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Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 2 март
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КОй, КъдЕ, С КОгО в БургАС

Силвия ШАТЪРОВА

Политическият пъзел с водачите на партийни листи във 
Втори многомандатен Бургаски регион почти се нарежда. 
Засега един от въпросите е ще видим ли в началото на 
листите министри, евродепутати и  сериозни политически 
имена, достатъчно авторитетни за район като Бургас и ако 
не - защо знакови личности загърбиха Бургас. 

През седмицата се обсъждаше вариант лидерът 
на ДПС Мустафа Карадайъ да е водач на листата на 
Движението.

В Централното оперативно бюро размишляваха върху 
това като изчакваха водачите на листи на останалите пар-
тии. Ако те бяха достатъчно сериозни, то Карадайъ щеше 
да се впусне от Бургас в т.нар. лидерска битка, която ще 
е престижна за партиите.2-3u
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Ще видим ли достатъчно 
авторитетни имена в тях

адвокатурата в България има далеч  
по-важни проблеми от това дали ще носим тоги
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Силвия ШАТЪРОВА

ГЕРБ влизат в битка за 
кметския стол на камен-
ското село Трояново с 
кандидат на „Републикан-
ци за България“. Хората на 
Цветанов са припознали 
ветеринарен лекар и бивш 
кандидат на селото за 
кмет от СДС. ГЕРБ заста-
ват зад Галина Николова, 
сега двубоят е между два-
ма кандидати на управля-
ващите и човек на втория 
в партията на Бойко Бори-

сов - Цветан Цвета-
нов.

Трима са общо 
кандидатите за час-
тичните местни из-
бори, които ще се 
проведат в неделя 
в селото. Третият е 
Димитър Николов, 
син на предишния 
кмет на Трояново - 
Андон Николов, 
който почина. Ди-
митър Николов е 
издигнат от Иници-
ативен комитет, 

разчита на това, че хо-
рата познават баща му, 
в момента е общински 
съветник.

Николов бе кандидат 
за кмет на Камено на 
изборите през 2015 го-
дина. Тогава настоящи-
ят градоначалник Же-
льо Вардунски спечели 
изборите с убедителна 
победа.

Общо 900 са изби-
рателите в селото, те 
ще гласуват в две сек-
ции.
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Водачите на листи в Бургас за вота 
Силвия ШАТЪРОВА

Политическият пъзел с во-
дачите на партийни листи 
във Втори многомандатен 
Бургаски регион почти се 
нарежда. Засега един от въ-
просите е ще видим ли в на-

чалото на листите министри, 
евродепутати и  сериозни 
политически имена, доста-
тъчно авторитетни за район 
като Бургас и ако не - защо 
знакови личности загърбиха 
Бургас. 

През седмицата се обсъж-

даше вариант лидерът на 
ДПС Мустафа Карадайъ да 
е водач на листата.

В Централното оператив-
но бюро размишляваха вър-
ху като изчакваха водачите 
на  листи на останалите пар-
тии. Ако те бяха достатъчно 

сериозни, то Карадайъ ще-
ше да се впусне от Бургас в 
т.нар. лидерска битка, която 
ще е престижна за партии-
те. Бургас винаги е прести-
жен район за основните по-
литически играчи.

След като стана ясно, че 

водач на Демократична Бъл-
гария няма да е Христо Ива-
нов, Карадайъ отстъпи ли-
дерското място на Севим 
Али, който се ползва с дове-
рието на структурите в об-
ластта и бе най-желан от тях 
за водач. Втори  ще е Еше-

Дъщерята на председателя на Тракийските 
дружества в България Красимир Премянов - 
Андреана Красимирова Премянова-Янкова, е 
на апетитното четвърто място в бургаската 
листа на БСП, научи „Черноморски фар“. Из-
данието ни разполага с цялата подредба, ут-
върдена от „Позитано“ 20

Премянова заема мястото, което е отредено 
за коалиционен партньор. Красимир Премя-
нов държеше да уточни пред вестника, че тя е 

там по линията на гражданска квота, поканена 
е лично от БСП. Ако БСП в Бургас получи че-
тири мандата, Премянова-Янкова ще се види 
на депутатска банка. За нея се знае, че е 
юрист, работи в три парламентарни комисии, 
владее три езика - немски, английски и руски, 
има завършени три висши образования, омъ-
жена е, с две деца.

Така тя е втората наследничка на известен 
български политик, която получава избираемо 
място в листите на левицата. Водач в Кърджали 
е дъщерята на Димчо Михалевски - Петя Миха-
левска, която се харесва от актива в Кърджали.

Дъщерята на Красимир Премянов  
на видно място в листата на БСП
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СЕК ще подкрепи ВМРО за 
настоящия вот на 4 април, ка-
то по места в листата на вое-
водите ще има представители 
на СЕК. Това бе потвърдено и 
от областния лидер на ВМРО 
Георги Дракалиев. 

Очаква се утре да се подпи-
ше политическото споразуме-
ние и да се обявят официално 

имената на кандидатите, кои-
то влизат в листите. Неофици-
ално стана ясно, че за лидера 
на СЕК Георги Манев е отре-
дено второто място. 

„Утре ще стане ясно, след 
като не ни регистрираха, ос-
таваме в стария си формат“, 
лаконичен бе той. През лято-
то СЕК се раздели с Обедине-

ните патриоти. 
Днес бяха обявени имената 

от гражданската квота, които 
ще намерят места в листите 
на ВМРО.

По непотвърдена информа-
ция листата в Бургас ще се 
води от евродепутата Ангел 
Джамбазки, третото място е 
за Георги Дракалиев.

СЕК подкрепя ВМРО, 
влиза в листите им

Листата в Бургас до десето място е:
Инж. Петър Кънев

Юлия Трифонова-Йорд
Тодор Байчев

Андреана Красимирова Премянова-Янкова
Борислав Стефанов Стефанов

Милена Куртева-Радева
Виолета Желязкова Желева

Владимир Атанасов Владимиров
Йордан Георгиев Петков
Румен Христов Николов

Трима кандидати в битка за кметския стол в Трояново
Ина ПЕТРОВА 

Досегашният секретар 
Живко Трупчев е новият вре-
менно изпълняващ длъжността 
кмет на село Вресово. Решени-
ето бе гласувано на сесия на 
местния парламент в Руен. 
Трупчев сяда в кметския стол 
на мястото на Юлюман Хасан, 
чиито права бяха предсрочно 
прекратени заради кражба. 

Срещу Хасан са повдигнати 
две обвинения. Едното е за 
кражба на пари, предвидени за 
дърва на жителите, а второто - 
за прикриване на следите. Спо-
ред прокуратурата той опитал 
да запали кабинета си, за да 
няма доказателства. По обяс-
ненията на кмета, събраните 
близо 30 хиляди лева за дърва 
за огрев изгорели при инци-
дента. В хода на разследване-
то обаче се оказва, че палежът 
е умишлен, а парите не са били 
в кабинета. Установено е, че 
ДНК по съда със запалителна 
течност съвпада с това на кмет-
ския управник. След прекратя-
ване на пълномощията му се 

стигна до избора на временно 
изпълняващ длъжността кмет.

„Ние сме уведомени от Об-
щинска избирателна комисия-
Руен, че са му прекратени 
предсрочно правата, те са уве-
домили ЦИК, ЦИК уведомява 
президента и той насрочва с 
указ частични избори“, поясни 
председателят на местния пар-
ламент Ешереф Ешереф. 

По предварителна информа-
ция частичните избори в село 
Вресово ще са на 27 юни. 

Междувременно съветници-
те решиха да бъдат увеличени 
заплатите на кмета на община-
та и на съставните селища с 
10%. На сесията бе приета го-
дишната програма за управле-
ние и разпореждане с общин-
ско имущество. Бе актуализи-
рана наредбата за размера на 
местните данъци и такси, но 
без да се променя размерът 
им. Съветниците гласуваха още 
да бъде продаден стар общин-
ски автомобил за 1480 лв. без 
ДДС, както и амортизирани 
контейнери тип „бобър“ на об-
щината.

Избраха Живко Трупчев 
за временен кмет на 

руенското село Вресово 

Николай Николов Димитър Николов Галина Николова

Бившият кмет на селото - Андон 
Николов

Любен Дилов Ангел Джамбазки Д-р Виктор Серафимов

Красимир Премянов

Ще видим ли достатъчно авторитетни имена в тях



"ЧЕР нО МОР СкИ ФАР" ЕАД 
Издател: 

Димитър николов 

Гла вен ре дак тор:
Сил вия Шатъ ро ва Всички права са запазени. Възпроизвеждането на информацията от "Черноморски фар" под каквато и да е форма, без предварително писмено разрешение  

от притежателя на авторските права или без позоваване на източника е забранено. Все ки ав тор но си пер со нал на от го вор ност за пу бли ка ция та си. 

"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

АДРЕС нА РЕДАкцИяТА:
ул."Милин камък" 9, ет.3 

"Чер но мор ски фар"
e-ma il: far@chfar.com

info@faragency.bg

Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

Вест ни кът е но си тел на ор ден "Св. св. Ки рил и Ме то дий",  
вто ра сте пен. Член е на Бъл гар ска та асо ци ация на ре гио нал
ни те ме дии (БАРМ).

реф Ешереф - председател 
на Общинския съвет в Руен, 
третото място отива при Фа-
тме Рамадан, която бе бивш 
лидер на младежкото ДПС. 

 „За повече от два манда-
та ще се бори партията“, ка-
за областният лидер на ДПС 
Ахмед Сюлейман. Той заяви 
пред „Черноморски фар“, че 
бургаската структура се е 
отказала от номинации за-
ради случая с предходните 
избори и Ангел Исаев, който 

влезе след мажоритарен 
вот и след това напусна 
ДПС. „В нашата партия сме 
против преференциалния 
вот“, заяви още Сюлейман. 

Припомняме, че все още 
основните играчи - ГЕРБ, не 
са обявили кой ще е водач 
на листата. В медийното 
пространство се завъртя 
името на Любен Дилов-син, 
идеята е той да бъде топлата 
връзка с хората на Слави 
Трифонов.  БСП излъчи своя 

водач и това е инж. Петър 
Кънев, „Демократична Бъл-
гария-Обединение“ смятат 
да поставят за свой водач 
Иво Мирчев, един от трима-
та дебаркирали  край „Росе-
нец“. 

„Изправи се! Мутри вън!“ 
също още не са обявили 
своя първи в листата, най-
вероятно е това да е Живко 
Табаков. Все още не е ясно 
кой ще е първи и при  хора-
та на Слави Трифонов, като 

там везните клонят към сце-
нариста Ивайло Вълчев.

„Републиканци за Бълга-
рия“ излъчиха д-р Виктор 
Серафимов. Той е експерт 
по медийно право. От 2016 г. 
е член на Управителния съ-
вет първо на Българското 
национално радио, а впо-
следствие на Българската 
национална телевизия. От 
учредяването на ПП „Репу-
бликанци за България“ взи-
ма активно участие във фор-

мирането на структурите на 
партията, като е избран за 
административен секретар 
и говорител.

Участвал е в редица ра-
ботни и експертни групи към 
Комисията по култура и ме-
дии към 42, 43 и 44 Народно 
събрание.

Крайният срок за обявя-
ване на листите на партиите 
изтича на 2 март. Някои от 
тях вече са подредени, а 
други още се доизясняват.

Таксата на то
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през април - кой, къде, с кого кРИМИ

Хванаха 
мъртвопиян 
мъж зад 
волана

Мъж е бил задържан 
заради шофиране в 
нетрезво състояние, съоб-
щиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. В каменско-
то село Кръстина служи-
тели от Районно управле-
ние – Камено спрели за 
проверка лек автомобил 
„Деу“, управляван от 
36-годишен мъж от село 
Винарско. Органите на 
реда установили, че той 
шофира след употреба на 
алкохол с концентрация 
3,80 промила. Водачът дал 
кръв за химичен анализ и 
е задържан за срок от 24 
часа. По случая е образу-
вано бързо производство.

Дона МИТЕВА

„Дават по две флакончета 
ваксини на личните лекари, 
които са заявили. Не е да се 
покрие всичко, което сме за-
явили повечето лекари. Две 
шишенца са около двадесет 
дози, за двадесет човека.“ 
Това коментира д-р Петко 
Желязков - личен лекар и 
председател на Сдружение-
то на общопрактикуващите 
лекари в региона. По негови 
думи тези дози могат да 
свършат и за един ден, може 
и за много по-дълго време, 
зависи от това как ще си на-

прави плана за имунизация 
личният лекар.

Докторът е категоричен, че 
няма налична ваксина за 
всички лични лекари както в 
страната, така и тук, в Бурга-
ски регион. Причината е в то-
ва, че повечето ваксини са 
раздадени на медицинските 
центрове да т. нар. зелени 
коридори.

В Камено, където д-р Же-
лязков има практика, започ-
на ваксинацията. „Има жела-
ещи, направил съм организа-
цията. Викаме хората и вър-
ви нормално и спокойно“, за-
ключава лекарят.

„Черноморски фар“

Временно ще бъдат преус-
тановени зелените коридори 
за ваксинация, докато прис-
тигнат нови количества вак-
сини. Това съобщи в начало-
то на редовния брифинг за 
актуалната епидемична об-
становка у нас здравният 
министър Костадин Ангелов. 
Надеждата е във ваксината 
на „Джонсън и Янсен“, до-
пълни той.

Има тенденция за увели-
чаване на случаите на ново-
заболели. Но се увеличава и 
броят на ваксинираните. То-
ва отчете в началото на бри-
финга проф. Ангелов. „Над-
бягваме се с вируса и ще ви-
дим кой ще финишира пръв“, 
посочи здравният министър. 

За последното денонощие 
новите случаи са 1733. На-

правени са 12 066 теста, по-
ложителни са 14%. Най-мно-
го са новите случаи в София 
- 464, следват област Плов-
див със 139 и Бургас - с 94. 
Увеличава се и броят на хо-
рата, които се лекуват в бол-
ница - 4202, от които 369 са в 
интензивни отделения. 

„Неприятно сме изнена-
дани от поредната неспазе-
на уговорка за доставянето 
на оксфордската ваксина“, 
съобщи още здравният ми-
нистър. Преди ден стана яс-
но, че компанията няма да 
достави предварително до-
говорените дози за страна-
та ни в срок. 

„Уважаеми представите-
ли на „Астра Зенека“, няма-
ме нужда от вашата учти-
вост и вежливост, имаме 
нужда от ваксини“, каза 
Костадин Ангелов.

С цел да се спести вре-
мето за чакане на опашки, 
да бъдат избегнати струп-
вания, както и да се преци-
зира планирането на дози-
те ваксини, бургазлии ще 
могат да се ваксинират 
след предварително запис-
ване по телефона. 

МБАЛ „Сърце и Мозък“ 
- гр. Бургас, разкрива ка-
бинет за ваксиниране 
срещу COVID-19, който 
ще работи по следния 
график: вторник и чет-
въртък от 15:00 ч. до 
18:00 ч. Адресът на здрав-
ното заведение е: бул. „Сте-
фан Стамболов“ 73 (в сгра-
дата на УМБАЛ-Бургас до 

Спешен център). Телефо-
нът за предварително за-
писване е: 056/703 003 

Мц „Европейска здрав-
на грижа“ - Бургас ще 
ваксинира всеки вторник 
и петък от 15:00 ч. до 
18:00 ч., след предвари-
телно записване на 
056/841 514. Медицински-
ят център се намира в жк. 
„Възраждане“, бул. „Княги-
ня Мария Луиза“ 27. 

След доставянето на вак-
сините от РЗИ-Бургас, 
гражданите ще бъдат ин-
формирани по телефона и 
ваксинирането ще се из-
вършва по реда на предва-
рителното записване.

МБАЛ „Сърце и Мозък“ и Мц Европейска здравна грижа 
гр. Бургас разкриват кабинети за ваксинация срещу COVID-19
Ваксинирането ще се извършва с предварително записванеПолучихме по две шишенца

Георги РУСИнОВ

„Ваксини за личните лекари в 
областта има, друг е въпросът 
колко идват да взимат“. Това 
заяви д-р Георги Паздеров, ди-
ректор на РЗИ-Бургас пред 
„Черноморски фар“ по повод 
коментари, че няма ваксини, с 
които да ваксинират желаещи 
техни пациенти.

„Аз всеки ден ги каня да взи-
мат по 2-3 флакона. Всеки ден 
се правят нови списъци, имаме 
мобилни екипи, социален пат-
ронаж. Всеки ден в зависимост 
от това предния ден какви спи-
съци са зададени, се прави пре-
разпределение и се дава мак-
сималното. Те искат да идват 
един път в седмицата“, каза 
той.

Паздеров ги призова да са 
по-активни, а не да слуша оп-
равдания, че не им се разхож-
дало.

„В кой век живеем? Идваш, 
взимаш 2-3 флакона. Това са 
ваксини за 20-30 човека“, доба-
ви директорът на РЗИ-Бургас. 

Джипита не искали да се 
разхождат за няколко флакона

Михаил кОЛЕВ

На 24 учители от община 
Средец вече им е поставена 
втората ваксината срещу ко-
ронавируса. Това съобщиха 
от МБАЛ-Средец. Препода-
вателите са ваксинирани с 
„Пфайзер“, а сега в лечебно-
то заведение очакват дози 
от ваксината на „Астра Зе-
нека“. В момента се подгот-
вят списъците за желаещите 
да бъдат ваксинирани. Все 
още не се знае тяхната точ-
на бройка. Ваксинациите в 
МБАЛ-Средец се извършват 
в четири кабинета от четири-
ма общопрактикуващи лека-
ри. 

До момента те са предали 
списък в РЗИ-Бургас със 70 
души, които са изявили же-
лание за ваксина, а във вто-
рия бройката е 25. Очаква се 
от Регионалната здравна ин-
спекция в морския град да 
съобщят кога ще има въз-
можност записалите се да 
бъдат ваксинирани.

24 учители от 
Средецко 

ваксинирани  
с втора игла

Спират временно 
зелените коридори  

за ваксинация

Инж. Петър Кънев Севим Али Живко Табаков



Максим МОМЧИЛОВ

Обзор отдавна иска да 
се отдели от Несебър като 
самостоятелна община.

Искането му за отде-
ляне е поне от 10 години. 
Този път обаче се стигна 
до кулминацията със за-
повед на областния упра-

вител на Бургас от 8 януа-
ри, в която той обяви: на 
28 февруари ще се прове-
де референдум за обосо-
бяване на нова община с 
център Обзор, състояща 
се от града, както и села-
та Баня, Приселци, Емона, 
Паницово, Раковсково и 
Козница. 

4 Кои са те и как смятат да 
създават в Обзор нова община? 

4 Юристи оспорват заповедта на 
областния управител на Бургас,  
с която Обзор и шест села  
ще гласуват в неделя
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Политически или бизнес интереси 
на

 д
ен

я
Те

ма

Доц. д.п.н. Милена 
СТефаНОВа 

Има няколко закона, кои-
то тук ще се преплетат в една 
мрежичка. Понякога решени-
ята на легитимните институ-
ции са хванати в тази мре-
жа без възможност да се за-
щитят, а понякога законова-
та мрежа им помага да удо-
влетворят частен, а не публи-
чен интерес. Съсредоточете 
се, няма да е лесно за раз-
биране, обаче се надявам да 
събуди интерес извън виру-
са, епидемията, ваксините и 
предстоящите парламентар-
ни избори. Конкретният по-
вод за размислите ми е но-
вината, изтекла в някои ме-
дии преди два дни, че на 28 
февруари заедно с частични 
местни избори в част от об-
щина Несебър ще се прове-
де местен референдум с въ-
прос: "Подкрепяте ли иска-
нето за обособяване на нова 
община с център град Обзор, 
състояща се от населени 
места град Обзор, с. Баня, 
с. Приселци, с. Раковсково, 
с. Емона, с. Паницово, с. 
Козница?" Референдумът ще 
се проведе по заповед на об-
ластния управител на област 
Бургас. 

Как се стигна до 
тази ситуация?

Инициативен комитет се 
регистрира и събира подпи-
ска от избирателите на по-
сочените по-горе населени 

места, че подкрепят провеж-
дането на местен референ-
дум. Подписката е внесена 
в Общинския съвет на общи-
на Несебър, както повеляват 
разпоредбите на Закона за 
административното територи-
ално устройство на Република 
България, чл. 9. 

Общинският съвет, както 
е редът, проверява закон-
ността на подписката и ГРАО 
потвърждава това. В едно-
месечния срок по ЗАТУРБ 
Общинският съвет на свое за-
седание от 2 септември 2020 
г. се произнася, като моти-
вирано отхвърля предложе-
нието за свикване на местен 
референдум и създаване на 
нова община. 

Решението на Общинския 
съвет е публикувано на сай-
та на общината. В седемдне-
вен срок това решение е из-
пратено на областния упра-
вител, който в правомощията 
си да контролира законосъо-
бразността на решенията на 
общинските съвети не го връ-
ща за ново обсъждане, защо-
то не може да намери основа-
ния за незаконосъобразност, 
но пише някакво писмо, чи-
ето съдържание ние не зна-
ем. Има само следи в регис-
търа на местните референду-
ми на община Несебър, че е 
получено. 

След някаква преписка меж-
ду институциите Общинският 
съвет на община Несебър за 
втори път разглежда искане-
то за свикване на местен ре-
ферендум. Отново не събира 
необходимото мнозинство. 
Отново решението е изпра-

тено на областния управител. 
Той отново не го оспорва по 
реда на Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация, но изведнъж 
поисква от Общинския съвет 
да му предостави оригинала 
на подписката, събрана от 
инициативния комитет. 

Тя е изпратена по надле-
жен ред. И след това на 8 яну-
ари се издава заповед на об-
ластния управител на област 
Бургас за свикване на мес-
тен референдум в Обзор и 
въпросните изброени по-горе 
шест села. Тази заповед на-
длежно е публикувана на сай-
та на община Несебър.

Обаче 

Юрист, специалист по кон-
ституционно и администра-
тивно право, чието име не 
публикуваме от съображения 
за сигурност, казва, че:

- в заповедта на област-
ния управител е извършено 
недопустимо смесване на 
процедурите за иницииране 
и провеждане на референ-
дум по реда на двата закона 
- ЗАТУРБ и ЗПУГДВМС.  

- от юридическа гледна точ-
ка ЗАТУРБ се явява специа-
лен закон по отношение на 
ЗПУГДВМС, което означа-
ва, че се прилагат етапите от 
процедурата, уредена в чл. 9 
във вр. с чл. 8 от ЗАТУРБ, а 
не от общия закон (Според 
чл. 9 за създаване на общи-
на се изисква искане от едно 
или няколко населени мес-
та, изразено чрез подписка 
от най-малко 25 на сто от из-
бирателите на тези населени 
места до съответния общин-
ски съвет.

Искането се придружава 
със становища на кметове-
те на населените места за 
наличие на условията по чл. 

8, ал. 1, а именно: наличие 
на население над 6000 души 
общо в населените места, ко-
ито ще бъдат включени в об-
щината; наличие на населе-
но място - обединяващ цен-
тър и др. В случая не е спазе-
но изискването за 6000 души 
население, като според за-
кона, ако няма някое от ус-
ловията, то решението е на 
Министерския съвет.); 

- в заповедта са посоче-
ни неправилни основания 
за нейното издаване, като 
всички те са по реда на 
ЗПУГДВМС (Чолаков се по-
зовава на член от Закона за 
референдумите (чл. 32, ал. 3), 
според който, ако общински-
ят съвет не приеме решение 
за насрочване на референ-
дум, инициативният комитет 
има право да поиска от об-
ластния управител да насро-
чи референдум, като този 
член реферира към друг (чл. 
27), описващ "подписка, съ-
държаща подписите на не по-
малко от една десета от граж-
даните с избирателни права в 
съответната община".);

- допуснато е смесване 
между процедурата за мест-
на гражданска инициатива 
по реда на чл. 46 ЗПУГДВМС 
(чрез местна гражданска 
инициатива гражданите пра-
вят предложения до общин-
ския съвет, кмета на общи-
ната, на района или на кмет-
ството, или до областни или 
регионални органи на изпъл-
нителната власт за реша-
ване на въпроси от местно 
значение. 

Местната гражданска ини-
циатива се осъществява чрез 
подписка, организирана от 
инициативен комитет на тери-
торията на съответната общи-
на, район, кметство или насе-
лено място), процедурата за 
иницииране на задължите-
лен референдум от граждани-

те по чл. 27, ал. 2 (общински-
ят съвет приема решение за 
произвеждане на местен ре-
ферендум, когато това е по-
искано от инициативен ко-
митет с подписка, съдържа-
ща подписите на не по-мал-
ко от една десета от гражда-
ните с избирателни права в 
съответната община, район 
или кметство) и упражняване-
то на правомощия от област-
ния управител по чл. 32, ал. 3 
ЗПУГДВМС, от една страна, 
и инициативата на гражда-
ни по реда на чл. 9, ал.1, т.1 
ЗАТУРБ (искане за създава-
не на община от едно или ня-
колко населени места, изра-
зено чрез подписка от най-
малко 25 на сто от избирате-
лите на тези населени места 
до съответния общински съ-
вет. Искането се придружа-
ва със становища на кмето-
вете на населените места за 
наличие на условията по чл. 
8, ал. 1), която е специална 
форма на гражданска ини-
циатива;  - според заповедта 
на областния управител изли-
за, че Инициативният комитет 
едновременно е организирал 
три различни вида инициати-
ви - гражданска инициатива 
за местен референдум (по чл. 
27, ал. 2 ЗПУГДВМС), местна 
гражданска инициатива (чл. 
46 ЗПУГДВМС) и специална-
та инициатива по чл. 9, ал. 1, 
т. 1 ЗАТУРБ - това е юридиче-
ски недопустимо положение, 
което означава, че областни-
ят управител е издал незако-
носъобразна заповед с греш-
ни правни основания; 

- по реда на чл. 9, ал. 1 
ЗАТУРБ е недопустимо об-
ластният управител изцяло 
да замести като решаващ ор-
ган общинския съвет, а само 
да упражни контрол по зако-
носъобразността - в едноме-
сечен срок проверява иска-
нето и ако са спазени изис-
кванията на закона, да пред-
ложи на общинския съвет да 
вземе решение за провежда-
не на общ референдум в на-
селените места, които следва 
да формират новата община 
в съответствие с изисквани-
ята на чл. 7 и 8; 

- по чл. 9, ал. 2 областният 
управител има само право 
на инициатива, но не и сам 
да вземе решение за произ-
веждане на референдум (как-
вото е съдържанието на за-
поведта); 

- поради специалния харак-
тер на процедурата по чл. 9 
ЗАТУРБ няма правни основа-
ния областният управител да 
приложи процедурата по чл. 
32, ал. 3 ЗПУГДВМС, още по-

вече че не са налице и осно-
ванията по чл. 8, ал.1 ЗАТУРБ 
относно размера на населе-
нието. 

Поради изложените аргу-
менти той е на мнение, че 
заповедта на областния уп-
равител е незаконосъобраз-
на и има основания да бъде 
отменена. За да се случи 
това обаче, трябва да се на-
меси административен съд. 
За да се намеси админи-
стративен съд, трябва ня-
кой да го сезира. Това може 
да направи заинтересована 
страна. Законодателството 
не дефинира кои са в слу-
чая заинтересованите стра-
ни, това не може да направи 
дори Общинският съвет на 
Несебър, който два пъти се 
е произнасял против.

Може да се обърне към 
съда инициативният коми-
тет, но той в случая е облаго-
детелстван и няма да го на-
прави. Може всеки гражда-
нин на община Несебър, ако 
своевременно е разбрал за 
заповедта и смята, че въпро-
сът го засяга. Дали? Може да 
се намеси прокурор, стига да 
иска и да му стиска.

Конституцията на Република 
България признава право-
то на териториално самоо-
пределяне и на местно са-
моуправление. Специалните 
закони разписват условия-
та и реда това да се случ-
ва. В случая очевидно за по-
реден път се цели лавиране 
между вратичките в закони-
те, за да се удовлетвори не-
чий частен интерес в ущърб 
на публичния. 

Публичният интерес не 
само на гражданите на об-
щина Несебър, но и на всич-
ки нас повелява – ефективна 
управленска и демократична 
система. Само че колкото по-
малки са общините, толкова 
по-неефективни и зависими 
от централната власт са те. 
Още една ли? И тя предимно 
на субсидии? 

Дали ще сме свидетели на 
създаването на нова общи-
на? Най-вероятно да. Защото 
законодателството ни и ин-
ституциите, които са въвле-
чени в този процес, са таки-
ва, каквито са. 

Да припомним, че през 
2015 година беше създаде-
на 265-ата българска общи-
на Сърница. На основание на 
резултатите от местен рефе-
рендум, проведен през 1997 
г.! Когато някому изнася и 
както му изнася. 

 Политически или бизнес 
интереси стоят в основата, 
предстои да видим.

Как се създава нова община в България и дали се спазват законите?
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на Българската асоциация за политически науки. 

Автор е на 4 монографии и редица публикации в наши 
и чуждестранни научни издания. По-известните й книги 
са „Книга за българските чорбаджии“ (1998), „Местната 
власт в България“ (1997), „Местна власт и местно само-
управление“ (2003), „Публичният интерес в управлени-
ето на местно ниво“ (2019).

А какви вратички са оставили и кой се възползва от тях?



Заповедта на Вълчо 
Чолаков идва след двукра-
тен отказ на Общинския 
съвет в Несебър да до-
пусне свикване на мес-
тен референдум и съз-
даване на нова община. 
Решението на губернато-
ра се базира на два зако-
на - Закон за администра-
тивно-териториалното ус-
тройство на Република 

България (ЗАТУРБ) и на 
Закон за прякото учас-
тие на гражданите в дър-
жавната власт и мест-
ното самоуправление 
(ЗПУГДВМС), по-извес-
тен като Закона за рефе-
рендумите.

Дотук добре, но юрис-
ти оспорват законосъо-
бразността на заповедта 
на Чолаков, посочвайки, 

че тя е мотивирана с "не-
допустимо смесване" на 
две различни процедури 
по горепосочените два 
закона. 

Факт - и в двата норма-
тивни акта са описани про-
цедури, с които в случая 
Обзор може да се обособи 
като отделна териториал-
на единица, като в тях оба-
че ролята на областния уп-

равител е различна.
Предлагаме ви стано-

вището на доц. Милена 
Стефанова*, бивш ръ-
ководител на катедра 
"Публична администра-

ция" към Философския фа-
култет на СУ "Св. Климент 
Охридски". В дългогодиш-
ната си академична кари-
ера доц. Стефанова е во-
дила и курсове по "Местна 

власт", "Сравнително 
местно самоуправление" 
и "Управление на големия 
град". За изготвянето на 
това становище тя се е 
допитала до юристи.
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стоят в основата за референдума в Обзор 

„Обръщаме се към всич-
ки, които имат право да 
гласуват в насрочения ре-
ферендум, с думите: 

Уверени сме, че раз-
умът ще надделее пред 
емоциите, защото сила-
та на българите е изпита-
на в много битки. Силата 
да създават и променят. 
Думите имат онази мощ, 
която ни води, за да не 
загубим пътя, но пътят е 
общ и ние заедно трябва 
да го извървим  за  да  съх-
раним границите на общи-
на Несебър и  за следва-
щите поколения. 

Румен КУЛЕВ - предсе-
дател на Общинския съ-
вет - Несебър“

Това са думите от 
Декларацията на предсе-
дателя на Общинския съ-
вет - Несебър Румен Кулев. 
Декларацията бе заявена 
на заседанието на мест-
ния парламент и общин-
ските съветници гласува-
ха единодушно. Преди на 
два пъти съветниците гла-
суваха категорично също 
единодушно да не се от-
делят от община Несебър 
за обособяване на град 
Обзор и околните селища 
в нова община. 

Независимо и въпре-
ки това, областният уп-

равител на Бургаска об-
ласт Вълчо Чолаков из-
даде заповед, която идва 
след двукратен отказ 
на Общинския съвет в 
Несебър да допусне свик-
ване на местен референ-
дум и създаване на нова 
община. 

Решението на губернато-
ра се базира на два зако-
на - Закон за администра-
тивно-териториалното ус-
тройство на Република 
България (ЗАТУРБ) и на 
Закон за прякото участие 
на гражданите в държавна-
та власт и местното само-
управление (ЗПУГДВМС), 
по-известен като Закона 
за референдумите.

Това пък предизвика 
Декларацията, подписа-
на от председателя Румен 
Кулев:

Общинският съвет в Несебър  
не подкрепя идеята за отделяне
„Уверени сме, че 
разумът ще надделее 
над емоциите“

ДЕКЛАРАЦИЯ 
„Съединението прави силата" е девиз на Република България, 

който е изписан на сградата на Народното събрание. Това е 
само част от тази велика мисъл, а цялата гласи: „Съединението 
прави силата, а силата ражда независимостта“. 

"Съединението прави силата" е и заветът на хан Кубрат, кой-
то го показва със снопа стрели на синовете си. Ако те са един-
ни, никой не може да ги победи. Но ще бъдат слаби, ако се раз-
делят и всеки сам може да бъде прекършен. 

Водейки се от силата на този девиз, днес ние, общинските 
съветници на община Несебър, избрани по волята на избира-
телите на община Несебър за мандат 2019 г. – 2023 г. и под-
крепили чрез настоящата декларация, изразяваме своята ка-
тегорична воля, че само заедно и обединени можем да успеем 
в днешното сложно време, което ни дава силата още по-сил-
но и непоколебимо да заявим: „Община Несебър е неделима” 

и „Заедно можем повече”. В тази връзка заявяваме своята ка-
тегорична позиция по повод насрочения за 28.02.2021 г. рефе-
рендум, а именно: 

НЕ подкрепяме предложението за обособяване на нова об-
щина с център гр. Обзор, състояща се от населените места 
– гр. Обзор, с.Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. 
Паницово и с. Козница“  

Обръщаме се към всички, които имат право да гласуват  в 
насрочения референдум с думите: 

„Уверени сме, че разумът ще надделее пред емоциите, за-
щото силата на българите е изпитана в много битки. Силата да 
създават и променят. Думите имат онази мощ, която ни води, 
за да не загубим пътя, но пътят е общ и ние заедно трябва да 
го извървим, за да съхраним границите на община Несебър и  
за следващите поколения, защото: 

„Съединението  прави силата, а сила ражда независимостта!“

Румен Кулев

„Да бъдеш или не, туй е въпросът“ – е изречен от Хамлет, 
както и другите думи: "О, слабост, твойто име е жена!".Тези 
думи са били изречени преди много години, но днес все 
още важат с пълна сила. В т. ч. и казани от дамски клуб 
„Монро”: 

„…Ние сме жители на този град и всеки изразява личната 
си позиция относно референдума. Дамски клуб „Монро" е ор-
ганизация с благотворителна и социална дейност. Работата 
на клуба е да помага на хора в нужда и да работи в посока 
развитието на Обзор. Дамски клуб „Монро" не е и няма да 
вземе страна по горепосочения обсъждан въпрос!”. 

„Монро” заявяват да бъдат разбрани правилно. Но не и 
от БТВ. Ако повярваш на написаното, вече имало война 
в Обзор. Имало сблъсък на мнения и предизборни битки. 
Градът бил разделен на два комитета - за оставане и за от-
деляне от Несебър.

В действителност няма никаква война в Обзор. Става 
дума за определена група сепаратисти, които ще се опи-
тат да повлияят на референдума на жителите на останало-
то население да се отделят от община Несебър. Както се 
вижда, позицията на изявлението на Дамски клуб "Монро" 
е ясно и категорично:

Скъпи приятели,
В момента водеща тема в нашия прекрасен град е въпро-

сът за предстоящия референдум на 28.02.2021 г., на кой-
то се решава "За" или "Против" община Обзор. Ние, от дам-
ски клуб „Монро", като организация заявяваме, че горес-
поменатият клуб няма да заеме позиция относно референ-
дума. В клуба сме 13 пълноправни членове и всяка една от 
нас ще изрази ЛИЧНОТО си мнение и решение по водещия 
въпрос. Когато някое от момичетата изрази мнение и зае-
ме позиция относно референдума, то тя го прави САМО И 
ЕДИНСТВЕНО ОТ НЕЙНО ИМЕ. 

Никоя от нас НЕ Е упълномощена от другата да изказва 
мнение от нейно име. Решението на която и да е от нас относ-
но най-обсъждания въпрос в Обзор, а именно предстоящия 
референдум, НЕ Е решение на дамски клуб „Монро"! Всяка 
една от нас застава с името си зад думите си, а не с органи-
зацията. Всеки има право на избор, но това е ЛИЧЕН избор и 
всяка от нас ще го направи ЛИЧНО И САМОСТОЯТЕЛНО!

Ние сме жители на този град и всеки изразява ЛИЧНАТА 
си позиция относно референдума. Дамски клуб "Монро" е ор-
ганизация с благотворителна и социална дейност. Работата 
на клуба е да помага на хора в нужда и да работи в посока 
развитието на Обзор. 

 Дамски клуб "Монро" НЕ Е и НЯМА да вземе страна по го-
репосочения обсъждан въпрос!

МОЛИМ ДА БЪДЕМ РАЗБРАНИ ПРАВИЛНО.
Град Обзор 
 08.02.2021 г.

Клуб „Монро“:

Няма да вземем страна 



Съветници питат, 
администрацията отговаря

Соня КЕХЛИБАРЕВА

Всяко семейство си има 
родова история. Едни са 
забравили за нея, други са 
я съхранили в спомени и в 
снимки, които предават на 
наследниците си.

Бургас в миналото е бил 
конгломерат от етноси: 
българи, гърци, турци, ар-
менци, евреи, руснаци. 
Градът ги събирал, давал 
им поминък, привличал от 
близо и далеч нови засел-
ници. 

Историята на фамилия 
Скулиеви започва в Ме-
семврия (дн. Несебър) още 
преди Освобождението. В 
нея се преплитат съдби на 
красиви жени и силни мъ-
же. Кръстосват се неведо-
ми съдбовни пътища.

Адониус Арванти, грък 
по националност, бил из-
бран от тогавашната тур-
ска власт за каймакам 
(околийски управител) на 
Месемврийската околия. 
Умира млад и оставя кра-
сивата си жена Фросо вдо-
вица с малка дъщеря Еле-
ни. Фросо се омъжва пов-
торно за капитан на кораб. 
Той отвежда новото си се-
мейство в Констанца. От 
този брак се раждат две 
момчета. За нещастие май-
ката се разболява от холе-
ра и преди да умре поръч-
ва на мъжа си да омъжи  
Елени за Скули от Месем-
врия. Това нейно желание 
е изпълнено. 

След женитбата младият 
мъж купува къща за ново-
то семейство. Раждат им 
се седем деца. Първото 
почива като пеленаче, 
Стела, наричана Стелени  
(1898 г.), Стефан (1900 г.), 
Андони (1903 г.), Киряк 

(1905 г.), Фросо (1908 г.) и 
Евангелия (1915). Послед-
ната дъщеря се разболява 
от скарлатина и заразява 
майка си Елени, която уми-
ра.

Скули Стефанов (Фата-
ула) се занимава с търго-
вия. През 1921 г. гръцката 
общност масово се изсел-
ват с кораби в Гърция. Ску-
ли отказва да тръгне с тях. 
През 1922 г. е избран за 
кмет на Месемврия. Запи-
сан е в книгата на кмето-
вете на града (20 март 
1922 г. - 16 март 1923 г.). 
Скули имал земи в райо-
на, произвеждал първо-
класни вина, отворил в 

града лимонадена фабри-
ка и хан.

В един момент решава 
да разшири търговията си 
със зърно в Бургас. За цел-
та заедно със синовете си 
Стефан, Киряк и Андон ку-
пуват лозе в покрайнините 
на града (дн. ”Алексан-
дровска” и ул. “Македо-
ния”). Построяват големи 
хамбари и търговията по-
тръгва. Решава да даде на 
синовете си солидно ико-
номическо образование, 
затова ги изпраща в чуж-
бина. Стефан и Андон за-
вършват финанси в Белгия. 
Бащата е искал те да про-
дължат търговията на се-
мейството. Андон се увли-
ча по Маркс и Енгелс и за-
минава интербригадист в 
Испания. Заловен, той е 
върнат в България. Трима-
та братя основават фирма 
“Братя Скулиеви”, занима-
ваща се с търговска дей-
ност.

Подсигурява и дъщерите 
си със зестра, като им ку-
пува къщи в Бургас. На 
Фросо къща на ул. „Обо-
рище“ и ул. „Средна гора“, 
а за Стела и Евангелия -  
двуетажна къща с парте-
рен етаж и магазини на 
ъгъла  на ул. „Алексан-
дровска“ и ул. „Успенска“. 
Двете сестри остават нео-
мъжени до края на живота 
си.

Скули Стефанов умира 
на 15 януари 1941 г.

Национализацията през 
1947 г. засяга и братя Ску-
лиеви. Новата власт от-
чуждава имотите им, като 
им оставя само 1/3. По 
късно държавата взема и 
тази част. На земята на ул. 
“Александровска” и ул. 
”Македония” построяват 
жилищен блок на 4 етажа, 
а на партера магазин, по-
знат на старите бургазлии 

като „Малките хали“ или 
„Скулиеви“.

Лишени от собствената 
си фирма и земите, братя-
та отиват на работа в но-
восъздадените държавни 
предприятия като финан-
систи. Андон е назначен 
като счетоводител в Коо-
перацията на слепите, Ки-
ряк - в ОКС, а Стефан ра-
боти във Вагонния завод.

След 1990 г. имотите са 
върнати с продължителни 
съдебни битки на наслед-
ниците на Скулиеви.

Наследници на родовете 
Арванти и Скулиеви има в 
Гърция, в Констанца и Бу-
курещ в Румъния. 

Авторката благодари за 
спомените на дъщерята на 
Киряк - Хрисанти Киряко-
ва Георгиева, и за снимки-
те на внука на Фросо д-р 
Павел Грозев, без които 
тази история нямаше да 
бъде написана.

ФамилиятА
За честта на
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Скулиеви -  
историята на един род

Къщата за зестра на Стела и Евангелия в Бургас

Фросо - жената на Андониус Арванти с втория си 
съпруг, капитан на кораб

Скулиев с три-
те си дъщери 
Стела, Фросо и 
Евангелия

Скули Стефанов Скулиев

Сватбата на Киряк и Султана Скулиеви

Елени - дъщеря на Андониус Арван-
ти - омъжва се за Скули

Съдби на красиви 
жени и силни мъже

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ТАТЯНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, уведомява всички заинтере-
совани лица, че има следното инвестиционно предложение 
за ,,Изграждане на две многофамилни вилни сгради в ПИ 
44094.1.1045, по КККР на с. Лозенец, м. "Тарфа", Община Царево 
Област Бургас”.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица 
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщени-
ето на следните адреси:

Община Царево, гр. Царево, ул. ,,Хан Аспарух" №36
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул.,,Перущица" №67, ет. 3

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

www.faragency.bg



Община Айтос е финансо-
во стабилна, и за първи път 
от промените насам, има бю-
джет над 30 млн. лв. Благода-
ря на общинските съветници, 
че приеха един по-амбицио-
зен бюджет и гласуваха про-

екта единодушно. Бюджет-
2021 продължава да следва 
философията на финансово 
планиране, наложена от де-
вет години насам: ясни прио-
ритети, реализъм в приходна-
та част, оптимизация на раз-
ходите и значителна капитал-
на програма. 

Финансовата рамка на Бю-
джет 2021 е 32 702 782 лева, 
със 7.5 млн. лв. над Бюджет 
2020. Отсега е ясно, че годи-
ната ще бъде напрегната, за-
ради изпълнението на голе-
мите обекти, заложени в ка-
питалната програма. Но съм 
убеден, че ще успеем да се 
справим с предизвикател-
ствата и в края на година-
та да се поздравим с успеш-
но приключен бюджет. Как-
то през всичките девет годи-
ни досега.

Новата финансова рамка 

осигурява достатъчно сред-
ства за всички сфери на об-
ществения живот – образова-
ние, здравеопазване, социал-
но подпомагане и социални 
услуги, информационно об-
служване, култура, спорт, ту-
ризъм, благоустрояване, по-

добряване на градската сре-
да. Приоритети на Бюджет 
2021 остават образованието 
и инфраструктурата. 

Общият размер на капи-
таловите разходи също над-
хвърля всички досегашни бю-
джети - 11 551 575 лв. От бю-
джетни приходи ще финанси-
раме обекти за 2 691 520 лв. 
Пред вид планираните сред-
ства, Община Айтос отново 
ще бъде строителна площад-
ка. Новата строителна про-
грама е с осигурени средства 
за инфраструктурата и в гра-
да, и в населените места на 
общината. Нито едно от села-
та няма да бъде пренебрегна-
то. Имаме нелеката задача да 
изградим много нови инфра-
структурни обекти и да извър-
шим ремонти и реконструк-
ция на съществуващите. 

Бюджетът е наистина ам-
бициозен, с идеята в значи-
телна степен да промени ус-

ловията и качеството на жи-
вот на гражданите. Заложе-
ни са достатъчно средства за 
улични и тротоарни настилки, 
за ВиК мрежата, за ремонт 
на уличното осветление, за 
нови детски и спортни пло-
щадки, за градското депо за 
отпадъци, за чистотата и зе-
лената инфраструктура, за 
нова детска градина в Айтос 
и благоустрояване на Град-
ската градина, за спортната 
зала на стадиона и др..     

Бюджет 2021 е рекорден 
по отношение на планира-
ните инфраструктурни обек-
ти. Убеден съм, че ще го из-
пълним и в края на годината 
гражданите ще почувстват 
осезателно промените. Защо-
то Бюджет 2021 е съставен, и 
ще бъде изпълнен, единстве-
но и само в интерес на хора-
та от общината.

Още по темата - 
на стр. 2 и 3

Народно читалище "Ва-
сил Левски 1869" - Айтос 
готви интересни изнена-
ди за айтозлии навръх 
националния празник 
Трети март, по време на 
тържественото чества-
не на 143 години от Ос-
вобождението на Бълга-
рия. Читалищните дей-
ци са опаковали в стари 

вестници точно 143 даре-
ни на културната инсти-
туция многоекземпляр-
ни книги, предимно от 
български автори. Това 
са книги, които на праз-
ника, на площад "Свобо-
да", айтозлии ще могат 
да си вземат като пода-
рък за домашната биб-
лиотека. 

Прелюбопитен е над-
слова на кампанията - 
"Не съди за книгата по 
обвивката й!". Идеята 
е да вземеш книга "на 
сляпо", и са се изнена-
даш от интересното съ-
държание.

И друга читалищна 
инициатива ще зарад-
ва децата и граждани-

те на празника. В чита-
лището вече са израбо-
тени 143 мартеници, ко-
ито ще бъдат раздаде-
ни на присъстващите на 
честването на национал-
ния празник, организи-
рано от Община Айтос 
на централния градски 
площад.

НП

На 25 февруари Общин-
ският съвет прие Бюджет 
2021 с пълно мнозинство - 
"за" новата финансова рам-
ка на община Айтос гласу-
ваха всички 28 общински 
съветници, присъстващи на 
редовното заседание. 

Единствената корекция 
във внесения от кмета Ва-
сил Едрев финансов про-
ект, беше завишаване на 
средствата за спортните 
клубове с 20 000 лв. Пред-
ложението беше на общин-
ския съветник Георги Янев. 
Янев настоя заложената 
субсидия от 110 000 лв. за 
клубовете да бъде кориги-
рана на 130 000 лв. Всички 
съветници одобриха пред-
ложението, важно развити-
ето на спорта. След крат-
ки дебати и изразени по-
зиции, Съветът одобри ре-
кордния бюджет за 2021 г., 
който за първи път в най-
новата история на Общи-
на Айтос надхвърля 30 
млн. лв.

Позицията на политиче-
ските партии и постоян-
ните комисии в ОбС - Ай-
тос в броя на НП на 2 март 
2021 г.
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Приеха бюджета на община Айтос 
с категорично „за“ и аплодисменти 

Общинският съвет единодушно одобри предложението на  
Георги Янев

Главният финансист на Община Айтос Станимир Петров пред-
ставя проектобюджета

Със 143 книги и 143 мартеници ще ни 
изненада читалището на Трети март

През тази година - ясни приоритети  
и най-добрата капитална програма за последните 30 години

Кметът Васил Едрев: 

Кметът Васил Едрев благодари на общинските съветници

Бюджет 2021 - нови улични и тротоарни настил-
ки в града и селата

И втората спортна зала на Айтос - на градския 
стадион, ще бъде напълно обновена Общината - това са хората



26 ФЕВРУАРИ - 1 МАРТ 2021Народен приятел ×ôстр. 28

С бюджетни приходи 
се финансират обекти за 
2 691 520 лв.          

За първи път от проме-
ните насам, Община Ай-
тос залага толкова амби-
циозна капиталова про-
грама в проекта за Бю-
джет 2021. Общият раз-
мер на капиталовите раз-
ходи за т.г. е 11 551 575 
лв. С бюджетни приходи 
се финансират обекти за 
2 691 520 лв., в т.ч. собст-
вени бюджетни приходи 
в размер на 494 300 лева. 
Големите обекти в капита-
ловата програма са:

• Реконструкция и реха-
билитация на водопровод-
на система по програма 
„ПРСП“ към ДФЗ. на стой-
ност  3 611 745 лева.

• Реконструкция и реха-
билитация ул. мрежа об-
щина Айтос по програма 
„ПРСП“ към ДФЗ на стой-
ност 1 149 383 лева.

• Корекция и изгражда-
не на пасарелки и водос-
ток на западно дере в с. 

Карагеоргиево (ПМС 250 
от 04.09.2020 г.) на стой-
ност 683 339 лева.

• Изграждане на детска 
площадка в детска гради-
на на с. Карагеоргиево 
(ПМС 360 от 10.12.2020 г.) 
на стойност 10 000 лева.

• ППР и изграждане на 
Детска градина в кв. 136, 
УПИ I по плана на гр. Ай-
тос. на стойност 3 130 000 

лева.
• Основен ремонт улич-

но осветление на стой-
ност 204 960 лева.

•"Подобряване на улич-
ните настилки на населе-
ните места в Община Ай-
тос"/Улици с.Поляново и 
с.Малка поляна/" /МИГ/ на 
стойност  359 930 лева.

• „Реконструкция и ре-
хабилитация на тротоар-

ни настилки на улици в гр. 
Айтос“  (МИГ) на стойност 
11 200 лева. Общият раз-
мер на допустимите раз-
ходи, одобрени от „МИГ-
Айтос“ е 389 982.66 лева.

• Благоустрояване на 
градска градина, изграж-
дане на спортна площад-
ка и кът за фитнес в гр. Ай-
тос (ПМС 360 от 10.12.2020 
г.) на стойност 1 333 321 
лева.

• Рекултивация депо за 
отпадъци (мониторинг) на 
стойност 13 000 лева.

• Изграждане спортна 
площадка № 4 УПИ І кв.50. 
на стойност 105 226 лева.

• Благоустрояване и ре-
новация на спортна зала 
към стадион в УПИ І, кв. 
50 по плана на гр. Айтос 
(МИГ) на стойност 478 621 
лева.

• Изграждане на спорт-
на площадка ул. "Пар-
кова" на стойност 12 000 
лева.

• Проектиране на раз-
ширение и реконструк-
ция на общински път: 

А й т о с - К а р а г е о р г и е -
в о - Т о п о л и ц а - Ч е р н о -
град-път I-6 (BGS1004, 
BGS1003) на стойност  
75 000 лева.

• ППР на общински път 
BGS2013 (Айтос-Мъглен) 
- Пещерско на стойност  
40 000 лева.

• Предпроектни проуч-
вания четирилентов път 
Айтос- Бургас на стойност  
20 000 лева.

• Вътрешно преустрой-
ство на кафе-аператив в 
партерния (първи) етаж 
от съществуваща адми-

нистративна сграда №9 
от Общински комплекс 
„Алея на занаятите“, нахо-
дяща се в ПИ 000783, мест-
ност Лесопарк, землище-
то на гр. Айтос в Посети-
телски център (МИГ) на 
стойност 200 250 лева.

• Капиталовите разхо-
ди за Дирекция "Култура, 
Образование, Вероизпо-
ведания, Здравеопазва-
не и Спорт" (КОВЗС) са в 
размер на 24 500 лв., а за 
Общинския център за со-
циални и здравни услуги 

ВАЖНИ СРОКОВЕ 
за

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
за НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 4 април 2021 Г.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представи-
тели за Народно събрание на 4 април 2021  година всеки гласопо-
давател след проверка в избирателния списък може да поиска: от 
датата на обявяване на избирателните списъци  22.02.2021 г. :

До 20.03.2021г

Избиратели с трайни увреждания, които 
не им позволяват да упражнят избирател-
ното си право в изборното помещение, но 
желаят да гласуват с подвижна избирател-
на кутия, заявяват желанието си в писмена 
форма чрез заявление по образец или чрез 
електронно заявление през интернет стра-
ницата на общините по постоянния им ад-
рес или настоящия им адрес в случаите, ко-
гато своевременно е направено искане по 
чл.36 от Изборния кодекс за гласуване по 
настоящ адрес

До 20.03.2021 г

Избирател, чийто постоянен и настоящ ад-
рес са в различни населени места, може да 
поиска да бъде вписан в избирателния спи-
сък по настоящ адрес.

До 27.03.2021 г.

Избирател, спрямо когото са допуснати не-
пълноти и грешки в избирателния списък по-
дава заявление за отстраняването им до об-
щинската администрация

До 29.03.2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не 
им позволяват да упражнят избирателното 
си право в изборното помещение и желаят 
да гласуват с подвижна избирателна кутия, 
но не са подали заявление в срок по чл.37, 
ал.1 от Изборния кодекс (20.03.2021г.), 
може да гласуват с подвижна избирателна 
кутия, ако заявят това и при условие че на 
територията на населеното място е назна-
чена подвижна СИК

ОБЩИНА АЙТОС
З  А  П  О  В  Е  Д

№РД-08-98
Айтос,   11 февруари 2021 г.

Във връзка с произвеждането на  Избори за народни представители за  Народно събрание   на 04 април 2021 г. на основание  чл. 41, 
ал.3  от Изборния кодекс  

ЗАПОВЯДВАМ :
І. ОПРЕДЕЛЯМ Центъра за услуги и информация на гражданите в общинска администрация Айтос - ул.“Цар Освободител“ №3 като 

място  за обявяване на предварителните избирателните списъци част І за гр. Айтос в срок до 22.02.2021  г. и местата по кметства и села 
с кметски наместници, както следва:

К М Е Т С Т В А МЯСТО НА ОБЯВЯВАНЕ ОТГОВОРНИК

031 Клуба на кметство с.Лясково Клуба на Читалище с.Лясково Енчо Бакалов
032 Клуба на кметство с.Зетьово Клуба на кметство с.Зетьово Халил Осман
033 Младежки клуб с.Малка поляна Младежки клуб с.Малка поляна Адем Аптула
034 Клуб на Кметство с.Караново Магазин на НАРКООП с.Караново Мария Петкова
035 Ритуална зала – кметство с.Съдиево Ритуална зала – кметство с.Съдиево Щерион Щерионов
036 ОУ „Хр.Ботев” с.Мъглен Магазин на ПК „Напред” Кристина Станоева
037 Ритуална зала кметство с.Дрянковец Ритуална зала кметство с.Дрянковец Севие Пехливанова
038 ОУ „Отец Паисий” с.Пещерско ОУ „Отец Паисий” с.Пещерско Юнзиле Халил
039 НУ „Васил Левски” с.Черна могила НУ „Васил Левски” с.Черна могила Юсеин Юсеин
040 Читалище „Пробуда” с.Пирне Читалище „Пробуда” с.Пирне Анелия Мерджанова
041 ОУ „Кирил и Методий” с.Карагеоргиево Читалище с.Карагеоргиево Радомирка Иванова
042 Младежки клуб с.Поляново Младежки клуб с.Поляново Ферад Тахирюмер
043 Читалище с.Чукарка Магазин на НАРКООП Ирина Чолакова
044 Читалище с.Черноград Читалище с.Черноград Рахиме Кямик
045 Клуб на кметство с.Раклиново Клуб на кметство с.Раклиново Байрям Муталиб
046 ОУ „Светлина” с.Тополица Читалище  с.Тополица Зюлфие Билялова
048 ОУ „Кирил и Методий”  с.Карагеоргиево Читалище с.Карагеоргиево Радомирка Иванова
049 ОУ „Хр.Ботев” Мъглен Магазин ПК „Напред” Кристина Станоева
050 ОУ „Светлина” с.Тополица Читалище с.Тополица Зюлфие Билялова

ІІ. Избирателните списъци да бъдат публикувани и на интернет страницата на общината с адрес: aytos.bg
ІІІ. Отговорниците  в 3-дневен срок след провеждане на изборите за народни  представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. 

да приберат списъците.
Със заповедта да се запознаят упоменатите служители от общинска администрация за изпълнение.
Копие от заповедта да се изпрати на Районна избирателна комисия - Бургас.

Васил ЕДРЕВ
кмет на община Айтос

Община Айтос със строителна 
програма за 11,5 млн. лв. 

За първи път общински проект и в Алеята на занаятите

Бюджет2021 - щедър и към селата
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Управление на средствата  
от европейски фондове и програми

Индикативните разчети 
на сметките за средствата 
от ЕС през 2021 г. включват 
следните проекти.

I. Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси”

- Проект „Интегрира-
ни услуги за ранно дет-
ско развитие на деца до 7 
години и техните семей-
ства”. Проектът цели да се 
предостави достъп до здрав-
на грижа, подобряване на се-
мейната среда, подобряване 
на готовността на децата за 
включване в образователна-
та система и предотвратява-
не на настаняването на деца 
в специализирани институ-
ции. Проектът стартира на 
04.08.2016 г. и се изпълнява 
до 12.02.2021 г. През 2021 г. 
ще се изразходят 11 000 лв. 
Финансирането е от БФП.

- Проект „Приеми ме 
2015”. През месец ноем-
ври 2016 г. стартира Етап 2 
от реализирането на услуга-
та „Приемна грижа”. Проек-
тът продължава и през 2021 
г.. Разчетените средства за 
2021 г. в размер на 16 920 лв. 
са за работа с едно приемно 
семейство, в което е наста-
нено дете от 2015 година.

- Проект“ Обучение и за-
етост“. По този проект са 
включени младежи с трай-
ни увреждания. Областта на 
дейност на лицата е текуща 
поддръжка и почистване на 
общински сгради и приле-
жащи терени (улици и тро-
тоари). През 2021 г. по този 
проект се предвиждат раз-
ходи в размер на 15 000 лв. 
Приходи от АСП – 15 000 лв. 

- Проект „Патронажна 
грижа“. Проектът стартира 
от 01.10.2019 г. и ще се из-
пълнява до 01.06.2021 г. Чрез 
този проект се осигурява по-
часови интегрирани здрав-
но-социални услуги, патро-
нажни грижи за възраст-
ни хора и лица с уврежда-
ния. Подкрепа ще получат 52 
лица, като всеки от тях може 
да ползва два часа здравно-
социални услуги на ден. За 
обезпечаване на потребно-
стите им ще се грижи екип 
от медицински лица, психо-

лог, социален работник, до-
машни санитари. Индикатив-
ният разчет на проекта е раз-
четен в разходната част за 52 
430 лв. Приходите ще се оси-
гурят от БФП от АСП. 

ІІ. Програма за развитие 
на селските райони за пе-
риода 2014 - 2020 г., под-
крепена от Европейския 
земеделски фонд за раз-
витие на селските райони. 
Под мярка 7,2

- Проект „Реконструк-
ция и рехабилитация на 
водопроводна система в 
община Айтос. Договорът 
за отпускане на финансо-
ва помощ между ДФЗ и Об-
щина Айтос е подписан на 
26.06.2018 г. и е в размер на 
5 860 456 лв. без ДДС. По този 
договор са включени следни-
те обекти: „Водоснабдяване 
с. Мъглен“, „Водоснабдяване 
с. Карагеоргиево“ и „Външ-
но водоснабдяване с. Чукар-
ка“. В индикативния разчет 
за 2021 г. е планиран собст-
вен принос от 7312 лв. Раз-
ходите са в размер на 3 523 
446 лв. в т. ч. капиталови - 
3 458 646 лв.

- Проект „Реконструкция 
и рехабилитация на улич-
на мрежа на територията 
на община Айтос. Догово-
рът за отпускане на финан-
сова помощ между ДФЗ и 
Община Айтос е подписан на 

26.06.2018 г. и е в размер на 
1 948 600 лв. без ДДС. Една 
част от проекта е разплате-
на през 2019 г. Предвижда-
нията са този проект да бъде 
изпълнен през 2021 г. В ин-
дикативния разчет са пред-
видени постъпления от ДФЗ 
за БФП, ДДС 170 308 лв., как-
то и собствен принос от 3177 
лв. за управление на проек-
та. Разходите са в размер на 
1 025 343 лв. от които капита-

лови - 1 000 899 лв.
- Проект „Изграждане на 

спортна площадка №4 в кв. 
50“. Договорът за предоста-
вяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ с Държавен 
фонд „Земеделие“ е подпи-
сан на 14.05.2019 г. Предвиж-
данията са проектът да бъде 
изпълнен през 2021 г. Очаква 
се от ДФЗ да постъпят БФП и 
ДДС, в размер на 100 790 лв. 
Съфинансиране от бюджета 
на общината за строителен 
и авторски надзор е - 16 000 
лв. Разходите са в размер на 
116 790 лв.

ІІІ. Училища на делеги-
рани бюджети изпълняват 
европейски проекти по ОП 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж“, по 
които бенефициент е МОН 
и се финансират от Нацио-

налния фонд. 
- Проект „Образование в 

утрешния ден“. Бенефици-
ент по проекта е МОН. Спе-
цифичните цели на проекта 
са насочени към: усвояване 
на знания и умения за рабо-
та в дигиталното общество; 
подобряване на достъпа до 
образование, в т.ч. чрез из-
ползване на леснодостъпни 
платформи и мобилни при-
ложения; намаляване на раз-
личията в резултатите от уче-
нето в различните училища и 
населени места; модернизи-
ране на методите и средства-
та за обучение; повишаване 
на качеството на образова-
нието, за по-добрата диги-
тална подготовка на учащи-
те се, с цел по-бърза и по-
лесна реализация на паза-
ра на труда; насърчаване мо-

дернизирането на образова-
нието и ученето през целия 
живот; осигуряване на усло-
вия и подкрепа за прилага-
нето на педагогически ино-
вации и съвременни подхо-
ди на преподаване. Проек-
тът е на стойност 32 540 лв. 
основно за възнаграждения 
и осигурителни плащания. В 
индикативния разчет за 2021 
г. разходите са в размер на 
5256 лв.

- Проект „Еразъм” + КД 1 
на стойност – 43 896 лв. Този 
проект се ръководи от Цен-
търа за развитие на човеш-
ките ресурси. Той е насочен 
към повишаване квалифика-
цията по английски език на 
педагогически кадри препо-
даватели по английски. В ин-
дикативния разчет за 2021 г. 
разходите са в размер на 

20 058 лв.
- Проект „Еразъм” + КД 

2 на стойност -71 024 лв. Той 
е насочен към квалификация 
на педагогическия персонал 
и осъществяване на контак-
ти на педагози и ученици от 
нашата страна и други дър-
жави на ЕС. В индикативния 
разчет за 2021 г. разходите 
са 71 024 лв.

- Проект „Твоят час” Този 
проект се изпълнява и при-
ключи във всички училища 
през 2018 г. Не са изразхо-
дени 244 лв. в ПГСС “Златна 
нива” - Айтос.

- Проект „ Подкрепа за 
успех“. Проектът е за под-
крепа на деца, които имат 
затруднения с усвояване на 
учебното съдържание. Ос-
новната цел е да се подпо-
могне равният достъп до ка-
чествено образование и по-
пълно обхващане на учени-
ците в училищното образо-
вание чрез дейности за пре-
одоляване на затруднения-
та в обучението. В резултат 
на дейностите трябва да се 
постигне намаляване дела 
на преждевременно напус-
налите. Фокусът е към уче-
ници в начален и прогимна-
зиален етап. В индикативния 
разчет за 2021 г. разходите 
са 380 699 лв..

- Проект „Приобщава-
не към предучилищно об-
разование“. Проектът е на-
сочен към деца от етниче-
ските малцинствени групи, 
деца граждани на държави–
членки на ЕС, деца от уязви-
ми групи, които не владеят 
или слабо владеят български 
език. В индикативния разчет 
за 2021 г. разходите са в раз-
мер на 26 425 лв. Проектът се 
изпълнява в детските гради-
ни и подготвителните групи 
в училище. 

- Проект „Схема за пла-
щане на площ”. Проектът се 
изпълнява от Професионал-
на гимназия по селско сто-
панство “Златна нива”, съ-
образно образователната 
специфика. В индикативния 
разчет за 2021 г. разходите 
са в размер на 47 207 лв.

ІV. Програма „Интер-
рег за Трансгранично съ-
трудничество България – 
Турция“

Проектът стартира през 
2020 г. и ще приключи през 
2021 г. В индикативния раз-
чет за 2021 г., разходите са в 
размер на 286 201 лв. От тях, 
234 800 лв. - за придобиване 
на ДМА. Финансирането е от 
БФП и безлихвен заем в раз-
мер на 200 000 лева.

Община Айтос със строителна 
програма за 11,5 млн. лв. 

Ако имате в дома-
кинството си непо-
требни електрически 
уреди, или излязло от 
употреба електронно 
оборудване, мо-
жете да се осво-
бодите от тях лес-
но, при това на-
пълно безплат-
но. 

Услугата се 
предлага от Об-
щина Айтос, съ-
гласно договор, 
сключен с „Ел-
техресурс” АД, 
като част от стра-
тегията й за опаз-
ване на околната 
среда. Мобилни 
екипи на „Елтехре-
сурс” АД организи-
рат събирането от домовете и извозване-
то на излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване  (ИУЕЕО). 

Заявки могат да се подават всеки ра-
ботен ден на единен телефонен но-
мер – 0 800 14 100, или на e-mail: order@

makmetal.eu. Изпълнението 
на заявките е напълно без-

платно за граждани и 
фирми. 

Изхвърлянето на 
подобен тип от-
падъци в контей-
нерите или око-
ло тях е забра-
нено, а нарушите-
лите подлежат на 
санкция. 

Услугата за съ-
биране и извозва-
не на излязло от 
употреба електри-
ческо и електрон-
но оборудване на 
територията на об-
щина Айтос от една 
страна предотвра-
тява струпването на 

отпадъци във и около 
контейнерите и в същото време доприна-
ся за опазване на градската среда от за-
мърсяване.

ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ НЕНУЖНОТО 
ОБОРУДВАНЕ СЪС ЗАЯВКА НА БЕЗ-
ПЛАТЕН ТЕЛ. 0 800 14 100

Община Айтос предлага 
нова услуга

Събиране и извозване на излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване на територията на община Айтос

БЮДЖЕТ 
2021

Децата и образованието са първи приоритет

През 2021 г. - втори трансграничен проект за зелената инфраструктура

18-годишен айтозлия, току-
що сдобил се с шофьорска 
книжка, помете на ул. "Сла-
вянска" 53-годишна жена. Не-
опитният шофьор се движел 
в посока Колелото и пред-
приел забранено изпревар-
ване, без да се огледа и да 
види, че в насрещното плат-
но има друг автомобил. Мла-
дежът загубил контрол и се 
ударил първо в бордюра, 
след това се блъснал в най-
близкото крайпътно дърво и 
накрая прегазил жената, ко-
ято изпълнявала служебни-
те си задължения по почист-
ване на пътя. От инцидента 
жената е със счупена ръка 
и съмнения за счупен таз. 
Няма опасност за живота й, 
установили медици на УМ-
БАЛ-Бургас.

Неопитен шофьор сгази 
жена на ул. „Славянска“

Ул. „Славянска"



Четиринадесет ученици от СУ "Никола Й. Вапцаров" 
се класираха на челни места в Първия кръг на състеза-
нието "IT Знайко", организирано от "Образование и тех-
нологии" - Бургас. В това състезание учениците мерят 
сили в областта на информационните технологии като 
създават електронно съдържание под формата на пре-
зентации. Учениците, класирани в групи А и Б получа-
ват правото да се явят на втори кръг.

В Група А се класираха: Емир Исуфов - IVб клас, Яни-
та Кънева - VIб клас

Стиляна Копринкова - VIIIб клас, Шевкет Шевкедов 
- IXб клас, Акифе Чауш - IXб клас, Селин Юсеир - IXб 
клас.

В Група Б класираните са: Мехмед Мехмед - - VIа клас, 
Клавдия Петрова - VII клас, Мелис Мюмюн - VII клас, 
Андрея Стоянова - VIII клас, Иванина Радева - VIII клас, 
Ева Бохосян - VIII клас, Евгени Мирчев - VIII клас, Сте-
фания Станчева - VIII клас.

Новото специализирано 
издание на алманах „Любо-
слов“, годишник на ЛБПСС, 
е мащабен опит да се обе-
динят творческите усилия 
на български авторки от цял 
свят и да се глобализират, 
извън обичайните географ-
ски маркери, най-новите 
тенденции в съвременната 
българска женска поезия. 
За първи път в това изда-
ние си дават среща поетеси 
от България, от една страна, 
и САЩ, Австралия, Герма-
ния, Англия, Франция, Ис-
пания, Гърция, Швеция, Ки-
пър и Венецуела, от друга, 
които, макар и далеч от ро-
дината, творят и създават 
образите си на български 
език. Ето какво обобщава 
в предговора Людмила Ка-

лоянова, съставител и ре-
дактор на изданието: “Днес 
е време новата българска 

женска поезия да се дефи-
нира в глобалния си кон-
текст на творчество, писа-
но в рамките на една раз-
лична „родина“, един нов 
дом на единението, чиито 
граници се определят от па-
раметрите на духа и езика. 
Цел на това безпрецедент-
но по рода си издание е да 
изгради инклузивно литера-
турно пространство, включ-
ващо имената на съвремен-
ни авторки от американска-
та, европейската и австра-

лийската творческа диаспо-
ра. Едни от най-обичаните и 
популярни поетеси в Бълга-
рия могат да бъдат проче-
тени и „усетени“ редом до 
тези, които творят в Роди-
ната на словото, променяй-
ки духовните измерения на 
нацията." Изданието се пуб-
ликува изцяло с дарителски 
средства и включва 46 бъл-
гарски авторки от цял свят. 
Корицата на алманаха е 
дело на големия варненски 
художник Христо Христов; 

илюстрациите 
включват плат-
на на американ-
ската художнич-
ка от български 
произход Кина 
Бъговска. Твор-
бите докосват, 
извън обединя-
ващата ги жен-
ска идентич-
ност, универсални пробле-
ми като междуличностни от-
ношения, отчуждение, роди-
на, семейство, емиграция, 

превръщайки поетичните 
образи в поразителни сце-
ни на болка, тъга или все-
отдайност.

"Прекрасна вест прелетя океана! Включена съм в едно изклю-
чително изящно и престижно издание - Антология на съвремен-
ната българска женска поезия на авторки от три континента! Бла-
годаря от сърце на Людмила Калоянова, съставител, както и на 
Лигата на българските писатели в САЩ и по света - че нареди-
ха името ми сред 46-те дъщери на България, които пресътворя-
ват вселената в стихове! На добър час на книгата!" Това написа в 
профила си във facebook айтозлийката Рада Капралова, която от 

години живее и работи в Гърция. Повод за гордостта на айтос-
ката поетеса и художничка беше постът на Людмила Калоянова 
в сайта ЛИГА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ В САЩ И ПО СВЕ-
ТА: "Горди сме да съобщим: Излезе от печат специалното изда-
ние на „Любослов“ - "Дъщерите на България по света", първата 
инклузивна антология на съвременната българска женска пое-
зия, включваща авторки от американската, европейската и ав-
стралийската творческа диаспора. Честита да ни е!”
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

Айтозлийката Рада Капралова в Антология 
на съвременната българска женска поезия 

Атанас АТАНАСОВ - председател на 
Общински комитет "Васил Левски" - 
Айтос  

Получих поканата за среща с децата от 
ІVа клас на СУ "Никола Вапцаров", с класен 
ръководител Геновева Василева. Темата: 
„19 февруари“! Почувствах се жив. Това оз-
начава - полезен. И се срещнахме... 

Разговорът потръгна леко. Къде е роден 
Апостола, в коя година, къде е учил? Защо 
е приел монашеския сан и името Дякон Иг-
натий? Исках децата да научат, че за свое-
то време Васил Иванов Кунчев е добре об-
разован и да знаят защо заминава за І-ва 
Българска легия в Белград. Изненадаха ме 
със знания - разказаха за вуйчото Василий, 
който не изпълнява обещанието си да го из-

прати да учи в Русия. Погово-
рихме как получава името Лев-
ски и за възхищението на Ра-
ковски от "Левския скок". По-
сле - за ІІ-ра Българска легия, 
пак в Белград. И защо Апосто-
ла втори път реже сам косите 
си през 1864 г. За трите обикол-
ки от 1869 до 1972 г. в България, 
за раждането на революцион-
ните  комитети. И естествено - 
за Къкринското ханче...

Питам ги - какво знаете за 
залавянето му? Предаден ли 
е, или не? Разсъждават и слу-
шат внимателно. Вдигат ръка. 
Питат. Вълнува ги съдебният 
процес: „Сам съм, други няма!“ 
Присъдата: смърт, чрез обес-
ване. И за думите му под бе-
силото на 19.ІІ.1873 г.: „Отче, 
споменавай ме като йеродя-
кон Игнатий в своите молитви.“ 
И последните му думи: „Боже, 
избави България!“ - на първо 

място не той!   
Впечатлен съм от интереса на деца-

та. А как е запазена къщата на Апосто-
ла? Говорим…

А как е запазена косата му? Спонтанно 
решават, че трябва да посетят Военноис-
торическия музей в София и параклиса до 
родната му къща, за да видят косите на ге-
роя. Ходили ли сте там? Ще отидем. Нека 
мине пандемията. Ще отидем заедно.

Пожелават песен - запявам с припева 
на акордеона: „Хей ти, български юнако, 
тръгвай, тръгвай пак на бой. Ти си силен, 
много силен, няма тук отбой“...

Ръкопляскат, искат пак да се видим. Това 
ми стига - това е моята награда… А сега, 
казвам, имам подарък за вас. Гледат. Ча-
кат. Изваждам чудесния календар от Об-
щобългарския комитет „Васил Левски“ и 
им го показвам. Радват му се. А ето тук 
още нещо - диск с телевизионния театър 
за Апостола. И народна песен, посветена 
пак на него..

Благодаря ви от сърце, деца! Зареди-
хте ме!

Кристиян Демирев, състезател на клуб по свободна борба "Айтос", се представи от-
лично на Държавния личен шампионат в Сливен и спечели бронзовия медал в катего-
рия до 35 кг.

На 25 февруари 2021 г., в 
Актовата зала на СУ "Ни-
кола Вапцаров" се прове-
де поредното годишно из-
дание на Общинския кон-
курс за изпълнение на по-
езия "Моята България 2021", 
посветен на 3 март и 143 
години от Освобождение-
то на България. В конкурса 
участваха ученици и пред-
ставителни групи от учили-
щата на територията на об-
щина Айтос. 

За първи път патриотич-
ната поетическа надпре-
вара се проведе без пуб-
лика. Участниците се явя-

ваха пред компетентното 
жури от преподаватели по 
български език и литера-
тура по предварително из-
готвен график, за да няма 
струпване в залата. Спазе-
ни бяха всички противоепи-
демични мерки.

Конкурсът се проведе в 
четири възрастови групи: 
І-ІІ клас, ІІІ-ІV клас, V- VІІ 
клас и VІІІ-ХІІ клас. Пред 
строгото жури се явиха 36 
индивидуални участници и 
пет групи. Въпреки строги-
те правила и трудностите 
при подготовката на колек-
тивните участия, ученици и 

учители приеха с голямо 
желание поканата на Об-
щината да участват в тра-
диционното състезание в 
навечерието на национал-
ния празник. "Липсват ни 
общите срещи, форумите и 
културните събития, част от 
които бяха редуцирани за-
ради пандемията", призна-
ха учители от града и насе-
лените места.

Кои са учениците и учили-
щата, които спечелиха на-
градите на Община Айтос, 
четете в броя на НП на 2 
март 2021 г. 

НП

46 дъщери на България от цял свят  
в първата по рода си инклузивна антология

apollonia 
press

Рада Капралова е не само високо 
оценен поет, но и художник

Успех за Вапцаровци 
на „IT Знайко“

Ученическият конкурс „Моята България 
2021“ - по-различен тази година

Това е моята награда...

Атанас Атанасов

Геновева Василева със своите четвъртокласници



Интервю на  
Георги РУСИНОВ

- Адвокат Кръстевич, 
с решение на Народното 
събрание преди дни бяха 
приети промени в Закона 
за адвокатурата. Сред тях 
е и отпадането на задъл-
жителното носене на тоги 
от адвокатите в зала. Как 
ще коментирате?

- Адвокатурата в България 
има далеч по-сериозни про-
блеми от това дали адвока-
тите ще се явяват в зала с 
тоги, или без. В настоящи-
те условия това изисква-
не е безпредметно. Тогата, 
от една страна, е предви-
дена, за да внушава прес-
тиж. От друга страна - за-
ради това, че много от нас 
пътуват и се явяват в съди-
лища в различни градове на 
дела, задължителното явя-
ване с тога доведе до това 
да я пренасяме с найлоно-
ви торбички, което абсолют-
но обезличи идеята за прес-
тиж. Проблем е, че в пове-
чето съдилища в България 

няма обособени гардероб-
ни помещения и заради това 
задължението за обличане 
на тога се превърна в дис-
комфорт, вместо за допри-
насяне на професионалния 
имидж на адвоката, който 
се явява в съда. 

- Няма ли практика то-
гите да се съхраняват в 
съда и когато адвокат се 
явява на дело, да ползва 
директно от там?

- Бургас може би е един-
ственият град, в чиято съ-
дебна палата има обособе-
но прекрасно гардеробно 
помещение, в което има-
ме възможност да си дър-
жим тогите, да си оставя-
ме палтата. То се обслужва 
от служител, който е назна-
чен от Бургаската адвокат-
ска колегия и е изключител-
но любезен, учтив и страш-
но много ни помага. В дру-
гите съдилища обаче това го 
няма. Престиж от носенето 
на тога определено има във 
Великобритания. Там така 
наречените адвокати на 
кралицата, или тези с дъл-
гогодишен стаж и ползващи 
се с голям авторитет, имат 
правото да носят коприне-
ни тоги. Наричат ги „адво-
кати с коприна“. Докато ад-
вокатите, които нямат такъв 
опит и не се ползват с такъв 
статут, носят вълнени тоги. 
Казано на шега, а може би 
и сериозно, сега след като 
няма да сме длъжни да сме 
навсякъде с тога, аз ще си 
поръчам копринена, която 
ще съхранявам в гардероб-
ната на съда в Бургас и ко-
ято ще ползвам само тук. 

Като цяло да носиш тога-
та от съд в съд си е неудоб-
ство – ти си облечен с кос-
тюм, елегантен си и в същия 
момент ходиш с найлонова 
торбичка в ръка, в която си 
носиш тогата. Освен всич-
ко, сегашните тоги са изра-
ботени от полиестер и из-
глеждат гротескно. С този 
дизайн и материя се губи 
цялостният смисъл за прес-
тиж на адвоката. Сегашната 
ми тога, от толкова разнася-
ния от град в град, съм я из-
губил някъде. Първоначал-
но беше приет текст, който 
ни задължава да влизаме с 
тога, но тъй като вече спо-
менах какви са проблеми-
те, се прие друг текст, кой-
то ни задължава да влизаме 
с тога в зала само в съдили-
ща, в които има обособени 
помещения за преобличане. 
Аз лично никога не съм из-
питвал дискомфорт от това, 
че трябва да нося тога, с из-
ключение на това, че трябва 
да я разнасям по различни-
те съдебни райони. 

- Каква беше позиция-

та на адвокатурата, тъй 
като в зала промените 
бяха приети без никакъв 
дебат?

- Дебати имаше в нашите 
среди. Имаше въпроси, кои-
то бяха поставени до адво-
катските съвети за станови-
ще. Доста сериозна актив-
ност от наша страна като 
цяло. Има обаче много сери-
озни проблеми, които трябва 
да са разрешени и да влязат 
в Закона за адвокатурата 
като законопроект, само че 
те не намериха място. Съв-
сем услужливо нашите коле-
ги от Висшия адвокатски съ-
вет са си предложили проме-
ни, които най-вече уреждат 
въпросите с тогите и с едно-
личното адвокатско друже-
ство. Впрочем този вторият 
въпрос беше изключително 
злободневен и беше крайно 
време да се реши. Това на-
истина беше една необходи-
ма промяна, но тя е една от 
многото необходими за ад-
вокатурата.

- Защо уреждането на 
въпроса с едноличното 
адвокатско дружество е 
толкова важен?

- Това касае данъчните 
облагания. Когато се обла-
гаме като упражняващи сво-
бодна професия, данъчната 
тежест е доста висока. При 
корпоративното облагане 
тази тежест спада. Още по-
вече, че като свободна про-
фесия има един фиксиран 
процент от нормативно при-
знати разходи, докато адво-
кат, упражняващ дейността 
си в адвокатско дружество, 
всякакви разходи, направе-

ни по неговата дейност, мо-
гат да бъдат признати и съ-
ответно приспадани от него-
вия положителен финансов 
резултат. Така че това оп-
ределено е доста правилен 
ход, че намери място в За-
кона за адвокатурата.

- Какво ще трябва да на-
правят адвокатите на сво-
бодна практика, ако ре-
шат да стават еднолични 
търговски дружества?

- Все още не знам, но със 
сигурност ще трябва да се 
регистрира адвокатско дру-
жество в адвокатската коле-
гия, където практикува адво-
катът, а след това и в Тър-
говския регистър, доколко-
то разбирам. Но това все 
още не е започнало да се 
случва. Поне аз нямам на-
блюдения. Мисля, че ще е 
като при лекарите – когато 
се регистрираш, ще трябва 
да се представи препис от 
диплома, за да се удосто-
вери, че си адвокат. Честно 
казано и до момента много 
колеги го правеха това, като 
регистрираха ЕООД, на ко-
ето обаче не можеха да бъ-
дат управители, тъй като ад-
вокатът имаше забрана за 
това. Сега вече по този на-
чин един адвокат ще може 

да прави дружество, на ко-
ето друг да бъде управител, 
без да се налага да ангажи-
ра други хора като управите-
ли и участници в това ЕООД. 
В това отношение съм съгла-
сен, че се постига едно не-
обходимо облекчение. 

- Какви са трудности-
те, които продължавате 
да срещате?

- Ние срещаме трудности 
поради доста обстоятелства 
и най-вече от Закона за ад-
вокатурата, който е морал-
но остарял и има крещя-
ща нужда да бъде изменен. 
Трябва да бъде приет един 
нов Закон за адвокатура-
та, който да урежда дейст-
вителни взаимоотношения 
между адвокатите, адвокат-
ските колегии и Висшия ад-
вокатски съвет, защото там 
всичко е замръзнало във 
времето. Това са основни-
те трудности, които ние сре-
щаме, така че на фона на 
това, доскоро задължител-
ното носене на тога е буря 
в чаша вода. 

- Стана ясно, че Бурга-
ската съдебна палата е 
една от малкото, ако не и 
единствена, с гардеробна. 
Някога колегията повди-
гала ли е въпроса такива 

да се обособят и в други-
те съдилища?

- Нямам представа как е 
по другите съдебни райони, 
но при нас Адвокатската ко-
легия е тази, която обезпе-
чава съществуващата гар-
деробна. Помещението ни 
е предоставено от съда, но 
всички разходи, разноски 
и възнагражденията на слу-
жителите, които работят в 
гардеробната, са за наша 
сметка.

- Какви са тенденциите 
в европейската и светов-
ната практика? В англо-
саксонската система но-
сят и перуки. Може ли и 
там да настъпят подобни 
промени във времена, в 
които традициите започ-
ват да не значат нищо?

- Перуки се носят в ня-
кои от бившите колонии на 
Великобритания. Това оба-
че са традиции, които имат 
своята вековна история. 
При тях това се приема 
за нещо съвсем нормално 
при упражняване на адво-
катската професия. Иначе 
може и да е възможно ня-
кой да сметне, че това е ос-
таряла и ненужна практика, 
но пък в същото време те са 
традиционалисти по приро-

да и се съмнявам това няко-
га да се промени. Това е не-
щото, което характеризира 
професията и представите-
лите й. Убеден съм също, че 
България никога не е имала 
подобни традиции и случва-
щото се с тогите е показа-
телно за това.

- Изминалата 2020 го-
дина беше трудна и за ад-
вокатите. Какви са виж-
данията Ви за 2021-ва? 
Имате ли притеснения, 
че работата Ви отново 
може да бъде засегната 
от пандемията от коро-
навирус?

- Разбира се, че имаме 
притеснения и няма как да 
забравим, че бяхме лише-
ни от възможност да рабо-
тим няколко месеца. Дори 
не бяхме коментирани като 
субекти, които могат да по-
лучат финансова компенса-
ция, както в други държави 
като Великобритания, Гер-
мания и Австрия. Заради 
това бих казал, че тя в ико-
номическо отношение беше 
катастрофална за адвокати-
те в България и се надяваме 
това да не се повтори. 

- Доколкото помня, сво-
бодните професии не за-
лягаха в мерките на пра-
вителството за финансо-
во подпомагане.

- Свободни професии като 
актьорите например може-
ха да получават финансова 
компенсация. Други свобод-
ни професии като нотари-
усите и съдебните изпълни-
тели можеха да работят до-

като бяхме в локдаун. Адво-
катите обаче бяхме лишени 
от възможността да рабо-
тим в съда. Бяхме изтрити 
от дъската, а един финансов 
министър ни нарече марги-
нали и каза, че на нас не се 
полагали компенсации. Ми-
нистър-председателят каза, 
че адвокатите имали пари и 
нямали нужда от помощ. Ад-
вокатурата в България няма 
никакъв авторитет, което е 
странно, защото сме близо 
15 000 души. Прекалено е 
послушно мнозинството. За 
разлика от Франция и Гър-
ция, където адвокатите стач-
куват и отказват да се явя-
ват по дела, при нас е раз-
пасана команда.

- Ваксинират ли се ад-
вокатите? Правите ли 
списъци в колегиите?

- Да, правим списъци, тъй 
като ние сме на ред за вак-
синиране заедно със служи-
телите на съдебната власт. 
Лично аз все още не съм 
сигурен как ще постъпя, за-
щото до настоящия момент 
не съм убеден, че тези вак-
сини са преминали всич-
ки необходими предписа-
ния и е безопасна тяхната 
употреба. 

Чф
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Събеседник
Преди дни Народното събрание прие промени в За-

кона за адвокатурата, сред които отпадането на за-
дължителното носене на тога в зала. Оказва се, че за 
разлика от доста страни в света, където тогата е сим-
вол на престижната адвокатска професия, то у нас тя 
е представлявала по-скоро затруднение за практику-
ващите. Причината е, че в почти всички съдилища у 
нас няма обособени гардеробни, където юристите да 
се преобличат и съхраняват тогите си. Вместо обаче 
в годините да се помисли за решаването на пробле-
ма с помещенията за съхранение, народни предста-
вители и членове на Висшия адвокатски съвет вне-
соха промяна в закона, с които адвокатите вече не са 
длъжни да влизат в зала с тога. В закона се урежда и 
нещо, което също е важно за адвокатурата, а имен-
но възможността да създават еднолични адвокатски 
дружества. Репортер на „Черноморски фар“ разгова-
ря с адвокат Калоян Кръстевич по темата. Какво ми-
сли той за тогите, какви са европейските и световни 
практики, ваксините и други, четете в интервюто на 
„Черноморски фар“.

• „Аз ще си поръчам копринена и ще се явявам с нея само 
на заседания в Бургас“, заяви той

• „2020-а в икономическо отношение беше катастрофална 
за нас“, добави юристът

Адвокат Калоян Кръстевич: 

Адвокатурата в България има 
далеч по-важни проблеми  

от това дали ще носим тоги



Георги РУСИНОВ 
Снимки: Архив

След повече от пет часа 
дебати Общински съвет – 
Бургас прие бюджета на об-
щина Бургас за 2021 годи-
на. Финансовата му рамка 
е от 323 млн. лева. Основни 
акценти са здравеопазва-
не, образование, социални 
дейности, развитие на биз-
неса в града и индустриал-
ните зони.

Кметът на община Бур-
гас Димитър Николов обя-
ви бюджета за 2021-ва като 
консервативен, но в също-

то време гарантиращ сигур-
ност за бургазлии и разви-
ващ за Бургас. В началото 
на дебатите по докладната 
градоначалникът призова 
общинските съветници да 
го подкрепят и изброи при-
оритетите.

„Помните миналогодиш-
ните притеснения заради 
COVID-19. Вярвам, че най-
лошото е зад гърба ни, но 
щетите не можем да попра-
вим с магическа пръчка. За-
това този бюджет е за въз-
становяване и грижа за хо-
рата. Рамката му е балан-
сирана и касае жителите 

на общината. Позволява ни 
да продължим да се разви-
ваме. Последствията върху 
икономиката и живота ока-
заха влияние върху всички. 
Затова и приоритетите ни са 
здравеопазване, социални 
услуги, образование, инвес-
тиции за трудовата заетост 
и индустриалните зони в гра-
да“, посочи кметът.

Николов заяви, че въпре-
ки че е консервативен, той 
е убеден, че бюджетът е ре-
алистичен. Осигурява се до-
пълнителен резерв в слу-
чай, че настане по-тежка 
ситуация с пандемията от 
COVID-19. 

„Ние не увеличаваме мест-

ни данъци и такси за разли-
ка от други общини. Във 
връзка с тези намалени при-
ходи, които отчитаме, приех-
ме реформи с цел освобож-
даване на средства – нама-
ляване на общински служи-
тели, преструктуриране на 
общински предприятия. Ще 
подкрепим полетите до Бур-
гас. Усвояваме 600 декара в 
Меден рудник за индустри-
алната зона там. Развива-
ме и тези в Българово и в 
зона „Мадика“ след ком-
плекс „Славейков“. Убеден 
съм, че бургаският бизнес 
ще спечели от това“, каза 
още Николов.

Той се обърна към съвет-
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Приеха Бюджет 2021 на община Бургас
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ВласТ
местна

Част от парите, предвидени за 
НПО-та, претърпяха промени по 
време на сесията на Общински съ-
вет – Бургас, на която се прие бю-
джетът на общината. Общинският 
съветник Владимир Павлов пред-
ложи на две от организациите – 
„Астика“ и Тракийското дружество 
„Екзарх Антим I“, да бъдат отнети 
по 5000 лева, които да се разпре-
делят сред други НПО-та, които из-
вършват важни дейности, свърза-
ни със здравеопазване и работа с 
хора с увреждания. 

„Не може на „Астика“, на които 
името им е подвеждащо, да дава-
ме толкова много пари, за да си 
правят едни купончета и изобщо 
не са в полза на младите, както 
се определят. На Тракийско дру-
жество „Екзарх Антим I“ с прези-
дент Тодор Ангелов пък е абсурдно 

да финансираме предизбор-
на кампания. Да, те в момен-
та са заети с това – да правят 
кампанията на Ангелов, кой-
то ще е кандидат на избори-
те. В същото време на някои 
от организациите, които на-
истина помагат на бургазлии, 
намаляваме средствата“, за-
яви Павлов.

По време на дебатите с 
него се съгласи колегата 
му Георги Дракалиев. Сто-
ян Коларов от БСП на свой 
ред заяви, че е останал с 
впечатление от отчет, кой-
то Комисията по междуна-
родно сътрудничество поис-
ка, че повечето НПО-та на-
истина са изрядни, но една 
част от тях имали пропуски 
и паразитирали на гърба на 
съгражданите си. За пример 
той даде някои от тях, кои-
то основно се занимавали 
с кетъринг.

Кметът на община Бургас Ди-
митър Николов се намеси в раз-
говора и посочи, че гарантира, че 
като кмет е правил и продължава 
да прави проверки за разходи за 
почерпки и кетъринг, но не смет-
на, че са в нарушение, тъй като 
обикновено били свързани с ня-
какви празници – Ден на диабети-
ка например. Градоначалникът по-
сочи, че става въпрос за формал-
ни почерпки, а не за някакви пищ-
ни тържества.

„Счел съм, че е нещо нормал-
но и не съм изисквал санкции за 
такива разходи. В по-голямата си 
част тези НПО-та наистина пома-
гат на нашите съграждани“, пояс-
ни Николов.

500 000 лева от бюджета на общи-
ната се отпускат на общо 56 непра-
вителствени организации.

106 са бургаските студенти, които получават об-
щински стипендии. Това заяви по време на деба-
тите по бюджета на община Бургас общинският 
съветник от ГЕРБ проф. Сотир Сотиров. Той до-
бави, че това според него означава, че Бургас 
също е отличник в страната с такива успехи на 
младите хора.

„Има много неща, които се случват в Бургас и са 
обърнати към знанието, науката и младите хора. 
В този бюджет са планирани 100 000 лева за про-
грамата „Бургаски деца“. По другата програма – 
„Успешни студенти“, има 106 студенти, които са 
получили стипендии. Те са във важни направле-
ния – образование, наука, информационни тех-
нологии, студентите от НХА и други. На практика 
това са деца, които са върха на знанието в Бур-
гас“, заяви професорът.

Той добави като важна и програмата „Уча в Бур-
гас“, която ще стартира пилотно. С нея всички 
учебни заведения ще промотират добрите си прак-
тики с цел привличане на ученици и студенти.

„Това са моите мотиви, с които ще гласувам „за“ 
този бюджет“, уточни Сотиров. 

Председателят на Общински съвет – Бургас 
проф. Севдалина Турманова добави, че за пръв 
път място в бюджета намира и фонд „Наука“, кой-
то стартира от тази година с 50 000 лева.

Шефът на РУО-Бургас инж. Виолета Илиева, ко-
ято оглавява Комисията по образование определи 
бюджета като стабилен и модерен. Фактите, че ще 
се изграждат нови учебни корпуси, детски гради, 
че се разкриват нови паралелки в училищата го-
ворят, че броят на учениците нараства, а с това, 
че и градът се развива в правилна посока.

Кметът Димитър Николов:  
„Ще гарантираме 
сигурност и развитие“

Проф. Севдалина Турманова благодари на колеги-
те си за търпението по време на дългата сесия

Порязаха парите за НПО-та, 
едни въртели купони, други - 

предизборни кампании 

106 отлични студенти получават 
общински стипендии

Владимир Павлов предложи прех-
върлянето на средствата

Проф. Сотир Сотиров (вляво) изрази задоволство от бюджета за образование и наука. 
Колегите му Тони Минасян, Борис Ангелов и Иван Гаврилов (от ляво надясно) похвалиха 
съответно средствата за култура, здравеопазване и развитие на икономиката



ниците с думите, че всеки, 
който ще подкрепи изграж-
дането на детската болница, 
да подкрепи бюджета. Кме-
тът изброи още, че предстои 
създаване на хирургически 
корпус към КОЦ-Бургас; за-
купуване на важна медицин-
ска техника, сред които и ро-
бот, извършващ животоспа-
сяващи операции; нови кор-
пуси в училищата; нови дет-
ски градини в Меден рудник, 
Възраждане и Горно Езеро-
во; нови улици, ремонти на 
настоящи, изграждане на 
тротоари, след ремонтите 
на ВиК-Бургас.

„Аз съм убеден, че повече-
то ще притъпят предизбор-

ните емоции и ще подкрепят 
бюджета. Призовавам ви да 
подкрепите този бюджет, за-
щото той е необходим. Няма-
ме грандиозни проекти тази 
година, но заложеното в бю-
джета е много важно“, за-
върши Николов.

Общински съветници от 
всички политически сили 
взеха участие в дебатите с 
коментари, предложения и 
словесни престрелки с опо-
ненти. 

Бюджетът все пак бе при-
ет с голямо мнозинство от 
гласувалите съветници. 42 
подкрепиха със „за“, дока-
то само шестима гласуваха 
„против“. Един от съветници-

те се „въздържа“ от гласува-
не. Георги Маринчев поиска 
предварително изпълнение 
на бюджета, което бе под-
крепено от колегите му.

„Годината ще бъде изклю-
чително трудна, но не и без-
надеждна. Бургас има сили-
те да се възстанови и про-
дължи своето развитие. 
Това е бюджетът на Бургас 
и бургаските граждани. Бла-
годаря ви за подкрепата“, 
коментира кметът на общи-
на Бургас Димитър Николов 
след вота.

Председателят на Общин-
ски съвет – Бургас проф. Се-
вдалина Турманова също 
благодари на колегите си.
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Обичайно гласуването 
на бюджета не мина и без 
политически престрелки 
между управляващи и опо-
зиция. 

Първа думата взе пред-
седателят на комисията по 
Бюджет и финанси Краси-
мира Маркович от ГЕРБ. Тя 
се обърна към колегите й от 
БСП, които ден преди бю-
джета обявиха, че ще гла-
суват „против“ бюджета. 
Като една от причините бе 
изтъкната липсата на про-
зрачност. Именно с това 
започна Маркович.

„Над 300 страници до-
клад като за дипломна ра-
бота или дисертация, а вие 
говорите за липса на про-
зрачност. В него са опи-
сани много подробно раз-
ходите, приходите и прио-
ритетите. Мотото на тазго-
дишния бюджет е възста-
новяване и устойчивост от 
тежката 2020-а. Тя беше го-
дина, в която поехме гри-
жа не само за гражданите 
на Бургас, но и за тези от 
областта. Бюджетът е кон-
сервативен , реалистичен. 
Здравеопазването е прио-
ритет номер 1, важни са и 
социалните дейности, об-
разованието, развитието 
на условията за бизнеса в 
града. Ние не увеличава-
ме местните данъци и так-
си, а правим тежка админи-
стративна реформа. Всичко 
това се прави в подкрепа 
на гражданите на Бургас“, 
каза Маркович.

Тя обясни, че 5 милиона 
от дълга, който групата на 
БСП коментира са неусво-
ен кредит от 2020-а, а дру-
ги 5 милиона са за преас-
фалтиране и изграждане 
на нови улици и тротоари 
след като ВиК направи сво-
ите ремонти по подземната 
инфраструктура. 214 хиляди 
лева се отделят за цялост-
ния ремонт на Етнограф-
ския музей и уличката на 
занаятите.

Интересно сравнение об-
щинският съветник от СДС 
и заместник-председател 
на Общински съвет – Бургас 

Станимир Апостолов.
„Държавният бюджет се 

гласува със закон, а об-
щинските бюджети са него-
вите деца. Явно бургаският 
е най-примерен, тъй като в 
ресорната комисия преми-
на без дебат. Когато преди 
13 месеца приехме бюдже-
та за 2020-а едва ли предпо-
лагахме какво ни чака. В та-
къв момент бе важно прие-
мането на бързи решения и 
мерки. Бяхме пример в на-
чалото на коронавирусната 
пандемия. Това не е само 
моя оценка, а и на куп ме-
дицински светила. Този ко-
варен враг преобърна еже-
дневието ни, а бюджетът 
беше поставен под съмне-
ние. Той устоя на натиска 
и без да се приема дълг, 
изпълнихме всички важни 
дейности. Това доказа, че 
консервативният подход 
работи. Тазгодишният бю-
джет е първи, който се съз-
дава в такава ситуация, ко-
гато е трудно предвидимо 
какво ще се случва. Въпре-
ки извънредната обстанов-
ка, той следва развитие на 
здравеопазването, образо-
ванието, социалните дей-
ности, развитие на градска-
та среда, условия за бизне-
са в индустриалните зони“, 
каза Апостолов.

Важен според него е 
предвиденият резерв при 
евентуален пик на корона-
вирусната пандемия. Над-
граждат се и инвестици-
ите в приоритетните сфе-
ри. Затова той заключи, че 
бюджетът е балансиран и с 
предпоставка за добро фи-
нансово управление. По-
добно мнение изказаха още 
арх. Петър Статев и д-р Бо-
рис Ангелов от ГЕРБ по вре-
ме на дебатите.

Пръв думата от опозици-
онерите взе Йордан Геор-
гиев от БСП.

„Много точно са опреде-
лени приоритетите и те от-
говарят на потребности-
те на гражданите. Поздра-
вявам екипа на Красимир 
Стойчев и Златина Караи-
ванова. За съжаление не 

мога да подкрепя бюджета 
заради политическото ре-
шение на партията. Много 
мога да кажа по него, но 
ще изпадна в противоречия 
с партията, която предста-
влявам“, шокиращо откро-
вен бе той.

Кметът Николов побърза 
да му благодари за искре-
ността в изказването.

„Аз считам, че съм из-
бран от гражданите на Бур-
гас, но партийната ми дис-
циплина ми забранява да 
гласувам за бюджета“, до-
бави Георгиев.

Веднага след него Иван 
Гаврилов от ГЕРБ се по-
шегува, че след думите му 
няма смисъл да се обсъж-
да повече бюджета. 

„В тези тежки времена на 
световна здравна и иконо-
мическа криза средствата 
не достигат и сигурно ще 
има недоволни. В този бю-
джет обаче ясно се вижда 
визията на кмета за разви-
тието на града. Очаква се 
след масовата ваксинация 
наесен да се върнем към 
нормален начин на живот. 
Важни са инвестициите за 
индустриални зони и при-
вличане на нови инвестито-
ри. Преди една година при-
ветствах структурните про-
мени, които настъпиха и се 
потвърдиха с добрия турис-
тически сезон, който има-
хме. Сега е добре, че има-

ме съкращаване на разхо-
ди с 1.6 млн. лв. за общин-
ска администрация. Обра-
зованието е важно, че е 
приоритет, тъй като е и на-
ционален приоритет. Това 
е смел и амбициозен бю-
джет, който се съобразява 
с обстановката, но продъл-
жава и целите в програмата 
на кмета“, заяви в изказва-
нето си той.

Реакцията на опозицията 
не закъсня. Христо Панай-
отов като икономист се на-
гърби да предаде позиция-
та на БСП по темата. 

„Свършена е работа по 
бюджета, която не може 
да се отрече. Той е балан-
сиран. Бюджетът обаче е 
„за всекиго по нещо пре-
ди избори“, той не подпо-
мага малкия и среден биз-
нес, не осигурява развитие 
на нито един икономически 
сектор, не подпомага хора-
та при облекчаване на ад-
министративни услуги, не 
подпомага раждаемостта“, 
тези и още аргументи из-
брои Панайотов.

Вечното острие на ГЕРБ 
Бойчо Георгиев мълние-
носно отвърна на Панай-
отов, че изказването му е 
било несъществено, а по-
скоро политическо и пре-
дизборно. 

„Говорите това, което ви 
е наредено от централата 
на партията. Не предлага-

те нищо конкретно. Помним 
какво става при управле-
ние на БСП – кризи. Ние в 
ГЕРБ сме бюджетари – уче-
те се от нас. Поздравявам 
кмета, защото направи не-
възможното в тази обста-
новка общината да върви 
напред“, каза той.

Веселин Пренеров не 
пропусна да се включи по 
темата. Той заяви, че раз-
бира политическата логи-
ка в думите на Панайотов 
и че това са заръките от 
София.

„Вие казвате, че Бургас 
бил умиращ град, застаря-
ващ. В кои градове се стро-
ят нови градини и училища, 
не достигат местата в учи-
лищата, къде има бум на 
строителство на жилищни 
блокове, къде се купуват 
толкова апартаменти? Бур-
гас е абсолютно притегате-
лен град за хора от Айтос, 
Карнобат, Сливен и Ямбол, 
които искат да работят и 
живеят тук“, поясни общин-
ският съветник от ГЕРБ.

Той и колегата му Тони 
Минасян изразиха задо-
волството си от средства-
та, които Общината отделя 
за култура.

„Пандемията засегна кул-
турния живот в цял свят. 
Въпреки превратностите 
на времето, успяхме да за-
пазим основната рамка на 
културния календар на Бур-

гас“, заяви бургаският ак-
тьор и общински съветник.

Живко Табаков от ДБГ 
се включи късно в дебати-
те. Той отчете, че в бюдже-
та има липси и добави, че 
миналогодишният бе под-
крепен от тях, тъй като над 
15 техни искания са влез-
ли в него.

„Решението на нашата 
група е ние да подкрепим и 
този бюджет. Сигурен съм, 
че можеше да се предло-
жат много по-добри мерки. 
Сигурен съм, че и голяма 
част от средствата няма да 
удовлетворят голяма част 
от бургазлии. Като дясно-
мислеща партия за нас е 
важно градът да продъл-
жи да се развива. Затова 
смятам, че е важно да под-
крепим Бюджет 2021“, каза 
Табаков.

Единственият предста-
вител на ДПС в местния 
парламент Шерафет Мех-
мет също даде съгласието 
за бюджета и похвали ад-
министрацията, че се отде-
лят средства за населени-
те места извън общинския 
център.

Едно от остриетата на 
опозицията в Общински 
съвет – Бургас Константин 
Бачийски, този път не бе от 
най-активните. Той зададе 
няколко въпроса, сред ко-
ито такива, свързани с ре-
монти на улици и подмяна 
на ВиК инфраструктура, на 
които му отговори замест-
ник-кметът инж. Чанка Ко-
ралска. Бачийски се поин-
тересува и от това, че и в 
сегашния, и в миналия има 
големи депозити, но пък не 
пропусна да атакува упра-
вляващите, че са превър-
нали защита на бюджета в 
конгрес на БКП.

„Това са 26 477 172 лв. 
преходен остатък от целе-
ви средства от държавния 
бюджет, които не са били 
изхарчени. През 2021-ва ще 
се финансират същите дей-
ности, за които са били пре-
доставени“, отговори за-
местник-кметът Красимир 
Стойчев.

Политически престрелки между 
управляващи и опозиция по време на вота

БСП гласуваха „против“ бюджетаОт ГЕРБ ги обвиниха в политическо говорене

Живко Табаков и колегите му от ДБГ под-
крепиха бюджета

Константин Бачийски имаше пита-
не за ремонти на улици

Заседанието се проведе онлайн, въпреки недоволството на част от опозицията



Михаил КОЛЕВ

Бюджет 2021 на общи-
на Средец бе официално 
приет. За него гласуваха 
11 съветници и нито един 
въздържал се или про-
тив. Финансовата му 
рамка е 22 млн. лева, ко-

ето е с 18,5% повече от 
предходния. Целевата 
субсидия за капиталови 
разходи ще е 1 250 000 
лева, нейното увеличе-
ние е с 12%. „Парите та-
зи година ще бъдат насо-
чени в една посока – 
свиване на разходите“, 

заяви кметът на община 
Средец инж. Иван Жа-
бов. Основната цел ще 
бъде подкрепа и грижа 
за хората, ще се обърне 
специално внимание на 
здравеопазването, об-
разование, социални ус-
луги. 

„Също така много ва-
жно е, че в този бюджет 
има гарантирани сред-
ства за култура, спорт и 
всички важни сфери за 
развитието на града“, 
добави още Жабов.

Планиран е ремонт на 
парка в града, който ще 
премине през три етапа. 
Тази година ще се под-
менят осветителните те-
ла и пейките. Сред голе-
мите обекти е ремонт на 
читалището в Дебелт

Ще бъдат рехабилити-
рани улиците „Атанас 
Манчев“, „Септемврий-
ци“ и „Георги Бенков-
ски“, както и част от ули-
ците „Бачо Киро“, „Ва-
сил Левски“ и „Осми 
март“.

Пари са заделени и за 
пътища от четвъртоклас-
ната пътна мрежа. Това 
са пътят между Суходол 
и Русокастро, Орлинци - 
Загорци, както и отсеч-
ката Средец - Белила – 
Проход. Ще бъдат почис-

тени и храстите по тях.
На 4 март започва и 

ремонтът на най-голямо-
то училище в общината 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий“. 

Един от най-наболели-
те проблеми за града е 
средното дере, което 
при обилни валежи ви-
наги предизвиква навод-
нения в града. Затова 
Общината ще направи 
актуализация на проекта 
и ще кандидатства за 
финансиране, в размер 
на 1,5 млн. лева, по про-
грама на Министерство-
то на държавната поли-
тика при бедствия и ава-
рии. 

През тази година не се 
очаква повишение на 
местни данъци и такси, с 
изключение на таксата 
за товарни камиони, ко-
ито преминават през 
пътни отсечки на терито-
рията на общината и раз-
биват асфалтовото по-
критие.

„Благодаря на всички, 
които гласуваха Бюджет 
2021. Това, което сме за-
ложили като програма, 
ако го изпълним в края 
на годината, ще бъдем 
много горди от постигна-
тото“, каза още кметът 
на община Средец. 

В Средец приеха бюджет  
в подкрепа и грижа за хората
4 Финансовата му 
рамка е 22 млн. лева

4 Приоритет са 
здравеопазването, 
образованието и 
социалните услуги
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ОбщинИ

Михаил КОЛЕВ

Опозицията в Общинския съвет на 
Средец напусна гласуването на Бю-
джет 2021. Представителите на БСП 
и СДС, които са в коалиция против 
управляващото мнозинство от ГЕРБ, 
си тръгнаха демонстративно от за-
лата точно преди приемането на Бю-
джета на общината. Единствен от 
тях остана седесарят Лало Гюлев. 
Според Иван Кичев от социалисти-
те, бюджетът за 2021 година на об-
щина Средец е „трайно последова-
телен в увеличаването на бюджет-
ния дефицит“. 

Той допълни, че разходите, пред-
видени в него, надвишават приходи-
те, и то значително - като загубите 
са в размер на 2 224 000 лева. Преди 
напускането на заседателната зала 
Кичев се обърна и към общинските 
съветници от ГЕРБ, иронизирайки 
ги, че не са взели активно участие в 
дебата по Бюджета.

„Един човек може да загуби свой 
близък, пари или време, но загуби 
ли достойнството си – той вече е не 
никаква личност и от него няма сми-
съл“, остро се изказа социалистът. 

Друг от представителите на опози-
цията - Георги Вълчев от СДС, опре-
дели бюджета като „бюджет на 
външните заеми“, които са в размер 

на 1 857 000 лева.
В емоционално изказване негови-

ят съпартиец Димитър Янков, разо-
чарован от случващото се покрай 
дебатите за бюджета и най-вече от 
факта, че няма да бъдат пренасоче-
ни пари за ремонт на МБАЛ-Средец, 
заяви: „ние сме пародия на общин-
ски съвет“.  

При правото си на отговор кметът 
на община Средец инж. Иван Жабов 
каза, че подобна проява от страна 
на опозицията не е прецедент и това 
ще се случва и занапред, затова и 
не е изненадан от действието им. 
Той бе категоричен, че дефицитът в 

общинския бюджет не е толкова, 
колкото „корифеите в икономиката“ 
го посочили и затова критиките им 
са неоснователни.

„Всяка година специализираните 
органи ни извършват финансов одит. 
Вчера получихме протокол от тях, в 
който пише, че за четвърта година 
дефицитът ни коренно намалява. То-
ва означава, че ние добре се спра-
вяме с финансите на общината. И 
ако вървим така, следващата година 
се очаква да влезем в максимална-
та рамка, определена от Министер-
ството на финансите, чрез държав-
ния бюджет“, каза още Жабов. 

„Ако успеем да постигнем това, което сме зало-
жили, ще бъдем много горди в края на 2021 годи-
на“, коментира кметът инж. Иван Жабов

Бюджетът бе приет с 11 гласа 
„за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“

Иван Кичев от БСП отново остро критикува упра-
вляващите в Средец

Опозицията напусна демонстративно гласуването му

Съветниците от БСП и СДС изразиха категорично своята позиция

Георги рУСинОВ

Избран е обществен посредник 
на Бургас. Това отново е досе-
гашният - Тодор Стамболиев, кой-
то получи 40 гласа „за“ от 46-те 
гласували общински съветници. 
Опонентът му Пенка Паспалева 
получи доверието на шестима от 
тях.

Комисията в състав: Иво Баев, 
Станимир Апостолов, Диян Геор-
гиев, Евелина Михалева и Йор-
дан Георгиев, проведе избора 
при висока избирателна актив-
ност. „От 51 общински съветници 
гласували са 46. Трима не са да-
ли вота си по уважителни причи-
ни, двама не се явили“, заяви 
председателят на Комисията Иво 
Баев.

„Пожелавам успешен мандат 
на г-н Стамболиев и нека в него-
вата работа го съпътства състра-

дание и съчувствие 
към гражданите и не-
примиримост към на-
рушенията на зако-
на“, заяви юристът.

Председателят на 
Общински съвет – 
Бургас проф. Севда-
лина Турманова бла-
годари на колегите си 

за високата избирателна актив-
ност. Пожела и успех на общест-
вения посредник.

„Нека бъде винаги на разполо-
жение на гражданите и да изпъл-
нява достойно работата си“, каза 
тя.

Стамболиев също се включи в 
онлайн заседанието и благодари 
за избора на съветниците.

„Вълнувам се много. Резултатът 
е неочакван за мен. Благодаря за 
активността на съветниците. По-
лученото доверие дава висока 
оценка за работата ми като външ-
на институция и ме натоварва с 
огромна отговорност, която оба-
че аз смятам да оправдая. Няма 
да разочаровам вас и граждани-
те“, емоционално се обърна той.

Тодор Стамболиев отново ще е обществен посредник на Бургас

Тодор Стамболиев бе преизбран за 
втори мандат

46 общински съветници гласуваха при избора на обществен посредник



Михаил КОЛЕВ

Новото ръководство на 
ПФК „Нефтохимик“ е с ам-
бицията да развива много 
сериозно ДЮШ на клуба. 
Предстоят структурни про-
мени в школата, като в съв-
сем скоро време ще бъдат 
въведени нови, модерни 
методи на тренировки, как-
то и на цялостния процес 
на функциониране на това 
звено. По този начин ще се 
търси оптимизация на про-
цесите и развитие на мла-
дите футболисти. 

Всички възрастови групи 
ще продължат да тренират 
и да се подготвят, ще се 
търси и силно представяне 
на наборите U 15 и U 19, ко-
ито участват в елитните гру-
пи в своите възрасти. На 

работа ще бъдат назначе-
ни и нови треньори, които 
ще отговарят на новите из-
исквания. 

Ръководството на друже-
ството ще бъде в постоянен 
контакт с родителите на 
учениците и е готово да об-
съжда и приема всякакви 
нови предложения за функ-
ционирането на ДЮШ. То-
ва може да става на фейс-
бук страницата, както и на 
телефон 0892 29 76 69. По-
стоянната комуникация и 
диалог ще бъде една ново-
стите в работата на школа-
та. 

На официалния сайт на 
клуба, както и на фейсбук 
страницата ще бъде публи-
кувана постоянно актуална 
информация за графика на 
тренировки, както и за по-

стигнатите резултати от вся-
ка една възрастова група. 

Месечните такси няма да 
бъдат променяни и ще са в 
размер на 50 лева. Ръко-
водството има амбиция да 
превърне ДЮШ на „Нефто-
химик“ в една модерна 
структура, която да създа-
ва нови футболисти, които 
пък да се интегрират по-
късно и в мъжкия футбол.
Ще се дава равен шанс на 
всеки, който иска да трени-
ра и да се развива. 

Дисциплината, трудолю-
бието и раздаването в тре-
нировъчния процес ще бъ-
дат стимулирани и поощря-
вани. Въпреки временните 
трудности, ръководството 
на клуба гарантира пълна-
та обезпеченост при рабо-
тата на школата.

Михаил КОЛЕВ

Промени настъпиха в упра-
вителния съвет на футболния 
„Черноморец“ (Бургас). В ре-
диците му влязоха трима нови 
души. Това са проф. д-р Дими-
тър Вергиев, денталният медик 
д-р Ерхан Салиев и собствени-
кът на „Трансвагон“ Васил Да-
нов. До този момент и трима-
та помагаха финансово на от-
бора, детско-юношеската шко-
ла и по облагородяването на 
стадиона. Благодарение на тех-
ните усилия бяха привлечени и 
няколко спонсори, като се оч-
аква в най-скоро време още 
финансови благодетели да под-
помогнат „акулите“. 

Пари ще дойдат и от новоот-
крита дентална лаборатория за 
протези и зъбни импланти в Со-
фия, собственост на д-р Сали-
ев и неговият турски съдруж-
ник Алпер Темел, като част от 
приходите ще отиват за бурга-
ския клуб. Д-р Салиев бе зъбо-
лекарят, който оправяше зъби-
те на световни кинозвезди, 
участващи в заснемането на 

филма "Непобедимите" в Бъл-
гария. Сред неговите пациенти 
бе и Силвестър Сталоун.

Политиката на „Черноморец“ 
е да бъдат привлечени колко-
то се може повече спонсори, 
които да подпомогнат с не до-
там големи суми тима в битка-
та му за Втора лига. 

До този момент при „акули-
те“ финансовата ситуация е по-
вече от добра. Клубът няма ни-
какви финансови задължения, 
като всички заплати и премии 
на играчите са изплатени.

В спортно-технически план 

отборът се подготвя за госту-
ването си на „Димитровград“. 
Двубоят е тази събота от 14 ча-
са. Наставникът Малин Орачев 
няма да може да разчита на 
двама основни футболисти – 
Антон Спасов и Мариян Тонев. 
Те пропускат мача заради на-
трупани жълти картони. 

„Черноморец“ продължава 
да се намира на първо място 
във временното класиране на 
Трета югоизточна лига. „Акули-
те“ имат в актива си 47 точки, 
с пет повече от втория „Мари-
ца“ (Пловдив).

Волейболният „Нефтохимик 2010“ 
постигна драматична победа в тур-
нира за Купата на България. Бургаз-
лии победиха с 3:2 (30:32, 22:25, 25:22, 
25:21, 15:11) като гости „Локомотив“ 
(Пловдив) в четвъртфинален сблъ-
сък. С победата „Нафтата“ си осигу-
ри място във финалната фаза на над-
преварата. За играчите на Николай 

Желязков най-резултатен бе Нико-
лай Николов с 24 точки (3 аса, 5 бло-
кади), Жани Желязков се разписа с 
15 точки (1 блокада). Илия Петков 
приключи с 13 точки (1 блокада). 
Днес от 18:00 часа бургазлии госту-
ват на „Монтана“ в двубой от 11-ия 
кръг на Националната волейболна 
лига „Суперлига“.

„Нефтохимик 2010“  
би след драматичен обрат

Рокада в УС на „ЧеРномоРец“

Чф ВОЛЕЙБОЛ
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Георги рУСинОВ

297 000 лева са отделени 
за финансиране на спортна-
та програма на Бургас. То-
ва стана ясно при гласува-
нето бюджета на общината 
за 2021-ва. Темата предиз-
вика дискусия сред част от 
съветниците свързани със 
спорта в града.

Манол Тодоров от ДБГ из-
каза притеснението си, че 
някои традиционни меро-
приятия в спортния кален-
дар на града, този път не по-
падат в него. Затова той 
предложи средствата да се 
увеличат с още 50 000 ле-
ва.

Кметът Димитър Николов 
побърза да обясни, че в бю-

джета се предвижда да има 
буфер и за спорта.

„Никой не може да каже 
до кой месец ще са ограни-
чителните мерки. Когато 
имаме повече яснота, ще 
предложим в актуализира-
нето на бюджета конкретни 
цифри за конкретните спорт-
ни събития. Искам само да 
напомня, че Бургас дава 
доста пари за спорт. Почти 
е нямало сесия, в която да 
не осигуряваме средства за 
участия по подготовка за 
първенства на дадени клу-
бове или индивидуални 
спортисти. Опасявам се, че 
сумата от 50 000 лева няма 
да е достатъчна. Ние сме го-
тови с по-голяма дори, но 
трябва да имаме яснота, до-
като стане време за акту-
ализиране“, заяви кметът.

Председателят на Спорт-
ната комисия Йордан Геор-
гиев и заместникът му Геор-
ги Маринчев също внесоха 
повече яснота по темата с 
парите за спортния кален-
дар.

След разясненията Манол 
Тодоров коментира, че е 
удовлетворен от отговорите 
и от факта, че е предвиден 
буфер за дофинансиране.

Близо 300 000 лева са заделени  
за спортния календар на Бургас

ФУтБОЛ

Проф. д-р Димитър Вергиев (на заден план) е един 
от новите членове на УС в клуба

Играчите на тима се подготвят за гостуването на „Димитровград“ тази събота

Три нови лица 
влизат в 
управлението 
на „акулите“

Манол Тодоров повдигна въпроса за спортната 
програма

Областният управител на област с администра-
тивен център гр.Бургас на основание § 4к, ал.6 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона 
за собствеността и ползването  на земеделските 
земи (ПЗР на ЗСПЗЗ)  и чл.28, ал.8 от Правилника 
за прилагане на ЗСПЗЗ съобщава, че със заповед 
№ РД-09-6 от 03.02.2021г. е одобрен план на но-
вообразуваните имоти  и регистър към него на зе-
меделски земи, предоставени за ползване на граж-
дани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 
за селищно образувание „Брястовете“, землище 

с. Брястовец, община Бургас, област Бургас.
Планът на новообразуваните имоти е изложен в 

Център за административни услуги „Изгрев“ при Об-
щина Бургас.

Жалби срещу одобрения план на новообразува-
ните имоти могат да се подават от заинтересувани-
те лица чрез областния управител пред Администра-
тивния съд в 14-дневен срок от съобщаването на 
заповедите в “Държавен вестник”.

Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник” 
бр. 16 от  23.02.2021 г.

Областният управител на област с администра-
тивен център гр.Бургас на основание § 4к, ал.6 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона 
за собствеността и ползването  на земеделските зе-
ми (ПЗР на ЗСПЗЗ)  и чл.28, ал.8 от Правилника за 
прилагане на ЗСПЗЗ съобщава, че със заповед № 
РД-09-7 от 03.02.2021 г. е одобрен план на новоо-
бразуваните имоти  и регистър към него на земедел-
ски земи, предоставени за ползване на граждани, 
въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за мест-
ност „Сухото дере“, землище кв. Банево, гр. Бур-

гас, община Бургас, област Бургас.
Планът на новообразуваните имоти е изложен в 

Център за административни услуги „Освобождение“ 
при Община Бургас.

Жалби срещу одобрения план на новообразува-
ните имоти могат да се подават от заинтересувани-
те лица чрез областния управител пред Администра-
тивния съд в 14-дневен срок от съобщаването на за-
поведите в “Държавен вестник”.

Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник” 
бр. 16 от  23.02.2021 г.

ОБЯВа ОБЯВа

ДЮШ  на „Нафтата“  
ще се развива по модерен начин
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в бургас

Георги РУСИНОВ

Дни преди 1 март бур-
газлии масово се втурна-
ха на шопинг за мартени-
ци. Търговците започнаха 
да се разполагат по пло-
щад „Тройката“ още в на-
чалото на февруари. 

Хората използваха ху-
бавото време след студе-
ните дни, за да излязат на 
разходка, а с това и да се 
подготвят за подаряване-
то на мартеници на близ-
ки и семействата си. Впе-
чатление прави, че мерки-
те за сигурност са спазе-
ни и са осигурени доста-
тъчно широки коридори 
между редовете от търго-
вци. Дали се спазва дис-
танция от посетителите 
обаче е друг въпрос.

Продавачите на мар-
теници споделят, че оче-
видно клиентите им не 
се притесняват от коро-
навируса.

„Повечето са без мас-
ки, докато ние носим, но 
какво да се прави? Така 
са си преценили“, споде-
ля една от тях.

И тази година не липс-
ват по-модерни моде-
ли мартеници – правени 
с тел, с много цветове и 
т.н. Търговците обаче са 
категорични, че най-мно-
го се купуват традицион-
ните мартеници от бяло и 
червено с по-дебели пле-
тки, както и Пижо и Пен-
да, които се закачат за 
дрехите.

Бургазлии на шопинг за мартеници

Дона МИТЕВА

Символично продължение 
на дългогодишното изложе-
ние на „Българската Баба 
Марта“, което години наред 
се провеждаше в Дома на 
Нефтохимика, макар и са-
мо с един щанд на автога-
ра „Юг“ има и тази година. 
Ръчно изработени авторски 
мартенички от естествени 
материали могат да си за-
купят всички пътници и пос-
рещачи.

„Идеята да бъде върна-
та традиционната марте-
ница, намери почва и се-
га все по-често в Бургас се 
срещат мартеници, близки 
до традицията, изработени 
от вълна и други естестве-
ни материали“, коментира 
Красимира Краева, основа-
телка на „Българската Ба-
ба Марта“.

„Покрай ограниченията 
тази година  продажбата 
през интернет върви мно-

го добре“, казва майсторка-
та. Продава се на едро и на 
дребно. Но сравнено с пре-
дходни години търговията 
върви слабо.

„Хората не излизат по ули-
ците както бе преди панде-
мията. Надяваме се, че както 
обикновено се случва – в по-
следния момент ще тръгнат 
бургазлии да купуват. Осо-

бено сега, когато предстоят 
почивни дни“, обяснява май-
сторката на мартеници.

Все по-често се търсят 

мартеници за дома, както 
венеца за Коледа.  Нещо във 
формата на сувенир. „Мно-
го от купувачите споделят, 
че искат да избягат от кича 
на ръката си да носи човек 

десет – петнадесет марте-
ници. Затова избират една 
– голяма, например Пижо и 
Пенда, изработени от въл-
на и с паричка и я закачат в 
дома или в офиса“, обясня-
ва Краева.

Тази година е хит сред то-
ва, което тя предлага - бур-
канче със свещ от пчелен 
восък, около гърлото му има 
вързана мартеница, а вътре 

в него -  зърна от кафе. Ка-
пачката пък е с усмихнато 
човече.

Българската шевица също 
присъства при ръчно изра-
ботените мартеници – тя е 
във формата на гривна, ко-
лие или пък брошка. Търсят 
се от купувачите изработени-
те от плъст мартеници, а за 
децата има и направени мо-
ливи с мартеничка.

Българска шевица - основен елемент 
при авторските аксесоари

Излезе от печат книгата със сценарии „От 
раклата на баба“, която е едно невероятно 
пътешествие в страната на обичаите и тра-
дициите на Бургас и Одрин. Тя е част от дей-
ностите по проект с номер CB005.2.23.64 меж-
ду ДГ“Вълшебство“- град Бургас и училище 
„Мустафа Неджати“- град Одрин, по Програ-
ма за трансгранично сътрудничество Интер-
рег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 
2014TC16I5CB005 и включва разработени сце-
нарии за театрални реализации на обичаи и 
традиции от региона, които бяха разработе-
ни от професинални сценаристи. 

Общата цел на проекта е засилване на тран-
сграничния капацитет за сътрудничество в об-
ластта на устойчивия туризъм, базиран на об-
щото културно наследство. Специфичните це-
ли са: 1. Засилване на устойчивия туризъм в 
трансграничния регион посредством капита-

лизиране на общото културно наследство и 
2. Повишаване на трансграничното взаимо-
действие между поколенията чрез възстанов-
ки на обичаи и традиции.

Основната целева група на проекта са деца-
та на възраст 4-7 години, техните семейства и 
приятели в трансграничния регион между Об-
ласт Бургас и Провинция Одрин. Проектът ще 
им предостави знания за културното наслед-
ство на региона, неговите обичаи и традиции, 
като по този начин ще повиши стойността му 
като ценност за устойчив туризъм.

Магията на фолклора е тази пленяваща си-
ла, която ни кара да се чувстваме горди от ис-
торията и величието на нашия народ.

Предстои и последната активност по проек-
та, през която ще се реализират сценариите 
на професионална сцена от децата на парт-
ньорите по проекта.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма  
за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020,  

CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено 
на ДГ „ Вълшебство“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на 

становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Дона МИТЕВА

Около бургаското село 
Димчево се появиха лебе-
ди. Грациозните птици плу-
ват в наводнените по време 
на поройния дъжд на 13 яну-
ари ниви.

Обичайно тези птици пред-
ставляват атракция за хората 
в Поморие и най-вече на втора 
буна във Варна, където в море-
то се излива топла минерална вода.

Видеоклип, заснет от жителка на селото 
показва, че доста екземпляри са предпоче-
ли бившите ниви, които продължават да са 
под вода. „След влечугите, които водата из-
гони от зимовищата им, сега дойдоха пер-

натите. Тези поне са красиви“, коментират 
местните.

Вероятната причина лебедите да се заселят 
в нивите на Димчево е наличието на храна.

Над 75% от земеделските площи в земли-
щето на бургаското село са наводнени.

Дни преДи  
1 март 

Дядо запълва сам  
дупките между поморийски села

ФУрОр В 

мреЖ@та Лебеди плуват около Димчево
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