След повече от 5 часа дебати
Бюджет 2021 е вече факт Стр. 12-13
www.faragency.bg

Бургас, 26 февруари - 1 март 2021 г.

Водачите на листи
за вота през април
кой, къде, с кого в бургас

Ще видим ли достатъчно
авторитетни имена в тях
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 партии. Ако те бяха достатъчно сериозни, то Карадайъ щеше
да се впусне от Бургас в т.нар. лидерска битка, която ще
е престижна за партиите.
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Водачите на листи в Бургас за вота

Ще видим ли достатъчно авторитетни имена в тях

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 на-

чалото 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 обсъж-

Любен Дилов

даше вариант лидерът на
ДПС Мустафа Карадайъ да
е водач на листата.
В Централното оперативно бюро размишляваха върху като изчакваха водачите
на листи на останалите партии. Ако те бяха достатъчно

Ангел Джамбазки

сериозни, то Карадайъ щеше да се впусне от Бургас в
т.нар. лидерска битка, която
ще е престижна за партиите. Бургас винаги е престижен район за основните политически играчи.
След като стана ясно, че

водач на Демократична България няма да е Христо Иванов, Карадайъ отстъпи лидерското място на Севим
Али, който се ползва с доверието на структурите в областта и бе най-желан от тях
за водач. Втори ще е Еше-

Д-р Виктор Серафимов

Дъщерята на Красимир Премянов СЕК подкрепя ВМРО,
на видно място в листата на БСП влиза в листите им
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“. Изданието ни разполага с цялата подредба, утвърдена от „Позитано“ 20
Премянова заема мястото, което е отредено
за коалиционен партньор. Красимир Премянов държеше да уточни пред вестника, че тя е

Красимир Премянов

там по линията на гражданска квота, поканена
е лично от БСП. Ако БСП в Бургас получи четири 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, омъжена 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 Михалевска, която се харесва от актива в Кърджали.
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

СЕК ще подкрепи ВМРО за
настоящия вот на 4 април, като по места в листата на воеводите ще има представители
на СЕК. Това бе потвърдено и
от областния лидер на ВМРО
Георги Дракалиев.
Очаква се утре да се подпише политическото споразумение и да се обявят официално

Трима кандидати в битка за кметския стол в Трояново

имената на кандидатите, които влизат в листите. Неофициално стана ясно, че за лидера
на СЕК Георги Манев е отредено второто място.
„Утре ще стане ясно, след
като не ни регистрираха, оставаме в стария си формат“,
лаконичен бе той. През лятото СЕК се раздели с Обедине-

Избраха Живко Трупчев
за временен кмет на
руенското село Вресово
Ина ПЕТРОВА

Николай Николов
Силвия ШАТЪРОВА
ГЕРБ влизат в битка за
кметския стол на каменското село Трояново с
кандидат на „Републиканци за България“. Хората на
Цветанов са припознали
ветеринарен лекар и бивш
кандидат на селото за
кмет от СДС. ГЕРБ застават зад Галина Николова,
сега двубоят е между двама кандидати на управляващите и човек на втория
в партията на Бойко Бори-

Димитър Николов
сов - Цветан Цветанов.
Трима са общо
кандидатите за частичните местни избори, които ще се
проведат в неделя
в селото. Третият е
Димитър Николов,
син на предишния
кмет на Трояново Андон
Николов,
който почина. Димитър Николов е
издигнат от Инициативен
комитет,

Галина Николова

разчита на това, че хората познават баща му,
в момента е общински
съветник.
Николов бе кандидат
за кмет на Камено на
изборите през 2015 година. Тогава настоящият градоначалник Жельо Вардунски спечели
изборите с убедителна
победа.
Общо 900 са избирателите в селото, те
Бившият кмет на селото - Андон ще гласуват в две секНиколов
ции.

ните патриоти.
Днес бяха обявени имената
от гражданската квота, които
ще намерят места в листите
на ВМРО.
По непотвърдена информация листата в Бургас ще се
води от евродепутата Ангел
Джамбазки, третото място е
за Георги Дракалиев.

Досегашният
секретар
Живко Трупчев е новият временно изпълняващ длъжността
кмет на село Вресово. Решението 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. Според прокуратурата той опитал
да запали кабинета си, за да
няма доказателства. По обясненията на кмета, събраните
близо 30 хиляди лева за дърва
за огрев изгорели при инцидента. В хода на разследването 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 кметския управник. След прекратяване на пълномощията му се

стигна до избора на временно
изпълняващ длъжността кмет.
„Ние сме уведомени от Общинска избирателна комисияРуен, че са му прекратени
предсрочно правата, те са уведомили ЦИК, ЦИК уведомява
президента и той насрочва с
указ частични избори“, поясни
председателят на местния парламент Ешереф Ешереф.
По предварителна информация частичните избори в село
Вресово ще са на 27 юни.
Междувременно съветниците решиха да бъдат увеличени
заплатите на кмета на общината и на съставните селища с
10%. На сесията бе приета годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество. Бе актуализирана наредбата за размера на
местните данъци и такси, но
без да се променя размерът
им. Съветниците гласуваха още
да бъде продаден стар общински автомобил за 1480 лв. без
ДДС, както и амортизирани
контейнери тип „бобър“ на общината.
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през април - кой, къде, с кого

реф Ешереф - председател
на Общинския съвет в Руен,
третото място отива при Фатме Рамадан, която бе бивш
лидер на младежкото ДПС.
„За повече от два мандата ще се бори партията“, каза областният лидер на ДПС
Ахмед Сюлейман. Той заяви
пред „Черноморски фар“, че
бургаската структура се е
отказала от номинации заради 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

Инж. Петър Кънев

водач и това е инж. Петър
Кънев, „Демократична България-Обединение“ смятат
да поставят за свой водач
Иво Мирчев, един от тримата дебаркирали край „Росенец“.
„Изправи се! Мутри вън!“
също още не са обявили
своя първи в листата, найвероятно е това да е Живко
Табаков. Все още не е ясно
кой ще е първи и при хората на Слави Трифонов, като

Севим Али

там везните клонят към сценариста Ивайло Вълчев.
„Републиканци за България“ излъчиха д-р Виктор
Серафимов. Той е експерт
по медийно право. От 2016 г.
е член на Управителния съвет първо на Българското
национално радио, а впоследствие на Българската
национална телевизия. От
учредяването на ПП „Републиканци за България“ взима активно участие във фор-

мирането на структурите на
партията, като е избран за
административен секретар
и говорител.
Участвал е в редица работни и експертни групи към
Комисията по култура и медии към 42, 43 и 44 Народно
събрание.
Крайният срок за обявяване на листите на партиите
изтича на 2 март. Някои от
тях вече са подредени, а
други още се доизясняват.

Георги РУСИНОВ

Временно ще бъдат преустановени зелените коридори
за ваксинация, докато пристигнат нови количества ваксини. Това съобщи в началото на редовния брифинг за
актуалната епидемична обстановка у нас здравният
министър Костадин Ангелов.
Надеждата е във ваксината
на „Джонсън и Янсен“, допълни той.
Има тенденция за увеличаване на случаите на новозаболели. Но се увеличава и
броят на ваксинираните. Това отчете в началото на брифинга проф. Ангелов. „Надбягваме се с вируса и ще видим кой ще финишира пръв“,
посочи здравният министър.
За последното денонощие
новите случаи са 1733. На-

Дона МИТЕВА
„Дават по две флакончета
ваксини на личните лекари,
които са заявили. Не е да се
покрие всичко, което сме заявили повечето лекари. Две
шишенца са около двадесет
дози, за двадесет човека.“
Това коментира д-р Петко
Желязков - личен лекар и
председател на Сдружението 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 Бургаски регион. Причината е в това, че повечето ваксини са
раздадени на медицинските
центрове да т. нар. зелени
коридори.
В Камено, където д-р Желязков има практика, започна ваксинацията. „Има желаещи, направил съм организацията. Викаме хората и върви нормално и спокойно“, заключава лекарят.

"Черноморски фар" еАД
Издател:

Димитър Николов
Главен редактор:

„Ваксини за личните лекари в
областта има, друг е въпросът
колко идват да взимат“. Това
заяви д-р Георги Паздеров, директор 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 взимат по 2-3 флакона. Всеки ден
се правят нови списъци, имаме
мобилни екипи, социален патронаж. Всеки ден в зависимост
от това предния ден какви списъци са зададени, се прави преразпределение и се дава максималното. Те искат да идват
един път в седмицата“, каза
той.
Паздеров ги призова да са
по-активни, а не да слуша оправдания, че не им се разхождало.
„В кой век живеем? Идваш,
взимаш 2-3 флакона. Това са
ваксини за 20-30 човека“, добави директорът на РЗИ-Бургас.

правени са 12 066 теста, положителни са 14%. Най-много са новите случаи в София
- 464, следват област Пловдив със 139 и Бургас - с 94.
Увеличава се и броят на хората, които се лекуват в болница - 4202, от които 369 са в
интензивни отделения.
„Неприятно сме изненадани от поредната неспазена уговорка за доставянето
на оксфордската ваксина“,
съобщи още здравният министър. Преди ден стана ясно, че компанията няма да
достави предварително договорените дози за страната ни в срок.
„Уважаеми представители на „Астра Зенека“, нямаме нужда от вашата учтивост и вежливост, имаме
нужда от ваксини“, каза
Костадин Ангелов.

Получихме по две шишенца

Силвия Шатърова

крими
Хванаха
мъртвопиян
мъж зад
волана
Мъж е бил задържан
заради
шофиране
в
нетрезво състояние, съобщиха от пресцентъра на
Областна дирекция на
МВР-Бургас. В каменското село Кръстина служители от Районно управление – 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 образувано бързо производство.

Живко Табаков

Спират временно
Джипита не искали да се
зелените коридори разхождат за няколко флакона
за ваксинация
„Черноморски фар“
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24 учители от
Средецко
ваксинирани
с втора игла
Михаил КОЛЕВ
На 24 учители от община
Средец вече им е поставена
втората ваксината срещу коронавируса. Това съобщиха
от МБАЛ-Средец. Преподавателите са ваксинирани с
„Пфайзер“, а сега в лечебното заведение очакват дози
от ваксината на „Астра Зенека“. В момента се подготвят списъците за желаещите
да бъдат ваксинирани. Все
още не се знае тяхната точна бройка. Ваксинациите в
МБАЛ-Средец се извършват
в четири кабинета от четирима общопрактикуващи лекари.
До момента те са предали
списък в РЗИ-Бургас със 70
души, които са изявили желание за ваксина, а във втория бройката е 25. Очаква се
от Регионалната здравна инспекция в морския град да
съобщят кога ще има възможност записалите се да
бъдат ваксинирани.

МБАЛ „Сърце и Мозък“ и МЦ Европейска здравна грижа
гр. Бургас разкриват кабинети за ваксинация срещу COVID-19
Ваксинирането ще се извършва с предварително записване
Спешен център). Телефонът за предварително записване е: 056/703 003
МЦ „Европейска здравна грижа“ - Бургас ще
ваксинира всеки вторник
и петък от 15:00 ч. до
18:00 ч., след предварително
записване
на
056/841 514. Медицинският център се намира в жк.
„Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 27.
След доставянето на ваксините от РЗИ-Бургас,
гражданите ще бъдат информирани по телефона и
ваксинирането ще се извършва по реда на предварителното записване.

С цел да се спести времето за чакане на опашки,
да бъдат избегнати струпвания, както и да се прецизира планирането на дозите ваксини, бургазлии ще
могат да се ваксинират
след предварително записване по телефона.
МБАЛ „Сърце и Мозък“
- гр. Бургас, разкрива кабинет за ваксиниране
срещу COVID-19, който
ще работи по следния
график: вторник и четвъртък от 15:00 ч. до
18:00 ч. Адресът на здравното заведение е: бул. „Стефан Стамболов“ 73 (в сградата на УМБАЛ-Бургас до

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

Вестникът е носител на орден "Св. св. Кирил и Методий",
втора степен. Член е на Българската асоциация на регионал
ните медии (БАРМ).
"Черноморски фар" е
учредител и член на
Български медиен
съюз (БМС)
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Максим МОМЧИЛОВ

Обзор отдавна иска да
се отдели от Несебър като
самостоятелна община.
Искането му за отделяне е поне от 10 години.
Този път обаче се стигна
до кулминацията със заповед на областния упра-

вител на Бургас от 8 януари, в която той обяви: на
28 февруари ще се проведе референдум за обособяване на нова община с
център Обзор, състояща
се от града, както и селата Баня, Приселци, Емона,
Паницово, Раковсково и
Козница.

Как се създава нова община в България и дали се спазват законите?

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

Доц. д.п.н. Милена
СТЕФАНОВА
Има няколко закона, които тук ще се преплетат в една
мрежичка. Понякога решенията на легитимните институции са хванати в тази мрежа без възможност да се защитят, а понякога законовата мрежа им помага да удовлетворят частен, а не публичен интерес. Съсредоточете
се, няма да е лесно за разбиране, обаче се надявам да
събуди интерес извън вируса, епидемията, ваксините и
предстоящите парламентарни избори. Конкретният повод за размислите ми е новината, изтекла в някои медии преди два дни, че на 28
февруари заедно с частични
местни избори в част от община Несебър ще се проведе местен референдум с въпрос: "Подкрепяте ли искането 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 областния управител на област
Бургас.

Как се стигна до
тази ситуация?
Инициативен комитет се
регистрира и събира подписка от избирателите на посочените по-горе населени

места, че подкрепят провеждането на местен референдум. Подписката е внесена
в Общинския съвет на община Несебър, както повеляват
разпоредбите на Закона за
административното териториално устройство на Република
България, чл. 9.
Общинският съвет, както
е редът, проверява законността на подписката и ГРАО
потвърждава това. В едномесечния срок по ЗАТУРБ
Общинският съвет на свое заседание от 2 септември 2020
г. се произнася, като мотивирано отхвърля предложението за свикване на местен
референдум и създаване на
нова община.
Решението на Общинския
съвет е публикувано на сайта на общината. В седемдневен срок това решение е изпратено на областния управител, който в правомощията
си да контролира законосъобразността на решенията на
общинските съвети не го връща за ново обсъждане, защото не може да намери основания за незаконосъобразност,
но пише някакво писмо, чието съдържание ние не знаем. Има само следи в регистъра на местните референдуми на община Несебър, че е
получено.
След някаква преписка между институциите Общинският
съвет на община Несебър за
втори път разглежда искането за свикване на местен референдум. Отново не събира
необходимото мнозинство.
Отново решението е изпра-

* Доц. д.п.н. Милена Стефанова е магистър по социология и доктор по политология на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава местно самоуправление, сравнително местно самоуправление, сравнителна европейска публична администрация в специалност „Публична администрация“ на Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Ръководител на катедрата по публична администрация
(2003 – 2007), заместник-декан на Философски факултет (2007-2011), заместник-ректор на СУ „Св. Климент
Охридски“ (2011-2015). Изследователските й интереси и
публикации са насочени към сферата на местната власт
и самоуправлението в общините, процесите на децентрализация на държавното управление.
Специализирала е в университети в Холандия и
Ирландия. Като експерт участва в оценки на практики в
различни общини. Била е общински съветник в Столичен
общински съвет (2003 – 2007 г) и председател на комисията по Нормативна уредба и местно самоуправление.
Член е на Комисията по връчване на етикета за иновации и добро управление на общинско ниво към МРРБ и
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 самоуправление“ (2003), „Публичният интерес в управлението на местно ниво“ (2019).

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 надлежен ред. И след това на 8 януари се издава заповед на областния управител на област
Бургас за свикване на местен референдум в Обзор и
въпросните изброени по-горе
шест села. Тази заповед надлежно е публикувана на сайта на община Несебър.

Обаче
Юрист, специалист по конституционно и административно право, чието име не
публикуваме от съображения
за сигурност, казва, че:
- в заповедта на областния управител е извършено
недопустимо смесване на
процедурите за иницииране
и провеждане на референдум по реда на двата закона
- ЗАТУРБ и ЗПУГДВМС.
- от юридическа гледна точка ЗАТУРБ се явява специален закон по отношение на
ЗПУГДВМС, което означава, 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 община се изисква искане от едно
или няколко населени места, изразено чрез подписка
от най-малко 25 на сто от избирателите на тези населени
места до съответния общински съвет.
Искането се придружава
със становища на кметовете на населените места за
наличие на условията по чл.

8, ал. 1, а именно: наличие
на население над 6000 души
общо в населените места, които ще бъдат включени в общината; наличие на населено място - обединяващ център и др. В случая не е спазено изискването за 6000 души
население, като според закона, ако няма някое от условията, то решението е на
Министерския съвет.);
- в заповедта са посочени неправилни основания
за нейното издаване, като
всички те са по реда на
ЗПУГДВМС (Чолаков се позовава на член от Закона за
референдумите (чл. 32, ал. 3),
според който, ако общинският съвет не приеме решение
за насрочване на референдум, инициативният комитет
има право да поиска от областния управител да насрочи референдум, като този
член реферира към друг (чл.
27), описващ "подписка, съдържаща подписите на не помалко от една десета от гражданите с избирателни права в
съответната община".);
- допуснато е смесване
между процедурата за местна гражданска инициатива
по реда на чл. 46 ЗПУГДВМС
(чрез местна гражданска
инициатива гражданите правят предложения до общинския съвет, кмета на общината, на района или на кметството, или до областни или
регионални органи на изпълнителната власт за решаване на въпроси от местно
значение.
Местната гражданска инициатива се осъществява чрез
подписка, организирана от
инициативен комитет на територията на съответната община, район, кметство или населено място), процедурата за
иницииране на задължителен референдум от граждани-

те по чл. 27, ал. 2 (общинският съвет приема решение за
произвеждане на местен референдум, когато това е поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права в
съответната община, район
или кметство) и упражняването на правомощия от областния управител по чл. 32, ал. 3
ЗПУГДВМС, от една страна,
и инициативата на граждани по реда на чл. 9, ал.1, т.1
ЗАТУРБ (искане за създаване на община от едно или няколко населени места, изразено чрез подписка от наймалко 25 на сто от избирателите на тези населени места
до съответния общински съвет. Искането се придружава със становища на кметовете на населените места за
наличие на условията по чл.
8, ал. 1), която е специална
форма на гражданска инициатива; - според заповедта
на областния управител излиза, че Инициативният комитет
едновременно е организирал
три различни вида инициативи - гражданска инициатива
за местен референдум (по чл.
27, ал. 2 ЗПУГДВМС), местна
гражданска инициатива (чл.
46 ЗПУГДВМС) и специалната инициатива по чл. 9, ал. 1,
т. 1 ЗАТУРБ - това е юридически недопустимо положение,
което означава, че областният управител е издал незаконосъобразна заповед с грешни правни основания;
- по реда на чл. 9, ал. 1
ЗАТУРБ е недопустимо областният управител изцяло
да замести като решаващ орган общинския съвет, а само
да упражни контрол по законосъобразността - в едномесечен срок проверява искането и ако са спазени изискванията на закона, да предложи на общинския съвет да
вземе решение за провеждане на общ референдум в населените места, които следва
да формират новата община
в съответствие с изискванията 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 произвеждане на референдум (каквото е съдържанието на заповедта);
- поради специалния характер на процедурата по чл. 9
ЗАТУРБ няма правни основания областният управител да
приложи процедурата по чл.
32, ал. 3 ЗПУГДВМС, още по-

вече че не са налице и основанията по чл. 8, ал.1 ЗАТУРБ
относно размера на населението.
Поради изложените аргументи той е на мнение, че
заповедта на областния управител е незаконосъобразна и има основания да бъде
отменена. За да се случи
това обаче, трябва да се намеси административен съд.
За да се намеси административен съд, трябва някой да го сезира. Това може
да направи заинтересована
страна. Законодателството
не дефинира кои са в случая заинтересованите страни, това не може да направи
дори Общинският съвет на
Несебър, който два пъти се
е произнасял против.
Може да се обърне към
съда инициативният комитет, но той в случая е облагодетелстван и няма да го направи. Може всеки гражданин на община Несебър, ако
своевременно е разбрал за
заповедта и смята, че въпросът го засяга. Дали? Може да
се намеси прокурор, стига да
иска и да му стиска.
Конституцията на Република
България признава правото на териториално самоопределяне и на местно самоуправление. Специалните
закони разписват условията и реда това да се случва. В случая очевидно за пореден път се цели лавиране
между вратичките в законите, за да се удовлетвори нечий частен интерес в ущърб
на публичния.
Публичният интерес не
само на гражданите на община Несебър, но и на всички нас повелява – ефективна
управленска и демократична
система. Само че колкото помалки 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 община? Най-вероятно да. Защото
законодателството ни и институциите, които са въвлечени в този процес, са такива, каквито са.
Да припомним, че през
2015 година беше създадена 265-ата българска община Сърница. На основание на
резултатите от местен референдум, проведен през 1997
г.! Когато някому изнася и
както му изнася.
Политически или бизнес
интереси стоят в основата,
предстои да видим.
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стоят в основата за референдума в Обзор
равител е различна.
Предлагаме ви становището на доц. Милена
Стефанова*, бивш ръководител на катедра
"Публична администра-

Заповедта на Вълчо
Чолаков идва след двукратен отказ на Общинския
съвет в Несебър да допусне свикване на местен референдум и създаване на нова община.
Решението на губернатора се базира на два закона - Закон за административно-териториалното устройство на Република

България (ЗАТУРБ) и на
Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
(ЗПУГДВМС), по-известен като Закона за референдумите.
Дотук добре, но юристи оспорват законосъобразността на заповедта
на Чолаков, посочвайки,

„Обръщаме се към всички, които имат право да
гласуват в насрочения референдум, с думите:
Уверени сме, че разумът ще надделее пред
емоциите, защото 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.
Румен КУЛЕВ - председател на Общинския съвет - Несебър“

Румен Кулев

равител на Бургаска област Вълчо Чолаков издаде заповед, която идва
след двукратен отказ
на Общинския съвет в
Несебър да допусне свикване на местен референдум и създаване на нова
община.
Решението на губернатора се базира на два закона - Закон за административно-териториалното устройство на Република
България (ЗАТУРБ) и на
Закон за прякото участие
на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС),
по-известен като Закона
за референдумите.
Това пък предизвика
Декларацията, подписана от председателя Румен
Кулев:

Това са думите от
Декларацията на председателя на Общинския съвет - Несебър Румен Кулев.
Декларацията бе заявена
на заседанието на местния парламент и общинските съветници гласуваха единодушно. Преди на
два пъти съветниците гласуваха категорично също
единодушно да не се отделят от община Несебър
за обособяване на град
Обзор и околните селища
в нова община.
Независимо и въпреки това, областният упДЕКЛАРАЦИЯ
„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, който го показва със снопа стрели на синовете си. Ако те са единни, никой не може да ги победи. Но ще бъдат слаби, ако се разделят 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 избирателите на община Несебър за мандат 2019 г. – 2023 г. и подкрепили чрез настоящата декларация, изразяваме своята категорична воля, че само заедно и обединени можем да успеем
в днешното сложно време, което ни дава силата още по-силно и непоколебимо да заявим: „Община Несебър е неделима”

власт", "Сравнително
местно самоуправление"
и "Управление на големия
град". За изготвянето на
това становище тя се е
допитала до юристи.

че тя е мотивирана с "недопустимо смесване" на
две различни процедури
по горепосочените два
закона.
Факт - и в двата нормативни акта са описани процедури, с които в случая
Обзор може да се обособи
като отделна териториална единица, като в тях обаче ролята на областния уп-

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

ция" към Философския факултет на СУ "Св. Климент
Охридски". В дългогодишната си академична кариера доц. Стефанова е водила и курсове по "Местна

и „Заедно можем повече”. В тази връзка заявяваме своята категорична позиция по повод насрочения за 28.02.2021 г. референдум, а именно:
НЕ подкрепяме предложението за обособяване на нова община 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, защото 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!“

Клуб „Монро“:

Няма да вземем страна

„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 организация 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 отделяне от Несебър.
В действителност няма никаква война в Обзор. Става
дума за определена група сепаратисти, които ще се опитат да повлияят на референдума на жителите на останалото 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 въпросът за предстоящия референдум на 28.02.2021 г., на който се решава "За" или "Против" община Обзор. Ние, от дамски клуб „Монро", като организация заявяваме, че гореспоменатият клуб няма да заеме позиция относно референдума. 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 заеме 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 относно 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 организацията. 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 организация 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!
МОЛИМ ДА БЪДЕМ РАЗБРАНИ ПРАВИЛНО.
Град Обзор
08.02.2021 г.

ФамилиятА
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Скулиев с трите си дъщери
Стела, Фросо и
Евангелия
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Скулиеви историята на един род
Съдби на красиви
жени и силни мъже
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, арменци, евреи, руснаци.
Градът ги събирал, давал
им поминък, привличал от
близо и далеч нови заселници.
Историята на фамилия
Скулиеви започва в Месемврия (дн. Несебър) още
преди Освобождението. В
нея се преплитат съдби на
красиви жени и силни мъже. Кръстосват се неведоми съдбовни пътища.
Адониус Арванти, грък
по националност, бил избран от тогавашната турска власт за каймакам
(околийски управител) на
Месемврийската околия.
Умира млад и оставя красивата си жена Фросо вдовица с малка дъщеря Елени. Фросо се омъжва повторно за капитан на кораб.
Той отвежда новото си семейство в Констанца. От
този брак се раждат две
момчета. За нещастие майката се разболява от холера и преди да умре поръчва на мъжа си да омъжи
Елени за Скули от Месемврия. Това нейно желание
е изпълнено.
След женитбата младият
мъж купува къща за новото 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). Последната дъщеря се разболява
от скарлатина и заразява
майка си Елени, която умира.
Скули Стефанов (Фатаула) се занимава с търговия. През 1921 г. гръцката
общност масово се изселват с кораби в Гърция. Скули отказва да тръгне с тях.
През 1922 г. е избран за
кмет на Месемврия. Записан е в книгата на кметовете на града (20 март
1922 г. - 16 март 1923 г.).
Скули имал земи в района, произвеждал първокласни вина, отворил в

Скули Стефанов Скулиев

Елени - дъщеря на Андониус Арванти - омъжва се за Скули

Къщата за зестра на Стела и Евангелия в Бургас

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 заинтересовани 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 съобщението на следните адреси:
Община Царево, гр. Царево, ул. ,,Хан Аспарух" №36
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул.,,Перущица" №67, ет. 3

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

www.faragency.bg
Следете новините
в развитие и на мобилната
версия, достъпна за всички
смарт устройства

Подсигурява и дъщерите
си със зестра, като им купува къщи в Бургас. На
Фросо къща на ул. „Оборище“ и ул. „Средна гора“,
а за Стела и Евангелия двуетажна къща с партерен етаж и магазини на
ъгъла на ул. „Александровска“ и ул. „Успенска“.
Двете сестри остават неомъжени до края на живота
си.
Скули Стефанов умира
на 15 януари 1941 г.
Национализацията през
1947 г. засяга и братя Скулиеви. Новата власт отчуждава 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, познат на старите бургазлии

Сватбата на Киряк и Султана Скулиеви

града лимонадена фабрика и хан.
В един момент решава
да разшири търговията си
със зърно в Бургас. За целта заедно със синовете си
Стефан, Киряк и Андон купуват лозе в покрайнините
на града (дн. ”Александровска” и ул. “Македония”). Построяват големи
хамбари и търговията потръгва. Решава да даде на
синовете си солидно икономическо образование,
затова ги изпраща в чужбина. Стефан и Андон завършват финанси в Белгия.
Бащата е искал те да продължат търговията на семейството. Андон се увлича по Маркс и Енгелс и заминава интербригадист в
Испания. Заловен, той е
върнат в България. Тримата братя основават фирма
“Братя Скулиеви”, занимаваща се с търговска дейност.

като „Малките хали“ или
„Скулиеви“.
Лишени от собствената
си фирма и земите, братята отиват на работа в новосъздадените държавни
предприятия като финансисти. Андон е назначен
като счетоводител в Кооперацията на слепите, Киряк - в ОКС, а Стефан работи във Вагонния завод.
След 1990 г. имотите са
върнати с продължителни
съдебни битки на наследниците на Скулиеви.
Наследници на родовете
Арванти и Скулиеви има в
Гърция, в Констанца и Букурещ в Румъния.
Авторката благодари за
спомените на дъщерята на
Киряк - Хрисанти Кирякова Георгиева, и за снимките на внука на Фросо д-р
Павел Грозев, без които
тази история нямаше да
бъде написана.

ПриятеЛ
народен
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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Приеха бюджета на община Айтос
с категорично „за“ и аплодисменти
На 25 февруари Общинският съвет прие Бюджет
2021 с пълно мнозинство "за" новата финансова рамка на община Айтос гласуваха всички 28 общински
съветници, присъстващи на
редовното заседание.
Единствената корекция
във внесения от кмета Васил Едрев финансов проект, беше завишаване на
средствата за спортните
клубове с 20 000 лв. Предложението беше на общинския съветник Георги Янев.
Янев настоя заложената
субсидия от 110 000 лв. за
клубовете да бъде коригирана на 130 000 лв. Всички
съветници одобриха предложението, важно развитието на спорта. След кратки дебати и изразени позиции, Съветът одобри рекордния бюджет за 2021 г.,
който за първи път в найновата история на Община Айтос надхвърля 30
млн. лв.
Позицията на политическите партии и постоянните комисии в ОбС - Айтос в броя на НП на 2 март
2021 г.

Общинският съвет единодушно одобри предложението на
Георги Янев

Главният финансист на Община Айтос Станимир Петров представя проектобюджета

През тази година - ясни приоритети
и най-добрата капитална програма за последните 30 години
Кметът Васил Едрев:

Община Айтос е финансово стабилна, и за първи път
от промените насам, има бюджет над 30 млн. лв. Благодаря на общинските съветници,
че приеха един по-амбициозен бюджет и гласуваха про-

Бюджет 2021 - нови улични и тротоарни настилки в града и селата

И втората спортна зала на Айтос - на градския
стадион, ще бъде напълно обновена

екта единодушно. Бюджет2021 продължава да следва
философията на финансово
планиране, наложена от девет години насам: ясни приоритети, реализъм в приходната част, оптимизация на разходите и значителна капитална програма.
Финансовата рамка на Бюджет 2021 е 32 702 782 лева,
със 7.5 млн. лв. над Бюджет
2020. Отсега е ясно, че годината ще бъде напрегната, заради изпълнението на големите обекти, заложени в капиталната програма. Но съм
убеден, че ще успеем да се
справим с предизвикателствата и в края на годината да се поздравим с успешно приключен бюджет. Както през всичките девет години досега.
Новата финансова рамка

Кметът Васил Едрев благодари на общинските съветници
осигурява достатъчно средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социално подпомагане и социални
услуги, информационно обслужване, култура, спорт, туризъм, благоустрояване, по-

Общината - това са хората

добряване на градската среда. Приоритети на Бюджет
2021 остават образованието
и инфраструктурата.
Общият размер на капиталовите разходи също надхвърля всички досегашни бюджети - 11 551 575 лв. От бюджетни приходи ще финансираме обекти за 2 691 520 лв.
Пред вид планираните средства, Община Айтос отново
ще бъде строителна площадка. Новата строителна програма е с осигурени средства
за инфраструктурата и в града, и в населените места на
общината. Нито едно от селата няма да бъде пренебрегнато. Имаме нелеката задача да
изградим много нови инфраструктурни обекти и да извършим ремонти и реконструкция на съществуващите.
Бюджетът е наистина амбициозен, с идеята в значителна степен да промени ус-

Със 143 книги и 143 мартеници ще ни
изненада читалището на Трети март
Народно читалище "Васил Левски 1869" - Айтос
готви интересни изненади за айтозлии навръх
националния празник
Трети март, по време на
тържественото честване на 143 години от Освобождението на България. Читалищните дейци са опаковали в стари

вестници точно 143 дарени на културната институция многоекземплярни книги, предимно от
български автори. Това
са книги, които на празника, на площад "Свобода", айтозлии ще могат
да си вземат като подарък за домашната библиотека.

Прелюбопитен е надслова на кампанията "Не съди за книгата по
обвивката й!". Идеята
е да вземеш книга "на
сляпо", и са се изненадаш от интересното съдържание.
И друга читалищна
инициатива ще зарадва децата и граждани-

те на празника. В читалището вече са изработени 143 мартеници, които ще бъдат раздадени на присъстващите на
честването на националния празник, организирано от Община Айтос
на централния градски
площад.
НП

ловията и качеството на живот на гражданите. Заложени са достатъчно средства за
улични и тротоарни настилки,
за ВиК мрежата, за ремонт
на уличното осветление, за
нови детски и спортни площадки, за градското депо за
отпадъци, за чистотата и зелената инфраструктура, за
нова детска градина в Айтос
и благоустрояване на Градската градина, за спортната
зала на стадиона и др..
Бюджет 2021 е рекорден
по отношение на планираните инфраструктурни обекти. Убеден съм, че ще го изпълним и в края на годината
гражданите ще почувстват
осезателно промените. Защото Бюджет 2021 е съставен, и
ще бъде изпълнен, единствено и само в интерес на хората от общината.
Още по темата на стр. 2 и 3
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Община Айтос със строителна
програма за 11,5 млн. лв.

С бюджетни приходи
се финансират обекти за
2 691 520 лв.
За първи път от промените насам, Община Айтос залага толкова амбициозна капиталова програма в проекта за Бюджет 2021. Общият размер на капиталовите разходи за т.г. е 11 551 575
лв. С бюджетни приходи
се финансират обекти за
2 691 520 лв., в т.ч. собствени бюджетни приходи
в размер на 494 300 лева.
Големите обекти в капиталовата програма са:
• Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система по програма
„ПРСП“ към ДФЗ. на стойност 3 611 745 лева.
• Реконструкция и рехабилитация ул. мрежа община Айтос по програма
„ПРСП“ към ДФЗ на стойност 1 149 383 лева.
• Корекция и изграждане на пасарелки и водосток на западно дере в с.

Айтос-Карагеоргиево-Тополица-Черноград-път I-6 (BGS1004,
BGS1003) на стойност
75 000 лева.
• ППР на общински път
BGS2013 (Айтос-Мъглен)
- Пещерско на стойност
40 000 лева.
• Предпроектни проучвания четирилентов път
Айтос- Бургас на стойност
20 000 лева.
• Вътрешно преустройство на кафе-аператив в
партерния (първи) етаж
от съществуваща адмиКарагеоргиево (ПМС 250
от 04.09.2020 г.) на стойност 683 339 лева.
• Изграждане на детска
площадка в детска градина 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. Айтос. на стойност 3 130 000

лева.
• Основен ремонт улично осветление на стойност 204 960 лева.
•"Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос"/Улици с.Поляново и
с.Малка поляна/" /МИГ/ на
стойност 359 930 лева.
• „Реконструкция и рехабилитация на тротоар-

За първи път общински проект и в Алеята на занаятите
ни настилки на улици в гр.
Айтос“ (МИГ) на стойност
11 200 лева. Общият размер на допустимите разходи, одобрени от „МИГАйтос“ е 389 982.66 лева.
• Благоустрояване на
градска градина, изграждане на спортна площадка и кът за фитнес в гр. Айтос (ПМС 360 от 10.12.2020
г.) на стойност 1 333 321
лева.
• Рекултивация депо за
отпадъци (мониторинг) на
стойност 13 000 лева.

Бюджет2021 - щедър и към селата

ВАЖНИ СРОКОВЕ

До 20.03.2021г

До 20.03.2021 г

До 27.03.2021 г.

До 29.03.2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, които
не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но
желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена
форма чрез заявление по образец или чрез
електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по
чл.36 от Изборния кодекс за гласуване по
настоящ адрес
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да
поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.
Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация
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 назначена подвижна СИК

нистративна сграда №9
от Общински комплекс
„Алея на занаятите“, находяща се в ПИ 000783, местност Лесопарк, землището на гр. Айтос в Посетителски център (МИГ) на
стойност 200 250 лева.
• Капиталовите разходи за Дирекция "Култура,
Образование, Вероизповедания, Здравеопазване и Спорт" (КОВЗС) са в
размер на 24 500 лв., а за
Общинския център за социални и здравни услуги

ОБЩИНА АЙТОС

за
ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
за НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 4 април 2021 Г.
Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 година всеки гласоподавател след проверка в избирателния списък може да поиска: от
датата на обявяване на избирателните списъци 22.02.2021 г. :

• Изграждане спортна
площадка № 4 УПИ І кв.50.
на стойност 105 226 лева.
• Благоустрояване и реновация на спортна зала
към стадион в УПИ І, кв.
50 по плана на гр. Айтос
(МИГ) на стойност 478 621
лева.
• Изграждане на спортна площадка ул. "Паркова" на стойност 12 000
лева.
• Проектиране на разширение и реконструкция на общински път:

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:

031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
048
049
050

КМЕТСТВА

МЯСТО НА ОБЯВЯВАНЕ

ОТГОВОРНИК

Клуба на кметство с.Лясково
Клуба на кметство с.Зетьово
Младежки клуб с.Малка поляна
Клуб на Кметство с.Караново
Ритуална зала – кметство с.Съдиево
ОУ „Хр.Ботев” с.Мъглен
Ритуална зала кметство с.Дрянковец
ОУ „Отец Паисий” с.Пещерско
НУ „Васил Левски” с.Черна могила
Читалище „Пробуда” с.Пирне
ОУ „Кирил и Методий” с.Карагеоргиево
Младежки клуб с.Поляново
Читалище с.Чукарка
Читалище с.Черноград
Клуб на кметство с.Раклиново
ОУ „Светлина” с.Тополица
ОУ „Кирил и Методий” с.Карагеоргиево
ОУ „Хр.Ботев” Мъглен
ОУ „Светлина” с.Тополица

Клуба на Читалище с.Лясково
Клуба на кметство с.Зетьово
Младежки клуб с.Малка поляна
Магазин на НАРКООП с.Караново
Ритуална зала – кметство с.Съдиево
Магазин на ПК „Напред”
Ритуална зала кметство с.Дрянковец
ОУ „Отец Паисий” с.Пещерско
НУ „Васил Левски” с.Черна могила
Читалище „Пробуда” с.Пирне
Читалище с.Карагеоргиево
Младежки клуб с.Поляново
Магазин на НАРКООП
Читалище с.Черноград
Клуб на кметство с.Раклиново
Читалище с.Тополица
Читалище с.Карагеоргиево
Магазин ПК „Напред”
Читалище с.Тополица

Енчо Бакалов
Халил Осман
Адем Аптула
Мария Петкова
Щерион Щерионов
Кристина Станоева
Севие Пехливанова
Юнзиле Халил
Юсеин Юсеин
Анелия Мерджанова
Радомирка Иванова
Ферад Тахирюмер
Ирина Чолакова
Рахиме Кямик
Байрям Муталиб
Зюлфие Билялова
Радомирка Иванова
Кристина Станоева
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
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Управление на средствата
от европейски фондове и програми
БЮДЖЕТ
2021

Индикативните разчети
на сметките за средствата
от ЕС през 2021 г. включват
следните проекти.
I. Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси”
- Проект „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7
години и техните семейства”. Проектът цели да се
предостави достъп до здравна грижа, подобряване на семейната среда, подобряване
на готовността на децата за
включване в образователната система и предотвратяване на настаняването на деца
в специализирани институции. 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 ноември 2016 г. стартира Етап 2
от реализирането на услугата „Приемна грижа”. Проектът 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 настанено дете от 2015 година.
- Проект“ Обучение и заетост“. По този проект са
включени младежи с трайни увреждания. Областта на
дейност на лицата е текуща
поддръжка и почистване на
общински сгради и прилежащи терени (улици и тротоари). През 2021 г. по този
проект се предвиждат разходи 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 изпълнява до 01.06.2021 г. Чрез
този проект се осигурява почасови интегрирани здравно-социални услуги, патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания. Подкрепа ще получат 52
лица, като всеки от тях може
да ползва два часа здравносоциални услуги на ден. За
обезпечаване на потребностите им ще се грижи екип
от медицински лица, психо-

налния фонд.
- Проект „Образование в
утрешния ден“. Бенефициент по проекта е МОН. Специфичните цели на проекта
са насочени към: усвояване
на знания и умения за работа в дигиталното общество;
подобряване на достъпа до
образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни
платформи и мобилни приложения; намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и
населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване
на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и полесна реализация на пазара на труда; насърчаване мо-

Децата и образованието са първи приоритет
лог, социален работник, домашни санитари. Индикативният разчет на проекта е разчетен в разходната част за 52
430 лв. Приходите ще се осигурят от БФП от АСП.
ІІ. Програма за развитие
на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.
Под мярка 7,2
- Проект „Реконструкция и рехабилитация на
водопроводна система в
община Айтос. Договорът
за отпускане на финансова помощ между ДФЗ и Община Айтос е подписан на
26.06.2018 г. и е в размер на
5 860 456 лв. без ДДС. По този
договор са включени следните обекти: „Водоснабдяване
с. Мъглен“, „Водоснабдяване
с. Карагеоргиево“ и „Външно водоснабдяване с. Чукарка“. В индикативния разчет
за 2021 г. е планиран собствен принос от 7312 лв. Разходите са в размер на 3 523
446 лв. в т. ч. капиталови 3 458 646 лв.
- Проект „Реконструкция
и рехабилитация на улична мрежа на територията
на община Айтос. Договорът за отпускане на финансова помощ между ДФЗ и
Община Айтос е подписан на

През 2021 г. - втори трансграничен проект за зелената инфраструктура
26.06.2018 г. и е в размер на
1 948 600 лв. без ДДС. Една
част от проекта е разплатена през 2019 г. Предвижданията са този проект да бъде
изпълнен през 2021 г. В индикативния разчет са предвидени постъпления от ДФЗ
за БФП, ДДС 170 308 лв., както и собствен принос от 3177
лв. за управление на проекта. Разходите са в размер на
1 025 343 лв. от които капита-

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

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

лови - 1 000 899 лв.
- Проект „Изграждане на
спортна площадка №4 в кв.
50“. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен
фонд „Земеделие“ е подписан на 14.05.2019 г. Предвижданията 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 делегирани бюджети изпълняват
европейски проекти по ОП
„Наука и образование за
интелигентен растеж“, по
които бенефициент е МОН
и се финансират от Нацио-

дернизирането на образованието и ученето през целия
живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване. Проектът 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 Центъра за развитие на човешките ресурси. Той е насочен
към повишаване квалификацията по английски език на
педагогически кадри преподаватели по английски. В индикативния 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 контакти на педагози и ученици от
нашата страна и други държави на ЕС. В индикативния
разчет за 2021 г. разходите
са 71 024 лв.
- Проект „Твоят час” Този
проект се изпълнява и приключи във всички училища
през 2018 г. Не са изразходени 244 лв. в ПГСС “Златна
нива” - Айтос.
- Проект „ Подкрепа за
успех“. Проектът е за подкрепа на деца, които имат
затруднения с усвояване на
учебното съдържание. Основната цел е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и попълно обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затрудненията в обучението. В резултат
на дейностите трябва да се
постигне намаляване дела
на преждевременно напусналите. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В индикативния
разчет за 2021 г. разходите
са 380 699 лв..
- Проект „Приобщаване към предучилищно образование“. Проектът е насочен към деца от етническите малцинствени групи,
деца граждани на държави–
членки на ЕС, деца от уязвими групи, които не владеят
или слабо владеят български
език. В индикативния разчет
за 2021 г. разходите са в размер на 26 425 лв. Проектът се
изпълнява в детските градини и подготвителните групи
в училище.
- Проект „Схема за плащане на площ”. Проектът се
изпълнява от Професионална гимназия по селско стопанство “Златна нива”, съобразно образователната
специфика. В индикативния
разчет за 2021 г. разходите
са в размер на 47 207 лв.
ІV. Програма „Интеррег за Трансгранично сътрудничество България –
Турция“
Проектът стартира през
2020 г. и ще приключи през
2021 г. В индикативния разчет 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 размер на 200 000 лева.

Неопитен шофьор сгази
жена на ул. „Славянска“
18-годишен айтозлия, токущо сдобил се с шофьорска
книжка, помете на ул. "Славянска" 53-годишна жена. Неопитният шофьор се движел
в посока Колелото и предприел забранено изпреварване, без да се огледа и да
види, че в насрещното платно има друг автомобил. Младежът загубил контрол и се
ударил първо в бордюра,
след това се блъснал в найблизкото крайпътно дърво и
накрая прегазил жената, която изпълнявала служебните си задължения по почистване на пътя. От инцидента
жената е със счупена ръка
и съмнения за счупен таз.
Няма опасност за живота й,
установили медици на УМБАЛ-Бургас.

Ул. „Славянска"
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Айтозлийката Рада Капралова в Антология
на съвременната българска женска поезия

"Прекрасна вест прелетя океана! Включена съм в едно изключително изящно и престижно издание - Антология на съвременната българска женска поезия на авторки от три континента! Благодаря от сърце на Людмила Калоянова, съставител, както и на
Лигата на българските писатели в САЩ и по света - че наредиха името ми сред 46-те дъщери на България, които пресътворяват 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 айтоската поетеса и художничка беше постът на Людмила Калоянова
в сайта ЛИГА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ В САЩ И ПО СВЕТА: "Горди сме да съобщим: Излезе от печат специалното издание на „Любослов“ - "Дъщерите на България по света", първата
инклузивна антология на съвременната българска женска поезия, включваща авторки от американската, европейската и австралийската творческа диаспора. Честита да ни е!”

apollonia
press

46 дъщери на България от цял свят
в първата по рода си инклузивна антология
Новото специализирано
издание на алманах „Любослов“, годишник на ЛБПСС,
е мащабен опит да се обединят творческите усилия
на български авторки от цял
свят и да се глобализират,
извън обичайните географски маркери, най-новите
тенденции в съвременната
българска женска поезия.
За първи път в това издание си дават среща поетеси
от България, от една страна,
и САЩ, Австралия, Германия, Англия, Франция, Испания, Гърция, Швеция, Кипър и Венецуела, от друга,
които, макар и далеч от родината, творят и създават
образите си на български
език. Ето какво обобщава
в предговора Людмила Ка-

лоянова, съставител и редактор на изданието: “Днес
е време новата българска

женска поезия да се дефинира в глобалния си контекст на творчество, писано в рамките на една различна „родина“, един нов
дом на единението, чиито
граници се определят от параметрите на духа и езика.
Цел на това безпрецедентно по рода си издание е да
изгради инклузивно литературно пространство, включващо имената на съвременни авторки от американската, европейската и австра-

лийската творческа диаспора. Едни от най-обичаните и
популярни поетеси в България могат да бъдат прочетени и „усетени“ редом до
тези, които творят в Родината на словото, променяйки духовните измерения на
нацията." Изданието се публикува изцяло с дарителски
средства и включва 46 български авторки от цял свят.
Корицата на алманаха е
дело на големия варненски
художник Христо Христов;

илюстрациите
включват платна на американската художничка от български
произход Кина
Бъговска. Творбите докосват,
извън обединяРада Капралова е не само високо
ващата ги жен- оценен поет, но и художник
ска идентичност, универсални пробле- превръщайки поетичните
ми като междуличностни от- образи в поразителни сценошения, отчуждение, роди- ни на болка, тъга или всена, семейство, емиграция, отдайност.

Това е моята награда...
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 означава - 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 Игнатий? Исках децата да научат, че за своето време Васил Иванов Кунчев е добре образован 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-

Успех за Вапцаровци
на „IT Знайко“
Четиринадесет ученици от СУ "Никола Й. Вапцаров"
се класираха на челни места в Първия кръг на състезанието "IT Знайко", организирано от "Образование и технологии" - Бургас. В това състезание учениците мерят
сили в областта на информационните технологии като
създават електронно съдържание под формата на презентации. Учениците, класирани в групи А и Б получават правото да се явят на втори кръг.
В Група А се класираха: Емир Исуфов - IVб клас, Янита 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, Стефания Станчева - VIII клас.

Геновева Василева със своите четвъртокласници

Атанас Атанасов

прати да учи в Русия. Поговорихме как получава името Левски и за възхищението на Раковски от "Левския скок". После - за ІІ-ра Българска легия,
пак в Белград. И защо Апостола втори път реже сам косите
си през 1864 г. За трите обиколки от 1869 до 1972 г. в България,
за раждането на революционните комитети. И естествено за Къкринското ханче...
Питам ги - какво знаете за
залавянето му? Предаден ли
е, или не? Разсъждават и слушат внимателно. Вдигат ръка.
Питат. Вълнува ги съдебният
процес: „Сам съм, други няма!“
Присъдата: смърт, чрез обесване. И за думите му под бесилото на 19.ІІ.1873 г.: „Отче,
споменавай ме като йеродякон Игнатий в своите молитви.“
И последните му думи: „Боже,
избави България!“ - на първо

място не той!
Впечатлен съм от интереса на децата. А как е запазена къщата на Апостола? Говорим…
А как е запазена косата му? Спонтанно
решават, че трябва да посетят Военноисторическия музей в София и параклиса до
родната му къща, за да видят косите на героя. 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. Чакат. Изваждам чудесния календар от Общобългарския 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! Заредихте ме!

Ученическият конкурс „Моята България
2021“ - по-различен тази година
На 25 февруари 2021 г., в
Актовата зала на СУ "Никола Вапцаров" се проведе поредното годишно издание на Общинския конкурс за изпълнение на поезия "Моята България 2021",
посветен на 3 март и 143
години от Освобождението на България. В конкурса
участваха ученици и представителни групи от училищата на територията на община Айтос.
За първи път патриотичната поетическа надпревара се проведе без публика. Участниците се явя-

ваха пред компетентното
жури от преподаватели по
български език и литература по предварително изготвен график, за да няма
струпване в залата. Спазени бяха всички противоепидемични 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 строгите правила и трудностите
при подготовката на колективните участия, ученици и

учители приеха с голямо
желание поканата на Общината да участват в традиционното състезание в
навечерието на националния празник. "Липсват ни
общите срещи, форумите и
културните събития, част от
които бяха редуцирани заради пандемията", признаха учители от града и населените места.
Кои са учениците и училищата, които спечелиха наградите на Община Айтос,
четете в броя на НП на 2
март 2021 г.
НП

Кристиян Демирев, състезател на клуб по свободна борба "Айтос", се представи отлично на Държавния личен шампионат в Сливен и спечели бронзовия медал в категория до 35 кг.

Преди дни Народното събрание прие промени в Закона за адвокатурата, сред които отпадането на задължителното носене на тога в зала. Оказва се, че за
разлика от доста страни в света, където тогата е символ на престижната адвокатска професия, то у нас тя
е представлявала по-скоро затруднение за практикуващите. 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 проблема с помещенията за съхранение, народни представители и членове на Висшия адвокатски съвет внесоха 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 именно възможността да създават еднолични адвокатски
дружества. Репортер на „Черноморски фар“ разговаря с адвокат Калоян Кръстевич по темата. Какво мисли той за тогите, какви са европейските и световни
практики, ваксините и други, четете в интервюто на
„Черноморски фар“.
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 задължителното носене на тоги
от адвокатите в зала. Как
ще коментирате?
- Адвокатурата в България
има далеч по-сериозни проблеми от това дали адвокатите ще се явяват в зала с
тоги, или без. В настоящите условия това изискване е безпредметно. Тогата,
от една страна, е предвидена, за да внушава престиж. От друга страна - заради това, че много от нас
пътуват и се явяват в съдилища в различни градове на
дела, задължителното явяване с тога доведе до това
да я пренасяме с найлонови торбички, което абсолютно обезличи идеята за престиж. Проблем е, че в повечето съдилища в България
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да и се съмнявам това някога да се промени. Това е нещото, което характеризира
професията и представителите й. Убеден съм също, че
България никога не е имала
подобни традиции и случващото се с тогите е показателно за това.
- Изминалата 2020 година беше трудна и за адвокатите. Какви са вижданията Ви за 2021-ва?
Имате ли притеснения,
че работата Ви отново
може да бъде засегната
от пандемията от коронавирус?
- Разбира се, че имаме
притеснения и няма как да
забравим, че бяхме лишени от възможност да работим няколко месеца. Дори
не бяхме коментирани като
субекти, които могат да получат финансова компенсация, както в други държави
като Великобритания, Германия и Австрия. Заради
това бих казал, че тя в икономическо отношение беше
катастрофална за адвокатите в България и се надяваме
това да не се повтори.
- Доколкото помня, свободните професии не залягаха в мерките на правителството за финансово подпомагане.
- Свободни професии като
актьорите например можеха да получават финансова
компенсация. Други свободни професии като нотариусите и съдебните изпълнители можеха да работят до-

Като цяло да носиш тогата от съд в съд си е неудобство – ти си облечен с костюм, елегантен си и в същия
момент ходиш с найлонова
торбичка в ръка, в която си
носиш тогата. Освен всичко, сегашните тоги са изработени от полиестер и изглеждат гротескно. С този
дизайн и материя се губи
цялостният смисъл за престиж на адвоката. Сегашната
ми тога, от толкова разнасяния от град в град, съм я изгубил някъде. Първоначално беше приет текст, който
ни задължава да влизаме с
тога, но тъй като вече споменах какви са проблемите, се прие друг текст, който ни задължава да влизаме
с тога в зала само в съдилища, в които има обособени
помещения за преобличане.
Аз лично никога не съм изпитвал дискомфорт от това,
че трябва да нося тога, с изключение на това, че трябва
да я разнасям по различните съдебни райони.
- Каква беше позиция-

Адвокат Калоян Кръстевич:

Адвокатурата в България има
далеч по-важни проблеми
от това дали ще носим тоги
няма обособени гардеробни помещения и заради това
задължението за обличане
на тога се превърна в дискомфорт, вместо за допринасяне на професионалния
имидж на адвоката, който
се явява в съда.
- Няма ли практика тогите да се съхраняват в
съда и когато адвокат се
явява на дело, да ползва
директно от там?
- Бургас може би е единственият град, в чиято съдебна палата има обособено прекрасно гардеробно
помещение, в което имаме възможност да си държим тогите, да си оставяме палтата. То се обслужва
от служител, който е назначен от Бургаската адвокатска колегия и е изключително любезен, учтив и страшно много ни помага. В другите съдилища обаче това го
няма. Престиж от носенето
на тога определено има във
Великобритания. Там така
наречените адвокати на
кралицата, или тези с дългогодишен стаж и ползващи
се с голям авторитет, имат
правото да носят копринени тоги. Наричат ги „адвокати с коприна“. Докато адвокатите, 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 гардеробната на съда в Бургас и която ще ползвам само тук.

та на адвокатурата, тъй
като в зала промените
бяха приети без никакъв
дебат?
- Дебати имаше в нашите
среди. Имаше въпроси, които бяха поставени до адвокатските съвети за становище. Доста сериозна активност от наша страна като
цяло. Има обаче много сериозни проблеми, които трябва
да са разрешени и да влязат
в Закона за адвокатурата
като законопроект, само че
те не намериха място. Съвсем услужливо нашите колеги от Висшия адвокатски съвет са си предложили промени, които най-вече уреждат
въпросите с тогите и с едноличното адвокатско дружество. Впрочем този вторият
въпрос беше изключително
злободневен и беше крайно
време да се реши. Това наистина беше една необходима промяна, но тя е една от
многото необходими за адвокатурата.
- Защо уреждането на
въпроса с едноличното
адвокатско дружество е
толкова важен?
- Това касае данъчните
облагания. Когато се облагаме като упражняващи свободна професия, данъчната
тежест е доста висока. При
корпоративното облагане
тази тежест спада. Още повече, че като свободна професия има един фиксиран
процент от нормативно признати разходи, докато адвокат, упражняващ дейността
си в адвокатско дружество,
всякакви разходи, направе-

• „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
ни по неговата дейност, могат да бъдат признати и съответно приспадани от неговия положителен финансов
резултат. Така че това определено е доста правилен
ход, че намери място в Закона за адвокатурата.
- Какво ще трябва да направят адвокатите на свободна практика, ако решат да стават еднолични
търговски дружества?
- Все още не знам, но със
сигурност ще трябва да се
регистрира адвокатско дружество в адвокатската колегия, където практикува адвокатът, а след това и в Търговския регистър, доколкото разбирам. Но това все
още не е започнало да се
случва. Поне аз нямам наблюдения. Мисля, че ще е
като при лекарите – когато
се регистрираш, ще трябва
да се представи препис от
диплома, за да се удостовери, че си адвокат. Честно
казано и до момента много
колеги го правеха това, като
регистрираха ЕООД, на което обаче не можеха да бъдат управители, тъй като адвокатът имаше забрана за
това. Сега вече по този начин един адвокат ще може

да прави дружество, на което друг да бъде управител,
без да се налага да ангажира други хора като управители и участници в това ЕООД.
В това отношение съм съгласен, че се постига едно необходимо облекчение.
- Какви са трудностите, които продължавате
да срещате?
- Ние срещаме трудности
поради доста обстоятелства
и най-вече от Закона за адвокатурата, който е морално остарял и има крещяща нужда да бъде изменен.
Трябва да бъде приет един
нов Закон за адвокатурата, който да урежда действителни взаимоотношения
между адвокатите, адвокатските колегии и Висшия адвокатски съвет, защото там
всичко е замръзнало във
времето. Това са основните трудности, които ние срещаме, така че на фона на
това, доскоро задължителното носене на тога е буря
в чаша вода.
- Стана ясно, че Бургаската съдебна палата е
една от малкото, ако не и
единствена, с гардеробна.
Някога колегията повдигала ли е въпроса такива

да се обособят и в другите съдилища?
- Нямам представа как е
по другите съдебни райони,
но при нас Адвокатската колегия е тази, която обезпечава съществуващата гардеробна. Помещението ни
е предоставено от съда, но
всички разходи, разноски
и възнагражденията на служителите, които работят в
гардеробната, са за наша
сметка.
- Какви са тенденциите
в европейската и световната практика? В англосаксонската система носят и перуки. Може ли и
там да настъпят подобни
промени във времена, в
които традициите започват да не значат нищо?
- Перуки се носят в някои от бившите колонии на
Великобритания. Това обаче са традиции, които имат
своята вековна история.
При тях това се приема
за нещо съвсем нормално
при упражняване на адвокатската професия. Иначе
може и да е възможно някой да сметне, че това е остаряла и ненужна практика,
но пък в същото време те са
традиционалисти по приро-

като бяхме в локдаун. Адвокатите обаче бяхме лишени
от възможността да работим в съда. Бяхме изтрити
от дъската, а един финансов
министър ни нарече маргинали и каза, че на нас не се
полагали компенсации. Министър-председателят каза,
че адвокатите имали пари и
нямали нужда от помощ. Адвокатурата в България няма
никакъв авторитет, което е
странно, защото сме близо
15 000 души. Прекалено е
послушно мнозинството. За
разлика от Франция и Гърция, където адвокатите стачкуват и отказват да се явяват по дела, при нас е разпасана команда.
- Ваксинират ли се адвокатите? Правите ли
списъци в колегиите?
- Да, правим списъци, тъй
като ние сме на ред за ваксиниране заедно със служителите на съдебната власт.
Лично аз все още не съм
сигурен как ще постъпя, защото до настоящия момент
не съм убеден, че тези ваксини са преминали всички необходими предписания и е безопасна тяхната
употреба.

ВласТ
местна
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Георги РУСИНОВ
Снимки: Архив
След повече от пет часа
дебати Общински съвет –
Бургас прие бюджета на община Бургас за 2021 година. Финансовата му рамка
е от 323 млн. лева. Основни
акценти са здравеопазване, образование, социални
дейности, развитие на бизнеса в града и индустриалните зони.
Кметът на община Бургас Димитър Николов обяви бюджета за 2021-ва като
консервативен, но в също-
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то време гарантиращ сигурност за бургазлии и развиващ за Бургас. В началото
на дебатите по докладната
градоначалникът призова
общинските съветници да
го подкрепят и изброи приоритетите.
„Помните миналогодишните притеснения заради
COVID-19. Вярвам, че найлошото е зад гърба ни, но
щетите не можем да поправим с магическа пръчка. Затова този бюджет е за възстановяване и грижа за хората. Рамката му е балансирана и касае жителите

Приеха Бюджет
Кметът Димитър Николов:
„Ще гарантираме
сигурност и развитие“

Проф. Севдалина Турманова благодари на колегите си за търпението по време на дългата сесия

на общината. Позволява ни
да продължим да се развиваме. Последствията върху
икономиката и живота оказаха влияние върху всички.
Затова и приоритетите ни са
здравеопазване, социални
услуги, образование, инвестиции за трудовата заетост
и индустриалните зони в града“, посочи кметът.
Николов заяви, че въпреки че е консервативен, той
е убеден, че бюджетът е реалистичен. Осигурява се допълнителен резерв в случай, че настане по-тежка
ситуация с пандемията от
COVID-19.
„Ние не увеличаваме мест-

ни данъци и такси за разлика от други общини. Във
връзка с тези намалени приходи, които отчитаме, приехме реформи с цел освобождаване на средства – намаляване на общински служители, преструктуриране на
общински предприятия. Ще
подкрепим полетите до Бургас. Усвояваме 600 декара в
Меден рудник за индустриалната зона там. Развиваме и тези в Българово и в
зона „Мадика“ след комплекс „Славейков“. Убеден
съм, че бургаският бизнес
ще спечели от това“, каза
още Николов.
Той се обърна към съвет-

106 отлични студенти получават Порязаха парите за НПО-та,
общински стипендии
едни въртели купони, други 106 са бургаските студенти, които получават общински стипендии. Това заяви по време на дебатите по бюджета на община Бургас общинският
съветник от ГЕРБ проф. Сотир Сотиров. Той добави, 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 програмата „Бургаски деца“. По другата програма –
„Успешни студенти“, има 106 студенти, които са
получили стипендии. Те са във важни направления – образование, наука, информационни технологии, студентите от НХА и други. На практика
това са деца, които са върха на знанието в Бургас“, заяви професорът.

Той добави като важна и програмата „Уча в Бургас“, която ще стартира пилотно. С нея всички
учебни заведения ще промотират добрите си практики 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“, който стартира от тази година с 50 000 лева.
Шефът на РУО-Бургас инж. Виолета Илиева, която 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 говорят, че броят на учениците нараства, а с това,
че и градът се развива в правилна посока.

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

предизборни кампании

да финансираме предизборна кампания. Да, те в момента са заети с това – да правят
кампанията на Ангелов, който ще е кандидат на изборите. В същото време на някои
от организациите, които наистина помагат на бургазлии,
намаляваме средствата“, заяви Павлов.
По време на дебатите с
него се съгласи колегата
му Георги Дракалиев. Стоян Коларов от БСП на свой
ред заяви, че е останал с
впечатление от отчет, който Комисията по международно сътрудничество поиска, че повечето НПО-та наистина са изрядни, но една
част от тях имали пропуски
и паразитирали на гърба на
Владимир Павлов предложи прех- съгражданите си. За пример
той даде някои от тях, коивърлянето на средствата
то основно се занимавали
с кетъринг.
Част от парите, предвидени за
Кметът на община Бургас ДиНПО-та, претърпяха промени по митър Николов се намеси в развреме на сесията на Общински съ- говора и посочи, че гарантира, че
вет – Бургас, на която се прие бю- като кмет е правил и продължава
джетът на общината. Общинският да прави проверки за разходи за
съветник Владимир Павлов пред- почерпки и кетъринг, но не сметложи на две от организациите – на, че са в нарушение, тъй като
„Астика“ и Тракийското дружество обикновено били свързани с ня„Екзарх Антим I“, да бъдат отнети какви празници – Ден на диабетипо 5000 лева, които да се разпре- ка например. Градоначалникът поделят сред други НПО-та, които из- сочи, че става въпрос за формалвършват важни дейности, свърза- ни почерпки, а не за някакви пищни със здравеопазване и работа с ни тържества.
хора с увреждания.
„Счел съм, че е нещо нормал„Не може на „Астика“, на които но и не съм изисквал санкции за
името им е подвеждащо, да дава- такива разходи. В по-голямата си
ме толкова много пари, за да си част тези НПО-та наистина помаправят едни купончета и изобщо гат на нашите съграждани“, поясне са в полза на младите, както ни Николов.
се определят. На Тракийско дру500 000 лева от бюджета на общижество „Екзарх Антим I“ с прези- ната се отпускат на общо 56 непрадент Тодор Ангелов пък е абсурдно вителствени организации.

Чф
ниците с думите, че всеки,
който ще подкрепи изграждането на детската болница,
да подкрепи бюджета. Кметът изброи още, че предстои
създаване на хирургически
корпус към КОЦ-Бургас; закупуване на важна медицинска техника, сред които и робот, извършващ животоспасяващи операции; нови корпуси в училищата; нови детски градини в Меден рудник,
Възраждане и Горно Езерово; нови улици, ремонти на
настоящи, изграждане на
тротоари, след ремонтите
на ВиК-Бургас.
„Аз съм убеден, че повечето ще притъпят предизбор-

Местна власт
ните емоции и ще подкрепят
бюджета. Призовавам ви да
подкрепите този бюджет, защото той е необходим. Нямаме грандиозни проекти тази
година, но заложеното в бюджета е много важно“, завърши Николов.
Общински съветници от
всички политически сили
взеха участие в дебатите с
коментари, предложения и
словесни престрелки с опоненти.
Бюджетът все пак бе приет с голямо мнозинство от
гласувалите съветници. 42
подкрепиха със „за“, докато само шестима гласуваха
„против“. Един от съветници-

те се „въздържа“ от гласуване. Георги Маринчев поиска
предварително изпълнение
на бюджета, което бе подкрепено от колегите му.
„Годината ще бъде изключително трудна, но не и безнадеждна. Бургас има силите да се възстанови и продължи своето развитие.
Това е бюджетът на Бургас
и бургаските граждани. Благодаря ви за подкрепата“,
коментира кметът на община Бургас Димитър Николов
след вота.
Председателят на Общински съвет – Бургас проф. Севдалина Турманова също
благодари на колегите си.
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Заседанието се проведе онлайн, въпреки недоволството на част от опозицията

2021 на община Бургас

От ГЕРБ ги обвиниха в политическо говорене

БСП гласуваха „против“ бюджета

Политически престрелки между
управляващи и опозиция по време на вота
Обичайно гласуването
на бюджета не мина и без
политически престрелки
между управляващи и опозиция.
Първа думата взе председателят на комисията по
Бюджет и финанси Красимира Маркович от ГЕРБ. Тя
се обърна към колегите й от
БСП, които ден преди бюджета обявиха, че ще гласуват „против“ бюджета.
Като една от причините бе
изтъкната липсата на прозрачност. Именно с това
започна Маркович.
„Над 300 страници доклад като за дипломна работа или дисертация, а вие
говорите за липса на прозрачност. В него са описани много подробно разходите, приходите и приоритетите. Мотото на тазгодишния бюджет е възстановяване и устойчивост от
тежката 2020-а. Тя беше година, в която поехме грижа не само за гражданите
на Бургас, но и за тези от
областта. Бюджетът е консервативен , реалистичен.
Здравеопазването е приоритет номер 1, важни са и
социалните дейности, образованието, развитието
на условията за бизнеса в
града. Ние не увеличаваме местните данъци и такси, а правим тежка административна 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 неусвоен кредит от 2020-а, а други 5 милиона са за преасфалтиране и изграждане
на нови улици и тротоари
след като ВиК направи своите ремонти по подземната
инфраструктура. 214 хиляди
лева се отделят за цялостния ремонт на Етнографския музей и уличката на
занаятите.
Интересно сравнение общинският съветник от СДС
и заместник-председател
на Общински съвет – Бургас

Станимир Апостолов.
„Държавният бюджет се
гласува със закон, а общинските бюджети са неговите деца. Явно бургаският
е най-примерен, тъй като в
ресорната комисия премина без дебат. Когато преди
13 месеца приехме бюджета за 2020-а едва ли предполагахме какво ни чака. В такъв момент бе важно приемането на бързи решения и
мерки. Бяхме пример в началото на коронавирусната
пандемия. Това не е само
моя оценка, а и на куп медицински светила. Този коварен враг преобърна ежедневието ни, а бюджетът
беше поставен под съмнение. Той устоя на натиска
и без да се приема дълг,
изпълнихме всички важни
дейности. Това доказа, че
консервативният подход
работи. Тазгодишният бюджет е първи, който се създава в такава ситуация, когато е трудно предвидимо
какво ще се случва. Въпреки извънредната обстановка, той следва развитие на
здравеопазването, образованието, социалните дейности, развитие на градската среда, условия за бизнеса в индустриалните зони“,
каза Апостолов.
Важен според него е
предвиденият резерв при
евентуален пик на коронавирусната пандемия. Надграждат се и инвестициите в приоритетните сфери. Затова той заключи, че
бюджетът е балансиран и с
предпоставка за добро финансово управление. Подобно мнение изказаха още
арх. Петър Статев и д-р Борис Ангелов от ГЕРБ по време на дебатите.
Пръв думата от опозиционерите взе Йордан Георгиев от БСП.
„Много точно са определени приоритетите и те отговарят на потребностите на гражданите. Поздравявам екипа на Красимир
Стойчев и Златина Караиванова. За съжаление не

Константин Бачийски имаше питане за ремонти на улици
мога да подкрепя бюджета
заради политическото решение на партията. Много
мога да кажа по него, но
ще изпадна в противоречия
с партията, която представлявам“, шокиращо откровен бе той.
Кметът Николов побърза
да му благодари за искреността в изказването.
„Аз считам, че съм избран от гражданите на Бургас, но партийната ми дисциплина ми забранява да
гласувам за бюджета“, добави Георгиев.
Веднага след него Иван
Гаврилов от ГЕРБ се пошегува, че след думите му
няма смисъл да се обсъжда повече бюджета.
„В тези тежки времена на
световна здравна и икономическа криза средствата
не достигат и сигурно ще
има недоволни. В този бюджет обаче ясно се вижда
визията на кмета за развитието на града. Очаква се
след масовата ваксинация
наесен да се върнем към
нормален начин на живот.
Важни са инвестициите за
индустриални зони и привличане на нови инвеститори. Преди една година приветствах структурните промени, които настъпиха и се
потвърдиха с добрия туристически сезон, който имахме. Сега е добре, че има-

Живко Табаков и колегите му от ДБГ подкрепиха бюджета

ме съкращаване на разходи с 1.6 млн. лв. за общинска администрация. Образованието е важно, че е
приоритет, тъй като е и национален приоритет. Това
е смел и амбициозен бюджет, който се съобразява
с обстановката, но продължава и целите в програмата
на кмета“, заяви в изказването си той.
Реакцията на опозицията
не закъсня. Христо Панайотов като икономист се нагърби да предаде позицията на БСП по темата.
„Свършена е работа по
бюджета, която не може
да се отрече. Той е балансиран. Бюджетът обаче е
„за всекиго по нещо преди избори“, той не подпомага малкия и среден бизнес, не осигурява развитие
на нито един икономически
сектор, не подпомага хората при облекчаване на административни услуги, не
подпомага раждаемостта“,
тези и още аргументи изброи Панайотов.
Вечното острие на ГЕРБ
Бойчо Георгиев мълниеносно отвърна на Панайотов, че изказването му е
било несъществено, а поскоро политическо и предизборно.
„Говорите това, което ви
е наредено от централата
на партията. Не предлага-

те нищо конкретно. Помним
какво става при управление на БСП – кризи. Ние в
ГЕРБ сме бюджетари – учете се от нас. Поздравявам
кмета, защото направи невъзможното в тази обстановка общината да върви
напред“, каза той.
Веселин Пренеров не
пропусна да се включи по
темата. Той заяви, че разбира политическата логика в думите на Панайотов
и че това са заръките от
София.
„Вие казвате, че Бургас
бил умиращ град, застаряващ. В кои градове се строят нови градини и училища,
не достигат местата в училищата, къде има бум на
строителство на жилищни
блокове, къде се купуват
толкова апартаменти? Бургас е абсолютно притегателен град за хора от Айтос,
Карнобат, Сливен и Ямбол,
които искат да работят и
живеят тук“, поясни общинският съветник от ГЕРБ.
Той и колегата му Тони
Минасян изразиха задоволството си от средствата, които Общината отделя
за култура.
„Пандемията засегна културния живот в цял свят.
Въпреки превратностите
на времето, успяхме да запазим основната рамка на
културния календар на Бур-

гас“, заяви бургаският актьор и общински съветник.
Живко Табаков от ДБГ
се включи късно в дебатите. Той отчете, че в бюджета има липси и добави, че
миналогодишният бе подкрепен от тях, тъй като над
15 техни искания са влезли в него.
„Решението на нашата
група е ние да подкрепим и
този бюджет. Сигурен съм,
че можеше да се предложат много по-добри мерки.
Сигурен съм, че и голяма
част от средствата няма да
удовлетворят голяма част
от бургазлии. Като дясномислеща партия за нас е
важно градът да продължи да се развива. Затова
смятам, че е важно да подкрепим Бюджет 2021“, каза
Табаков.
Единственият представител на ДПС в местния
парламент Шерафет Мехмет също даде съгласието
за бюджета и похвали администрацията, че се отделят средства за населените 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 които такива, свързани с ремонти на улици и подмяна
на ВиК инфраструктура, на
които му отговори заместник-кметът инж. Чанка Коралска. Бачийски се поинтересува и от това, че и в
сегашния, и в миналия има
големи депозити, но пък не
пропусна да атакува управляващите, че са превърнали защита на бюджета в
конгрес на БКП.
„Това са 26 477 172 лв.
преходен остатък от целеви средства от държавния
бюджет, които не са били
изхарчени. През 2021-ва ще
се финансират същите дейности, за които са били предоставени“, отговори заместник-кметът Красимир
Стойчев.
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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
Михаил КОЛЕВ
Бюджет 2021 на община Средец бе официално
приет. За него гласуваха
11 съветници и нито един
въздържал се или против. 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 увеличение е с 12%. „Парите тази година ще бъдат насочени в една посока –
свиване на разходите“,

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

Опозицията напусна демонстративно гласуването му
Михаил КОЛЕВ
Опозицията в Общинския съвет на
Средец напусна гласуването на Бюджет 2021. Представителите на БСП
и СДС, които са в коалиция против
управляващото мнозинство от ГЕРБ,
си тръгнаха демонстративно от залата точно преди приемането на Бюджета на общината. Единствен от
тях остана седесарят Лало Гюлев.
Според Иван Кичев от социалистите, бюджетът за 2021 година на община Средец е „трайно последователен в увеличаването на бюджетния дефицит“.
Той допълни, че разходите, предвидени в него, надвишават приходите, 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 смисъл“, остро се изказа социалистът.
Друг от представителите на опозицията - Георги Вълчев от СДС, определи бюджета като „бюджет на
външните заеми“, които са в размер

Съветниците от БСП и СДС изразиха категорично своята позиция
на 1 857 000 лева.
В емоционално изказване неговият съпартиец Димитър Янков, разочарован от случващото се покрай
дебатите за бюджета и най-вече от
факта, че няма да бъдат пренасочени пари за ремонт на МБАЛ-Средец,
заяви: „ние сме пародия на общински 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. Това означава, че ние добре се справяме с финансите на общината. И
ако вървим така, следващата година
се очаква да влезем в максималната рамка, определена от Министерството на финансите, чрез държавния бюджет“, каза още Жабов.

Иван Кичев от БСП отново остро критикува управляващите в Средец

заяви кметът на община
Средец инж. Иван Жабов. Основната цел ще
бъде подкрепа и грижа
за хората, ще се обърне
специално внимание на
здравеопазването, образование, социални услуги.
„Също така много важно е, че в този бюджет
има гарантирани средства 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 подменят осветителните тела и пейките. Сред големите обекти е ремонт на
читалището в Дебелт
Ще бъдат рехабилитирани улиците „Атанас
Манчев“, „Септемврийци“ и „Георги Бенковски“, както и част от улиците „Бачо Киро“, „Васил Левски“ и „Осми
март“.
Пари са заделени и за
пътища от четвъртокласната пътна мрежа. Това
са пътят между Суходол
и Русокастро, Орлинци Загорци, както и отсечката Средец - Белила –
Проход. Ще бъдат почис-

тени и храстите по тях.
На 4 март започва и
ремонтът на най-голямото училище в общината
„Св. св. Кирил и Методий“.
Един от най-наболелите проблеми за града е
средното дере, което
при обилни валежи винаги предизвиква наводнения в града. Затова
Общината ще направи
актуализация на проекта
и ще кандидатства за
финансиране, в размер
на 1,5 млн. лева, по програма на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.
През тази година не се
очаква повишение на
местни данъци и такси, с
изключение на таксата
за товарни камиони, които преминават през
пътни отсечки на територията на общината и разбиват асфалтовото покритие.
„Благодаря на всички,
които гласуваха Бюджет
2021. Това, което сме заложили като програма,
ако го изпълним в края
на годината, ще бъдем
много горди от постигнатото“, каза още кметът
на община Средец.

Тодор Стамболиев отново ще е обществен посредник на Бургас
Георги РУСИНОВ
Избран е обществен посредник
на Бургас. Това отново е досегашният - Тодор Стамболиев, който 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 Георгиев, Евелина Михалева и Йордан Георгиев, проведе избора
при висока избирателна активност. „От 51 общински съветници
гласували са 46. Трима не са дали вота си по уважителни причини, двама не се явили“, заяви
председателят на Комисията Иво
Баев.
„Пожелавам успешен мандат
на г-н Стамболиев и нека в неговата работа го съпътства състра-

46 общински съветници гласуваха при избора на обществен посредник

Тодор Стамболиев бе преизбран за
втори мандат

дание и съчувствие
към гражданите и непримиримост към нарушенията на закона“, заяви юристът.
Председателят на
Общински съвет –
Бургас проф. Севдалина Турманова благодари на колегите си

за високата избирателна активност. Пожела и успех на обществения посредник.
„Нека бъде винаги на разположение на гражданите и да изпълнява 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. Полученото доверие дава висока
оценка за работата ми като външна институция и ме натоварва с
огромна отговорност, която обаче аз смятам да оправдая. Няма
да разочаровам вас и гражданите“, емоционално се обърна той.
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„Нефтохимик 2010“
би след драматичен обрат
ВОЛЕЙБОЛ

Волейболният „Нефтохимик 2010“
постигна драматична победа в турнира за Купата на България. Бургазлии победиха с 3:2 (30:32, 22:25, 25:22,
25:21, 15:11) като гости „Локомотив“
(Пловдив) в четвъртфинален сблъсък. С победата „Нафтата“ си осигури място във финалната фаза на надпреварата. За играчите на Николай

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

Рокада в УС на „Черноморец“
Три нови лица
влизат в
управлението
на „акулите“
Михаил КОЛЕВ
Промени настъпиха в управителния съвет на футболния
„Черноморец“ (Бургас). В редиците му влязоха трима нови
души. Това са проф. д-р Димитър Вергиев, денталният медик
д-р Ерхан Салиев и собственикът на „Трансвагон“ Васил Данов. До този момент и тримата помагаха финансово на отбора, детско-юношеската школа и по облагородяването на
стадиона. Благодарение на техните усилия бяха привлечени и
няколко спонсори, като се очаква в най-скоро време още
финансови благодетели да подпомогнат „акулите“.
Пари ще дойдат и от новооткрита дентална лаборатория за
протези и зъбни импланти в София, собственост на д-р Салиев и неговият турски съдружник Алпер Темел, като част от
приходите ще отиват за бургаския клуб. Д-р Салиев бе зъболекарят, който оправяше зъбите на световни кинозвезди,
участващи в заснемането на

Проф. д-р Димитър Вергиев (на заден план) е един
от новите членове на УС в клуба
филма "Непобедимите" в България. Сред неговите пациенти
бе и Силвестър Сталоун.
Политиката на „Черноморец“
е да бъдат привлечени колкото се може повече спонсори,
които да подпомогнат с не дотам големи суми тима в битката му за Втора лига.
До този момент при „акулите“ финансовата ситуация е повече от добра. Клубът няма никакви финансови задължения,
като всички заплати и премии
на играчите са изплатени.
В спортно-технически план

отборът се подготвя за гостуването си на „Димитровград“.
Двубоят е тази събота от 14 часа. Наставникът Малин Орачев
няма да може да разчита на
двама основни футболисти –
Антон Спасов и Мариян Тонев.
Те пропускат мача заради натрупани жълти картони.
„Черноморец“ продължава
да се намира на първо място
във временното класиране на
Трета югоизточна лига. „Акулите“ имат в актива си 47 точки,
с пет повече от втория „Марица“ (Пловдив).

Близо 300 000 лева са заделени
за спортния календар на Бургас
Георги РУСИНОВ
297 000 лева са отделени
за финансиране на спортната програма на Бургас. Това стана ясно при гласуването бюджета на общината
за 2021-ва. Темата предизвика дискусия сред част от
съветниците свързани със
спорта в града.

Манол Тодоров от ДБГ изказа притеснението си, че
някои традиционни мероприятия в спортния календар на града, този път не попадат в него. Затова той
предложи средствата да се
увеличат с още 50 000 лева.
Кметът Димитър Николов
побърза да обясни, че в бю-

Манол Тодоров повдигна въпроса за спортната
програма

джета се предвижда да има
буфер и за спорта.
„Никой не може да каже
до кой месец ще са ограничителните мерки. Когато
имаме повече яснота, ще
предложим в актуализирането на бюджета конкретни
цифри за конкретните спортни 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 клубове или индивидуални
спортисти. Опасявам се, че
сумата от 50 000 лева няма
да е достатъчна. Ние сме готови с по-голяма дори, но
трябва да имаме яснота, докато стане време за актуализиране“, заяви кметът.
Председателят на Спортната комисия Йордан Георгиев и заместникът му Георги Маринчев също внесоха
повече яснота по темата с
парите за спортния календар.
След разясненията Манол
Тодоров коментира, че е
удовлетворен от отговорите
и от факта, че е предвиден
буфер за дофинансиране.

ОБЯВА
Областният управител на област с администра- с. Брястовец, община Бургас, област Бургас.
тивен център гр.Бургас на основание § 4к, ал.6 от
Планът на новообразуваните имоти е изложен в
Преходните и заключителни разпоредби на Закона Център за административни услуги „Изгрев“ при Обза собствеността и ползването на земеделските щина Бургас.
земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) и чл.28, ал.8 от Правилника
Жалби срещу одобрения план на новообразуваза прилагане на ЗСПЗЗ съобщава, че със заповед ните имоти могат да се подават от заинтересувани№ РД-09-6 от 03.02.2021 г. е одобрен план на но- те лица чрез областния управител пред Администравообразуваните имоти и регистър към него на зе- тивния съд в 14-дневен срок от съобщаването на
меделски земи, предоставени за ползване на граж- заповедите в “Държавен вестник”.
дани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник”
за селищно образувание „Брястовете“, землище бр. 16 от 23.02.2021 г.

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

ДЮШ на „Нафтата“
ще се развива по модерен начин
Михаил КОЛЕВ
Новото ръководство на
ПФК „Нефтохимик“ е с амбицията да развива много
сериозно ДЮШ на клуба.
Предстоят структурни промени в школата, като в съвсем скоро време ще бъдат
въведени нови, модерни
методи на тренировки, както и на цялостния процес
на функциониране на това
звено. По този начин ще се
търси оптимизация на процесите и развитие на младите 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, които участват в елитните групи в своите възрасти. На

работа ще бъдат назначени и нови треньори, които
ще отговарят на новите изисквания.
Ръководството на дружеството ще бъде в постоянен
контакт с родителите на
учениците и е готово да обсъжда и приема всякакви
нови предложения за функционирането на ДЮШ. Това може да става на фейсбук страницата, както и на
телефон 0892 29 76 69. Постоянната комуникация и
диалог ще бъде една новостите в работата на школата.
На официалния сайт на
клуба, както и на фейсбук
страницата ще бъде публикувана постоянно актуална
информация за графика на
тренировки, както и за по-

стигнатите резултати от всяка една възрастова група.
Месечните такси няма да
бъдат променяни и ще са в
размер на 50 лева. Ръководството има амбиция да
превърне ДЮШ на „Нефтохимик“ в една модерна
структура, която да създава нови футболисти, които
пък да се интегрират покъсно и в мъжкия футбол.
Ще се дава равен шанс на
всеки, който иска да тренира и да се развива.
Дисциплината, трудолюбието и раздаването в тренировъчния процес ще бъдат стимулирани и поощрявани. Въпреки временните
трудности, ръководството
на клуба гарантира пълната обезпеченост при работата на школата.

ОБЯВА
Областният управител на област с администра- гас, община Бургас, област Бургас.
тивен център гр.Бургас на основание § 4к, ал.6 от
Планът на новообразуваните имоти е изложен в
Преходните и заключителни разпоредби на Закона Център за административни услуги „Освобождение“
за собствеността и ползването на земеделските зе- при Община Бургас.
ми (ПЗР на ЗСПЗЗ) и чл.28, ал.8 от Правилника за
Жалби срещу одобрения план на новообразуваприлагане на ЗСПЗЗ съобщава, че със заповед № ните имоти могат да се подават от заинтересуваниРД-09-7 от 03.02.2021 г. е одобрен план на новоо- те лица чрез областния управител пред Администрабразуваните имоти и регистър към него на земедел- тивния съд в 14-дневен срок от съобщаването на заски земи, предоставени за ползване на граждани, поведите в “Държавен вестник”.
въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местЗаповедта е обнародвана в “Държавен вестник”
ност „Сухото дере“, землище кв. Банево, гр. Бур- бр. 16 от 23.02.2021 г.
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Дни преди
1 март

Чф

Булевард

Бургазлии на шопинг за мартеници

Black

Cyan Magenta Yellow

Георги РУСИНОВ
Дни преди 1 март бургазлии масово се втурнаха на шопинг за мартеници. Търговците започнаха
да се разполагат по площад „Тройката“ още в началото на февруари.
Хората използваха хубавото време след студените дни, за да излязат на
разходка, а с това и да се
подготвят за подаряването на мартеници на близки и семействата си. Впечатление прави, че мерките за сигурност са спазени и са осигурени достатъчно широки коридори
между редовете от търговци. Дали се спазва дистанция от посетителите
обаче е друг въпрос.
Продавачите на мартеници споделят, че очевидно клиентите им не
се притесняват от коронавируса.
„Повечето са без маски, докато ние носим, но
какво да се прави? Така
са си преценили“, споделя една от тях.
И тази година не липсват по-модерни модели мартеници – правени
с тел, с много цветове и
т.н. Търговците обаче са
категорични, че най-много се купуват традиционните мартеници от бяло и
червено с по-дебели плетки, както и Пижо и Пенда, които се закачат за
дрехите.

Българска шевица - основен елемент
при авторските аксесоари
Дона МИТЕВА
Символично продължение
на дългогодишното изложение на „Българската Баба
Марта“, което години наред
се провеждаше в Дома на
Нефтохимика, макар и само с един щанд на автогара „Юг“ има и тази година.
Ръчно изработени авторски
мартенички от естествени
материали могат да си закупят всички пътници и посрещачи.
„Идеята да бъде върната традиционната мартеница, намери почва и сега все по-често в Бургас се
срещат мартеници, близки
до традицията, изработени
от вълна и други естествени материали“, коментира
Красимира Краева, основателка на „Българската Баба Марта“.
„Покрай ограниченията
тази година продажбата
през интернет върви мно-

бено сега, когато предстоят
почивни дни“, обяснява майсторката на мартеници.
Все по-често се търсят

го добре“, казва майсторката. Продава се на едро и на
дребно. Но сравнено с предходни години търговията
върви слабо.
„Хората не излизат по улиците както бе преди пандемията. Надяваме се, че както
обикновено се случва – в последния момент ще тръгнат
бургазлии да купуват. Осо-

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

десет – петнадесет мартеници. Затова избират една
– голяма, например Пижо и
Пенда, изработени от вълна и с паричка и я закачат в
дома или в офиса“, обяснява Краева.
Тази година е хит сред това, което тя предлага - бурканче със свещ от пчелен
восък, около гърлото му има
вързана мартеница, а вътре

в него - зърна от кафе. Капачката пък е с усмихнато
човече.
Българската шевица също
присъства при ръчно изработените мартеници – тя е
във формата на гривна, колие или пък брошка. Търсят
се от купувачите изработените от плъст мартеници, а за
децата има и направени моливи с мартеничка.

ФУРОР В
МРЕЖ@ТА

Дядо запълва сам Лебеди плуват около Димчево
дупките между поморийски села
Дона МИТЕВА

Около бургаското село
Димчево се появиха лебеди. Грациозните птици плуват в наводнените по време
на поройния дъжд на 13 януари ниви.
Обичайно тези птици представляват атракция за хората
в Поморие и най-вече на втора
буна във Варна, където в морето се излива топла минерална вода.
Видеоклип, заснет от жителка на селото
показва, че доста екземпляри са предпочели бившите ниви, които продължават да са
под вода. „След влечугите, които водата изгони 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 землището на бургаското село са наводнени.

Излезе от печат книгата със сценарии „От
раклата на баба“, която е едно невероятно
пътешествие в страната на обичаите и традициите на Бургас и Одрин. Тя е част от дейностите по проект с номер CB005.2.23.64 между ДГ“Вълшебство“- град Бургас и училище
„Мустафа Неджати“- град Одрин, по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB005 и включва разработени сценарии за театрални реализации на обичаи и
традиции от региона, които бяха разработени от професинални сценаристи.
Общата цел на проекта е засилване на трансграничния капацитет за сътрудничество в областта на устойчивия туризъм, базиран на общото културно наследство. Специфичните цели са: 1. Засилване на устойчивия туризъм в
трансграничния регион посредством капита-

лизиране на общото културно наследство и
2. Повишаване на трансграничното взаимодействие между поколенията чрез възстановки на обичаи и традиции.
Основната целева група на проекта са децата на възраст 4-7 години, техните семейства и
приятели в трансграничния регион между Област Бургас и Провинция Одрин. Проектът ще
им предостави знания за културното наследство 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 сила, която ни кара да се чувстваме горди от историята и величието на нашия народ.
Предстои и последната активност по проекта, през която ще се реализират сценариите
на професионална сцена от децата на партньорите 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.

