станции
за електромобили. Това
ще стане по съвместен
проект между Общината
и специализирана компания. Според сключения меморандум между
администрацията и фирма „Елдрайв“, в морския
град предстои да бъдат
изградени 50 зарядни
станции. Идеята е да се
обхванат повече райони
на Бургас и да се даде
възможност на хората с
електромобили да ги зареждат.
„С възможностите на
европейските програми и
намирането на партньор
на национално равнище
ще бъдат изградени множество зарядни станции,
като идеята е да се свърже

www.burgas.bg

като магистрала пътя между Гърция и Румъния на
територията на България.
Общината предоставя инфраструктура, а фирмата
изгражда за своя смет-

ка станциите“, обяснява
Андрей Рунчев, директор
на общинско предприятие
„Транспорт“.
Вече са направени няколко срещи и огледи,

като са набелязани основните точки в града.
Проектът се нарича
„Изграждане на публична зарядна инфраструктура в градска среда“ и

е финансиран със средства от Фонда за устойчиви градове.
В момента в Бургас има
между 15 и 20 зарядни
станции в Бургас, част от

тях са на общински паркинги, други – на частни терени. Зареждане
може да се направи на
общинския паркинг на ул.
„Гурко“, както и в зоната пред плувния басейн
в к-с „Славейков“. В района на новата спортна зала „Арена Бургас“
ще има още 10 станции.
Тенденцията е да се активизира все повече и частният сектор. Инициатива
има от големи търговски
обекти и дилъри на автомобили, които за своя
сметка вече изградиха зарядни станции на тяхна територия.
Над 200 са собствениците на електромобили
в Бургас. Станциите обслужват и колите на рентакар компании, които
през лятото все по-ударно предлагат такъв тип автомобили.

ПриятеЛ
народен

Cyan Magenta Yellow Black



Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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По общински Започнаха улични ремонти
проект в селата Караново и Съдиево
Основно ремонтират и третокласния път Айтос - Караново
На карановци още не
им се вярва, но е факт, че
започна от десетилетия
чаканият основен ремонт
на третокласния републикански път, който се
явява централна улица и
минава през цяло Караново. И това не е всичко
- пак в Караново започна
ремонт на две от най-дългите улици в селото.
24-километров е пътят
за ремонт, който включва и участъка от табелата на Айтос до края на
селото. Проблемният от
години път ще бъде асфалтиран и напълно готов до края на м. април.
В момента кипи трескава работа - пътното платно и канавките се почистват от растителност
и коренища, от наноси и
остатъци от старата настилка.
По общински проект и
с финансиране по ПМС,
започна и подготовката
за ремонта на две улици
в Караново - копаят се
канали, слагат се бордюри - теренът се подготвя
за полагането на асфалт.
Асфалтирането е планирано за м. март в очакване на подходящите температури.
"Напролет ще имаме
перфектен път - от табелата на Айтос, чак до
Трояново. Част от тези
24 км, които се ремонти-

Една от улиците в с. Караново

рат е и основната и найдълга улица на Караново. Подобни проекти не
са се случвали от десетилетия. От 1980 г. тук нищо
не е пипнато. По настояване на кмета Васил Едрев, за ремонта на този
важен за карановци и хората от общината път се
влага една сериозна инвестиция. В същото време се ремонтират и улици. Караново има голям
късмет", коментира видимо доволен местният
кмет Николай Ненков.
Караново е едно от
населени места в община Айтос, които ще имат
нови улици по общински проект, финансиран
от Министерски съвет с
1 350 000 лв. Постановлението е от м. декември
2020 г. - при спазване на
всички законови процедури, след малко повече
от два месеца, ремонтите на селските улици са
вече в ход.

Откъм Трояново - техника разчиства третокласния път към селото, и така - до Айтос

И в Съдиево - три улици, подготвени за асфалтиране
И в село Съдиево се строи
ударно - улици, които никога
не са виждали асфалт, вече
са подготвени за полагането
му. "Три са основните улици, които са включени в общинския проект за ремонт на
улични и тротоарни настилки. Старата настилка е почистена, поставени са бордюрите. Хората са доволни.
Тези улици не са ремонтирани сигурно от половин век. А
знаете, че в Съдиево много
се строи. Вдигнаха се много красиви къщи - адвокати,
лекари, фармацевти, много

млади хора се заселват в нашето село", разказва кметът
на Съдиево Щерион Щерионов. И ни показва улиците в
ремонт, край които се издигат новите домове и десетките подготвени за ново строителство терени.
Според Щерионов, интересът към закупуването на имоти рязко е скочил, има търсене, скачат и цените. "Община
Айтос прави всичко възможно да подобрява условията
на живот. Съдиево е село с
бъдеще", коментира още Щерионов.

Съдиево - февруари 2021 г.

Много са новите къщи в Съдиево, издигнати през
последните години

Айтос с поклон за 148 години от гибелта на Левски
Айтос отбеляза
148 години от гибелта на Васил Левски
с поклонение пред
паметната плоча на
Апостола в двора
на храм "Св. Димитър". Отец Димитър
отслужи заупокойна молитва, а със
словото си Боряна
Николова - учител в
ДГ "Славейче", предаде най-образно
въздействието на
Левски и неговото
дело днес.

ОБЩИНА АЙТОС
Програма

за честване на
143 години от
Освобождението
на България
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
от училищата на територията на община Айтос.
За първи път конкурсът
ще се проведе без публика, по предварително изготвен график за участие и при
спазване на противоепидемичните мерки.

Във връзка с противоепидемичните мерки, музикално-поетичната програма по повод годишнината, подготвена много старателно от децата в ІV група на ДГ "Славейче" беше излъчена на
запис в сайта на Община Айтос и на видео стената на Общината.

Венци и цветя пред
паметната плоча поднесоха кметът Васил Едрев, председателят на
Общински съвет - Айтос
Красимир Енчев, институции, директори на училища и детски градини,
учители, ученици и граждани.
НП

3 март 2021 г., 11.00 ч.,
площад "Свобода"
Тържествено честване
на 143 години от Освобождението на България
- при спазване на противоепидемичните мерки.
Ритуал за издигане на националното знаме, Благодарствен молебен и празничен поздрав на кмета
към айтозлии.
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
„ЗОЖ ”, с площ от 919 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота:, Път, УПИ IV общ. в кв.16, УПИ VII общ.
в кв.16, УПИ II общ. в кв.16, актуван с АОС № 5612/23.07.2020г.
Начална тръжна цена 2151,00 лв. / две хиляди сто петдесет и един
лева/.
Посочените начални тръжни цени са без ДДС (освободена доставка
съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност).
II.Търговете да се проведат на 12.03.2021г. от 10:00ч. в малката
заседателна зала на Община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3.
III. Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена,
за всеки отделен имот.
IV. Определям депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена, за всеки отделен имот, вносим в брой в касата на Община Айтос (стая № 10), или по банков път по сметка на общината BG
27BUIN95613300447527, BIG-BUINBGSF в „Алианц Банк България”, в
срок до 12:00 ч. на 11.03.2021г. При внасяне на депозит по банков
път, средствата следва да са постъпили по сметка на общината до
12:00 ч. на 11.03.2021г.
V.Утвърждавам 11/единадесет/ комплекта тръжна документация за
провеждането на търга, съдържащи следните документи:
1. Копие от Заповедта за откриване на тръжна процедура
2. Заявление за участие- приложение №1
3. Декларация за оглед-приложение №2
4. Декларация за условията на търга- приложение №3
5. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване
на лични данни - приложение №4
6. Тръжни условия
7. Копие от Акт за общинска собственост
8. Копие от скица на имота
9. Договор за продажба /проект/
VI. Закупуването на тръжната документация на стойност 30.00 лв. без
ДДС да става в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос до 16:00 часа на 10.03.2021г.
VII. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик
до 12:00 часа на 11.03.2021г. в Центъра за услуги и информация на
гражданите, следните документи:
-заявление за участие- приложение №1
-декларация за оглед-приложение №2
-декларация за условията на търга- приложение №3
-декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на
лични данни - приложение №4
- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
-нотариално заверено пълномощно – ако участникът не присъства
лично на търга. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика,
а да се предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се
предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка;
VIII. До участие в търга се допускат физически и юридически лица.
Върху плика, в който кандидатът е поставил необходимите документи за
участие в търга, се записва обекта на търга, наименованието на кандидата и ако е юридическо лице се записва и ЕИК на фирмата.
IX. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до
12:00 часа на 11.03.2021г., след представяне на документ за закупена
тръжна документация и предварителна заявка най-малко един ден преди
датата на огледа.
X. Начин на плащане - в 14 - дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе пълната сума и дължимите данъци и такси, и да се яви за сключване на договор.
Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се постави на информационното табло на общината.
Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на отдел „Общинска собственост”.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 77 45, 0558/2 57 81
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

×ô

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ЗАПОВЕД № РД-08-109
гр. Айтос, 19.02.2021г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и
чл. 45, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 186, вписано в протокол № 15, т.7 от ДР на заседание на ОбС – Айтос, проведено на 23.12.2020г.
ЗАПОВЯДВАМ:
I. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно
наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1. ПИ № 1005, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 458 кв.м, шеста категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ № 1004, Път, Мера, Дере, актуван с АОС № 5660/12.11.2020г.
Начална тръжна цена 955,00 лв. / деветстотин петдесет и пет лева/.
2. ПИ № 1008, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева
лъка”, с площ от 1293 кв.м, шеста категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, ПИ№1007, ПИ№1094, Път, актуван с АОС № 5659/12.11.2020г.
Начална тръжна цена 2694,00 лв. / две хиляди шестстотин деветдесет и четири лева/.
3. ПИ № 1094, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 1600 кв.м, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ № 1008, ПИ № 1007, Дере, ПИ
№ 1095, Път, актуван с АОС № 5657/11.11.2020г.
Начална тръжна цена 3426,00 лв. / три хиляди четиристотин двадесет и шест лева/.
4. ПИ № 1095, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева
лъка”, с площ от 1884 кв.м, пета категория, начин на трайно ползване
– нива, при граници на имота: ПИ № 1094, Дере, ПИ №1096, Път, актуван с АОС № 5656/11.11.2020г.
Начална тръжна цена 4034,00 лв. / четири хиляди и тридесет и четири лева/.
5. ПИ № 1096, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева
лъка”, с площ от 1582 кв.м, пета категория, начин на трайно ползване
– нива, при граници на имота: ПИ №1095, Дере, ПИ №1097, Мера, актуван с АОС № 5658/12.11.2020г.
Начална тръжна цена 3388,00 лв. / три хиляди триста осемдесет и
осем лева/
6. ПИ № 1194, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева
лъка”, с площ от 887 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №1184, Път, ПИ №1195, Мера,
актуван с АОС № 5655/11.11.2020г.
Начална тръжна цена 2016,00 лв. /две хиляди и шестнадесет лева/.
7. ПИ № 370, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Набожната
къща”, с площ от 903 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, ПИ№454, ПИ№371, ПИ№369,
актуван с АОС № 4279/17.05.2016г.
Начална тръжна цена 2107,00 лв. /две хиляди сто и седем лева/.
8. ПИ № 398, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Ляската”,
с площ от 723 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване –
нива, при граници на имота: ПИ№397, Път, ПИ№ 400, ПИ№399, актуван
с АОС № 5661/16.11.2020г.
Начална тръжна цена 1681,00 лв. / хиляда шестстотин осемдесет
и един лева/.
9. УПИ II общ. в кв.20, находящ се в землището на гр. Айтос, м.
„ЗОЖ”, с площ от 826 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: УПИ I–1 в кв.20, Път, УПИ III общ в
кв.20, край на регулация, актуван с АОС № 5662/16.11.2020г.
Начална тръжна цена 1934,00 лв. / хиляда деветстотин тридесет и
четири лева/.
10. УПИ II общ. в кв.16, находящ се в землището на гр. Айтос, м.
„ЗОЖ”, с площ от 944 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, УПИ III общ. в кв.16, УПИ VIII общ.
в кв.16, УПИ I общ. 140 в кв.16, актуван с АОС № 5611/23.07.2020г.
Начална тръжна цена 2209,00 лв. / две хиляди двеста и девет лева/.
11. УПИ III общ. в кв.16, находящ се в землището на гр. Айтос, м.
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З А П О В Е Д № РД-08-107
гр. Айтос, 19.02.2021г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение
№198 на Общински съвет Айтос, обективирано в
Протокол № 16 от заседание на ОбС-Айтос, проведено на 29.01.2021г.,
З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедури за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под
наем, за срок от 3 години, на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи:
1.1.Стоматологичен кабинет, с площ 21 кв.м,
находящ се на първи етаж от сграда „Родилен дом
и здравна служба”, в кв. 9, имот с пл.№28 по регулационния план на с.Мъглен, при граници на целия
имот: изток-УПИ ХVІІ, запад-улица, север-УПИ ХІV,
юг-улица, актувана с АПОС №728/09.11.2000г.
- Дата и час на търга – 12.03.2021г. от 9:00ч. в
малката заседателна зала на Община Айтос.
- Начална месечна тръжна цена – 33.60 лв./ тридесет и три лева и шестдесет стотинки/ без ДДС.
- Стъпка за наддаване – 3.00 лв. /три лева/
без ДДС.
- Депозит за участие – 3.36 лв. /три лева и тридесет и шест стотинки/, който се внася в касата на
Общината /стая №10/ или по банков път: „Алианц
Банк България”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527,
BIC: BUINBGSF, в срок до 12:00ч. на 11.03.2021г.
При внасяне на депозит по банков път, средствата следва да са постъпили по сметка на общината до 12:00ч. на 11.03.2021г.
1.2. Лекарски кабинет, манипулационна и санитарно помещение, с обща площ 24 кв.м, находящи
се на втори етаж от сграда „Родилен дом и здравна
служба”, в кв. 9, имот с пл.№28 по регулационния
план на с.Мъглен, при граници на целия имот: изтокУПИ ХVІІ, запад-улица, север-УПИ ХІV, юг-улица, актувана с АПОС №728/09.11.2000г.
- Дата и час на търга – 12.03.2021г. от 9:10ч. в
малката заседателна зала на Община Айтос.
- Начална месечна тръжна цена – 38.40лв./ тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/ без ДДС.
- Стъпка за наддаване – 3.00 лв. /три лева/
без ДДС.
- Депозит за участие – 3.84 лв. /три лева и осемдесет и четири стотинки/, който се внася в касата
на Общината /стая №10/ или по банков път: „Алианц
Банк България”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527,
BIC: BUINBGSF, в срок до 12:00ч. на 11.03.2021г.
При внасяне на депозит по банков път, средствата следва да са постъпили по сметка на общината до 12:00ч. на 11.03.2021г.
Кабинетите се отдават под наем за осъществяване
съответно на дентална и медицинска помощ.
2.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем определям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, достигната на търга, която се внася преди сключване
на договора. Внесената парична гаранция след изтичане на срока на договора се освобождава, като
не се начислява лихва.
3.Утвърждавам по1 /един/ комплект тръжна документация за всеки отделен имот за провеждане на
търга, съдържащ следните документи:
- Копие от заповед за насрочен търг;

- Заявление за участие - приложение №1;
- Декларация за оглед на имота – приложение №2
- Декларация за условията на търга и проекто-договора – приложение №3;
- Декларация за съгласие за събиране, използване
и обработване на лични данни – приложение №4;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за публична общинска собственост;
- Копие от скица на имота;
- Договор за наем /проект/;
Тръжната документация е на стойност 30.00 лв./
тридесет лева/ без ДДС, която се закупува до 16:00ч.
на 10.03.2021г. в Центъра за услуги и информация
на гражданите.
4. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 12:00ч. на 11.03.2021г. в
Центъра за услуги и информация на гражданите към
общината следните документи:
4.1. Заявление за участие в търга - приложение №1;
4.2. Декларация за оглед на имота - приложение №2;
4.3. Декларация за условията на търга и проектодоговора - приложение №3;
4.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни - приложение №4;
4.5. Документ за внесен депозит;
4.6. Документ за закупена тръжна документация;
4.7. Регистрация на практика за дентална или медицинска помощ.
4.8. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а
да се предаде на комисията на нейното заседание.
На комисията се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът
се показва за сверка.
5. До участие в търга ще се допускат физически
и юридически лица. Върху плика, в който кандидатът е поставил необходимите документи за участие
в търга се записва обекта на търга, наименованието на кандидата и ако е юридическо лице се записва и ЕИК на фирмата.
6. Оглед на имотите да се извършва всеки работен ден до 12:00ч. на 11.03.2021г. с представител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
7. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил участник и
преди подписването на договора спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем с ДДС и
една гаранция по изпълнение на договора в размер
на един месечен наем.
Настоящата заповед да се обяви във вестник
„Народен приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се постави на информационното
табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40
или в ЦУИГ на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

З А П О В Е Д № РД – 08 – 111
19.02.2021г. гр.Айтос
На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57,
т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1 и ал.2 от
ЗОС и чл.9, ал.1 от Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос
З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем за срок от две години до 19.03.2023г. на Общински терени /петна/ петна
№ 9;10;11;12;13;14, по Схемата на местата за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за
реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти
на територията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ, всяко с
площ от 6 кв.м., находящи се в І-ва зона на гр. Айтос.
2. Търгът да се проведе на 12.03.2021г. от 13:00 часа
в малката заседателна зала на Община Айтос.
3.Началната тръжна цена е 48.00лв.(четиридесет и
осем лева) без ДДС месечен наем.
4. Определям стъпка за наддаване – 4.80 лв.(четири
лева и осемдесет ст.) без ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 4.80 лв.(четири лева
и осемдесет ст.), който се внася в касата на Общината
/стая №10/ или по банков път: „Алианц Банк България”,
IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок
до 16:00ч. на 11.03.2021г.
6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по
договора за наем, определям парична гаранция в размер
на една месечна наемна вноска, достигната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на договора се
освобождава, като не се начислява лихва.
7.Утвърждавам тръжна документация на стойност
5.00лв.(пет лева) без ДДС за един комплект, която се
закупува до 16:00 ч. на 10.03.2021г. в Центъра за услуги и информация на гражданите. Тръжната документация съдържа:
- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и
обработване на лични данни
- Тръжни условия;
- Копие от Схема на местата за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности

на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ
- Договор за наем /проект/;
8. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на 11.03.2021г. в Центъра за
услуги и информация на гражданите към общината следните документи:
8.1. Заявление за участие в търга ;
8.2. Декларация за оглед на имота;
8.3. Декларация за условията на търга;
8.4 Декларация за съгласие за събиране, използване
и обработване на лични данни
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7. Юридическите лица – търговци, посочват ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър.
8.8 Копие от Удостоверение за вписване в регистъра
на занаятчиите, когато в преместваемото съоръжение ще
се извършва стопанска дейност изискваща такова удостоверение; / ако е приложимо/
8.9.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този
случай оригиналът се показва за сверка;
9. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица..
10.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до
16:00ч. на 11.03.2021г., с представител на Общината,
след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
11.Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане
в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият
кандидат следва да внесе един месечен наем и една гаранция по изпълнение на договора, в размер на един месечен наем.
Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен
приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се
постави на информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83
или в ЦУИГ на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

З А П О В Е Д № РД – 08 – 110
19.02.2021г. гр.Айтос
На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57,
т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1 и ал.2 от
ЗОС и чл.9, ал.1 от Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос
З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до
19.03.2023г. на Общински терени /петна/ петна №2;7;26,
по Схемата на местата за поставяне на преместваеми
обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ, всяка с площ от 6
кв.м., находящи се в ІІ-ра зона на гр. Айтос.
2. Търгът да се проведе на 12.03.2021г. от 13:15 часа
в малката заседателна зала на Община Айтос.
3.Началната тръжна цена е 42.00лв.(четиридесет и
два лева) без ДДС месечен наем.
4. Определям стъпка за наддаване – 4.20 лв.(четири
лева и двадесет ст.) без ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 4.20 лв.(четири лева
и двадесет ст.), който се внася в касата на Общината /
стая №10/ или по банков път: „Алианц Банк България”,
IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок
до 16:00ч. на 11.03.2021г.
6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по
договора за наем, определям парична гаранция в размер
на една месечна наемна вноска, достигната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на договора се
освобождава, като не се начислява лихва.
7.Утвърждавам тръжна документация на стойност
5.00лв.(пет лева) без ДДС за един комплект, която се
закупува до 16:00 ч. на 10.03.2021г. в Центъра за услуги и информация на гражданите. Тръжната документация съдържа:
- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и
обработване на лични данни;
- Тръжни условия;
- Копие от Схема на местата за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности

на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ
- Договор за наем /проект/;
8. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на 11.03.2021г. в Центъра за
услуги и информация на гражданите към общината следните документи:
8.1. Заявление за участие в търга ;
8.2. Декларация за оглед на имота;
8.3. Декларация за условията на търга;
8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване
и обработване на лични данни.
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7. Юридическите лица – търговци, посочват ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър.
8.8 Копие от Удостоверение за вписване в регистъра
на занаятчиите, когато в преместваемото съоръжение ще
се извършва стопанска дейност изискваща такова удостоверение; / ако е приложимо/
8.9.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този
случай оригиналът се показва за сверка;
9. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица.
10.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до
16:00ч. на 11.03.2021г., с представител на Общината,
след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
11.Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане
в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият
кандидат следва да внесе един месечен наем и една гаранция по изпълнение на договора, в размер на един месечен наем.
Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен
приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се
постави на информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83
или в ЦУИГ на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос
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ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

З А П О В Е Д № РД-08-108
гр. Айтос, 19.02.2021г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14,
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.1 и
ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №198 на Общински съвет
Айтос, обективирано в Протокол № 16 от заседание на
ОбС-Айтос, проведено на 29.01.2021г.,
З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедури за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3
години, на обекти – частна общинска собственост, за продажба на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед-пчелни продукти и други селскостопански продукти от растителен произход, представляващи:
1.1 Закрита сергия /павилион/ №9, с площ 4,40 кв.м,
находяща се в общински зеленчуков пазар – гр. Айтос
- Дата и час на търга – 12.03.2021г. от 9:30ч. в малката заседателна зала на Община Айтос.
- Начална месечна тръжна цена –17.60 лв. /седемнадесет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС.
- Стъпка за наддаване – 1.50 лв. /един лев и петдесет
стотинки/ без ДДС.
- Депозит за участие – 1.76 лв. /един лев и седемдесет и шест стотинки/, който се внася в касата на Общината /стая №10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в
срок до 12:00ч. на 11.03.2021г. При внасяне на депозит
по банков път, средствата следва да са постъпили по
сметка на общината до 12:00ч. на 11.03.2021г.
1.2 Закрита сергия /павилион/ №10, с площ 4,40 кв.м,
находяща се в общински зеленчуков пазар – гр. Айтос
- Дата и час на търга – 12.03.2021г. от 9:45ч. в малката заседателна зала на Община Айтос.
- Начална месечна тръжна цена –17.60 лв. /седемнадесет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС.
- Стъпка за наддаване – 1.50 лв. /един лев и петдесет
стотинки/ без ДДС.
- Депозит за участие – 1.76 лв. /един лев и седемдесет и шест стотинки/, който се внася в касата на Общината /стая №10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в
срок до 12:00ч. на 11.03.2021г. При внасяне на депозит
по банков път, средствата следва да са постъпили по
сметка на общината до 12:00ч. на 11.03.2021г.
2.За обезпечаване изпълнението на задълженията по
договора за наем определям парична гаранция в размер
на една месечна наемна вноска, достигната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената парична гаранция след изтичане на срока на договора се освобождава, като не се начислява лихва.
3.Утвърждавам по1 /един/ комплект тръжна документация за всеки отделен имот за провеждане на търга, съдържащ следните документи:
- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие - приложение №1;
- Декларация за оглед на имота – приложение №2
- Декларация за условията на търга и проекто-догово-

ра – приложение №3;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и
обработване на лични данни – приложение №4;
- Тръжни условия;
- Копие от схема за разположение на обекта;
- Договор за наем /проект/;
Тръжната документация е на стойност 30.00 лв./тридесет лева/ без ДДС, която се закупува до 16:00ч. на
10.03.2021г. в Центъра за услуги и информация на гражданите.
4. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 12:00ч. на 11.03.2021г. в Центъра за
услуги и информация на гражданите към общината следните документи:
4.1. Заявление за участие в търга - приложение №1;
4.2. Декларация за оглед на имота - приложение №2;
4.3. Декларация за условията на търга и проекто-договора - приложение №3;
4.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и
обработване на лични данни - приложение №4;
4.5. Документ за внесен депозит;
4.6. Документ за закупена тръжна документация;
4.7. Документ за регистрация за земеделски производител;
4.8.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този
случай оригиналът се показва за сверка.
5. До участие в търга ще се допускат физически лица
регистрирани като земеделски производители или юридически лица. Върху плика, в който кандидатът е поставил необходимите документи за участие в търга се записва обекта на търга, наименованието на кандидата и ако е
юридическо лице се записва и ЕИК на фирмата.
6. Оглед на имотите да се извършва всеки работен ден
до 12:00ч. на 11.03.2021г. с представител на Общината
след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
7. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в
сила на заповедта за спечелил участник и преди подписването на договора спечелилият кандидат следва да внесе
един месечен наем с ДДС и една гаранция по изпълнение
на договора в размер на един месечен наем.
8. В 7-дневен срок от сключване на договора наемателят следва да представи застрахователна полица за сключена застраховка, включително срещу природни бедствия
и земетресения.
Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен
приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се
постави на информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40 или
в ЦУИГ на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

З А П О В Е Д № РД-08-106
гр. Айтос, 19.02.2021г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14,
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.1
и ал.3, във връзка с чл.57, т.3 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, във връзка с Решение №198 на Общински
съвет Айтос, обективирано в Протокол № 16 от заседание на ОбС-Айтос, проведено на 29.01.2021г.,
З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за
срок от 3 години, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Обществена тоалетна със застроена площ 81,48 кв.м, находяща се
в УПИ ІІІ в кв.119 „в” по плана на гр.Айтос, актуван
с АЧОС №1297/27.12.2005г., при граници на целия
имот: североизток – улица „Ал. Стамболийски”, изток – ул.”Д. Зехирев”, юг – УПИ І в кв.119в, запад –
УПИ І в кв.119в.
2. Дата и час на търга – 12.03.2021г. от 9:20ч. в
малката заседателна зала на Община Айтос.
3. Начална месечна тръжна цена – 57.04лв. /петдесет и седем лева и четири стотинки/ без ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева/ без
ДДС.
5. Депозит за участие – 5.70 лв. /пет лева и седемдесет стотинки/, който се внася в касата на Общината /стая №10/ или по банков път: „Алианц Банк
България”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC:
BUINBGSF, в срок до 12:00ч. на 11.03.2021г. При внасяне на депозит по банков път, средствата следва
да са постъпили по сметка на общината до 12:00ч.
на 11.03.2021г.
6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по
договора за наем определям парична гаранция в размер
на една месечна наемна вноска, достигната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената
парична гаранция след изтичане на срока на договора
се освобождава, като не се начислява лихва.
7.Утвърждавам 1 /един/ комплект тръжна документация за провеждане на търга, съдържащ следните документи:
- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие - приложение №1;
- Декларация за оглед на имота – приложение №2
- Декларация за условията на търга и проекто-договора – приложение №3;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и
обработване на лични данни – приложение №4;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна общинска собственост;
- Копие от скица на имота;
- Договор за наем /проект/;
Тръжната документация е на стойност 30.00 лв./

тридесет лева/ без ДДС, която се закупува до 16:00ч.
на 10.03.2021г. в Центъра за услуги и информация на
гражданите.
8. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 12:00ч. на 11.03.2021г. в Центъра
за услуги и информация на гражданите към общината
следните документи:
8.1. Заявление за участие в търга - приложение
№1;
8.2. Декларация за оглед на имота - приложение №2;
8.3. Декларация за условията на търга и проекто-договора - приложение №3;
8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване
и обработване на лични данни - приложение №4;
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се
предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка.
9. До участие в търга ще се допускат физически и
юридически лица. Върху плика, в който кандидатът е
поставил необходимите документи за участие в търга
се записва обекта на търга, наименованието на кандидата и ако е юридическо лице се записва и ЕИК на
фирмата.
10. Оглед на имотите да се извършва всеки работен
ден до 12:00ч. на 11.03.2021г. с представител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
11. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил участник и преди подписването на договора спечелилият кандидат
следва да внесе един месечен наем с ДДС и една гаранция по изпълнение на договора в размер на един
месечен наем.
12. В 7- дневен срок от сключване на договора наемателят следва да представи застрахователна полица за сключена застраховка, включително срещу природни бедствия и земетресения.
Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се постави на информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40 или
в ЦУИГ на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

З А П О В Е Д № РД – 08 – 112
19.02.2021г. гр.Айтос
На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57,
т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1 и ал.2
от ЗОС и чл.9, ал.1 от Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос
З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за
срок до 19.03.2023г. на Общински терени /петна/ петна № 8;22;23;24;25, по Схемата на местата за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56
от ЗУТ, всяка с площ от 15 кв.м., находящи се в І-ва
зона на гр. Айтос.
2. Търгът да се проведе на 12.03.2021г. от 13:30 часа
в малката заседателна зала на Община Айтос.
3.Началната тръжна цена е 120.00лв.(сто и двадесет лева) без ДДС месечен наем.
4. Определям стъпка за наддаване – 12,00
лв.(дванадесет лева) без ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 12.00 лв.(дванадесет
лева), който се внася в касата на Общината /стая №10/
или по банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок до
16:00ч. на 11.03.2021г.
6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по
договора за наем, определям парична гаранция в размер
на една месечна наемна вноска, достигната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на договора се
освобождава, като не се начислява лихва.
7.Утвърждавам тръжна документация на стойност
5.00лв.(пет лева) без ДДС за един комплект, която се
закупува до 16:00 ч. на 10.03.2021г. в Центъра за услуги и информация на гражданите. Тръжната документация съдържа:
- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и
обработване на лични данни;
- Тръжни условия;
- Копие от Схема на местата за поставяне на премест-

ваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности
на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ
- Договор за наем /проект/;
8. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на 11.03.2021г. в Центъра за
услуги и информация на гражданите към общината следните документи:
8.1. Заявление за участие в търга ;
8.2. Декларация за оглед на имота;
8.3. Декларация за условията на търга;
8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване
и обработване на лични данни;
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7. Юридическите лица – търговци, посочват ЕИК –
съгласно Закона за търговския регистър.
8.8 Копие от Удостоверение за вписване в регистъра
на занаятчиите, когато в преместваемото съоръжение ще
се извършва стопанска дейност изискваща такова удостоверение; / ако е приложимо/
8.9.Пълномощно с нотариална заверка на подписа,
когато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на
комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в
този случай оригиналът се показва за сверка;
9. До участие в търга ще се допускат физически и
юридически лица.
10.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до
16:00ч. на 11.03.2021г., с представител на Общината,
след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
11.Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане
в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем и една
гаранция по изпълнение на договора, в размер на един
месечен наем.
Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен
приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се
постави на информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83
или в ЦУИГ на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

З А П О В Е Д № РД – 08 – 113
19.02.2021г. гр.Айтос
На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57,
т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1 и ал.2 от
ЗОС и чл.9, ал.1 от Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос
З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок
до 19.03.2023г. на Общински терени /петна/ петна №
1;3;4;5;6;15;16;17;18;19;20;21, по Схемата на местата
за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на
Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56
от ЗУТ, всяка с площ от 15 кв.м., находящи се в ІІ-ва
зона на гр. Айтос.
2. Търгът да се проведе на 12.03.2021г. от 13:45 часа
в малката заседателна зала на Община Айтос.
3.Началната тръжна цена е 105.00лв.(сто и пет лева)
без ДДС месечен наем.
4. Определям стъпка за наддаване – 10,50 лв.( десет лева и петдесет ст.) без ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10,50 лв.( десет лева
и петдесет ст.), който се внася в касата на Общината /
стая №10/ или по банков път: „Алианц Банк България”,
IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок
до 16:00ч. на 11.03.2021г.
6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по
договора за наем, определям парична гаранция в размер
на една месечна наемна вноска, достигната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на договора се
освобождава, като не се начислява лихва.
7.Утвърждавам тръжна документация на стойност
5.00лв.(пет лева) без ДДС за един комплект, която се
закупува до 16:00 ч. на 10.03.2021г. в Центъра за услуги и информация на гражданите. Тръжната документация съдържа:
- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и
обработване на лични данни;
- Тръжни условия;
- Копие от Схема на местата за поставяне на премест-

ваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности
на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ
- Договор за наем /проект/;
8. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на 11.03.2021г. в Центъра за
услуги и информация на гражданите към общината следните документи:
8.1. Заявление за участие в търга ;
8.2. Декларация за оглед на имота;
8.3. Декларация за условията на търга;
8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване
и обработване на лични данни;
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7. Юридическите лица – търговци, посочват ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър.
8.8 Копие от Удостоверение за вписване в регистъра
на занаятчиите, когато в преместваемото съоръжение ще
се извършва стопанска дейност изискваща такова удостоверение; / ако е приложимо/
8.9.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този
случай оригиналът се показва за сверка;
9. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица.
10.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до
16:00ч. на 11.03.2021г., с представител на Общината,
след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
11.Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане
в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият
кандидат следва да внесе един месечен наем и една гаранция по изпълнение на договора, в размер на един месечен наем.
Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен
приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се
постави на информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83
или в ЦУИГ на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос
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116 години от създаването на Ротари

Cyan Magenta Yellow Black

Тодор Иванов, президент на
Ротари клуб-Айтос пред НП
- Г-н Иванов, 23 февруари е
денят, който празнувате като
началото на Ротари. Кажете ни
повече за създаването на организацията?
- На 23 февруари 1905 г., Пол
Харис създава Ротари „За безкористна служба". На този ден
Ротари клубовете отбелязват годишнината от раждането на ротарианското движение. Организацията има претенцията да събира на едно място лидери, които доброволно отдават времето
и уменията си, за да служат на
своите общности и света.
През вечерта на 23 февруари
1905-а никой от участниците в
първата ротари сбирка не е предполагал, че поставят началото на
най-голямата хуманитарна организация. Пресилена е дори думата „сбирка" - това е неформална
среща на четирима приятели в
офиса на един от тях. Домакин е
минният инженер Густавус Лоер.
Карето се събира по идея на адвоката Пол Пърси Харис, тачен
днес като бащата на ротарианството. Останалите участници
в срещата са търговецът на въглища Силвестър Шийл и Хирам
Шори - предприемач от шивашкия бизнес.
- Защо организацията носи
името Ротари? И колко са днес
ротари клубовете в света?
- Четворката кръщава клуба си
ротари (rotary - въртящ се, рота-

ционен). Идеята е сбирките им да
стават всяка седмица, а членовете да се редуват като домакини.
Мотор на движението е Пол Харис. Когато създава първия Ротари клуб, е на 37 години и започва
с трима съмишленици. Четири десетилетия по-късно - когато умира на 27 януари 1947-а, към каузата на Харис са приобщени стотици хиляди души, разпределени в
6000 клуба. Днес ротари клубовете по света са 32 000, а членската маса минава 1 200 000 души.
Приживе често питат Харис дали
е предполагал, че Ротари ще се
разгърне като световно движение. "Не, през 1905 г. не виждах
такова бъдеще. Когато човек засажда фиданка в ранна пролет,
може ли да е сигурен, че от нея
ще израсне здраво дърво?
- 116 години от създаването
на Ротари - годишнината празнува и Ротари България?
-Имаме право да отбележим
тази годишнина като международно събитие, тъй като организацията е първообраз на световното ОН (Общество на народите), и на приемника ООН (Организация на обединените нации). В създаването им са залегнали принципите и ценностите
на Ротари Интернешънъл, които се приемат от международната общност. Ротари Интернешънъл продължава да бъде най-голямата неправителствена орга-

Тодор Иванов - президент на Ротари клуб
- Айтос
низация с най-голям дарителски
фонд към ООН и собствена фондация. Ротари Интернешънъл изпълнява най-големия проект „ПолиоПлюс“ – за борба с детския
паралич в световен мащаб.
- Отбелязвате годишнината
във време на пандемия. Как
COVID-19 се отразява върху
работата на Ротари Интернешънъл и в частност върху Ро-

Акция на Ротари за разчистване на терена около извора

тари клуб - Айтос?
- Естествено, пандемията оказва влияние върху дейността ни.
Принудени сме, да заменим присъствените си срещи с такива в
интернет пространството. Но въпреки COVID-19, успяхме да продължим един дългогодишен проект на Ротари - Айтос. В началото
на учебната година дарихме учебни помагала на първокласниците

от всички училища на територията на общината. За новото ковидотделение дарихме средства на
МБАЛ Айтос.
- Кой е най-новият проект на
Ротари клуб - Айтос?
- В 11-ата година от своето създаване, годината, в която ”Ротари Отваря Възможности”, Ротари
клуб - Айтос работи по осъществяването на проект за създава-

И Ротари-Айтос в борба с детския паралич в световен мащаб

нето на нов туристически маршрут, който тръгва от извора на
"Славеева река". Вече разчистихме местността около изворите, с идеята там да изградим туристически заслон със зона за
отдих. Маршрутът ще бъде маркиран, за да даде възможност
на айтозлии и гостите града да
опознаят още една местна забележителност.
- Как осъществявате връзка с приятелите от Ротари България?
-Както вече споменах, комуникацията с приятелите от дистрикта и другите ротари клубове се провежда чрез мобилните комуникации като: дистриктния сайт, фейсбук zom, вайбър
и други. За наша радост, през
есента, елект президентът на
клуба Федя Чиликов успя да се
включи в предварителния обучителен семинар за президенти
в гр. Карнобат. През януари и
февруари приятелите от Ротари
клуб “Некстум”-София реализираха уникален проект-поредица
от уебинари по най-актуалната
тема "COVID-19 - истини и легенди". Участвахме в тези виртуални
срещи, в които се включиха известни лекари и вирусолози, за
да отговарят на много въпроси,
свързани с предпазването, лечението, ваксините и последствията от COVID-19. Въпреки трудностите, породени от световната пандемия, Ротари клуб-Айтос
изпълнява своята програма “за
безкористна служба.”
НП

Учебни помагала за първолаците

Николай Георгиев с рекорд - 2.62 м на „Лъвски скок 2021“
При момичетата фаворит е Петя Красимирова
от СУ „Никола Вапцаров“ с резултат 2 м
Въпреки пандемията, в навечерието на 19 февруари Община Айтос продължи една многогодишна традиция - общинското състезание за ученици
"Лъвски скок 2021". Във физкултурния салон на База 2 на
СУ "Христо Ботев" спортната
надпревара се проведе при
стриктно спазване на противоепидемичните мерки и график
за участие, за да няма струпване на ученици и ръководители. В тазгодишния "Лъвски
скок" се включиха 42-ма ученици, представители на шест общински училища - СУ "Христо

Ботев" - Айтос, СУ "Никола Вапцаров" - Айтос, ПГСС "Златна
нива" - Айтос, ОУ "Атанас Манчев" - Айтос, ОУ "Христо Ботев"
- с. Мъглен и ОУ "Св. св. Кирил
и Методий" - с. Карагеоргиево. Участници в традиционното състезание тази година нямаше само от селата Пирне и
Тополица.
"Най-лъвският" скок - 2.62 м,
тази година е на Никола Георгиев Иванов от СУ "Христо Ботев" - Айтос.
А ето и резултатите - вижте
най-добрите в отделните категории:

МОМЧЕТА:
I-ва възрастова група III- IV
клас
I. Място: Илия Асенов Илиев - ОУ

„Атанас Манчев” гр. Айтос
II. Място: Каан Мехмед Кадир СУ „Христо Ботев” гр. Айтос
III. Място: Озан Мустафа Сабри СУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Айтос
II-ра възрастова група V-VI
клас
І. Място: Джесур Айдън Адемов - СУ „Н. Й. Вапцаров” гр.
Айтос
ІІ. Място: Кадир Илхан Юсеин - ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен
ІІІ. Място: Илия Митков Илиев - ОУ „Атанас Манчев” гр.
Айтос
III-та възрастова група VIIVIII клас
I. Място: Айтач Мехмед Хасан - СУ „Н. Й. Вапцаров” гр.
Айтос
II. Място: Киро Асенов Киров - ОУ „Атанас Манчев” гр.
Айтос
III. Място: Йоан Георгиев
Николов - СУ „Христо Ботев”

гр. Айтос
IV-та възрастова група IХ-Х
клас
I. Място: Денис Османов Юсеинов - СУ „Н. Й. Вапцаров” гр.
Айтос
II. Място: Живко Живков Богданов - ПГСС „Златна нива” гр.
Айтос
III. Място: Калоян Илиев Кърпачев - СУ „Христо Ботев” гр. Айтос
V-та възрастова група ХI-ХII
клас
I. Място: Николай Георгиев
Иванов - СУ „Христо Ботев” гр.
Айтос
II. Място: Мехмед Мустафа Адем
- СУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Айтос
III. Място: Джелил Хамди
Ереджеб - ПГСС „Златна нива”
гр. Айтос
МОМИЧЕТА:
I-ва възрастова група III- IV
клас
I. Място: Стелияна Иванова

Иванова - СУ „Н. Й. Вапцаров”
гр. Айтос
II. Място: Любка Драгиева Пюскюлиева - ОУ „ Атанас Манчев”
гр. Айтос
III. Място: Айсун Ахмедова Ходжова - ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево
II-ра възрастова група V-VI клас
I. Място: Гюлзаре Ариф Осман СУ „Христо Ботев” гр. Айтос
II. Място: Айше Сеид Азим - ОУ
„Христо Ботев” с. Мъглен
III. Място: Фория Сонева Щерева
- ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос
III-та възрастова група VII-VIII
клас
I. Място: Селиме Хасан Ахмед ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен
II. Място: Стефания Рангелова Станчева - СУ „Н. Й. Вапцаров”
гр. Айтос
III. Място: Анка Софийкова Пискюлиева - ОУ „Атанас Манчев”
гр. Айтос
IV-та възрастова група IХ-Х
клас
I. Място: Джерем Кемал Джерем
- СУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Айтос
II. Място: Стела Калоянова Атанасова - СУ „Христо Ботев” гр.
Айтос
III. Място: Айше Халил Смаил ПГСС „Златна нива” гр.Айтос
V-та възрастова група ХI-ХII
клас
I. Място: Петя Красимирова Николова - СУ „Н. Й. Вапцаров” гр.
Айтос
II. Място: Нефисе Хасан Ахмед СУ „Христо Ботев” гр. Айтос
III. Място: Нурай Метин Мустафа
- ПГСС „Златна нива” гр. Айтос
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„Нефтохимик 2010“
с два мача за два дни

Два мача в рамките на два дни
ще изиграят волейболните шампиони от „Нефтохимик 2010“ (Бургас).
На 24 февруари те ще се изправят
в четвъртфинален двубой за Купата на България срещу „Локомотив“
(Пловдив). Двубоят ще се играе в
Пловдив, в зала „Колодрума“. Два

дена след това момчетата на Николай Желязков гостуват на „Монтана“ в срещата от шампионата на
Националната волейболна суперлига. Във временното класиране
бургазлии са на трета позиция с актив от 18 точки, след 7 победи и 3
загуби.

„Черноморец“ започна годината с победа
„Акулите“ биха като
домакини „Родопа“ (Смолян)
Михаил КОЛЕВ
„Черноморец“ (Бургас) започна футболната 2021 година с победа. В първия кръг
от пролетния полусезон
„акулите“ спечелиха с 2:0 като домакини срещу „Родопа“ (Смолян). Това бе дебют
в официален двубой за новия старши треньор на бургаския клуб Малин Орачев.
След половин час игра
Любомир Божинов от фаул
нацели дясната греда. След
още три минути Мариян Тонев нахлу в наказателното

поле и от много малък ъгъл
с мощен изстрел с левия
крак под напречната греда
откри резултата.
През второто полувреме
домакините продължиха да
натискат и три минути преди края на срещата стигнаха и до втори гол. Негов автор отново бе Мариян Тонев
от дузпа, отсъдена от за игра с ръка в наказателното
поле на гостите.
След този кръг „Черноморец“ продължава да бъде
лидер на Югоизток с актив

Играчите на Малин Орачев не отстъпват първото място

Злато и бронз за борците на
„Бургас“ при момчетата
Михаил КОЛЕВ

Златният медалист Димитър Атанасов, заедно с
треньора си Николай Дачев

Златен и бронзов медал
спечелиха борците на „Бургас“ при класиците на провелото се в Сливен Държавно-лично отборно първенство за момчета. Димитър
Атанасов триумфира в категория до 62 килограма. Той
постигна четири победи над
съперниците си с технически
туш. Бронзов медалист в категория до 57 кг е Димитър
Амелев. Малко не достигна
за отличие на Жоан Пол
Кръстев, който при 75-килограмовите зае пето място.
„Първото място на Димитър Атанасов му гарантира
участие на Европейското
първенство в тази възраст,
което ще се проведе от 27 до
30 май в Бургас. Много добро представяне на нашите
момчета, за което ги поздравявам“, заяви пред вестник
„Черноморски фар“ треньорът и президент на клуба
Николай Дачев.

Бургаски тенисист си подари
титла за рождения ден

Срам и позор на „Лазур“
Михаил КОЛЕВ
„Нефтохимик“ (Бургас)
записа поредната срамна
страница в историята си.
„Шейховете“ бяха унижени
с 0:6 от „Септември“ (София) като домакини. Това е
най-тежката загуба на стадион „Лазур“, която „Нафтата“ допуска от създаването си.
Гостите поведоха четвърт
час след началото на мача

Динко Динев (вляво) заедно с Калин Ивановски
след триумфа в Анталия

с гол на Марио Илиевски.
В средата на първата част
Асен Георгиев удвои преднината на софиянци, а в 37ата минута Атанас Кабов
направи резултата класически.
В последните минути на
двубоя от Втора лига „Септември“ вкара още три попадения. Две попадения отбеляза Симеон Александров, а още едно добави
Марио Илиевски.

Вестник „Черноморски
фар“ научи, че треньорът на
„Нефтохимик“ Диян Дончев
е изразил желание да подаде оставка заради слабото представяне на неговия
тим.
След тази катастрофална
за „шейховете“ среща те
продължават да са твърдо
на последна позиция в класирането. „Нефтохимик“има
в актива си едва седем точки от 17 изиграни мача.

Играчите на „Септември“ (София) унижиха „Нафтата“ насред Бургас

WWW.faragency.bg

„Черноморски фар“
Бургаската надежда в
тениса Динко Динев триумфира на турнира за
юноши и девойки от четвърта категория на ITF в
Анталия. Динев спечели
купата на двойки заедно
с Калин Ивановски. Във
финалната среща двамата, които бяха поставени
под номер 1 в схемата, победиха с 6:2, 6:4 италианците Джанмарко Гандолфи и Мариано Тамаро. За
Динев това е четвърта титла по двойки от турнири
на ITF. Той има и две титли от турнири на сингъл.
Спечелената купа в Анталия бе навръх 17-ия рожден ден на бургазлията.

от 47 точки
„Доволни сме, че започнахме годината с победа, това е най-важното. Беше тежък мач. Момчетата играха
добре и спазваха указанията на треньора Малин Орачев. Съдийството не бе на
ниво, някои от нашите играчи получиха незаслужени
жълти картони“, заявиха
пред вестник „Черноморски
фар“ от щаба на бургазлии.
В следващия кръг на шампионата от Трета югоизточна лига „Черноморец“ гостува на „Димитровград“. Срещата е на 27 февруари от 14
часа. Двубоя за „акулите“
ще пропуснат, заради натрупани жълти картони, Мариян Тонев и Антон Спасов.

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

ПОКАНА
за свикване на общо събрание на СДРУЖЕНИЕ
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ в обществена полза с наименование:
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НЕСЕБЪР”
Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕС- ТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ с наименование:
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НЕСЕБЪР”, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, с БУЛСТАТ 175944833, на
основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението, СВИКВА ОБЩО
СЪБРАНИЕ на 25.03.2021г., което ще се проведе на адрес: гр. Несебър,
ул. „Еделвайс” № 10-заседателна зала от 18,00 часа, при следния дневен ред:
1.Разглеждане на молби за приемане на нови членове на ОС на сдружението и освобождаване на стари, ако има такива;
2.Приемане отчета на УС на сдружението и освобождаване от отговорност на председателя на УС и членовете на УС.
3.Приемане на промени в Устава на сдружението.
4.Избиране на нов състав на УС и председател на УС, съгласно Устава на сдружението;
5.Приемане на следното решение СНЦ „Местна инициативна група
Несебър“ с ЕИК: 175944833, да подготви и подаде проектно предложение по процедура: BG06RDNP001-19.476- Подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
При липса на кворум, събранието ще се проведе, същия ден в 19,00
часа, на същото място, при същия дневен ред, съгласно чл.26 от ЗЮЛНЦ
и Устава.
Председател на УС на “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НЕСЕБЪР”

ДжоБ
моят
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Георги РУСИНОВ
Бургаските ресторантьори чакат трескаво датата 1 март 2021-ва. Тогава според сегашната заповед на министъра на
здравеопазването Костадин Ангелов заведенията, ресторантите, кафетата и нощните клубове
отново ще могат да посрещнат гости. Те са затворени със заповед на
министъра вече повече
от три месеца. Редица
недоволства бяха изразени от хора от бранша
през това време. Стигна се дори и до протести
и на местно, и на нацио-
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нално ниво.
„Черноморски фар“ потърси мнението на някои
от видните бургаски ресторантьори. Пред изданието ни те разказаха как
са оцелели в този период. Има много ресторанти и заведения, които
хлопнаха кепенци окончателно, а помещенията
са обявени за даване под

наем от собствениците.
Предизвикателство пред
все още продължаващите работа ресторантьори
е запазването на персонала. Някои са успели да
направят това за 100% от
него, докато на други се
е наложило да съкратят
част от екипите си.
Трудните времена наложиха и преориентира-

Бургаски ресторантьори

Юлиян Георгиев, ресторант „Златна рибка“:

Юлиян Кулев, ресторант „Чиплаков“:

Важно е, защото започваме
да губим ритъм

Запазихме персонала,
готови сме за работа

Общинският съветник и ресторантьор
Юлиян Георгиев заяви, че е важно заведенията най-накрая да отворят, защото иначе ангажираните в бранша започват да губят ритъм. Пред репортер на
„Черноморски фар“ собственикът на ресторант „Златна рибка“, който е и член на
Комисията по туризъм към Общински съвет – Бургас посочи, че всяко едно затваряне и отваряне сериозно бърка режима
на работа.
Георгиев каза, че в периода на затваряне е участвал по мярката 60/40, с която държавата подпомага бизнеса, засегнат от COVID-19.
Всичко, което сме заявили, сме получили коректно и както трябва. Проблеми
със забавяне на изплащанията сме нямали. Всичко беше в нормални срокове”, поясни ресторантьорът.
През този период той не е освободил
никого от персонала си. Твърди, че за
него те са като семейство.
1 март той и екипът му очакват с нетър-

Георги Мицов,
ресторант
„Ла Веранда“:
Бургазлията Георги Мицов е врял и кипял в туризма през годините. В трудната COVID-19 ситуация със
затварянето на заведенията
обаче той казва, че е истинско чудо, че е съхранил ядрото на персонала си в ресторант „Ла Веранда“. 6 от 16
души продължават да работят при него. Останалите са
били съкратени, за да могат
да си получават възнагражденията в пълен размер от
борсата.
„В момента този персонал
покрива изискванията ни за
работа. При положение че
отворим, може би ще върна още двама. Другите ще
изчакат още малко“, заяви
той пред репортер на „Черноморски фар“.
Бургазлията добави и че
очакват помощ от държава-

пение, за да може да изградят
наново добрия ритъм на работа, който са имали преди министерската заповед, с която ресторанти и заведения бяха затворени. Важно е да се подготвят и за
идващия летен сезон.
„Крайно време е хората, ангажирани в бранша, да се върнат физически на работа, както
беше важно и за учениците, за да
може да се сплоти наново екипът
и да се подготвим за работата,
която очакваме. Благодарение
на всички мерки, които се предприемат от страна на Общината
в посока организация на следващия туристически сезон със
страхотната идея за тематичните уикенди, която се разраства и
развива, считам, че специално в
Бургас ще имаме един добър сезон“, категоричен е Георгиев.
Дали ще тръгнат бургазлии веднага по
заведенията? Той смята, че това няма да
стане веднага.
„Водещата тема в момента в медиите е
коронавирусът, така че хората се ръководят основно от статистиката, която се изнася всеки ден за това, което се случва в
Европа, в света, у нас. Според мен това
влияе пряко върху мотивацията на хората за това да излизат или не по заведения. Мои приятели и близки се обаждат
с окуражаващи думи, адмирират отварянето на заведенията. Лично моите очаквания обаче са, че хората няма да се засилят по заведенията от самото начало.
Смятам, че това ще стане плавно и поетапно по същия начин, както се случи и
през миналата година. Тогава след вдигане на ограничителните мерки нещата
се случиха бавно“, завърши ресторантьорът.

Друг общински съветник и член
на Комисията по туризъм – Юлиян
Кулев, е собственик на ресторанта
в бургаския хотел „Чиплаков“. Пред
изданието ни той заяви, че се готвят за отварянето на заведенията.
Досега те са работили само с клиенти на хотела, както бе позволено
от министерската заповед.
„В крайна сметка никак не е приятно, защото хората, които искат
да посетят заведението, трябва да
са гости на хотела, а това ги ограничава. Всяко едно ограничение в
крайна сметка създава дискомфорт.
Заведенията, че не работиха, се отразява на всички ни – както на персонала, както на нас като собственици, така и на държавата с помощите, които дава. Това затваряне
все пак трябва да се компенсира, а
това е в тежест на всички ни. В крайна сметка се надявам това, че не работихме, да е помогнало на всички
ни за опазването на повече здрави
хора. Все пак на фона на мерките на други държави мисля, че при нас е доста полеко“, коментира Кулев.
Като важен факт той отчита, че е успял
да запази персонала си, без да се налага
да съкращава работници. Това ресторантьорът е направил, като е кандидатствал
по част от помощните мерки, отпускани
от държавата.
Затварянето от 3 месеца обаче си е доста голям период според него, а когато едно
нещо спре работа за известно време, после много трудно започва отново.
„Затова ще се иска и време. На нас например ни останаха и стоки, които са си
наш разход, защото бяхме рязко затворени. Сега наново ще трябва всичко да се оглежда и подготвя. Премиерът е казал, че
на 1 март отваряме, но все пак това зависи от здравния министър. Дано наистина няма повече заболели хора и да не се
увеличават случаите, защото може да се

стигне до удължаване на мерките“, сподели Кулев.
Негови клиенти, приятели и познати пък
вече питали кога ще отваря ресторантът.
Нямали търпение. По негови наблюдения
тези, които се вълнуват от отварянето на
заведенията, са повече.
„Аз мисля, че повечето бургазлии ще
тръгнат по заведенията, защото са зажаднели за тези социални контакти. Чувства
се желанието хората да излизат и да се
срещат по нормалния начин“, убеден е
ресторантьорът.
За предстоящия летен сезон пък той е
категоричен – браншът трябва да посрещне
туристите, избрали отново Черноморието
не като клиенти, а като гости на града.
„Надявам се летният сезон да бъде успешен за всички. Видяхме какво стана миналата година. При положение че не очаквахме да има много туристи, хората дойдоха. Хора, които от години не бяха идвали на на

Стартираме, но и продължаваме с разноса до адрес
та по една от мерките, тъй
като са кандидатствали.
„Имаме голяма разлика
в оборотите. В момента реално подпомагаме бизнеса
с немалки суми, за да продължаваме работа. Оборотът, който развиваме, не
стига да бъдат покрити всички разходи. Но това го правим, за да можем да съхраним хората“, каза ресторантьорът.
Мицов коментира, че иначе са готови за заветната
дата 1 март, когато заведенията ще могат да отново да
посрещнат клиенти.
„Продължаваме да работим, да правим нови рецепти. Ние работихме през цялото време с доставки по
домовете и се оказа, че си
имаме една фен група, която
ни харесва и продължава да

поръчва. Това може само да
ни радва. Така че ако няма
някаква промяна, абсолютно нормално е да отворим.
Тайни партита нямам намерение да правя. Просто не
съм такъв“, добави той.
Според него е напълно
нормално покрай цялата лудост в момента бургазлии
да не искат да излизат много по заведения.
„Затова планираме да
продължим да работим с
разнос до адрес и на място със спазване на всички епидемиологични мерки,
както сме ги спазвали и досега. Работното ни време ще
продължи да е ограничено –
докъм 21:30 – 22:00 часа. Да
се надяваме, че лека-полека колелото ще се завърти“,
уточни ресторантьорът.
Какво лято очаква Ми-

цов?
„Малко грозно ще се пошегувам, но ще е хубаво да
продължим да палим свещи
идиотите в Гърция и Турция
да държат затворени държавите, за да имаме нормален
сезон и ние. Миналата година, ако се вярва на системата за броене, се появиха едни 400 000 души, които
в последните пет години не
са почивали у нас. Де факто пък това спаси хората,
защото представете си какъв друг поминък имат хората от малките черноморски градове като Поморие,
Царево, Приморско. С туризъм са свързани 700 000
души в страната. Не трябва
да се зачерква с лека ръка
този отрасъл. Окей, държавата помага, но това не е панацея“, смята той.

Чф

Моят джоб

не на бизнеса. Така например доста от заведенията продължават да
разчитат на доставки по
домове и офиси, за да
се издържат в периода
на затваряне. Други се
надяват на помощи от
държавата, разчитайки
на факта, че са съвестни работодатели. Трети
бъркат от собствения си
джоб и спестяванията си
само и само да запазят
бизнеса си в тези несигурни времена.
Това и повече разказват самите ресторантьори пред вестник „Черноморски фар“.
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Много колеги надали
ще започнат работа
Ина ПЕТРОВА

трескаво чакат 1 март
В част от бранша са повече
притеснени, отколкото оптимисти
Евелина Пулева, БРТК:
„Организираният туризъм
няма да се върне“
Дона МИТЕВА
Във времето, когато обичайно
се провеждаха големите туристически борси и вече бе ясна картината на очертаващия се летен туристически сезон, сега неяснотите са повече от конкретните отговори. В навечерието на заветната дата 1 март, чакана колкото с
надежда, толкова и със страх от
ресторантьорите, браншът е повече объркан и притеснен, отколкото обнадежден.
За картината в региона разговаряме с Евелина Пулева. Тя е със сериозен бекграунд в бранша: туроператор от
24 години, превозвач от 10 години, хотелиер с 5-годишен опит. До 2016 г. е била
и собственик на коктейл-бар. Член е на
УС на Бургаската регионална туристическа камара, на Националното сдружение “Случаен превоз“ и изпълнителен директор на проекта “Черноморска
кухня“.
Тя очертава картината с доста негативни краски: „Проблемът от една страна е с туроператорите, че те не получиха реално това, което им бе обещано.
Ние писахме, че искаме едни 150 милиона, Министерството калкулира на
130 милиона, че трябва да се получат.
В крайна сметка се получи 1%, а всички разчитаха на 10%. Това, което средните и големите предприятия получиха, е абсолютно недостатъчно, защото
от една страна те искат да запазят работни места, помощта, която им дават,
дори не стига и за заплати.
Получи се и нов проблем – този с
Националната агенция по приходите,
откъдето много често се връщат документите и не се признават определени обороти. Цяло преживяване е да се
стигне до заветното подпомагане. То,
от своя страна, е недостатъчно и вто-
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ри път, не идва навреме. От 13март миналата година – едва в края на декември, а за туроператорите и началото
на януари тази година започнаха да
се получават някакви средства. Има и
куриозно подпомагане от 90 стотинки.
Като се влезе в списъците може да се
види. Ако са се облагали туроператорите както е по закон – на режим на маржа получиха малките 300 – 400 лева за
целия период. Триста лева за една година, факт!“
Представители на БРТК са имали наскоро среща с хотелиерите по
Южното Черноморие. От разговорите
става ясно, че и при тях всичко е замряло. „Голяма част от тях прехвърлят
едни готови средства от други бизнеси, който има. А реален туризъм в момента няма“, казва Пулева.
Във връзка с предстоящото отваряне на заведенията тя е категорична:
„Ресторантьорите също са пред дилема. Всички предполагаме, че просто на
1 март, само за да се спази едно обещание, ще кажат: „Отворете заведенията“ и на 10-и – „О, бройките на заразените се вдигнаха, не можем да рискуваме – затваряйте!“ Ако това се случи – наистина е престъпление.
Всеки колега ресторантьор с всички-

те си надежди ще събере пари, ще
направи зареждане и да го затворят… Голяма част от бранша си говори точно това. Въпреки тези опасения, всички искат да работят, оптимистично настроени са“.
В обобщение Пулева подчертава, че докато страната ни не заяви
на целия свят, че туризмът е готов
да работи, няма как да се случат
нещата. И дава пример, че всички
държави вече са заявили дати на
отваряне и условия за приемане на
туристи при пандемия и мерки за
сигурност, а България – не.
„Ясно е, че организираният туризъм няма да се върне в тези параметри, в които бе, но трябва да се
мисли напред. Да ни се каже една
дата, в която отваряме. Аз съм туроператор, но имам и хотел, искам
и той да работи, за да има откъде
да преливам финанси от едната
дейност в другата. Управляващите
трябва да кажат за отварянето за протокола на безопасност и такива неща.
Това да се заяви в чужбина, че сме готови да посрещаме туристите“, категорична е Евелина Пулева.
По време на заседанието на
Консултативния съвет към министъра на туризма всички са поискали
дата за отваряне. Като разумна такава е посочен първи май. „Хотелиери
настояха това да е няколко дни порано, за Великден, което е разумно. Добрата новина е, че министър
Мариана Николова се ангажира в
тази посока“, обясни Пулева, която
взе участие в съвета. На масата е поставен и един сериозен проблем, който на фона на пандемията и затварянето на заведенията изкристализира
– липсата на добри кадри, които желаят да се занимават с ресторантьорство. „Никой не иска да работи в този
бранш, което означава, че качеството на поднасяния продукт ще падне –
това бе един от аспектите на коментар“, допълни бургазлийката.
От туристическия бранш настояват за
уточняване и на т.нар. зелени коридори, които ще дадат възможност за придвижване на туристи с алтернативни на
въздушния видове транспорт.

Маргарита Вълкова, Margi's kitchen:

Няма да отворя
от 1 март
Абсолютно безумие е сега да се отварят ресторанти и заведения поради една особена причина: хората доста време не са работили, отчаяни са, нямат финансови възможности и това, което ще се получи в крайна сметка е, че се инкасират сериозни загуби за собствениците им. Ще
ги отворим, ще започнем да влагаме доста сериозни средства, защото
това си е отваряне наново. За този дълъг период, в който не сме работили, няма как да се запази каквато и да било стока. Разходите за заплати, осигуровки също са много сериозни. Дори само за отопление разходите са големи. А заведенията ще останат празни или ако не са празни, то те ще са пълни с хора, които ще дойдат на по едно кафе и ще стоят по два часа, за да се видят с приятели, което в никакъв случай няма
да ни оправдае разходите.
Смятам, че на този етап е абсолютно безсмислено да се отваря заведение. Още повече, че първите месеци в годината по принцип са слаби.
Ако сега се стартира, много скоро собственикът може да затвори сам –
да си фалира бизнеса окончателно.

„Ако се спазва дезинфекция и хората имат нормално отстояние, не би следвало да има проблеми“, казва Стоян Георгиев, собственик на верига сладкарници
в Бургас. Обектите му сега
работят като магазини, без
да може да се сяда за консумация. „Най-засегнати са
сервитьорите и жените, които почистват и мият чиниите, но по-важното – на тях
не им бяха изплатени помощите от 24 лева на ден. Само
тези момичета си знаят как
изкараха, докато бяха в неплатени отпуски“, коментира
предприемачът. Причината
за отказа е, че основната
им дейност се води производство.
Одобрени са за подпомагане по мярката за средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от ковид, но все
още не са получили средства по него. „Ако постоянно
така се отваряме и затваряме, нещата няма да стигнат
доникъде, защото икономиката ще си замине. Много
колеги вече са затворени и
едва ли ще могат да продължат. Ние още оцеляваме, но
докога – не знаем“, посочва
Георгиев. Той много разчита
да има силен летен сезон, защото лятото работи с туристически обекти по Южното

Черноморие и Слънчев бряг.
Ако сезонът е слаб, казва, че
трудно би издържал следващите месеци.
Валентин Димитров, мениджър на едно от култовите заведения в Бургас, също
е готов да отвори, но казва,
че няма да се презапасява
с продукти. „При нас продуктите са качествени, 80%
от предлаганото меню е със
свежи съставки, единствено
есенната риба е замразена.
Не искаме пак да купим нещо
и после да се чудим какво да
го правим. Последния път го
подарихме на хората“, казва
ресторантьорът. В този смисъл настоява за повече яснота и сигурна предварителна информация. Той е скептичен, че ще ги пуснат на 1
март. „Ако все пак стане, ние
ще отворим на 3-4 март“, казва той.
Подобно на други колеги
от бранша признава, че не е
бил подпомогнат от държавата. Кандидатствал е по мярката за помощ с 20% от оборота, но до ден днешен няма
никакъв отговор.
В бранша настояват освен за адекватно и навременно подпомагане, властта да не дели бизнеса им.
На този етап не се предвижда нощните заведения и дискотеките да отворят на 1-ви с
ресторанти и дневни заведения. По предварителни данни
това се очаква на 15 март.

Борис Минчев, управител
на хотел „Аква“:

Не получаваме
помощ заради
бюрокрация

Ресторантът към хотела си работи за нашите гости. Ние нямахме забрана. Сметката излиза на ръба. Без ресторант хотелът губи от клиентите си. Работим с половината от обичайния
персонал.
Средства за подпомагане в кризата не получаваме заради бюрократични спънки. Нашата фирма основно е строителна и като
се води такава, ни отчитат, че сме от незасегнат сектор. Затова
няма как да получаваме помощ от държавата.
Що се касае за хотела в Слънчев бряг, още нямаме конкретни настроения за отваряне. Но вероятно май ще отворим. Поне
засега така мислим. Нагласите са такива.
ОБЯВА
Кирил Борисов Буджев и всички съсобственици уведомяват за
инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II и
III в кв.52, по плана на   к-с "Възраждане", гр.Бургас - ПИ с идентификатор 07079.614.235 по КККР на гр.Бургас"
ОБЯВА
“НЮ УЪРЛД ПРОПЪРТИС“ ЕАД и “ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИ
СТРОИТЕЛЕН ХОЛДИНГ“ ЕООД уведомяват за инвестиционно
предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и VI345 в кв.1 по
плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.620.322 и 07079.620.345 по КК на гр. Бургас"
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Булевард
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Брадърът Здравко приюти
френски пътешественици
срещу историите им
Брадърът Здравко
Василев приюти френски
пътешественици единствено срещу историите им. Той разказа във
фейсбук профила си
любопитната история.
Преди дни, когато цялата област бе скована от
зимен студ, той срещнал
братята Антоан, Адриен и
тяхната сестра Аполония
на около километър от
родното му Приморско.
След кратък разговор
той разбира, че от няколко месеца тримата
пътешестват из Европа и
решава да ги покани като
негови гости.
„Сделката бе много
проста - подслон и храна
срещу тяхната история.
За кратко пътешествах
с тях из Франция, Италия, Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания,
Македония и България...
Преди да ги изпратя, им
показах и нашата гордост
Беглик Таш, разбира се.
Та защо ви го споделям
това? Защото такъв тип
хора приемат с чисто
сърце направеното за
тях и добротата не може
да бъде наранена, иронизирана или забравена!“,
разказва Василев.
Коментарите под публикацията му са все похвални. Ласкаво за него се
изказват както съгражданите му, така и негови
фенове.

Black

Cyan Magenta Yellow

Георги РУСИНОВ

Бургаска двойка се впусна
в риалити предаване
Петър НИКОЛАЕВ
Бургаска двойка се впусна да
участва в риалити предаването
„Един за друг“. Вторият сезон на
продукцията се излъчва отново
по Нова телевизия. Сред участниците са и Деница и Николай.
В зрителите веднага направи
впечатление голямата разлика в
годините им – цели 25
в полза на мъжа.
Те споделят, че
не се интересуват от мнението на хората, а нежната половинка признава, че не я
притеснява предишния житейски опит
на нейния партньор. За
Николай
това е
ч е т върти

брак, като той има две
деца от предходните
си жени. Със скандал на границата
започва запознанството между двойката,
която днес
се радва на
малка дъщеря и щастливи семейни
отношения.

Дете от Константиново
трогна хиляди
със стих за Левски

Нина Вангелова представя
мултимедийния спектакъл
„Магията на любовта“

Вдъхновяващ, различен, впечатляващ - така накратко може да бъде представен мултимедийният
музикален проект на Нина Вангелова "Магията на
любовта", който бургазлии и гости на града ще могат
да гледат отново на 05.03.2021. Той ще бъде представен в Културен дом НХК - гр. Бургас, от 19:30
часа - билети на касата на НХК.
Нина е многолика в спектакъла, точно като любовта, очаквано вдъхновяваща, но понякога изпепеляваща. С многобройните си таланти - поезия,
рисуване, музика, театър - и успешно артистично
партньорство с Красимир Марчев и Стоян Иванов Hoodini, Нина създава една жива приказка от цвят,
музика, визуални ефекти и силно сценично присъствие. Танцьор в спектакъла е Ксения Бакалова.
Спектакълът се осъществява със съдействието
на Национален фонд Култура.

