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„Нефтохимик“ триумфира с Купата

Тук е възможно 
да сме първа 

политическа сила

Жечо Станков  
за каузите в 

Бургаска област: 

Разширяваме 
санирането,  

правим улиците 
по-светли

Живко Табаков:  
водач на листата 

на „Изправи се.Бг! 
Мутри вън!“: 

Хората искат 
реформи, 

справедливост  
и да се спрат 

кражбите
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4 Фатален за много фитнес зали 
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„Черноморски фар“  
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Георги РУСИНОВ

На членовете, които те-
първа ще влизат в секци-
онни комисии, е дадена 
възможност да се вакси-
нират доброволно поне с 
първа игла. Това заяви за 
„Черноморски фар“ пред-
седателят на РИК-Бургас 
Елка Стоянова. Ваксини-
рането по списък започна 
от вчера. 

„Бургас все още е в чер-
вената зона и затова за-
почнахме още един транш 
на ваксиниране за жела-
ещите да получат първа 
доза. С РЗИ-Бургас коор-
динираме процеса, за да 

може всички новоназна-
чени членове на секцион-
ни комисии, които не са 
били ваксинирани при 
първата кампания, да го 
направят сега при свое 
желание“, каза Стоянова.

Списъци ще се подават 
в периода от 22 март до 1 
април. От РЗИ-Бургас ще 
се свързват с всеки по-
дал заявление за вакси-
ниране къде и кога да го 
направи. Ще се ползват 
ваксините на „Пфайзер“ и 
„Модерна“. 

„Според това, което д-р 
Георги Паздеров ми обяс-
ни, първата доза е необ-
ходима, за да предизвика 

имунитет, а втората доза 
- да го утвърди и повлияе 
на клетъчния имунитет“, 
посочи още председате-
лят на РИК-Бургас.

Както „Черноморски 
фар“ писа, в община Бур-
гас по списък се ваксини-
ра едва 1/4 от изборната 
администрация.

Процедурата по назна-
чаването на секционните 
комисии става по предло-
жение на партийните цен-
трали. Всички имена, кои-
то те подават, се вписват 
в регистри и се издава 
решение за назначаване 
в секционна комисия от 
РИК-Бургас. 

При заболели от коронавирус 
има готовност за смени  
в последния момент
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Но
ви

ни Ваксинират допълнително 

18 палета защитни средства против 
COVID-19 пристигнаха за изборите в Бурга-
ска област. Главният секретар на Областна 
управа – Бургас Валентин Люцканов обяс-
ни пред репортер на „Черноморски фар“, 
че в момента предпазните средства се съх-
раняват в склад и скоро ще започне разда-
ването им по общини.

„Получихме за раздаване хирургически 
маски за еднократна употреба. Те са за из-
биратели – ако някой си е забравил негова-
та, или я е изгубил. Получихме и маски 
FFP2, които са за изборната администра-
ция. Пристигнаха еднократни защитни га-
щеризони за подвижните секции. Тях няма 
да ги раздаваме още, защото до последния 
момент няма да е ясно коя община колко 
такива секции ще има“, заяви Люцканов.

За 13-те общини в областта са предвиде-

ни 160 000 маски за еднократна употреба; 
32 800 маски тип FFP2; 1800 защитни гаще-
ризона; 85 000 чифта ръкавици; 3960 дезин-
фектанта за ръце от 0.5 л; 840 дезинфектан-
та за под от 1 л; 1200 дезинфектанта за по-
върхности от 0.75 л.

Най-много от личните предпазни сред-
ства ще получи община Бургас, която е и с 
най-много секции – 339. 70 000 хирургиче-
ски маски, 5938 маски тип FFP2, 340 броя 
кутии с ръкавици и общо 2694 броя различ-
ни дезинфектанти. Приморско и Малко 
Търново са общините с най-малко секции. 
Респективно 9 и 14. При тях броят на лични-
те предпазни средства, предвидени за про-
веждането на изборите в областта, е най-
малък. 

От вчера започна раздаването на паке-
тите по общини.

18 палета със защитни средства против 
COVID-19 обезпечават изборите

Елка Стоянова

Михаил КОЛЕВ 

Възрастна жена от средецкото 
село Драка изпрати сигнал до 
вестник „Черноморски фар“. В не-
го тя се оплаква от тормоз от стра-
на на свой съселянин на име Йор-
дан Киров. Стоянка Вълчева вече 
се е видяла в чудо, чувства се без-
силна и буквално моли за помощ. 

Първоначално всичко започна-
ло с кражба от страна на мъжа, 

който свил 15 кокошки и 4 петела 
от двора на Стоянка. Действията 
му спрямо потърпевшата продъл-
жили и след това. На 25 февруари 
жената отишла при своя приятел-
ка от селото, но когато се прибра-
ла у дома, почерпеният, по нейни 
думи, Йордан отново я атакувал.

Първоначално атаката му била 
вербална, като той я нарекъл „май-
муна“, но после я удрял и с арма-
турна пръчка. 

След дни жертва на агресията 
на Киров станало и кучето на Сто-
янка, пише още жената. Той отнел 
домашния й любимец, занесъл го у 
дома си, като започнал да го бие 
по главата. След няколко часа жи-
вотното починало.

Жената моли да й бъде обърна-
то внимание, за да спре тормозът 
от страна на нейния съселянин, 
който периодично си намира по-
вод за конфликт с нея.

„Черноморски фар“

След дълги процедури по съгласува-
не на инвестиционния проект и след 
приключила обществена поръчка ста-
на възможно стартирането на строи-
телно-монтажните работи за модерни-
зация на рибарското пристанище „Се-
верна буна - Несебър“, съобщи кметът 
на община Несебър Николай Дими-
тров. Градоначалникът изказва специ-
алните си благодарности на институ-
циите, имащи отношение към приключ-
ване на съгласувателните и разреши-
телни процедури, а именно: Министер-
ство на земеделието – Програма за 
морско дело и рибарство, Министер-
ство на културата, Министерство на 
транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията, Министерство 
на регионалното развитие и благоу-
стройството, Национален институт за 
недвижимо културно наследство, Цен-
тър за подводна археология, Изпълни-
телна агенция „Морска администра-
ция“, Изпълнителната агенция по ри-
барство и аквакултури, както и на об-
щинската администрация, ангажирана 
с реализацията на тези дейности. „Фи-
нализирането на всички етапи, необ-
ходими за старта на този важен за жи-
телите на Несебър проект, е пример за 
добра комуникация и синхрон между 
държавните и общински институции“, 
категоричен е Николай Димитров. 
„Старият Несебър е жив град, в който 
общинското пристанище се ползва от 
риболовни корабчета и лодки и това е 

основен поминък на хората на полуос-
трова, които разчитат на тази база“, 
подчерта кметът и допълни, че модер-
низацията на порта ще се извършва 
под непрекъснато археологическо на-
блюдение и с грижа за културно-исто-
рическото наследство на Несебър като 
град под егидата на ЮНЕСКО. 

Началото на строително-монтажните 
работи за модернизация на рибарско-
то пристанище „Северна буна - Несе-
бър“ ще бъде дадено на 26 март от 10 
часа. Проектът предвижда оптимизи-
ране на капацитета на съществуващото 
пристанище, като се осигури подобря-
ване на условията за улов, разтоварва-
не и първа продажба на риба. Инвести-
цията ще създаде защитена акватория 
за безопасно акостиране на рибарски 
лодки и кораби, като по този начин ще 
се удовлетвори потребността им от 
осигуряване на адекватни условия за 
осъществяване на риболовна дейност. 

Главната цел е да се подобри конку-
рентоспособността и жизнеспособ-
ността на предприятията в сектора на 
рибарството, включително на дребно-
мащабния крайбрежен флот, и подо-
бряване на безопасността и условията 
на труд в този традиционен за Несебър 
отрасъл. 

С осъществяването на проекта ще се 
повиши енергийната ефективност на 
пристанището, ще се подобри опазва-
нето на околната среда и качеството 
на разтоварваните на сушата проду-
кти, както и качеството на живот в ри-
барската общност.

Започва модернизацията на 
рибарското пристанище в Несебър

До дни тръгва ремонтът на 
пътя Твърдица - Маринка

Михаил КОЛЕВ

До дни ще стартира дългоочакваният ремонт на 
пътната отсечка между селата Твърдица и Марин-
ка. От фирмата-изпълнител изчакват подходящите 
метеорологични условия, за да започнат работа. 
Най-вероятно това ще стане в края на март или на-
чалото на април. Гласност на проблема дадоха 
преди време жителите на Маринка, които органи-
зираха подписка и впоследствие тя даде резултат. 

Отсечката е с дължина 3 км и освен ремонт на 
третокласния път, дейностите ще включват подно-
вяване на банкети, почистване на водостоци и ка-
навки, с което ще се осигури отводняването на тра-
сето, както и пълен ремонт на пътната настилка и 
полагането на пътна маркировка. Участъкът ще бъ-
де ремонтиран със средства от бюджета на АПИ и 

прогнозната стойност на дейностите е около 2,7 
млн. лв. По предварителни очаквания реконструк-
цията на пътя трябва да продължи около 2 месе-
ца. 

Благодарение на друга подписка, хората от село 
Маринка успяха да решат и друг проблем. От годи-
ни насам населеното място има проблем с елек-
трозахранването. След подетата инициатива и съ-
браните над 1000 подписа, институциите бързо се 
задействаха. Предстои изграждането на подземна 
комуникация, която ще захранва с ток квартал 
„Крайморие“, село Маринка и евентуално съседно-
то село Твърдица. Програмата е готова, но се изис-
ква допълнително време, докато проектът бъде 
стартиран. 

За 25 март е плануван и ремонт на всички елек-
трически стълбове в Маринка, на които ще бъдат 
сменени кабелните трасета и ще бъде поставена 
изолация. 

Сериозен интерес за саниране на 
еднофамилни къщи в Маринка

Това заяви пред вестник „Черноморски фар“ 
кметът на населеното място Любомир Узунов. В 
събота кандидати за депутати от ГЕРБ от Бургаски 
регион разкриха пред местните жители повече 
подробности по темата. На всяка къща ще бъде из-
вършено енергийно обследване и спрямо нуждите 
й за ремонт ще бъдат отпуснати средства под фор-
мата на ваучер. Те ще са в размер между 15-20 000 
лева на къща. Парите са осигурени от програма по 
Европейския съюз, а финансирането ще е безвъз-
мездно. 

Отделно от тази програма хората в село Марин-
ка, ще могат да кандидатстват за подмяна на кли-
матици и поставяне на фотоволтаици. Уточняват се 
какви да бъдат критериите, които желаещите тряб-
ва да изпълнят, за да бъдат одобрени.

Жена от средецко село  
се оплаква от системен тормоз
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Клошар 
наръга 
„колега“ в 
гърба

Клошар е наръгал с 
нож друг скитник в райо-
на на ВХТИ, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Нападателят е на 39 
години от Раднево. Той е 
намушкал в гърба 65-го-
дишен мъж от Средец. 
Пострадалият е наста-
нен за лечение в отделе-
ние „Хирургия“ към 
УМБАЛ - Бургас, без 
опасност за живота. 
Извършителят на деяни-
ето е задържан за срок 
от 24 часа. По случая е 
образувано бързо про-
изводство.

Заплашиха 
с нож 
охранител в 
мол

Охранител в мол 
„Галерия“ в Бургас е бил 
заплашен с нож от посе-
тител. Това съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
44-годишен криминално 
проявен бургазлия е 
искал да излезе през 
входа на търговския 
обект. Направилият му 
забележка 32-годишен 
охранител е заплашен с 
нож от бургазлията, 
който своевременно е 
задържан от полицей-
ските служители за срок 
до 24 часа. По случая е 
образувано бързо про-
изводство.

Младеж 
пострада 
при 
катастрофа 
с АТВ

Младеж е пострадал 
при катастрофа с АТВ, 
съобщиха от пресцентъ-
ра на Областна дирекция 
на МВР-Бургас. В района 
на вилната зона на квар-
тал „Ветрен“, на улица 
„Втора“ до дом №15, 
нерегистрирано АТВ 
110-GR, управлявано от 
15-годишен неправоспо-
собен водач от Бургас, 
поради загуба на кон-
трол по време на движе-
ние, се блъска в парки-
ран автомобил „БМВ Х 
5“, собственост на 59-го-
дишен бургазлия. От 
пътния инцидент вода-
чът на АТВ-то получил 
травма на главата, комо-
цио и прорезна рана на 
лявото бедро, като е 
настанен за лечение в 
отделение „Невро-
хирургия“ към УМБАЛ – 
Бургас.

„Промени се правят 
непрекъснато, както на 
всички избори. Досега 
не съм забелязала да 
има завишен процент 
при смяната на членове. 
Често на хората или в 
последния момент им 
изниква някакъв ангажи-
мент, или имат други лич-
ни причини, поради кои-
то искат да бъдат смене-
ни. До деня на изборите, 
включително и в самия 
ден на изборите сутрин-
та, ако е необходимо, се 
правят промени в коми-
сиите“, заяви още Стоя-
нова.

Кметовете на общини 
вече са назначили хора 
в комисиите по места, 
но постоянно промени в 

тях се правят. Според 
Стоянова обаче партий-
ните централи следят из-
късо процеса и поддър-
жат постоянна връзка с 
хората, спуснати от тях.

„Комисиите са от по 7 
и 9 души. В деня на избо-
рите, за да отвори и ра-
боти една секционна ко-
мисия, е необходимо да 
има 50% +1. Т.е. при 
7-членна комисия, ако 
четирима са налице, за-
почват работа. При 
9-членната – петима“, по-
яснява Стоянова.

Председателят на РИК-
Бургас добави, че се на-
дява да не се стига до 
ситуация, където секци-
онна комисия да не от-
вори.

„В такива случаи има и 
резерви, които са ни по-
дадени от партиите и ще 
бъдат назначавани в са-
мия ден. Не е проблем да 
се реагира веднага. Ние 
не можем да си позволим 
да не отворят секциите. 
Затова още сутринта в 
6:45 часа, когато членове-
те трябва да са пред сек-
циите, ако до 6:55 часа ня-
ма достатъчно, се изпра-
ща резерва. Държим ин-
формация с общинските 
администрации. Това е 
процес, който протича 
безпроблемно от много 
години и сме нямали слу-
чаи, в които да не сме от-
ворили секция. Дано и на 
тези избори нямаме такъв 
проблем“, каза още тя.

членове на СИК-ове в областта
Обученията на членовете на 

СИК-ове за тези избори се 
оказват проблемни. Председа-
телят на РИК-Бургас Елка Сто-
янова обясни пред репортер 
на „Черноморски фар“, че това 
е така заради влязлата в сила 
заповед на здравния министър 
Костадин Ангелов. От понедел-
ник в сила влязоха изключи-
телно строги мерки, като на 
практика отново сме в трети 
локдаун. Провеждането на 
обучения попада в една от за-
браните на министъра. 

„Няма да има присъствени 
обучения, няма как да останат 
без такова. В тази динамична 

ситуация ние отработваме ва-
рианти, в които да се проведе. 
Ще има вероятно видеомате-
риали и хартиени материали, 
които ще подготвим тези дни. 
Може да е през интернет кана-
ли, местни телевизионни цен-
трове и радиа. Трябва да по-
мислим и за хората в малките 
населени места, които нямат 
ежедневен достъп до интер-
нет, компютри и лаптопи“, ка-
за Стоянова.

Тези дни се очаква вече да 
има готова схема как да се 
проведат обученията и да стар-
тират, тъй  като изборите на-
ближават. 

Обученията - проблемни 
заради локдауна

Георги РУСИНОВ 
Михаил КОЛЕВ

Ваксинацията в Бургас 
чрез онлайн регистъра 
продължава с ваксината 
на „Астра Зенека“, уста-
нови репортерска про-
верка на „Черноморски 
фар“. В понеделник су-
трин, около 20-ина души 
вече се бяха наредили 
пред ваксинационния ка-

бинет на РЗИ-Бургас, за 
да чакат за ваксина.

Първите записани с ча-
сове от 9:00 часа обаче 
изчакаха малко повече, 
докато кабинетът отвори. 
За момент настана из-
вестен хаос от това кой 
влиза и кой не, кой за 
колко часа имал регис-
трация. Служител на РЗИ-
Бургас обясни пред хора-
та, че днес на записалите 

се в онлайн регистъра ще 
бъде предлагана един-
ствено ваксината на „Аст-
ра Зенека“. След разяс-
нението някои от чакащи-
те моментално напусна-
ха опашката. Други зая-
виха, че ще се ваксини-
рат „с каквото има“. 

С „Пфайзер“ продъл-
жават ваксинациите на 
чакащите втора игла. В 
момента по списък се 

ваксинира съдебната 
власт в Бургас. От вчера 
е дадена възможност и 
на новорегистрираните 

членове на секционни ко-
мисии да се ваксинират 
поне с първа игла на 
„Пфайзер“. 

Имунизацията в Бургас продължава с „Астра Зенека“

Георги РУСИНОВ

Регистрирали се в он-
лайн регистъра за вак-
сини бургазлии и паци-
енти от областта сигнали-
зират, че часовете им са 
изместени за по-далеч-
ни дати. При по-голямата 
част от тях това е с една 
седмица напред.

„Бях регистриран за 
ваксина на „Пфайзер“ 
или „Модерна“ за 27 
март, но преди дни полу-
чих съобщение от систе-
мата, че изместват часа 
ми за 3 април“, споделя 
бургазлия.

Айтозлията Павлин 

Иванов коментира, че ча-
сът му за днес не е отме-
нен, но не е сигурен дали 
ще му предложат желана-
та от него РНК ваксина.

„В противен случай ще 
чакам за „Пфайзер“ или 
„Модерна“, категоричен 
е той.

Припомняме, че при 
самата регистрация из-
лиза съобщение, че на 
регистриралите се ще 
бъде направен преглед 
на място и ваксинира-
щият лекар ще прецени 
според това и наличност-
та на ваксините каква да 
предложи на ваксинира-
щия се.

Изместват дати  
за „Пфайзер“ и „Модерна“

В онлайн регистъра:

Дона МИТЕВА

Една компания у нас 
предлага на зърнопроизво-
дителите да направят за-
страховка срещу суша. Дър-
жавата подпомага с 21 лева 
на хектар онези, които са 
решили да се възползват от 
възможността. Много слаб 
е интересът от страна на 
фермерите към застрахова-
нето на този етап.

Застрахователят тази го-
дина минава на принцип да 
се гледа засушаването на 
ниво община. Измерването 
ще става чрез сателит. За-
щото няма как да се мери 
във всеки един блок колко е 
влагата. Досега се отчита-
ше на области, което не бе 
справедливо, особено за 

такава голяма по територия 
област като Бургаска.

„Миналата година отчита-
нето беше на ниво област и 
бе много субективно, защо-
то в единия край на облас-
тта бе валяло много, а в 
другия сушата бе голяма. 
Сега ще е на община. За да 
се мине на ниво землище, 
както е най-правилно, тряб-
ва да има голям обем на за-
страховки, което още не се 
случва“, коментира Илия 
Проданов, председател на 
Съюз на зърнопроизводи-
телите „Маркели“ – Карно-
бат и зам.-председател на 
Управителния съвет на На-
ционалната асоциация на 
зърнопроизводителите.

По негови думи няма же-
лаещи да застраховат ниви-

те си срещу суша. Дори ко-
гато след отчетно-изборно-
то събрание в Карнобат 
представител на застрахо-
вателната компания е запо-
чнал да обяснява възмож-
ностите на този вид застра-
ховане, мнозина са си тръг-
нали.

„Няма интерес, защото 
ние като видим, че два дни 
е валяло, забравяме за су-
шата. Струва ми се, че една 
част от фермерите в Добру-
джа, където сушата ги пора-
зи жестоко, само там може 
да има по-висок интерес 
към застраховките. Но като 
цяло на национално ниво 
интересът е слаб.

Може би, ако участието 
на държавата беше по-голя-
мо и се налагаше зърнопро-

изводителите да вложат по-
малко пари, интересът ще-
ше да е по-голям. Напри-
мер, ако се застраховат 
1000 декара пшеница, което 
е твърде малко, сумата е 
6300 лева, от които 2100 се 
получават от държавата, а 
останалите 4200 фермерът 
трябва да извади от джоба 
си“, прави сметката Прода-
нов. Затова и те настояват 
подпомагането при застра-
ховките да бъде 50:50. А до-
ри отиват и в по-смели 
предложения да се стигне 
до 75% от финансирането 
да е от държавата, за да 
потръгне застраховането 
на реколтата срещу суша. 
След като голяма част от 
фермерите се убедят в не-
обходимостта застрахова-

нето да се прави - да се 
вдигне процентът на тяхно-
то участие, предлагат зър-
нопроизводителите.

Примерът на единстве-
ния, който миналата година 
се възползва от възмож-
ността да застрахова ре-
колтата си срещу суша в 
Карнобатско, също не е за-
разителен. По думите на 
негови колеги, той е взел от 
застраховката толкова, кол-
кото е вложил в нея. А при-
чината е в това, че в земли-
щето на Карнобат не е ва-
ляло, но в Странджа е валя-
ло и процентът на средна 
влажност за областта, кой-
то е замерен, не доказва 
голямото засушаване на ни-
вите на застрахования фер-
мер.

Слаб интерес на фермерите да застраховат 
реколтата си срещу суша



Дона МИТЕВА

Писмо с питане до ди-
ректора на РЗИ-Бургас 
и СOVID-19 щаба на 
Община Бургас е изпра-
тила Катерина Димитрова, 
биофермер, която има ам-
бицията и огромното жела-
ние да организира на пло-
щад „Тройката“ фермер-
ски пазар. Тя е озадаче-
на от факта, че е получила 
предупреждение от стра-
на на Общината, че пред-
варително планираният 
за петък и събота - 19 и 20 
март, не може да се про-
веде. Позовават се на т.12  
от Заповед №РД 01 37 от 10 
март 2021 г. на РЗИ-Бургас. 
С тази заповед според слу-
жител, обадил й се по теле-
фона, в община Бургас се 
забраняват до 00 часа на 
26 март базари на откри-
то, включително.

Катерина Димитрова 
разказва, че в края на ми-
налата седмица комисия 
на общината е одобрила 
нейното предложение да 
се провежда регулярно 
през седмица Бургаски 
фермерски пазар на пло-
щад „Тройката“. „Закупила 
съм оборудване и съм под-
брала 20 участници с ка-
чествени и разнообраз-
ни родни продукти от ця-
лата страна, повечето са 
екологично чисти, вклю-
чително и моите биови-
на „Тракийски легенди“. 
Много от колегите, вклю-
чително и аз, участваме 
на фермерски пазари и 
в други градове, София и 
Варна, и сме наясно с про-
тивоепидемичните мерки и 
ги подкрепяме. Във Варна 
и София тези пазари ра-
ботят“, казва жената, ко-
ято намираме в морската 

столица, точно на щанда 
си на такъв пазар. 

Тя е категорична, че има 
дисциплина и отговорност 
и мерките се спазват както 
от производителите, така 
и от клиентите, които дър-
жат да си купуват качест-
вени български продукти 

от такива фермерски па-
зари. Всички са с маски 
и не се позволява струп-
ване на хора. „На всяка 
маса има дезинфектанти, 
нарисувани са с тебешир 
стрелки за посоката на 
движение има и надписи 
за входа и изхода на паза-
ра. Струпвания на хора не 
се допускат. Не се допус-
кат и странични лица зад 
щандовете, само произво-
дителите“, описва пазара 
в съседния голям морски 
град производителката и 
подчертава, че РЗИ-Варна 
извършва редовно про-
верки и са се убедили, че 
се спазват мерките.

Затова и Димитрова 
пита дали по силата на 
въпросната точка 12 се 
забранява провеждане-

то на бургаски фермер-
ски пазар на открито на 
19 и 20 март. „Той не е ба-
зар, а е пазар за храни-
телни стоки – на открито 
без климатици и на мест-
ни храни, а не внос. На 
него няма да се колят и 
консумират живи живот-
ни, каквито са традици-
ите на откритите пазари 
в Китай“, казва дамата и 
твърди, че същевременно 
фермерски пазар в Бургас 
на Славейковото пазарче 
продължава да се провеж-
да всяка неделя. Пазарът 
на „Краснодар“ продължи 
да работи. „Това са също 
открити пазари за хра-
нителни продукти, анало-
гични на пазара, който аз 
искам да организирам на 
площад „Тройката“, недо-
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Фермерка пита защо не £  
4 „В цялата страна са 
позволени, само в Бургас – не“, 
казва Катерина Димитрова
4 Заповед на РЗИ-Бургас не 
разрешава организирането му 
на регионално ниво

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
На основание Заповед на уп-

равителя № РД-07-119/19.03.21 г 
издадена на основание  чл.18 ал.1 
от Наредбата за условията и реда 
за  упражняване правата на соб-
ственост в търговски дружества, 
участието в граждански дружества 
и сключването на договори за съв-
местна дейност от община Бургас, 
по реда на глава VII във връзка с 
чл.61 и следващите от Наредбата 
за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общински 
имоти и вещи, приети от Общин-
ски съвет - Бургас:

І. ОТКРИВАМ процедура за 
провеждане на  публични търго-
ве с явно наддаване за отдава-
не под наем  за срок от три годи-
ни  на нeдвижими имоти -търгов-
ски обекти на дружеството, с ад-
реси в гр. Бургас:

1. Търговски обект, с идентифи-
катор 07079.607.5.1.64  по КККР 
на гр. Бургас - с адрес: гр. Бургас, 
ж. к. Лазур, бл.5, вх.1, ет.1, пар-
тер, с площ от 68 кв.м., с пред-
назначение извършване на търгов-
ска дейност  на дребно, с начална 
тръжна месечна наемна цена 800 
лв. с ДДС  и стъпка за наддаване 
80 лв. с ДДС.

2 . С О С -  п о м е щ е н и е ,  с 
идентификатор 07079.612.284.1.7 
по КККР на гр. Бургас, с площ от 
53.05 кв. м.,с предназначение 
за търговска дейност, с адрес 
– гр. Бургас, партерния етаж 
на монолитна сграда на ул. 
Александровска № 83, с начална 
тръжна месечна наемна цена 1800 
лв. с ДДС  и стъпка за наддаване 
180 лв. с ДДС

ІІ. Търговете ще се проведат на 
07.04.21 г. от 10.00 ч. в седалище-
то на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. 
Бургас, ул.”Цариградска”№ 57, ад-
министративна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит 
да се внесат в срок до 14.00 ч на 
06.04.21 г.

Определям следните изисква-
ния към  кандидатите за участие 
в търговете:

Участник в съответния търг може 

да бъде всяко българско или чуж-
дестранно ФЛ или ЮЛ, регистрира-
но като търговец по Търговския за-
кон, не е обявено в несъстоятел-
ност, не се намира в производство 
по несъстоятелност, не се намира 
в производство по ликвидация, не 
е лишено от право да упражнява 
търговска дейност, няма задълже-
ния   към държавата  и към община 
Бургас, няма задължения към „Бур-
гаски пазари” ЕООД, ако е бил пре-
дишен наемател наемният договор 
не е бил прекратен поради винов-
но поведение на участника.

Определям ред за закупуване 
на тръжната документация, раз-
мер и начин на плащане на це-
ната й, краен срок за приемане 
на заявленията на участниците  
както следва:

1. Тръжната документация се по-
лучава в касата на „Бургаски паза-
ри” ЕООД, гр. Бургас, ТК ”Красно-
дар” ет.1-вход към Централен па-
зар, след заплащане на стойност-
та й от 40 лв. 

2. Заявления за участие в тър-
га се приемат в запечатан непро-
зрачен плик, с ненарушена ця-
лост,  в деловодството на „Бур-
гаски пазари” ЕООД  гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, Централен 
пазар „Краснодар”, администра-
тивна сграда , 2 етаж.

Депозитът за участие в съот-
ветния търг е в трикратния размер 
на началната тръжна месечна на-
емна цена, и следва да се внесе  
по разплащателна сметка на “Бур-
гаски пазари” ЕООД  в Търговска 
банка „Д“ АД  - Бургас: IBAN: BG 
02 DEMI 9240 1000 1789 68 BIC: 
DEMIBGSF .

Огледи на имотите може да се 
извърши  в присъствие на техни-
ческия организатор от 10 до 12 
и  от 14 до 16 ч. на 26.03.21  г. и 
02.04.21 г..

Разяснения по тръжните про-
цедури и допълнителна информа-
ция в срока за подаване на заяв-
ленията за участие  в търга на тел.: 
056/894293. 

УПРАВИТЕЛ:      /п/
/Донка Христова/

На 18 март в Градска ху-
дожествена галерия „Дечко 
Стоев“ - гр.Поморие, редом 
с художествените пана на 
известни български живопи-
сци, бе експонирана импро-
визирана изложба с картич-
ки, сувенири, други произве-
дения от разнообразни мате-
риали изработени с любов от 
деца и младежи с интелекту-
ални увреждания, настанени 
в три резидентни услуги на 
община Поморие. 

За участниците в заключи-
телната кръгла маса по про-
ект „Нови възможности за 
развитие на независимост-
та на деца и младежи, наста-
нени в резидентни услуги от 
община Поморие”, по схема 
BG05M9OP001-2.009 „Открий 
ме” на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ре-
сурси 2014-2020”, особен ин-
терес предизвика и фото из-
ложбата, докуметирала част 
от различни дейности, в кои-
то се вкючи целевата група 
през поседните две години в 
рамките на проекта. Фокус 
на дискусиите бе не само 
представяне на резултати-
те, преодолените труднос-
ти, но най-вече какво е въз-
действието върху нагласите в 
общността за участие в про-
цеса на социално включване 
на младежи с интелектуални 

увреждания.
За екипа от водещата 

организация Сдружение 
„Алтернативи“ и партньора 
община Поморие удовлет-
вореността е в постигнати-
те цели да мобилизира ре-
сурс в общността за съз-
даване на подход за разви-
тие на възможностите на 24 
деца и младежи с интелек-
туални увреждания, наста-
нени в трите резидентни ус-
луги. Резултатите от проек-
та бяха представени от г-жа 
Татяна Врабчева, ръково-
дител проект. В началото 
на форума в своето привет-
ствие към участниците г-н 
Алексиев, кмет на община 
Поморие заяви удовлетворе-
ност от партньорството със 
Сдружение „Алтернативи” за 
инициативата, довела до ре-
ализацията на проекта и най-
вече за постигнатото: „Ние 
като община имаме цели и 
задачи свързани с големи 
инфраструктурни проекти, 
но в случая един малък про-
ект със скромен бюджет по-
казва как може да се постиг-
нат социално значими резул-
тати, които имат въздействие 
не само за целевата група, 
но и за общността.” От това 
изказване, както и от споде-
леното от част от екипа от 
г-жа Валя Ганчева - управи-

тел на ЦНСТ-Поморие, г-жа 
Зоя Овчарова - Управител на 
ЗЖ и ПЖ с.Бата и г-н Иван 
Гуджуков, социален работ-
ник в ПЖ - с.Бата, се отра-
зи високата оценка за сми-
съла и ефекта от изпълне-
ните дейности. Споделеното 
от представители на целева-
та група от Преходно жили-
ще- с.Бата предизвика инте-
реса на участниците в съби-
тието за опита на младите 
хора и активното им включ-
ване в разнообразни фор-
ми на участие в живота на 
общността, както и силната 
им мотивация като участни-
ци в онлайн обучението, ор-
ганизирано в края на проек-
та. Анализирини бяха извър-

вените стъпки от партньори-
те за преодоляване на пре-
дизвикателствата породени 
от пандемията с COVID-19. 
Част от планираните дей-
ности трябваше да бъдат 
преосмислени, дори вре-
менно проектът се наложи 
да спре реализацията си. Но 
мотивацията на екипа и про-
фесинолизмът на експертите 
допринесоха за гъвкав под-
ход и търсене на нестандарт-
ни решения, които се оценя-
ват като добра практика.

Предстои внимателно да 
бъдат анализирани пред-
ложенията, препоръките и 
всички изказвания от учас-
тниците във форума, за да се 
извлече максисума за устой-
чивост на резултатите от из-
пълнения проект. Важно е по-
стигнатата широка мрежа от 
съмишленици и представите-
ли на заинтерсовани страни, 
участници в заключителната 
кръгла маса да продължат 
работа и след края на про-
екта, като се планират кон-
кретни бъдещи инициативи, 
насочени към развиване на 
среда за подкрепа на силни-
те страни и възможностите 
на децата и младежите с ин-
телектуални увреждания за 
социално включване.

Изложба с изработено от деца и младежи  от Център за настаняване 
от семеен тип, Защитено и Преходно жилище на община Поморие 

посреща участниците в Заключителна кръгла маса

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на  Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Алтернативи” и 

при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.”
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умява производителката 
на биовина. Въпреки това 
веднага информира коле-
гите си от вътрешността на 
страната да не планират 
тези петък и събота идва-
не до Бургас за фермерски 
пазар, както предварител-
но са се уговорили.

Желанието на Катерина 
Димитрова е да устано-
ви една добра традиция с 
топлокация в центъра на 
Бургас, където да могат да 
се купуват качествени фер-
мерски стоки и тя силно се 
надява, че заповедта на 
местното РЗИ ще отпадне 
предвид факта, че на наци-
онално ниво излезе запо-
вед с ограниченията, които 
касаят цялата страна. Там 
ясно е казано, че пазарите 
на открито остават да ра-
ботят. И по тази логика тя 
се надява и организирани-
ят от нея фермерски пазар 
на открито да се състои 
следващите петък и събо-
та (26 и 27 март). Уверение 
за пренасочване на дати-

те и ползване на локация-
та, жената е получила от 
Община-Бургас.

След множеството оп-
ити да се свърже по те-
лефона с представител 
на РЗИ-Бургас и да полу-
чи отговор на въпроса си 
защо пазарите са отворе-
ни, а тя не можа да про-
веде своя фермерски па-
зар е изпратила и писмено 
запитване до институция-
та. Подобно питане е вхо-
дирала и в Министерство 
на здравеопазването, къ-
дето срокът за получава-
не на отговор е в рамките 
на месец.

От РЗИ-Бургас са от-
говорили на запитване-
то. Отговорът гласи: „Във 
връзка с Ваше писмо, от-
носно провеждане на ме-
роприятие по организи-
ране на фермерски па-
зар на площад „Тройката“, 
гр. Бургас, в периода 
19.03.2021 г. – 20.03.2021 г., 
Ви уведомявам, че съглас-
но т. 12 от Заповед №РД- 

01-37/10.03.2021 г. на дирек-
тора на РЗИ-Бургас, като 
временна противоепиде-
мична мярка от 12.03.2021 г. 
до 26.03.2021 г. е забранено 
провеждането на органи-
зирани масови обществе-
ни мероприятия на закри-
то и открито, в това число 
изложения, фестове, фес-
тивали, събори, празници, 
базари, панаири и други 
подобни мероприятия“.

Така култовата точ-
ка 12 от заповедта на 
РЗИ - Бургас отново вли-
за в обръщение. А же-
ната недоумява защо на 
Славейковото пазарче 
фермерски пазар може, 
пазарът на „Краснодар“ 
работи, а нейното съби-
тие е висящо. Все пак въл-
шебната думичка ПАЗАР я 
няма в изброяването в от-
говора на РЗИ-Бургас.

Вече излезе и заповедта 
на министър Ангелов за 
затварянето на определе-
ни обекти и дейности, коя-
то влезе от понеделник. В 

точка 18 от нея се казва: 
„На всички пазари, тържи-
ща и базари се създава ор-
ганизация за еднопосочно 
движение и осигуряване 
на дистанция от най-малко 
1,5 м между посетителите. 
Работещите и посетители-

те са длъжни да носят за-
щитна маска за лице“.

Надеждата й е нейни-
ят фермерски пазар да се 
проведе.

Бащата на Катерина – 
Димитър Николов, е бил 
преди години зам.-предсе-

дател на ТКЗС-Айтос. Сега 
тя има семейни биологични 
лозя, череши и малка ви-
нарна. Насажденията са в 
гр. Айтос, под Балкана, къ-
дето климатът е изключи-
телно благоприятен за ор-
ганично земеделие. 
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се позволява да организира биопазар  
на „Тройката“, а „Краснодар“ работи

Днес, 19 март, трябваше да е рождена-
та дата на Бургаски фермерски пазар на 
площад „Тройката“. Това е пазар за ка-
чествени хранителни продукти от местни, 
малки български производители, които са 
без или с минимално количество консер-
ванти и приоритетно без пестициди. Този 
пазар бе спрян от Заповед от 12 март на 
РЗИ Бургас, съгласувана с ковид-щаба на 
Община Бургас, без мотиви.

Вчера Националният ковид-щаб, взе-
майки в предвид всички факти, реши да 
затвори от понеделник в цялата страна 
ресторанти, кина, театри, молове, учили-
ща, фитнес зали и др., но не и фермер-
ските пазари. В цяла България ще ги има, 
като производителите и клиентите ще са 
с маски, ще се спазва еднопосочно дви-
жение и отстояние от 1,5 м. Това са мер-
ки, които и досега важаха за фермерски-
те пазари, не са нови рестрикции. 

Ще продължа да се боря с институци-
ите в Бургас и, надявам се, съвсем ско-
ро да мога да ви съобщя новата рожде-
на дата на Бургаски фермерски пазар 
на площад „Тройката“. Заповядайте с 
маски и спазвайте дистанция от 1,5 м! 
От вас ще зависи, бургазлии, дали ще 
го има този пазар. На него ще има хляб 
и закуски с квас, чист мед от Странджа 
планина, фермерски краве, овче и козе 
млечни продукти без сухо мляко, торти 
от сурови продукти, домашни пастети, би-
волски суджуци и др. традиционни мес-
ни деликатеси, свежи салатки и репич-
ки без пестициди, вкусни ядки и тахани 
от Розовата долина, макарони от спел-
та и лимец, шипков мармалад от споме-
ните на нашето детство, натурални со-
кове и сладка от сърцето на Родопите, 
традиционни лютеници и разядки, нату-
рална козметика без консерванти и бу-
тикови вина.

С нетърпение чакам да ви кажа, запо-

вядайте, съграждани! За нас, производи-
телите, ще е чест да ви представим про-
дуктите си, които правим с любов и гри-
жа за вашето здраве.“

Георги РУСИНОВ

Заради новия локдаун, който влезе 
в сила от вчера, търговци в района на 
Механотехникума и Строителния техни-
кум известяват Община Бургас, че затва-
рят обектите си. Причината е изцяло он-
лайн-режимът на обучение на учениците. 
Пет са обектите, които ще затворят вра-
ти до връщане на учениците в клас. В пис-
мо до Общински съвет-Бургас те посочват 
желанието си да бъдат освободени от на-
ема, който дължат на ОП „Общински имо-
ти“ за времето, в което учениците няма да 
са на училище.

„Да се вземе предвид също, че спир-
ката, на която се намират тези общински 
обекти и са наети от нас, е абсолютно без-
людна и те стават неизползваеми, когато 
ги няма ученците. Не сме ползвали нито 
една мярка за облекчение по повод пан-
демията. Разчитаме на Вашето решение, 
от което е зависим нашият бизнес и съот-
ветно нашите потребности, за да живеем. 
Надяваме се на Вашата съпричастност за 
тежките условия, в които трябва да оцеля-
ваме“, пишат търговците.

Те завършват с това, че с отпадането на 
наема ще успеят да запазят бизнеса си и 
се надяват Общински съвет-Бургас отново 
да гласува в тяхна полза, както и предния 
път, когато всички ученици минаха на он-
лайн-обучение в предходния локдаун.

Ина ПЕТРОВА 

Третият локдаун ще е фатален 
за много фитнес зали. В секто-
ра прогнозират масови фалити, 
включително и в Бургас. 

Още преди да обявят трето-
то затваряне на държавата, от 
Българската асоциация за фит-
нес и здраве биха тревога, че 
са на ръба на оцеляването и 
ново ограничение на дейност-
та им ще е равнозначно на фа-
лит за мнозинството от тях. Така 
е и за Никола Кадиев, собстве-
ник и управител на фитнес зала 
в Бургас. Той посреща гнев-
но новината за затваряне и от-
кровено признава, че затвори 
ли сега, няма да може да отво-
ри повече. В подобно затрудне-
но положение са и други него-
ви колеги.

Разказва, че още не могат да 
се възстановят след последно-
то затваряне. „Работим на око-
ло 30% от капацитета си, дори 
и да не ни затворят, ние едва 
оцеляваме“, признава млади-
ят мъж. Кандидатствал е по три 
програми за подпомагане от 
държавата, но досега не е по-
лучил нищо. 

„Една стотинка не сме взели. 
Подадохме документи по „60 
на 40“, после по Програмата 
за запазване на персонала, по 
три програми общо. Първото 

ни заявление е отпреди година. 
Дори нямаме отговор. Мисля, 
че просто не се интересуват 
от нашия сектор, нямат нужда 
от нас“, с горчивина споделя 

Никола Кадиев. 
Спортните уреди в залата му 

са взети на кредит, който изпла-
ща. Отделно плаща наем за по-
мещенията за тренировки. Този 
път наемодателите не са склон-
ни на нова отсрочка или нама-
ление. 

„Два пъти вече ни правиха 
компромис при досегашните 
локдауни, сега отново говорих-
ме с тях, но няма да се случат не-
щата. Искат да си съберем уре-
дите и техниката и да се изнася-
ме“, казва предприемачът. 

За да оцелеят, в бранша на-
стояват да получат подпомагане 
от държавата и облекчения при 
връщането на кредитите.    

„Смятах да рефинансирам, но 
нещата се случват много трудно. 
Един мораториум или отсрочва-
не по кредитите към банките ще 
ни помогне, иначе няма откъде 
да вземем тези пари“, призна-
ва Кадиев.

Категоричното му мнение е, че 
нямат заболели от ковид клиен-
ти в техния фитнес. В залите се 
спазва хигиена и се прави ре-
довна дезинфекция. Местата 
за спорт са безопасни, смятат 
в сектора.

Третият локдаун ще е фатален 
за много фитнес зали 

Павилиони затварят 
заради новите мерки

ОТ ПЪРВО
ЛИЦЕ

Пазарът „Краснодар“ остава да работи при строго спазване на указанията, пред-
писани в заповедта на здравния министър



Дона МИТЕВА

Книга, която трябва да се 
чете с атлас под ръка. Така-
ва е излязлата наскоро от 
печат автобиографична кни-
га, написана от Калин Бар-
зов – име, познато не само у 
нас, но и в чужбина. Follow 
me… е  събрала между кори-
ците си факти, случки, емо-
ция на един невероятен жи-
вот и професионална карие-
ра, свързана с авиацията и с 
летище Бургас. Със сигур-
ност извън страниците оста-
ват поне още толкова нена-
писани събития, които авто-
рът Калин Барзов с увлече-
ние разказва в частни раз-
говори.

Прекрасен като събесед-
ник, с елегантен изказ и по-
ведение, с деликатно чув-
ство за хумор и такт, той за-
пазва тези си качества и при 
описване на отделните случ-
ки от живота му, свързани с 
различните позиции, които е 
заемал.

За него Светослав Стану-
лов, управител на Институт 
по въздушен транспорт и 

председател на Асоциация-
та на българските авиоком-
пании, казва: „Калин Барзов 

е известен в гражданската 
авиация като опитен ръково-
дител и международно при-
знат професионалист. Дъл-
гогодишна и успешна е рабо-
тата му като търговски пред-
ставител на БГА „Балкан“ в 

Дамаск, Луанда, Лисабон и 
Западна Африка, както и ка-
то ръководител на Граждан-
ска въздухоплавателна ад-
министрация и летище Со-
фия. Признат е личният му 
принос като изпълнителен 

директор за развитието и 
модернизирането на летище 
Бургас. Приет е за член на 
борда на директорите на 
Световната организация на 
летищата, с което издига ав-
торитета на България в тази 
престижна организация. Ре-
шителен е приносът му за 
изграждане на Музея на ави-
ацията в Бургас, за което по-
лучава признание за опаз-
ване на авиационната исто-
рия и високи авиационни от-
личия“.

Историите от един неверо-
ятен живот, отдаден на авиа-
цията, се четат на един дъх. 
Темпът, с който ги описва 
Барзов, заразява и читате-
ля. Динамичният му живот 
излиза извън страниците и 
действа като допинг на четя-
щия.

„Г-н Барзов показа качест-
ва като лоялност и безспо-
рен стремеж да води Лети-
ще Бургас напред.

С неговия огромен и дълъг 
опит, покривайки всички ас-
пекти на авиационната ад-
министрация, авиокомпании 
и летищно управление, както 
и международен опит, г-н 
Барзов допринесе по един 
изключителен начин за раз-
витието на нашия екип в Бъл-
гария и на „Франкфурт 
груп“.

Бих бил радостен да раз-
читам на неговите съвети и 
приятелство в бъдеще“ – на-
писа Андреас Хелфер, гла-
вен изпълнителен директор 
на „Фрапорт ТСАМ“ АД.

До ден днешен никой не 
се изненадва, че на събития 
на бургаското летище при-
съства достолепно Калин 
Барзов. Нито това, че той 
живее в Сарафово – там, къ-
дето самолетните двигатели 
се чуват. Нито това, че с лю-
бовта си към летището е за-
разил и двамата си синове – 
Иво (Иван) и Оги (Огнян).

Follow me… (следвай ме) е 
не само заглавие на книга. 
То е и пример за живот, от-
даден изцяло на авиацията.

Автор Калин  Барзов
„Follow me…“, издателство 

на БАН „Проф. Марин Дри-
нов“; София 2021 година

Съветници питат, 
администрацията отговаря Дона МИТЕВА

Всеки ден в НЧ „Изгрев 
1909“ получават не по ед-
на, а по няколко истории 
за литературния конкурс 
„Моята мечтана исто-
рия“. Децата трябва да 
опишат своя среща с ге-
рой от книга, филм или 
комикс; музикален из-
пълнител, актьор/актри-
са, спортист или друга 
популярна личност от 
instagram, tiktok, тwitter, 
pinterest, snapchat, 
youtube…". Или просто да 
опишат какво харесват в 
него. Екипът на читали-
щето се надява, че до 
крайния срок, който е 22 

март, ще имат една мно-
го добра база, от която 
да направят своята се-
лекция от истории, които 
да наградят и да съберат 
в книжка. До момента 
има получени повече от 
50 истории.

„Една част от децата 
наистина имат герои и се 
възхищават от тях, но 
други са сами за себе си 
герои. Интересна исто-
рия „При викингите“ е 
озаглавил един 16-годи-
шен юноша от Казанлък. 
Тя е написана в стихо-
творна форма и е много 
любопитна. Затрогващ 
разказ ни е изпратило и 
четиригодишно момчен-

це. Неговият герой е Ме-
дената питка, която гово-
ри, тя ходи - като се тър-
каля. Написана е с голе-
ми букви“, разказва 
Кристина Атанасова, се-
кретар на читалището. И 
допълва: „На първо мяс-
то децата посочват худо-
жествени герои, на които 
се възхищават и искат да 
приличат на тях. Сред 
фаворизираните худо-
жествени образи получи-
хме истории с Ванилия - 
Феята от захарницата 
(Катя Антонова), История 
с Дръндьо (Джеф Кини), 
Хари Потър (Дж. К. Роу-
линг), Хобит или приклю-
ченията на Билбо Бегинс, 
Матилда (Роалд Дал), Пи-
пи Дългото чорапче, оп-
ределена и като любима 
лятна книга, Мечо Пух и 
фея Зън-зън, Медената 

питка, Златното момиче 
и Златната рибка. Исто-
рия е вдъхновена от кни-
гата „Писма от Дядо Ко-
леда” на Толкин и от при-
ключенията на Грег и Ра-
ули от „Небивалиците на 
един дърдорко”. Откроя-
ва се „Мечтана история с 
баба Илийца”.

За конкурса има исто-
рии със Спайдърмен, 
Спондж Боб и с героите 
от „Междузвездни вой-
ни“.

Децата творят истории 
със свои герои, които са 
действителни хора, като 
Григор Димитров, Мария 
Шарапова, Мартин Кам-
буров, актрисата  Диляна 
Попова, актьорите Асен 
Блатечки и Герасим Геор-
гиев – Геро. Присъства и  
Аслихан Гюнер, героиня 
от любим турски сериал.

Въпреки че в последни-
те месеци името на ак-
трисата бургазлийка Ма-
рия Бакалова нашумя 
много, още нито една 
творба няма постъпила 
за конкурса с нейно учас-
тие, обясниха от читали-
щето.

„Мечта на дете – участ-
ник в конкурса, е да ста-
не геймър, да напише 
книга, да преживее по-
стиженията на известни-
те личности по собствен 
начин, без да е точно ко-
пие на някого. Според 
него: „Особено в тази си-
туация на пандемия из-
вестните личности могат 
да помогнат на своите 
фенове, показвайки им 
един друг свят – свят на 
игра, свят на възмож-
ности, свят на мечти, ко-
ито карат човек да се 

чувства по-щастлив…, да 
бъде позитивен и да тър-
си постоянно нови въз-
можности от хиляди ком-
бинации. Геймърството е 
прескачане на ограниче-
нията, които постоянно 
ни налагат”, цитира млад 
автор Кристина Атанасо-
ва.

Литературният конкурс 
е част от образователния 
проект „Формула за щас-
тие“, който читалището 
обяви през януари.  

Участниците са разпре-
делени в три възрастови 
групи: 7-10 години, 11-14 
години, 15-18 години. Все-
ки може да участва с ед-
на творба до 2 страници. 
Победителите ще бъдат 
обявени на 2 април 2021 
година. Всички отличени 
ще бъдат уведомени по 
имейл или телефон.

Децата се възхищават  
на Геро, Ариана Гранде и викингите

Follow me… - живот, отдаден изцяло на авиацията
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КултурА
Чф

Пишат истории 
за тях в конкурс

Историите с Хари По-
тър, които са получили 
в читалище „Изгрев 
1909“ за литературния 
конкурс, са най-много

Легенди

Бивш летищен шеф 
издаде книга 

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 
ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 

„ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БУРГАС 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Устава, чл.16, 
ал.2, т.2 от Закона за кооперациите, в изпълнение 
на Решение от 18.12.2019г.,

Управителният съвет на ВЗК „Христо Ботев– гр. 
Бургас, свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 
на кооперацията.

Извънредното общо събрание ще се състои на 
07.04.2021 г. - сряда, от 14.00 часа, в гр. Бур-
гас, в Конферентна зала № 3 в „Дом на народ-
ната армия“ (ДНА) на адрес: гр. Бургас, ул. 
„Христо Ботев“ № 36, ДНА.

Извънредното общо събрание се планира да 
протече в режим на противоепидемиологични 
мeрки, съгласно утвърдените от Министъра на 
здравеопазването правила.

Извънредното общо събрание ще се състои при 
следния Дневен ред:

1. Утвърждаване решение за сключване на дъл-
госрочен  договор за наем между ВЗК „Христо Бо-
тев“ и „Техномаркет България“ ЕАД, относно 
„Търговски комплекс на две нива“  и упълномо-
щаване на Председателя да го подпише;

2.  Приемане на решения за закриване дей-
ността на кравефермата и за продажба на биоло-
гичните активи.

Всички член-кооператори на ВЗК „Христо Бо-
тев” – Бургас, съгласно изискванията на закона и 
устава, са поканени да присъстват.

При липса на кворум, съгласно чл. 17, ал.2 от 
Закона за кооперациите, и чл. 22, ал.2 от Устава, 
насроченото извънредно общо събрание, ще се 
проведе на същия ден и същото място един час 
по-късно, независимо от броя на присъстващите 
член-кооператори.

Важно: С оглед  обезпечаване живота и 
здравето на участниците в Общото събра-
ние, при неговото провеждане, ще бъдат 
спазвани и съблюдавани строго, установени-
те към момента противоепидемиологични 
правила и мерки.

ВСЕСТрАннА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕрАцИЯ „ХрИСТО БОТЕВ“ – Гр. БУрГАС
област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, пл. „Пети километър“

УПрАВИТЕЛЕн СЪВЕТ:

Калин Барзов

Кметът Димитър Николов получава един от пър-
вите екземпляри от книгата на Калин Барзов



На 26.02.2021 г., кметът на 
община Айтос Васил Едрев 
подписа административен 
договор №BG06RDNP001-
19.226-0003-C01 с Държа-
вен фонд "Земеделие" и 
СНЦ "МИГ – Айтос" за от-
пускане на безвъзмездна 
финансова помощ за из-
пълнение на одобрения 
проект „Благоустрояване 
и реновация на спортна 
зала към стадион в УПИ I, 
кв. 50 по плана на гр. Ай-
тос“. 

Помощта се предоставя 
по процедура чрез подбор 
на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.226 МИГ- 

Айтос - мярка 7.2. „Инвес-
тиции в създаването, по-
добряването или разши-
ряването на всички видо-
ве малка по мащаби ин-
фраструктура” по Страте-
гията за Водено от общно-
стите местно развитие на 
СНЦ „МИГ-Айтос” от Про-
грамата за развитие на 
селските райони за пери-
ода 2014 – 2020 г. Размерът 
на одобрената субсидия е 
390 517,84 лв.

Проектът предвижда 
преустройство и благо-
устрояване на съществу-
ващата спортна зала към 
градския стадион, част от 

спортен комплекс "Крум 
Делчев", в УПИ I, кв. 50 по 
плана на гр. Айтос. Цел-
та е да бъде осигурена по-
достъпна среда и съвре-
менни условия за физиче-
ското възпитание и спорт 
за айтозлии от всички въз-
растови групи.

Айтос има две спортни 
зали. Спортна зала "Ае-
тос" беше реновирана и 
разширена, инвестирани 
бяха 1 450 000 лв. за пъл-
ното й обновяване. През 
февруари 2021 г. е осигу-
рено финансиране за вто-
рата спортна зала на град 
Айтос.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

23-25 МАРТ 2021, бр. 457

Здравейте, ПРИЯТЕЛИ, искам да 
ви съобщя радостната новина, че 
СУМАТА, НУЖНА ЗА МОЕТО ЛЕ-
ЧЕНИЕ, Е ВЕЧЕ ПОЧТИ СЪБРАНА - 
14 785 EURO.

Мога да ви кажа само едно огро-
мно БЛАГОДАРЯ!

ПРИЗНАТЕЛНА СЪМ НА ВСЕКИ 
ЕДИН ОТ ВАС - всички хора, които 
от самото начало на кампанията по 
събиране на средствата помогнахте, 
по какъвто и да е начин, за да мо-
гат да се случат нещата! Благодаря 
на всички вас! БЛАГОДАРЯ за всич-
ки организирани инициативи. БЛА-
ГОДАРЯ на всички училища, детски 
градини, общини, частни фирми, дър-
жавни институции и партии. 

Огромни благодарности към всич-
ки хора, които от самото начало на 
кампанията са до мен и за миг не се 
отказаха! Благодаря на семейство-
то ми, роднините, приятелите, коле-
гите и на всички непознати хора, ко-
ито ми дариха НАДЕЖДА!

БЛАГОДАРЯ ВИ! 
Кремена Стоянова

Айтоските кандидати за 45-о Народно събрание 
На 4.04., с номер 4

БСП - С ГРИЖА ЗА ХОРАТА!

Дълбок поклон към 
всички добри хора 

с големи сърца!
Кремена Стоянова 

благодари за подкрепата

390 517,84 лв. безвъзмездна финансова помощ  
за ремонта на спортната зала на стадиона

(Още на стр. 4)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

Подписаха договора за финансиране на проект 
„Благоустрояване и реновация на спортна зала 
към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос“

По-добри условия за подготовката на най-младите футболни надежди на 
Айтос

Спортна зала "Аетос"
В залата на стадиона тренират и провеждат състеза-

нията си акробатите
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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
№ 205

По Предложение с вх.№ ОбС-66/16.02.2021 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба за реда за разрешава-
не поставянето на преместваеми обекти на територията на об-
щина Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.76, ал. 3, във връзка с чл.77 от Администра-

тивно-процесуалния кодекс, при спазване разпоредбите на  чл. 
26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,  във връзка с чл. 
21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация,

Р  Е  Ш  И :
1. Приема Наредба за изменение и допълнение  на Наред-

ба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обек-
ти на територията на община Айтос (Приета с Решение № 
226/30.11.2016г., пр.№ 14, публ. – в.“НП“, бр.87 от 2016г., в 
сила от 03.01.2017г.): 

§1. В чл.1, ал.2, т.1 след изразът „използвани за“  се добавя 
„административни (търговски)“;

§2. В чл.1, ал.2, създава нова т.3 със следното съдържание: „т.3 
Преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия.“

§3. В чл.8 създава нова т.2 със следното съдържание:
“ т.2 Проектна документация за обекта по преценка на главния 

архитект на общината и/или сертификати за безопасност на кон-
струкцията от производителя. В случай на типов проект, към същи-
ят се прилагат: декларация за характеристиките на обекта, изда-

дена от производителя въз основа на протоколи от изпитване или 
изчисления и/или сертификат за система за управление на качест-
вото, и/или на документи, удостоверяващи съответствие с техни-
ческите изисквания на нормативните актове.“

§4. В чл.8 досегашните т.2, т.3, т.4, т.5  стават съответно т.3, 
т.4, т.5, т.6

§5. В чл.8 създава нова т.7 със следното съдържание: 
„ т.7. Документ за платена такса за издаване на разрешени-

ето“;
§6 . В чл.8 създава нова т.8 със следното съдържание: 
„ т.8. Документ за самоличност, в случаите когато заявителя 

е физическо лице;“
§7 В чл.10 създава нова ал.3 със следното съдържание: 
„ (3) Когато няма промяна във вида и местоположението на 

разрешения  преместваем обект, след изтичане на срока по чл.10, 
ново разрешение за поставяне се издава по реда на тази наред-
ба след подаване на Декларация за липса на промяна в обсто-
ятелствата и представяне на документите по чл.8,  т.1, т.5, т.7 и 
т.8 от настоящата Наредба.“

§8. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда 
за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на тери-
торията на община Айтос, приета с Решение на Общински съвет 
–Айтос № 205 от 25.02.2021 г., пр. № 17, влиза в сила от деня 
на публикуването й във вестник „Народен приятел“.

   
Решението е гласувано  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС:
в заседание на ОбС,     /п/
с 29 гласа ”за”, 0 „против”   КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
и 0 „възд.се”, проведено 
на  25.02.2021 г.,
Протокол   №  17,  т.5. от  ДР 
ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – протоколист/

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
№ 206

По Предложение с вх.№ ОбС-65/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос,  относно приемане на Наредба за определяне и адми-
нистриране на местните такси и цени на услуги на територията на общи-
на Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.76, ал. 3, във връзка с чл.77 от Административно-про-

цесуалния кодекс, при спазване разпоредбите на  чл. 26 и чл. 28 от Зако-
на за нормативните актове,  във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9  от За-
кона за местните данъци и такси,

Р  Е  Ш  И :
1. Приема Наредба  за определяне и администриране на местните так-

си и цени на услуги на територията на  община Айтос, която е приложена 
и е неразделна част от настоящия протокол., като :

В чл.16а, ал.1 текстът „в срок до 30 ноември” става „в срок до 31 де-
кември”.

2. Наредбата влиза в сила от датата  на публикуването й във вестник 
„Народен приятел”.

   
Решението е гласувано в заседание на ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 20 гласа ”за”,  6 „против”  и     /п/
2 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,          КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
поименно, съгласно приложен списък към
Протокол   №  17,  т.6. от  ДР 
ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – протоколист/

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ 

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС

/Приета с реш.№206/25.02.2021 г., пр.№17/

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Определяне на размера на общинските такси и цени на 
услуги и тяхното събиране 

Чл.1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с 
определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги предоставяни на физически и юридически лица, как-
то и реда и срока на тяхното събиране на територията на об-
щина Айтос. 

Чл.2. (1) На територията на общината се събират следни-
те местни такси:

1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, пло-

щади и улични платна;
3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за 

социални грижи и други общински социални услуги, финанси-
рани от общинския бюджет;

4. за дейностите по хранене на децата в задължителното 
предучилищно и училищно образование извън финансирано-
то от държавата;

5. за технически услуги;
6. за административни услуги;
7. за откупуване на гробни места
8. за притежание на куче;
9. други местни такси, определени със закон.
(2) За всички услуги и права, както и за ползването на об-

щински тротоари, площади и улични платна или части от тях за 
платено и безплатно паркиране се определя цена на услуга.

Чл.3. Размерът на местните такси и цени на услуги се опре-
деля в български лева. Местните такси са прости и пропорцио-
нални и се заплащат безкасово или в брой.   

Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се 
определя при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по пре-
доставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите 
услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и 
заплащане на мастните такси.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разгра-
ничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от 
дейностите.

Чл.5. (1) Пълните разходи на община Айтос по предоставяне 
на определена услуга включват всички разходи за: 

1. преки и непреки трудови разходи (работни заплати и оси-
гуровка на персонала);

2. материални, режийни и други непреки разходи (достав-
ки на мателиали и услуги, застраховки, наеми, командировки);

3. разходи за управление и контрол по събиране на так-
сите;

4. други разходи, имащи отношение към формирането на 
размера на таксата.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изис-
кванията на Закона за счетоводството и актовете по негово-
то прилагане.

Чл.6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява 
пълните разходи на общината по предоставянето на определе-
на услуга, когато общинският съвет- Айтос реши, че това се на-
лага за защита на обществения интерес. В този случай разли-
ката между разходите по предоставяне на услугата и размера 
на таксата е за сметка на общинските приходи.

(2) Не се допуска разликата между разходите и размера на 
таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща суб-
сидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републи-
канския бюджет.

Чл.7. Лицата, неползващи услугата през съответната годи-
на или определен период от нея, заплащат само такса за пери-
ода на ползване на услугата.

Чл.8. (1) Общински съвет – Айтос може да освобождава 
отделни категории лица изцяло или частично заплащане на 
отделни такси.

(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общински-
те приходи с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретните облекчения се определят в съответните раз-
дели на настоящата Наредбата.

Чл.9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят 
от общината и от други лица, основа за определяне размерите на 
цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този слу-
чай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните 
разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл.10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги 
се извършва от и за сметка на община Айтос.

(2) Местните такси и цени на предоставяните услуги от общи-
на Айтос се събират от общинската администрация.

(3) Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет.
(4) Местните такси и цените на услугите се заплащат предва-

рително или едновременно с предоставяне на услугите, с изклю-
чение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

(5) Установяването, обезпечаването и събирането на мест-
ните такси се извършва по реда на чл.9б от ЗМДТ.

РАЗДЕЛ II
ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ  

И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ
Чл.11. Промените в размера на местните такси и цените на 

услугите се извършват по реда на тяхното приемане.
Чл.12. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет ана-

лиз на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж 
годишно и/или/ при промяна размера на таксите и цените.

(2) Анализът по ал.1 задължително съдържа:
1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват 

измененията в разходите или пазарната цена;
2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите;
3. информация за привлечени средства от проекти, донор-

ски програми, дарения и завещания.
4. препоръки за подобряване на администрирането на 

таксите.
(3) При необходимост общинският съвет променя размера 

на местните такси и цените на услугите.
Чл.13. Общинската администрация поддържа данни за:
1.услугите и дейностите, за които има определени так-

си и цени;
2.ползвателите на предоставената услуга;
3.изключенията от общата политика /преференции/;
4.използваната информация при определяне на такси и 

цени и конкретната методика / методики, използвани за опре-
деляне на размера им;

5.събраните средства от всяка потребителска такса и/или 
цена на услуга.

ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ I
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Чл.14. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, 
извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на 
битовите отпадъци, както и/или за поддържането на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места. Раз-
мерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сме-
тосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпа-
дъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за об-
ществено ползване. Данъчната оценка на недвижимите имоти на 
предприятия се определя по реда на чл.21 от ЗМДТ.

(2) За имоти, намиращи се извън районите, в които общи-
ната е организирала събиране и извозване на битови отпа-
дъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъ-
ци и / или за поддържане на чистотата на териториите за об-
ществено ползване. 

(3) Границите на районите и видът на предлаганите услуги 
в съответния район , както и на честотата на сметоизвозване 
се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват 
публично до 31 октомври на предходната година.

(4) Когато до края на предходната година общински съвет-
Айтос не е определил размера на таксата за битови отпадъци 
за текущата година, таксата се събира на база действащия раз-
мер към 31 декември на предходната година.

Чл.15. (1)Таксата се заплаща от:
1. собственика на имота;
2. ползвателя – при учредено вещно право на ползване;
3. концесионера – при предоставяне на особено право на 

ползване – концесия.
4. за имот държавна или общинска собственост, данъч-

но задължено е лицето, на което имотът е предоставен за уп-
равление.

(2) Недвижимите имоти, за които до края на месец декем-
ври на всяка предходна година е подадена декларация по обра-
зец, че имотът няма да се ползва през цялата следваща година, 
се освобождават от такса за сметосъбиране и сметоизвозване 
за цялата година. Счита се, че имотът не се използва при коли-
чества на консумирана ел.енергия не повече от 30 кв.часа и на 
изразходена вода не повече от 1 куб.метър на месец.

(3) При подадена декларация по ал.2 и установяване на 
ползване на имота, в това число и частично, таксата се дължи 
в пълен размер заедно с лихвите, а собствениците подлежат на 
административно наказателна отговорност, ако не се уведоми 
предварително Общината.

Чл.16. Таксата се определя в годишен размер за всяко на-
селено място в зависимост от извършваните дейности, с реше-
ние на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за 
всяка дейност, включваща необходимите разходи за: 

1. Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпа-
дъци – контейнери, кофи и др.;

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортиране-
то им до депата или други инсталации и съоръжения за обез-
вреждането им; 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, екс-
плоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпа-
дъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, ре-
циклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включи-
телно отчисленията по чл.71а и чл.71е от Закона за управле-
ние на отпадъците; 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, пар-
ковите и другите територии на населените места, предназначе-
ни за обществено ползване.

Чл.16а. (1) За определяне дела на таксата за битови отпа-
дъци за недвижимите имоти, попадащи в границите на органи-
зираното сметосъбиране и сметоизвозване, по редана чл.16б, 
ал.1, т3 и ал.2, т.3 предприятията подават в срок до 31 декем-
ври на предходната година до кмета на община Айтос деклара-
ция за вида и броя на съдовете за съхраняване на битови отпа-
дъци, които ще се използват през годината съобразно опреде-
лената честота за извозването на битовите отпадъци.

(2) Делът на таксата за сметосъбиране, сметоизвозване и 
осигуряване на съдове за смет се определя по реда на чл.16б, 
ал.1, т.3 и ал.2, т.3, а останалите дялове наткаста се определят 
по реда на чл.16б, ал.1, т.2 и ал.2, т.1 и т.2. В декларацията се 
посочват видът и броя на съдовете за изхвърляне на битовите 
отпадъци, които ще се използват през годината.

(3) Когато лицето не е подало декларация в срок, декла-
рирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид 
съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъ-
ци в определените за целта съдове, то заплаща годишната так-
са по общия ред.

Чл.16б. (1) Размерът на таксата за годината се определя в 
левове, както следва:

За гр.Айтос:
1. За всички жилищни имоти – 4,56 (четири цяло и петдесет 

и шест) на хиляда от данъчната оценка, в т.ч.:
1.1. За сметосъбиране, сметоизвозване и битовите отпадъ-

ци и осигуряване съдове за смет – 1,37 (едно цяло и тридесет 
и седем) на хиляда от данъчната оценка;

1.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места, предназ-
начени за обществено ползване – 0,91 (нула цяло и деветде-
сет и едно) на хиляда от данъчната оценка;

1.3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови от-
падъци или други инсталации или съоръжения за обезврежда-
не, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вклю-
чително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците - 2,28 (две цяло и двадесет и осем) на хиля-
да от данъчната оценка.

2. За нежилищни имоти.
2.1. За нежилищни имоти на търгтовци по смисъла на ТЗ 

– 19,80 (деветнадесет цяло и осемдесет) на хиляда от данъч-
ната оценка, в т.ч.:

2.1.1. За сметосъбиране, сметоизвозване на битовите от-
падъци и осигуряване съдове за смет – 5,94 (пет цяло и девет-
десет и четири) на хиляда от данъчната оценка;

2.1.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеи-
те, парковите и другите територии от населените места, пред-

назначени за обществено ползване – 3,96 (три цяло и девет-
десет и шест) на хиляда от данъчната оценка;

2.1.3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови от-
падъци или други инсталации или съоръжения за обезврежда-
не, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вклю-
читкелно отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците - 9,90 (девет цяло и деветдесет) на хиляда 
от данъчната оценка.

2.2. За нежилищни имоти на граждани – 9,11 (девет цяло и 
единадесет) на хиляда от данъчната оценка, в т.ч.:

2.2.1. За сметосъбиране, сметоизвозване на битовите от-
падъци и осигуряване съдове за смет – 2,74 (две цяло и седем-
десет и четири) на хиляда от данъчната оценка;

2.2.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеи-
те, парковите и другите територии от населените места, пред-
назначени за обществено ползване – 1,81 (едно цяло и осем-
десет и едно) на хиляда от данъчната оценка;

2.2.3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови от-
падъци или други инсталации или съоръжения за обезврежда-
не, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вклю-
читкелно отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците - 4,56 (четири цяло и петдесет и шест) на хи-
ляда от данъчната оценка.

3. За имоти, за които е подадена декларация по чл.16а, ал.1 
от тази Наредба за един съд 1,1 м3 („Бобър”) - 842,00 (осем-
стотин четиридесет и две) лв./год.

(2) За селата:
1. За селата: Дрянковец, Зетево, Караново, Лясково, Мал-

ка поляна, Пещерско, Пирне, Поляново, Раклиново, Черна мо-
гила, Черноград, Чукарка:

1.1. За всички жилищни имоти и за нежилищни имоти на 
граждани – 21,78 (двадесет и едно цяло и седемдесет и осем) 
на хиляда от данъчната оценка, в т.ч.:

1.1.1. За сметосъбиране, сметоизвозване и битовите отпа-
дъци и осигуряване съдове за смет – 6,53 (шест цяло и петде-
сет и три) на хиляда от данъчната оценка;

1.1.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеи-
те, парковите и другите територии от населените места, пред-
назначени за обществено ползване – 4,36 (четири цяло и три-
десет и шест) на хиляда от данъчната оценка;

1.1.3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови от-
падъци или други инсталации или съоръжения за обезврежда-
не, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вклю-
чително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците - 10,89 (десет цяло и осемдесет и девет) на 
хиляда от данъчната оценка.

1.2. За нежилищни имоти на търгтовци по смисъла на ТЗ 
– 19,80 (деветнадесет цяло и осемдесет) на хиляда от данъч-
ната оценка, в т.ч.:

1.2.1. За сметосъбиране, сметоизвозване на битовите от-
падъци и осигуряване съдове за смет – 5,94 (пет цяло и девет-
десет и четири) на хиляда от данъчната оценка;

1.2.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеи-
те, парковете и другите територии от населените места, пред-
назначени за обществено ползване – 3,96 (три цяло и девет-
десет и шест) на хиляда от данъчната оценка;

1.2.3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови от-
падъци или други инсталации или съоръжения за обезврежда-
не, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вклю-
читкелно отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците - 9,90 (девет цяло и деветдесет) на хиляда 
от данъчната оценка.

2. За селата: Карагеоргиево, Мъглен, Съдиево, Тополица:
2.1. За всички жилищни имоти и за нежилищни имоти на 

граждани – 10,89 (десет цяло и осемдесет и девет) на хиляда 
от данъчната оценка, в т.ч.:

2.1.1. За сметосъбиране, сметоизвозване и битовите отпа-
дъци и осигуряване съдове за смет – 3,26 (три цяло и двадесет 
и шест) на хиляда от данъчната оценка;

2.1.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеи-
те, парковите и другите територии от населените места, пред-
назначени за обществено ползване – 2,18 (две цяло и осемна-
десет) на хиляда от данъчната оценка;

2.1.3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови от-
падъци или други инсталации или съоръжения за обезврежда-
не, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вклю-
чително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците - 5,45 (пет цяло и четиридесет и пет) на хи-
ляда от данъчната оценка.

2.2. За нежилищни имоти на търгтовци по смисъла на ТЗ 
– 19,80 (деветнадесет цяло и осемдесет) на хиляда от данъч-
ната оценка, в т.ч.:

2.2.1. За сметосъбиране, сметоизвозване на битовите от-
падъци и осигуряване съдове за смет – 5,94 (пет цяло и девет-
десет и четири) на хиляда от данъчната оценка;

2.2.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеи-
те, парковите и другите територии от населените места, пред-
назначени за обществено ползване – 3,96 (три цяло и девет-
десет и шест) на хиляда от данъчната оценка;

2.2.3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови от-
падъци или други инсталации или съоръжения за обезврежда-
не, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вклю-
читкелно отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците - 9,90 (девет цяло и деветдесет) на хиляда 
от данъчната оценка.

3. За имоти в селата: Дрянковец, Зетево, Карагеоргиево, Ка-
раново, Лясково, Малка поляна, Мъглен, Пещерско, Пирне, По-
ляново, Раклиново, Съдиево, Тополица, Черна могила, Черно-
град, Чукарка, за които е подадена декларация по чл.16а, ал.1 
от тази Наредба- за един съд 1,1 м3 („Бобър”) - 842,00 (осем-
стотин четиридесет и две) лв./год.

Чл.17. (1) Таксата се плаща на две равни вноски в следни-
те срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която 
е дължима. На предплатилите до 30 април за цялата година се 
прави отстъпка 5 на сто. 

(2) Лицата неползващи услугата през една календарна го-
дина, се освобождават от задължението да заплащат съответ-
ната такса за този период. 

(3) Освобождаването от заплащане на таксата става въз 
основа на мотивирано писмено заявление на лицето до об-
щина Айтос.

Чл.18. (1) Собственикът на новопридобити имоти дъл-
жи такса от началото на месеца следващ месеца на придо-
биване на имота.

(2) Когато ползването на сградата или част от сградата е 

започнало преди окончателното завършване на сградата или 
на частта от сградата, таксата се дължи от началото на месеца, 
следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дъл-
жи включително за месеца, през който е преустановено полз-
ването й.

(4) Таксата не се събира, когато общината не предоста-
вя услугата и не извършва разходи или някои от разходи-
те по чл.16.

РАЗДЕЛ II
ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, 

ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ 
С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чл.19. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, пло-
щади, улични платна, места, върху които са организирани пазари 
(открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго 
предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица 
ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират 
терените, посочени в ал.1.

(3) Територията на Община Айтос се разделя на зони с гра-
ници, както следва : 

Първа зона : улици “Хаджи Димитър “, “Панайот Хитов”, 
“Филип Тотю”, “Александър Стамболийски”, “Георти Бенков-
ски”, “Бачо Киро”, “Цар Крум” ,”Паркова”, “Красна” , “Васил 
Левски”, “Ген.Гурко”, “Софроний” “Христо Ботев” “Паисий”, 
“Станционна” “Неофит Бозвели”;

Квартали по ПУП на гр.Айтос : 101, 102, 103 ,104 ,105 106 
,107, 108, 109, 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,11
9а,,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,133,13
4,135,136,137,160,166,167,168. 

Втора зона : останалата територия на община Айтос. 
(3) При ползване на терените повече от месец, таксите 

се заплащат месечно, но не по-късно от 5 дни преди започ-
ване на месеца.

(4) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, ли-
цата не заплащат такса за периода от прекратяването до край-
ния срок на издаденото разрешително за ползавне.

(5) При промяна в размера на ползваната площ се спазва 
реда по предходната алинея.

(6) Таксите се плащат при издаване на разрешението за по-
сочения в него период.

Чл.20. (1) Определят се следните такси за ползване на па-
зари, като посочените цени са без ДДС:

1. за търговия със селскостопанска продукция - 1 лв. на 
кв.м. дневно, или 9лв. кв.м. месечно; 

2. за продажба от лек автомобил – 4,00 лв. дневно, или 
70лв. месечно; 

3. за продажба от товарен автомобил –7,00 лв дневно, 
или 130лв. месечно;

4. за търговия с промишлени стоки – 1,50 лв. на кв.м. днев-
но, или 10лв. на кв.м. месечно;

5 за продажба на птици – 3,00 лв. на кв.м. дневно;
(2) Определят се следните такси за ползване на пазари с 

цел търговия от производители:
1. производител на селскостопанска продукция- 70% от 

таксата по ал.1
2. производител на друга продукция- 80% от такса-

та по ал.1
(3) За лица с трета група инвалидност, определеният раз-

мер на таксата по ал.1, се намалява с 30%.
(4) Таксите по ал.1 се събират от длъжностни лица от об-

щинска администрация.
Чл.21. За ползване на общински терени, извън случаите за 

извършване на търговия и други обслужващи дейности на от-
крито се определя дневна такса без ДДС:

- за първа зона – 1 лв. на кв.м. на ден;
- за втора зона – 0.80 лв. на кв.м. на ден;
Чл.22. За поставяне на маси и столове се определят след-

ните такси без ДДС: 
- за първа зона - 7 лв. на кв.м. за 1 месец;
- за втора зона - 6 лв. на кв.м. за 1 месец;
Чл.23. За места, върху които са организирани лични и се-

мейни празници - 100 лв. за 1 ден, без ДДС, като таксата се за-
плаща при подаване на заявлението. Платената такса не се въз-
становява при нереализиране на мероприятието.

Чл.24. За места, върху които са организирани стрелбища, 
моторни люлки, циркове, батути и други атракциони - 1 лв. на 
кв.м. дневно, без ДДС. Заявления за ползване на терен, ведно 
с изискуемите документи, се подават в срок не по-късно от 7 
календарни дни преди датата, заявена за ползване.

  
РАЗДЕЛ III

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, 
ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ 

И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Чл.25. (1) За ползване на детски ясли и детски градини, ро-

дителите или настойниците, дължат месечна такса, пропорцио-
нално на броя на присъствените дни. Общият размер на месеч-
ната такса, е както следва:

1. За целодневни детски градини и детски ясли в гр.Айтос 
– 40 лв.

2. За детски градини в селата, съставни на Община Ай-
тос – 30 лв.

3. Целодневни подготвителни групи в град Айтос – 30 лв.
4. Целодневни подготвителни групи в селата – 25 лв.
5. За полудневни детски градини – 15 лв.
6. Подлежащите на задължително обучение деца от полу-

дневни детски градини не заплащат такса.
(2) За деца с един родител, с родители студенти редовно 

обучение или с родители с намалена трудоспособност до 70%, 
се заплаща 50% от таксата.

(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или 
в различни детски заведения, за второто дете се заплаща так-
са с намаление в размер на 50%.

(4) Когато децата, които посещават същото или други дет-
ски заведения, са повече от две от едно семейство, за първо-
то дете се заплаща такса с 50% намаление, за второ със 75%, 
а за трето и всяко следващо дете, не заплащат таксата. Тре-
то и всяко следващо дете на многодетно семейство, не за-
плаща такса, независимо от това дали първите две посеща-
ват детска градина.

(5) За деца – близнаци, в случаите когато са първи, се за-
плаща за всяко по 50% от таксата, а в случаите когато са вто-
ри, се заплаща за всяко по 25% от таксата.

(6) Не се заплаща таксата за:
1. За деца, чийто родители или единият от тях е с намалена 

трудоспособност над 71%, сираци, деца на загинали при про-
изводствени аварии и природни бедствия или при изпълнение 
на служебен дълг и за деца по отношение на които е учреде-

но настойничество;
2. За деца с тежки хронични заболявания, посочени в спи-

сък на Министерството на здравеопазването и за деца с теж-
ки хранителни алергии, установени с протоколи и епикризи от 
медицински комисии;

3. за дните на отсъствие на децата, ако родителите са уве-
домили предварително писмено директора на детското заведе-
ние, а ако отсъствието е поради заболяване – при представяне 
на медицинска бележка от лечебно заведение. 

(7) За ползване на преференциите по ал.2 - ал.6, родителите 
или настойниците подават декларация до директора на детското 
заведение придружена с документи, показващи преференции-
те, действието на които започва от началото на месеца, след-
ващ месеца на представянето им.

(8) Не се заплаща такса за посещение в детски градини на 
територията на община Айтос за децата, отговарящи на съот-
ветните критерии по проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Актив-
но приобщаване в системата на предучилищното и училищно 
образование“, осъществяван в финансовата подпрепа на Опе-
ративна програма „Наука и образование за интелигентен рас-
теж“ 2014-2020.

(9) Не се заплаща дневна такса за дейностите по хранене 
на децата в задължителното предучилищно образование в це-
лодневна организация на обучение.

Чл.26. За ползване на детска млечна кухня, родителите или 
настойниците дължат месечна такса в размер на общия сбор 
от дневните такси за месеца, както следва:

1. за деца от 6 до 12 месечна възраст включително - 1,40 
лева за един ден;

2. за деца от 12 до18 месечна възраст включително - 1,60 
лева за един ден;

3. за деца от 18 месечна до 3 годишна възраст – 1,60 
лева за един ден.

Чл.27. (1) Лицата, ползващи социални услуги финансирани 
от държавния бюджет, заплаща месечна такса в размер, опре-
делен с Тарифа, утвърдена от Министерския съвет.

(2) Дължимата такса се заплаща от личните доходи на 
лицето.

Чл.28. (1) Лице, ползващо услугата доставяне на храна по 
домовете в системата на домашен социален патронаж, заплаща 
месечно такса в размер на общия сбор от дневните такси за ме-
сеца. Дневната такса е в размер на 2,20 лв. за доставяне храна 
“обяд и вечеря” и 2,00 лв. за доставяне храна “обяд”.

(2) Реалната издръжка на едно лице се определя в размер 
на 2,70 лв. на ден за доставяне на храна “обяд и вечеря” и 2,50 
лв. за доставяне на храна “обяд”. Реалната издръжка включва 
месечните разходи за храна, хигиенни материали, както и съот-
ветната част от общите разходи на кухненския блок за електри-
ческа енергия и вода, с изключение даренията и завещанията от 
местни и чуждестранни физически и юридически лица.

(3) Дължимата такса се заплаща от личните доходи на ли-
цето. Разликата до реалната издръжка на едно лице е за смет-
ка на общинския бюджет.

Чл.29. Ветераните от войните, ползващи услугата доставяне 
на храна по домовете в системата на домашен социален патро-
наж, заплащат месечната такса в размер на 30 на сто от полу-
чаваната от тях пенсия или сбора от пенсиите, но не повече от 
размерите, определени в чл.28, ал.1. 

Чл.30. Лице, ползващо услугите в системата на домашен 
социален патронаж се освобождава от заплащане на такса за 
услугата поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищ-
ните помещения, обитавани от обслужвания.

Чл.31. Таксите по чл.26-чл.29 се начисляват и събират от 
длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в об-
щинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ месеца, 
за който се дължат.

Чл.32. Таксите за услуги по чл.25 се начисляват и събират 
от длъжностните лица в сътветните заведения и за внасят в об-
щинския бюджет до 10-то число на месеца , следващ месеца, 
за който се дължат.

РАЗДЕЛ IV
ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Чл.33. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се 
извършват от община Айтос и обхващат дейностите във връз-
ка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, 
строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и 
извънселищните територии.

Чл.34. Таксите за технически услуги се заплащат от физи-
ческите и юридическите лица, ползватели на услугата, при пре-
дявяване на искането.

Чл.35. (1) Освобождават се от такси за технически услуги 
държавните и общинските органи, организациите на бюджетна 
издръжка и Българският Червен кръст.

(2) Извън случаите по ал.1, по решение на Общинския съ-
вет могат да бъдат освобождавани от такса за административ-
ни и технически услуги – юридически лица в които Общината 
участва не по-малко от 40%. Освобождаването може да бъде 
еднократно или за определен период.

Чл.36. Определят се следните такси за технически услуги:
1. за издаване на скица за недвижим имот – 15 лв. на 

имот ;
2. за издаване на скица на недвижим имот за обстоятел-

ствена проверка- 25лв. на имот;
3. за издаване на виза за проектиране – 20 лв. на брой ;
4. за презаверяване на скици, от издаването на които са из-

текли 6 месеца – 5лв. на урег. п. имот, п.им. ;
5. за разглеждане на ПУП от ОЕСУТ до 3 ур.п.им. вкл. – 50 

лв.; над 3 ур.п.им. –100 лв.
6. за разглеждане от ОЕСУТ на ПУП за промяна предназна-

чението на земеделски земи по §4 от ПРЗ на ЗПЗЗ- 100лв.; за 
земеделски земи по кадастрална карта – 150 лв.

7.за разглеждане и процедиране от ОЕСУТ на ЧИ на када-
стрален план –100 лв./поземлен имот.

8. за ОСИП и одобряване на инвестиционни проекти за жи-
лищни сгради:

8.1.Фаза:Идеен проект - 25% от таксата за фаза ТП/РП
8.2. Фаза:Технически/работен проект за нови строежи – 

1лв./м2 РЗП; при промяна предназначението, вътрешни преу-
стройства – 0.50 лв./м2 РЗП

9. за одобряване и/или съгласуване на инвестиционни проек-
ти за сгради с производствено или търговско предназначение:

9.1.Фаза: Идеен проект – 25% от таксата за ТП/РП
9.2.Фаза: Технически / работен проект за нови строежи – 

1,50 лв./.м2 РЗП; при промяна предназначението, вътрешни 
преустройства - 0.75лв./.м2 РЗП.

10. за одобряване и/ или съгласуване на проекти за инфра-
структурни и /или технологични обекти: 

10.1 – за линейни обекти-0.50 лв./л.м., но не по-мал-
ко от 50лв.;

10.2.- за свободно стоящи обекти – 100лв.
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11. за съгласуване/одобряване на инвестиционни проекти 

по т.8 и т.9, за които е представен Доклад за оценка на съот-
ветствието от консултант, се дължи такса в размер на 35% от 
дължимото по т. 8,и т.9;

12. за преодобряване инвестиционни проекти - 30% от так-
сата за одобряване;

13. за издаване на удостоверения и други документи , 
свързани с приемането и разрешаване ползването на стро-
ежите – 20,00лв. за документ.

14. за издаване на удостоверения и други документи, 
свързани с проверки по различни планове и/или докумен-
ти, сравняване, съвместяване и изчисления по тях - 50,00лв. 
на документ.

15. за издаване на разрешение за строеж:
За строежи I категория – 1000 лв.
За строежи II категория – 500 лв.
За строежи III категория – 400 лв.
За строежи IV категория – 300 лв.
За строежи V категория – 150 лв.
За строежи VI категория – 50 лв.
16. за промени в разрешение за строеж при промяна по 

време на строителството – 70 лв./строеж.
17. за презаверка на разрешение за строеж с изтекъл срок 

на действие – 50% от таксата по т.15.
18. за допълване и/или промяна на Възложителя – 70 

лв./строеж.
19. за издаване на разрешение за поставяне на премест-

ваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на за-
крито по чл.4, ал.1, т.1 от Наредба за реда за разрешаване по-
ставянето на преместваеми обекти на територията на община 
Айтос – 50,00 лв. на обект.

20. за участие на специалист по чл. 223 от ЗУТ при откри-
ване на строителна площадка и определяне линия и ниво на 
строеж – 50 лв./строеж.

21. за проверка съгласно чл. 159, ал. 3 от ЗУТ - 100 лв. 
на сграда.

22. за удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ 
- 20лв.

23. за заверяване на преписи от документи и на копия от 
планове и документацията към тях – 10 лв. на документ.

24. за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. 
за разполагане на строителни материали в първа зона - 5 лв./
м2, месечно; във втора зона - 3 лв./м2, месечно 

25. за разглеждане от гл. архитект на искане за издаване 
на становище от гл.архитект за допускане на ЧИ на ПУП, изда-
ване на заповед или отказ от такава – 50 лв.

26. за издаване на удостоверения за въвеждане в експло-
атация на строежи от четвърта категория – 300лв. на удос-
товерение.

27. за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоата-
ция на строежи от пета категория – 150лв. на удостоверение. 

В т.26 и 27 под строеж следва да се разбира ново строи-
телство, както и основен ремонт и реконструция.

28. за процедиране на ПУП, ПРЗ, ПЗ и ПР - 50.00лв. на 
ПУП.

29. за процедиране на ПУП ПП – 100 лв. на ПУП.
30. за заверка на екзекутивна документация – 10 лв. за до-

кумент, независимо от брой екземпляри. 
31. за издаване на удостоверение за търпимост по § 127 

от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за всяка отделна сграда, при заявена 
обикновена услуга се заплаща такса в размер на 100лв.; при 
заявена бърза услуга – 200лв. 

32. за предоставяне на актуален цифров модел за гр.Айтос-
100лв.; за села, зони по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, на новообразу-
вани имоти и др.- 50лв. 

33. за ОСИП и одобряване на инвестиционни проекти за 
оранжерии- 100лв./бр.

Чл.37. (1) Сроковете за извършване на техническите услу-
ги по предходния член, ако не са определени в друг нормати-
вен акт, са както следва:

1. за услуги по т.4 – 2 дни
2. за услуги по т.20. и т.21 и т.32 – 3 дни
3. за услуги по т.1, т.13, т.19, т.22, т.23, т.24, , т.30 и 

т.31,бърза услуга - 7 дни
4. за услуги по т.3, т.14, т.25, т.31, обикновена услу-

га – 14 дни 
5. за услуги по т.5, т.6, т.7 , т.8 , т.9, т.10, т.12, т.29 и 

т.33 – 1 месец 
6. за издаване на скица до формат на листа А3 в срок до 24 

часа се заплаща таксата по чл.40, т.1 в троен размер. 
(2) При неспазване на срока по ал.1 размерът на таксата за 

тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавяне-
то, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

РАЗДЕЛ V
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Чл.38. (1) За извършване на услуги по гражданско състоя-
ние и гражданска регистрация се определят следните такси:

1. за издаване на удостоверение за наследници(НБД) 
- 3лв.;

2. за издаване на удостоверение за наследници на починал 
наследодател без ЕГН– 5 лв.

3. за издаване на удостоверение за настоящ адрес - 3лв.;
4. за издаване на удостоверение за постоянен адрес - 

3 лв.;
5. за издаване на удостоверение за промени на насто-

ящ адрес - 3 лв.;
6. за издаване на удостоверение за промени на постоя-

нен адрес - 3лв.;
7. за издаване на удостоверение за вписване в регистъра 

на населението - 3лв.;
8. за издаване на удостоверение за раждане(дубликат) 

- 3лв.;
9. за издаване на удостоверение за сключен граждански 

брак (дубликат) - 3лв.;
10. за издаване на препис-извлечение от акт за смърт (за 

втори и следващ път) - 3лв.;
11. за издаване на удостоверение за семейно положе-

ние - 3 лв.;
12. за издаване на многоезично извлечение от акт по граж-

данско състояние - 3лв.;
13. за издаване на удостоверение за идентичност на лице 

с различни имена - 3лв.;
14. за издаване на удостоверение за съпруг/а и родстве-

ни връзки – 3лв.;
15. за издаване на удостоверение за семейно положение, 

съпруг/а и деца – 3 лв.;
16. за издаване на удостоверение за сключване на брак от 

български гражданин в чужбина – 3лв.;
17. за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд 

гражданин с документ за сключване на граждански брак в ре-
публика България - 3 лв.;

18. за заверка на документи за чужбина - 5 лв.;
19. за издаване на заверен препис от Семеен регистър, 

воден до 1978г. или копие от личен регистрационен кар-
тон (ЛРК) - 3лв.;

20. за отразяване на избор или промяна на режим на иму-
ществени отношения между съпрузите (при вече сключен граж-
дански брак) - 3 лв.;

21. за признаване и изпълнение на съдебно решение или 
друг акт на чуждестранен съд (орган) - 10лв.;

22. за проверка и комплектоване на документи по установя-
ване наличието на българско гражданство - 10 лв.;

23. за издаване на удостоверение за идентичност на адми-
нистративен адрес – 5 лв.;

24. за други видове удостоверения извън изброените, свър-
зани с гражданско състояние (за родените от майката деца, за 
правни ограничения и др.) – 3 лв.;

25. за преписи от документи – 1лв./ страница;
26. за услуга сключване на граждански брак с ритуал – 

40 без ДДС;
27. за услуга музиканлно оформление при сключване на 

граждански брак - 10лв.; 
(2) Сроковете за извършване на услугите по ал.1 са:
1. Обикновена – до 7 дни;
2. Бърза – до 3 дни, като таксата за услугата се запла-

ща в двоен размер;
3. Експресна – до 24 часа от заявяването на услугата, като 

таксата се заплаща в троен размер. Еспресните услуги се из-
вършват само след консултация със съответния специалист от-
носно наличието на такава възможност;

Чл.39. (1) При производства за настаняване под наем, про-
дажби, замени или учредяване на вещни права и право на полз-
ване върху общински имоти се заплаща такса за всяко конкрет-
но производство, изчислена по следната формула: 

Р общ. = Рт1 + Рт2 + Рт3 , където: 
Рт1 - разходи за материали (хартия и печат, ел. енергия, 

гориво за оглед на имота /ите)
Рт2 - разходи за изготвяне на оценка на имота /ите от ли-

цензиран оценител 
Рт3 - други разходи (разходи за консултантски услуги, скици, 

удостоверения за характеристиката на имотите и др. 
(2) Конкретният размер на таксата по ал.1 се определя слу-

жебно при подготовката на съответната административна пре-
писка и се заплаща от приобретателя на имота, и/или носите-
лят на вещното право.

(3) При производства по учредяване на безвъзмездно пра-
во на ползване не се заплаща такса по ал.1. 

(4) При производства за настаняване под наем в общин-
ски жилища не се заплаща такса по ал.1.

РАЗДЕЛ VI
ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 

Чл.40.(1) За притежаване на куче, собственикът заплаща 
годишна такса в размер на 12лв.

(2) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответ-
ната година.

(3) Когато кучето е придобито след 31 март на съответ-
ната година, таксата се заплаща в едномесечен срок от при-
добиването му. В този случай таксата е в размер на 1 лв. за 
всеки месец до края на годината, включително и за месеца 
на придобиването.

(4) От заплащането на такса се освобождават собствени-
ците на кучета посочени в чл.175, ал.2 от Закона за ветерина-
ромедицинската дейност.

РАЗДЕЛ VII
ТАКСИ ПРИ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН 
ФОНД

Чл.41. (1) Размерът на таксата за промяна на предназна-
чението на земеделска земя се определя от:

1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в 
акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за катего-
ризиране на земеделските земи при промяна на тяхното пред-
назначение /ДВ, бр.90 от 1996 г./;

2. размера на земята, включена в границите на определе-
ната площадка или трасе на обекта;

3. местонахождението на земята съобразно категория на 
населеното място, определена по реда на чл.36, ал.2 от За-
кона за административно-териториалното устройство на Ре-
публика България;

4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.
(2) Размерът на таксата се определя по формулата :
Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол,
където :
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка зе-

меделска земя /лв./;
СББ – средният бонитетен бал за съответната категория 

земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризиру-
ема земя СББ е 2,5;

Кплощ – коефициентът за площта на земята, необходи-
ма за обекта;

Кк – коефициентът за категорията на населеното място;
Кпол – коефициентът за поливност. 
(3) Коефициентът за площта на земята се определя в зави-

симост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида 
на обекта, както следва:

1. За обектите по чл.42, ал.1:
а) при площ до 1 дка включително – 2,00;
б) при площ над 1 до 5 дка включително – 3,00;
в) при площ над 5 до 10 дка включително – 4,00;
г) при площ над 10 дка – 5,00.
2. за обектите по чл.42, ал.2, независимо от размера на 

площта, която се засяга – 2,00;
3. за имоти, които са разположени в едно и също земли-

ще и за които предложения за промяна на предназначение-
то са внесени от един и същ собственик или лице, което има 
право да строи в чужд имот, коефициентът за площ от т.1 се 
определя въз основа на сумата от площите на всички имо-
ти независимо от броя на изработените за тях подробни ус-
тройствени планове.

(4) Коефициентът за категорията на населеното място се 
определя в зависимост от групата по категория на населеното 
място и от вида на обекта, както следва:

Групи по категория
Вид на обекта

По ал.42, 
ал.1

По чл.42, 
ал.2

1. За земи в землищата на населени 
места от I, II и III категория 13,00 1,20

2. За земи в землищата на населени 
места от IV и V категория 9,00 0,80

3. За земи в землищата на населени 
места от VI, VII и VIII категория 6,00 0,50

(5) за линейни обекти коефициентът по ал.3 е 1,00.
(6) Коефициентът за поличност при поливни условия е 1,20, 

а при неполивни – 1,00.
Чл.42. (1) Размерът на таксата се определя по реда на пре-

дходния член, като се ползва съответният коефициент в коло-
на 2 на таблицата към чл.41, ал.4, при промяна на предназна-
чението на земеделската земя за изграждане на :

1. Търговски обекти;
2. Производствени обекти;
3. Складови обекти;
4. Административни обекти;
5. Курортни обекти;
6. Туристически и спортни обекти;
7. Жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.
(2) Рамерът на таксата се определя по реда на предход-

ния член, като се ползва съответният коефициент в колона 3 
на таблицата към чл.41, ал.4, при промяна на предназначени-
ето на земеделската земя за изграждане на :

1. Обекти – публична държавна и публична общинска 
собственост;

2. Здравни обекти;
3. Обекти на науката, образованието и културата;
4. Обекти на енергетиката и транспорта;
5. Обекти със социално предназначение;
6. Обекти за опазване и възстановяване на околна-

та среда;
7. Обекти, свързани с отстраняването на природни бед-

ствия и аварии;
8. Обекти на отбраната и националната сигурност;
9. Обекти, свързани с производството, съхранението и 

прерабпотката на селскостопанска продукция, както и обек-
ти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържи-
ща за непреработена растителна и животинска продукция; 
обекти за съхранение, поддържане и ремонт на селскосто-
панска техника;

10. Хидромелиоративна инфраструктура;
11. Игрални полета на игрища за голф.
Чл.43. (1) Таксата се заплаща от инвеститора на обекта, 

който ще строи в земеделската земя от общински поземлен 
фонд, след постановяване на положително Решение за про-
мяна предназначението на земеделската земя от Комисия по 
чл.17м ал.1 от ЗОЗЗ.

(2) Размерът на таксата за всеки конкретен обект се опре-
деля въз основа на протокол на комисия, назначена от Кмета 
на общината. Протоколът на комисията се връчва на инвести-
тора на обекта по реда на АПК.

(3) Таксата се заплаща еднократно, в 30-дневен срок от 
връчване на протокола по чл.2.

Чл.44. (1) При изграждане на разсадници и други обекти 
за производство на земеделска продукция такса се заплаща 
само за тази част от земята, която се застроява със спомага-
телни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се 
получава земеделска продукция.

(2) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обек-
ти, за инженерната инфраструктура и комуникациите намиращи 
се във и извън границите на площадката /трасето/ на основния 
обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се 
иска промяна на предназначението на земеделските земи.

РАЗДЕЛ VIII
ТАКСИ ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА

Чл.45. За ползване на гробни места над 8 години се запла-
щат еднократно такси, както следва:

1. до 15 години:
1.1. за първа зона – 30,00 лв.
1.2. за втора зона – 28,00 лв.
1.3. за трета зона – 20,00 лв.
2. за вечни времена - таксите по т.1, увеличени пет пъти 
3. за придадени по регулация маломерни гробни места – съ-

ответната част от таксата, определена за гробното място.

РАЗДЕЛ IX
ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ
Чл.46. (1) За издаване на удостоверение за регистрация за 

извършване на таксиметров правоз на пътници с леки автомо-
били се заплаща еднократна такса в размер на 100 лв.

(2) За вписване на промени в списъка на превозните след-
ства към удостоверението по ал.1 се заплаща такса в размер 
на 10лв. за всяко конкретно превозно средство.

(3) За издаване на разрешение за извършване на такси-
метрова дейност с леки автомобили, по чл.24а, ал.1 от Зако-
на за автомобилните превози, се заплаща еднократна такса в 
размер на 40 лева за един брой автомобил.

(4) При извършване на промени в разрешителното по ал.3, 
касаещи смяна на един автомобил с друг се заплаща такса в 
размер на 30 лв.

(5) При извършване на промени в разрешителното, по 
ал.3, касаещи смяна на един водач с друг, се заплаща так-

са в размер на 10лв.
(6) За издаване на дубликат на удостоверието по ал.1 се 

заплаща такса в размер на 10лв.
Чл.47. (1) Таксите по предходния член се заплащат при за-

явяване на услугата.
(2) Сроковете за извършване на услугите по чл.46, ал.2, 

ал.4 – ал.6 са:
1. Обикновена – до 7 дни;
2. Бърза – до 3 дни, като таксата за услугата се запла-

ща в двоен размер;
3. Експресна – до 24 часа от заявяването на услугата, като 

таксата се заплаща в троен размер;

РАЗДЕЛ Х
ТАКСА ЗА ЗООПАРК

Чл.48. За вход в Зоопарк – Айтос се събират следни-
те такси:

1. за деца до 7 години – безплатно;
2. за деца от 7 до 18 год. – 1.00 лв.;
3. за възрастни – 2.00 лв.

ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕНИ НА ПРАВА И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА 

НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.49. (1) За всички услуги и права, предоставяни от об-

щина Айтос, които не са регламентирани със закон, се опре-
деля цена с тази Наредба.

(2) Цените на услугите се формират на основа на пълни-
те разходи, направени от общината по предоставяне на услу-
гите. Пълните разходи включват всички преки и непреки раз-
ходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват 
и съответен дял от:

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително 
работна заплата и осигуровки;

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, 
включително разходите за материали и доставки, комунални ус-
луги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в/ разходи за управление и контрол;
г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследова-

телска дейност, определяне на стандарти и регулиране, вклю-
чително и за задължителни протоколи за оценка на влияние-
то върху околната среда;

д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа 
на данни от съществуващата система за отчетност.

(3) Цените на услугите могат и да надвишават себестой-
ността им.

(4) Цените на услугите са прости и пропорционални.
(5) Цените на услугите се събират от общинската адми-

нистрация и приходите от тях постъпват в бюджета на об-
щината.

Чл.50. (1) Услугите, предоставяни от общината могат 
да бъдат:

1. обикновена;
2. бърза;
3. експресна.
(2) Сроковете за извършване на услугите започват да те-

кат от деня на подаване на необходимите документи и запла-
щане на цената на съответния вид услуга.

(3) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съ-
ответната сметка.

(4) Бързата услуга се заплаща с 100% увеличение, а екс-
пресната – със 200%.

Чл.51. Необходимите документи за извършване на конкрет-
на услуга или предоставяне на право от общината се утвърж-
дават със заповед на кмета на общината.

Чл.52. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се 
определя със заповед на кмета на общината.

Чл.53. При неспазване на сроковете по чл.50, ал.1 разме-
рът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, 
считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от 
пълния й размер.

РАЗДЕЛ I 
ЦЕНИ НА ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА
И ТЕРЕНИ ЗА ПАРКИРАНЕ И РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ

Чл.54. Определят се следните цени за ползване на улич-
ни платна в пешеходна зона с цел преминаване и спиране на 
МПС : 

1. за зареждане на търговски обекти (часов пропуск) - 12 
лв. месечно за 1час дневно;

2. за други дейности – транспортно- производствени нуж-
ди и др./часов пропуск за 1 транспортно средство/ - 10 лв. ме-
сечно за 1час дневно;

3. за служебни автомобили на учреждения на бюджетна из-
дръжка (целодневен) - безплатен 

4. за втори и следващи автомобили, собствениците на ко-
ито имат адресна регистрация по постоянен адрес в пешеход-
ната зона – 10 лв. на автомобил за година;

5. за автомобили, собствениците на които имат адресна 
регистрация по настоящ адрес или имот в пешеходната зона 
– 5 лв. за 1 автомобил за 1 седмица, или 15 лв. за 1 автомо-
бил за 1 месец;

Посочените цени не включват ДДС.
Чл.55. Преминаването през пътищата на града на тежки и 

/ или извънгабаритни ППС се разрешава след заплащането на 
цена в размер на 50 лв./км, без ДДС.

Чл.56. (1) Определят се следните цени за разполагане на 
рекламно-информационни елементи на територията на Общи-
на Айтос върху общински имоти, сгради и съоръжения, как-
то следва: 

РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ ПЪРВА ЗОНА ВТОРА ЗОНА
РИЕ с едностранна рекламна 
площ до 6 кв.м

8.00 лв.кв.м 
/ месец без 
ДДС

6.00 лв.кв.м 
/ месец
без ДДС

РИЕ с едностранна рекламна 
площ от 6 кв.м до 12 кв.м

10.00 лв.кв.м 
/ месец
без ДДС

7.00 лв.кв.м 
/ месец
без ДДС

РИЕ с едностранна рекламна 
площ над 12 кв.м

12.00 лв.кв.м 
/ месец
без ДДС

9.00 лв.кв.м 
/ месец
без ДДС

Информационно-указател-
ни табели над един брой за 
един обект

10.00 лв.кв.м 
/ месец
без ДДС

8.00 лв.кв.м 
/ месец
без ДДС

(2) При РИЕ с двустранна рекламна площ цената по ал.1 се 
увеличава съответно с 50%.

(3) За осветени РИЕ консумираната ел.енергия се запла-
ща допълнително.

Чл.57. (1) Определят се следните цени за паркиране на пар-
кинги общинска собственост:

1.за паркиране на паркинги – общинска собственост, се за-
плаща цена в размер на 1 лв. за 1 час престой с ДДС и 0,50лв. 
за 30 мин.престой с ДДС

2. за паркиране на паркинга на ул.”Неофит Рилски” до 
детска болница се заплаща в размер на 0,50 лв. за 1 час 
престой с ДДС

(2) За запазено паркинг-място в общинските платени пар-
кинги – 10 лв. с ДДС за 1 автомобил за 1 седмица или 30 лв. 
с ДДС за 1 автомобил за 1 месец . 

(3) Издава се ВИП АБОНАМЕНТ - 36 лв. с ДДС за месец за 
всички места в паркингите в рамките на два часа за ден.

РАЗДЕЛ II
ЦЕНИ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА
Чл.58. (1) Определят се следните цени на услуги, свър-

зани с управление, стопанисване и разпореждане с общин-
ска собственост:

1. Издаване на удостоверение за наличие или липса на ак-
тове за общинска собстевност- 10лв.

2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на пре-
тенции за възстановяване на собствеността- 10лв.

3. Издаване на удостоверение, че имота е отписан от ак-
товите книги- 10лв.

4. Удостоверение за реституционни претенции- 10лв.
5. Удостоверение относно поризхода на недвижим имот- 

10лв.
6. Удостоверение за отстъпено право на строеж- 10лв.
7. Удостоверение от общ характер(свързано със собстве-

ността)- 5 лв.
8. Препис от документи, свързани със собствеността- 5 

лв. без ДДС.
9. Заверка на молба –декларация за признаване правото 

на соблственост върху недвижими имоти, необходима за из-
вършване на обстоятелствена проверка- 30лв. 

10. За извършване на оценка на щета по ЗОСИ, заявителя 
заплаща следните цени без ДДС:

- при извършване на услугата с превоз на заявите-
ля- 7лв.;

- при извършваене на услугата с превоз на община Ай-
тос – 15лв.;

11. Маркиране на дървета и издаване на превозен билет, 
заявителя заплаща следните цени без ДДС:

- 2 лв./куб.м. маркирана дървесина;
- 2лв. за издаване на превозен билет;
При маркиране на дървета и издаване на превозен би-

лет на организации на бюджетна издръжка не се заплаща 

такса по т.11.
12. Издаване на удостоверение за характеристика на зе-

меделска земя- 10лв.
13. Издаване на заверен препис-извлечение от 

решения,протоколи, заповеди, актове и договори – 3лв на 
страница без ДДС;

14. Издаване на удостоверения за изплатен приватизи-
ран обект- 5лв.

15. Заверка на копие от актове, договори, заповеди, 
решения,протоколи и други документи- 2лв. без ДДС;

16. Тръжна документация по процедури за продажба или 
отдаване под наем на имоти общинска собственост – 30лв. 
без ДДС;

17.Тръжна документация отдаване под наем пасища и мери 
– 5 лв. без ДДС.;

(2) Сроковете за извършване на услугите по ал.1 са как-
то следва:

- обикновена- 5 работни дни;
- експресна – 1 работен ден, като експресната услуга се за-

плаща с 200% увеличение от цената на обикновената услуга.

РАЗДЕЛ III
ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ 

ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Чл.59. (1) Определят се следните цени на услуги, свързани 

с местни данъци и такси:
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка- 10лв.
2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на за-

дължения по ЗМДТ- 10лв.
3. Издаване на удостоверение за декларирани дан-

ни- 5 лв.
4. Издаване на удостоверение за платен данък наслед-

ство-5 лв.
5. Издаване на служебна бележка за МПС- 5 лв.
6. Заверено копие от данъчна декларация- 5 лв.
7. Справка за задължения към местния бюджет за мина-

ли години – 5 лв. 
(2) Сроковете за извършване на услугите по ал.1, т.1 са 

както следва:
- обикновена - 3 работни дни;
- бърза – 2 работни дни, като услугата се заплаща със 100% 

увеличение на цената на обикновената услуга.
- експресна – 1 работен ден, като експресната услуга се за-

плаща с 200% увеличение от цената на обикновената услуга.

РАЗДЕЛ IV
ЦЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ПЛОЩАДАКИ И 

ОБЕКТИ НА ОТКРИТО В ОБЩИНА АЙТОС
Чл.60. (1) За използване по график на спортните площад-

ки на открито, изградени в Спортен комплкс „Крум Делчев” – 
Айтос, се определят следните цени:

№ по 
ред

Наименование на услугата Забе-
лежка 

Цени

1. Организирани групи с учител деца и уче-
ници от 08:00 часа до 16:00 часа

без-
платно

2. Провеждане на организирани спорт-
ни мероприятия (състезания), деца 
и ученици

без-
платно

3. Лицензирани спортни клубове, реги-
стрирани и развиващи дейност в Об-
щина Айтос, отговарящи на изисква-
нията на чл.7 от Наредбата за услови-
ята и реда за финансово подпомага-
не дейността на спортните клубове в 
община Айтос

без-
платно

4. Лицензирани външни футболни клу-
бове

 с вкл. 
ДДС

20,00 
лв./час

5. Провеждане на организирани спортни 
мероприятия (състезания)

с вкл. 
ДДС

15,00 
лв./час

6. Провеждане на индивидуални ме-
роприятия

с вкл. 
ДДС

15,00 
лв./час

7.  При ползване на осветление на запла-
щащите такса допълнително се събира

 с вкл. 
ДДС

 5,00 
лв./час

8. Наем на топка/при желание/ с вкл. 
ДДС

 3,00 
лв./час

9. Наем на комплект отразителни потници 
за отбор /при желание/

с вкл. 
ДДС

 3,00 
лв./час

(2) За използване на спортни площадки от лицата, освобо-
дени от такса, директорите/ ръководителите на училища, дет-
ски градини и лицензирани спортни клубове, подават писмено 
искане до Кмета на общината или упълномощено от него лице 
най-малко 3 дни предварително, като в него посочват дата, 
час, продължителност на ползването, брой лица, които ще из-
ползват площадките, както и всяка друга информация.

(3) Лицензираните спортни клубове от община Айтос, от-
говарящи на изискванията на чл.7 от Наредбата за условия-
та и реда за финансово подпомагане дейността на спортните 
клубове в община Айтос, провеждат своите занимания съглас-
но изготвените графици от ръководителите им.

Чл.61. За ползване на спортна зала за провеждане на:
1. приятелски спортни срещи между лицензирани и профе-

сионални клубове /мачове/ - 50 лв. на час;
2. тренировки /волейбол, баскетбол, хандбал/ - 10 лв. 

на час;
3. тренировки по кик-бокс, борба, акробатика – 10 лв. 

на час;
4. занималня по каланетика, степ-аеробика, народни танци, 

модерни танци /неспортни клубове/ - 20 лв. на час;
5. тренировки по футбол малки вратички – 24 лв. на час;
6. тенис на маса – 1 лв. на час;
7. концерти, ревюта и др. организирани мероприятия – 

100 лв. на час;
8. търговски изложения и базари – 500 лв. на ден.
Чл.62. (1) За ползване на клубни помещения общинска 

собственост- 30лв.без ДДС.
(2) За ползване на заседателните зали на община Айтос:
1. Заседателна зала на общински съвет- 40лв. без ДДС;
2. Малка заседателна зала- 20лв. без ДДС;
3. Арт зала на община Айтос – 30лв. без ДДС.
Чл.63. Цени за почасово ползване на помещения в учили-

ща, детски градини и обслужващи звена.

№ 
по 

ред

ВИДОВЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ ЦЕНА ЗА 
ЧАС

БЕЗ ДДС
1. Училища

- Физкултурен салон за спорт
- Физкултурен салон за др. дейности

7,00 лв
8,00 лв.

 - Класна стая 5,00 лв.
- Специализиран кабинет 7,00 лв.
- Помещения за други дейности, свързани с 
учебния процес

3,00 лв.

- Спортна площадка
- без ползване на осветление
- ползване на осветление

3,00 лв.
5,00 лв.

2. Детски градини
- Физкултурен салон за спорт 5,00 лв.
- Помещения 3,00 лв.
- Физкултурен салон за др. дейности 6,00 лв.

3.
Помещения в училища и детски градини за 
тренировъчни и състезателни дейности на 
ученици и деца при ползването на услугите 
от лицензирани спортни клубове

6,00 лв.

4. Помещения в обслужващи звена към учи-
лища и детски градини

3,00 лв.

РАЗДЕЛ V
ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИ-

НА АЙТОС
Чл.64. (1) За издаване на разрешение за ползване на те-

рен за поставяне на преместваеми обекти за търговия на от-
крито по чл.4, ал.1, т.2 буква „г“, „д“, т.3, т.4 от Наредба за 
реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на 
територията на община Айтос и РИЕ - 20.00 лв.

(2) Издаване на разрешение за извършване на търговия 
и други обслужващи дейности на открито – по чл.4, ал.1, т.2 
буква „а“, „б“ и „в“ от Наредба за реда за разрешаване по-
ставянето на преместваеми обекти на територията на общи-
на Айтос – 10,00 лв.

1. За първа зона – 1,50 лв. на кв.м. дневно без ДДС;
2. За втора зона – 1,00 лв. на кв.м. дневно без ДДС;
(3) При провеждане на празнични и спортни мероприятия, 

организирани от община Айтос, таксите по предходната али-
нея се събират като за първа зона.

Чл.65. За ползване на общински ел.табла - 30.00лв. 
без ДДС;

Чл.66. За ползване на подвижна сцена- 50лв. без ДДС
Чл.67. Издваване на удостоверение от общ характер- 3 

лв. без ДДС; 

Чл.68. За извършване на копирни услуги без ДДС:
1. формат А4 едностранно – 0,10 лв.
2. формат А4 двустранно – 0,15 лв.
Чл.69. (1) За регистрация на ППС с животинска тяга, как-

то и за издаване на дубликат от регистрационен талон на 
ППС с животинска тяга, се заплаща такса в размер на 5 лв. 
за едно ППС.

(2) За съгласуване на маршрутно разписание за специ-
ализиран превоз на пътници и за превоз по транспртна схе-
ма- 10лв.;

Чл.70. (1) При учредяване на право на преминаване през 
общински имоти в регулация, за прокарване на водопровод, 
канал, електропроводи и кабелни разпределителни мрежи за 
радио, интернет и телевизионни сигнали, за септични ями и 
др. видове пречиствателни съоръжения, се заплаща обезще-
тение по цени, както следва: 

1. За всички видове тръбопроводи – канали, отпадни во-
допроводи, газификации и др.:

- до 30 метра – по 4,00 лева на линеен метър;
- от 30 метра до 100 метра - по 120,00 лева, плюс 1,00 

лв. за всеки линеен метър над 30 метра; 
- над 100 метра – 190 лв., плюс 0,60 лв. на всеки ме-

тър над 100 метра; 
2. За електропроводи и кабелни разпределителни мрежи 

за радио, телевизионни и интернет сигнали и др.:
- до 30 метра – 3 лв. на линеен метър;
- над 30 метра – 90 лв., плюс 0,80 лв. за всеки линеен 

метър над 30 метра ;
- над 100 метра – 146 лв., плюс 0,50 лв. за всеки ме-

тър над 100 метра.
3. За септични ями и канали – по 10 лв. на квадра-

тен метър;
4. За осигурен транспортен достъп до имот – по 2.50 

лв. на кв.м.;
(2) За преминаване през общински имоти, находящи се 

извън регулация, се прилагат 70% от цените по ал.1, т.1, т.2 и 
т.3 

Чл.71. За издаване на протокол за възстановяване на 
тротоари, улични платна и зелени площи след прокопава-
не- 100лв.

Чл.72. За разполагане на съоръжения в и върху обект 
“ТВ и УКВ-4М ретранслаторна станция”, лица регистрира-
ни по лицензия /обща или индивидуална/ от Комисия по ре-
гулиране на съобщенията заплащат следните цени на ме-
сец, както следва:

1. за съоръжения свързани с извършване на дейност по 
индивидуални лицензии – 1000 лв.;

2. за съоръжения свързани с извършване на дейност по 
общи лицензии – 20 лв. за 1 бр.антена;

3. при разполагане на част от съоръжението в /върху/ обек-
та и друга част на жерето /собственост на БТК ЕАД – НУ”РТС”/ 
- се заплаща 70% от съответната такса;

4. за разполагането на съоръжения за разпространение на 
ефирна телевизия и радио – не се заплаща месечна такса”.

Посочените лица се задължават да заплащат и месечните 
разходи за ел.енергия.

Чл.73. (1) За ползване на услуги по погребения:
1. Предоставяне на ковчег – обикновен - 50 лв.
2. Организиране на погребение - 20 лв.
3. Извозване на починалия от града до Гробищния парк 

- 15 лв.
4. Изкопаване и зариване на
- нов гроб - 45 лв.
- стар гроб - 65 лв.
5. Предоставяне на надгробен знак - 7 лв.
6. Предоставяне на надковчезни дъски/комплект/ -18 лв.
7. Поставяне на надковчезни дъски - 6 лв.
8. Еднократно почистване на гробно място - 7 лв.
9. Едногодишен абонамент за почистване на гробно мяс-

то – 50 лв.
10. Подрязване на клони и храсти - 10 лв.
11. Транспортиране на покойник извън територията на 

гр.Айтос и от лечебно заведение до адрес - 1 лв./км.
12. Предоставяне на преносима хладилна инсталация – 

0,75 лв. на час.
Посочените цени са без ДДС.
(2) Погребалната дейност, извършвана от Общината на са-

мотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, наста-
нени в заведения за социални услуги и регистрирани в служ-
бите за социално подпомагане е безплатна.

(3) В случаите, когато погребалната услуга на посоче-
ните в ал.2 лица не се извършва от Общината разходите за 
погребението се поемат от бюджета на общината до стой-
ността, определена в настоящата Наредба, след представя-
не на фактура.

Чл.74. (1) За публикации във вестник „Народен при-
ятел”:

1. една цяла цветна вестникарска страница - I-ва и IV-та 
- 200,00 лв. без ДДС

2. една цяла вътрешна вестникарска страница - черно- 
бяла - 150,00 лв. без ДДС

3. цветна 1/2 I-ва и IV-та вестникарска страница - 120,00 
лв. без ДДС

4. черно-бяла 1/2 - вътрешна вестникарска страница - 
100,00 лв. без ДДС

(2) За обяви и съобщения в местния вестник:
1. малки обяви - безплатни за гражданите
2. обяви и съобщения за Юридически лица и политически 

партии - 0,30 лв. на дума без ДДС
3. съобщение за граждани – 0,20 лв. на дума без ДДС
(3) за отпечатване на реклама в местния вестник:
1. черно - бяло рекламно каре за ЕТ, ЮЛ, организации и 

политически партии - 100 кв.см.- 30,00 лв. без ДДС
2. цветно рекламно каре за ЕТ, ЮЛ, организации и полити-

чески партии - 100 кв. см.- 60,00 лв. без ДДС
3. рекламна снимка - цветна с текст до 5 реда - 10,00 

лв. без ДДС
4. рекламна снимка - черно - бяла с текст до 5 реда - 

6,00 лв. без ДДС
(4) Реклама в местния радиовъзел:
1. излъчване на готов рекламен клип - 10,00 лв. без ДДС
2. изработка на музикален клип - 20,00 лв. без ДДС
3. излъчване на рекламен материал - до 10 машинопис-

ни реда реда /1 минута/ - 10,00 лв. без ДДС и от 10 до 30 м. 
реда /от 1 до 3 минути/ - 30,00 лв. без ДДС

За над 5 рекламни излъчвания в местния радиовъзел се 
предлага отстъпка от 5 % от посочените цени:

4. рекламни интервюта и репортажи – до 30 м. реда /3 ми-
нути/- 30,00 лв. без ДДС

(5) Обяви и съобщения в местния радиовъзел 
1. до 2 м. реда - 2,00 лв. без ДДС
2. до 10 м. реда /1 минута/ - 5,00 лв. без ДДС
3. до 30 м. реда /от 1 до 3 минути/ - 20,00 лв. без ДСС
За над 5 излъчвания на обяви и съобщения в местния ради-

овъзел се предвижда отстъпка от 5 % от посочените цени.
(6) Музикални поздрави в местния радиовъзел – 2,00 

лв. без ДДС
(7) Изявления в местния радиовъзел на политически пар-

тии и коалиции:
1. до 10 м. реда /1 минута /- 10,00 лв. без ДДС
2. до 30 м. реда /от 1 до 3 минути/ - 20,00 лв. без ДДС
Чл.75. (1) Такса за радиоточка- 6лв. без ДДС
(2) Освобождават се от заплащането на такса по ал.1, 

инвалиди от всички групи, след представяне на документ за 
инвалидност.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§1. По смисъла на тази Наредба:
1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, 

при които конкретният ползвател не може да бъде определен.
2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на 

които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона 
за местните данъци и такси.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази На-

редба се осъществява от кмета на общината или определе-
ни от него лица.

§3. Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона 
за местните данъци и такси във вързка с чл.21, ал.2 от ЗМС-
МА и влиза в сила от датата на публикуването й във вестник 
„Народен приятел“. 

§4. Отменя Тарифа за промяна предназначението на зе-
меделските земи, общинска собственост, приета с Решение 
№ 233/18.12.2012г.

§5. Размерът на такса битови отпадъци за 2021 г. е оп-
ределен с Решение №182/23.12.2020 г. по досегашния ред 
на чл.16а, чл.16б.

§6. Настоящата наредба е приета с решение № 206/25.02 
2021 г., пр.№ 17 на ОбС-Айтос и отменя Наредба за опре-
деляне и администриране на местни такси и цени на услу-
ги на територията на община Айтос, приета с Решение № 
416/26.02.2003 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС
КРАСИМИР ЕНЧЕВ



Създател на парк "Сла-
веева река" е тракиецът 
Стоян Тошев Стоянов. 
Посветил е 25 години от 
живота си на работата 
по създаването на айтос-
ката забележителност, с 
много любов към приро-
дата, с лишения, с грижа 
и всеотдайност. И без за-
плащане.  

Роден е през 1884 г. в 
Лозенград, в бедно земе-
делско семейство с шест 
деца. През 1902 г. преслед-
вано от турските власти, 
семейството на Тошев се 
преселва в Пловдив. Там 
вече пълнолетният мла-
деж завършва земеделско 
училище. 

По-късно се установява 
в Айтос, живее под наем 
на ул. „Черковна”. През 
1912 г. става доброволец 
за освобождението на 
Тракия, а през 1913 г. се-
мейството му също се за-
селва в Айтос. Построяват 
къща в бежанския квартал, 
в която Стоян Тошев жи-
вее до края на живота си. 
Умира през 1944 г.

Всички години от живо-
та му в Айтос са посвете-
ни на работата по създава-
нето на парка и градската 
градина, както и за зале-
сяването на знакови мес-

та в града. 
Стоян Тошев купува със 

собствени средства три 
декара земя, на която съз-
дава разсадник. Сам от-
глежда дървета и храсти 
с цел залесяване на все 
още голия терен на бъде-
щия парк в североизточ-
ния край на града. Зале-
сява района около "Лъджа-
та", сам планира и създава 
градската градина. Съвре-
менниците му го знаят като 
Зеления и често го търсят 
да облагородява плодни 

дръвчета. 
В продължение на чет-

върт век Тошев работи в 
разсадника до гаровия 

мост, пренася пеша, на 
раменете си декоратив-
ния разсад и търси точ-
ното място на всяко дръв-

че и храст на територията 
на бъдещия парк. С теж-
кия товар изминава поч-
ти ежедневно по три-чети-
ри километра, без никой 
да му заплаща огромните 
усилия и  труд за създава-
нето на прочутия днес ай-
тоски парк.

За първи път айтозлии 
се поклониха пред делото 

на създателя през 2002 г. В 
знак на признателност, в 
Деня на Тракия 2002 г. Об-
щината и Тракийското дру-
жество откриха паметник 
на Стоян Тошев до входа 
на парк "Славеева река". А 
през 2018 г. паркът, създа-
ден от Стоян Тошев, беше 
изцяло преобразен по про-
ект на Община Айтос.

165 състезатели от 40 
клуба в страната участ-
ваха в Държавния лич-
но-отборен шампионат 
по свободна борба за ка-
дети в Самоков на 17-19 
март 2021 г. 

Борците на 
КСБ "Айтос" Ми-
хаил Михов в 
кат. до 80 кг и 
Габриел Деми-
рев в кат. до 
92 кг спечели-
ха бронзови ме-
дали след ос-
порвани двубои 
с най-добрите 
във възрастова-
та група. Муста-
фа Зюлфекер - 
кат. до 80 кг и 

Ертан Фикрет - кат. 65 кг 
се представиха много до-
бре. Първенството в Са-
моков беше техният де-
бют като кадети. 

"Момчетата порастват, 
минават в по-голяма въз-

растова гру-
па и се бо-
рят с по-го-

леми от тях. Въпреки това, 
се представиха отлично. 
Благодаря им", коментира 

за НП президентът и тре-
ньор Ружди Ахмед.

НП
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Два медала за айтоските борци от 
Държавното първенство в Самоков

Дарителска кампания набираше средства за Кре-
мена Стоянова - за операция в Република Турция - 
МАСТЕКТОМИЯ, поради вариант с неясно клинич-
но значение (VUS- ХЕТЕРОЗИГОТЕН). Средствата са 
събрани, дарителската кампания се преустановява, 
съобщи Кремена в профила си във фейсбук.

"Благодарение на ВАС, нито за миг не съм губила на-
дежда, че ще успеем да съберем нужната сума! Сега, 
след като всички средства са събрани, официално спи-
раме кампанията! За да няма никакви съмнения относ-
но правомерното им използване, те се съхраняват в за-
щитена банкова сметка и ще се използват само за це-
лите на лечението.

Моля всички, които са поставили кутии в моя подкре-
па, да преустановят предприетата инициатива. Кампани-
ята я спирам, но страницата няма да се спира и ще кач-
вам публикации, за да Ви държа в течение как продъл-
жава лечението. Предвид обстановката в страната, опе-
рацията ще бъде извършена след трансфера на парите 
от България в Турция. Предполагам , че това ще стане 
до 1-2 седмици. След като операцията бъде извършена, 
ще последват следоперативни контролни прегледи и из-
следвания, за да се завърши лечението.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ПОДКРЕПАТА!
Пожелавам Ви много здраве, щастие и никога не се от-

казвайте пред трудностите, които поднася животът!" 
К. Стоянова

Дарителската кампания  
„ДА Помогнем нА КРемИ“ 

приключва успешно

Станимир ГЕНЕВ 

На 20 март мъжкият отбор на ФК "Ви-
хър" - Айтос най-сетне излезе от теж-
ката пандемична зима и влезе в игра-
та с пролетно настроение. След се-
рия от колебливи мачове от начало-
то на този полусезон и няколко загу-
би от доста по-слаби отбори, в събота 
тимът посрещна на градския стадион 
в Айтос отбора на "Балкан" (Планини-
ца). Само ще вметна, че тази година 
отборът на Планиница е с доста може-
щи футболисти. Играчите са събирани 
прецизно - във визитките им има учас-
тие в доста отбори от нашата област 
и такива на по-високо ниво. Отборът е 
обезпечен финансово и вървят слухо-
ве, че тази година се бори за първо-
то място в групата, че и за влизане на 
по-горно ниво. 

За този мач БФС-Бургас предвидли-
во изпрати съдийска бригада от Ямбол, 
която не познава отборите и футболи-
стите - един доста добър ход, който оп-
равда очакванията -  съдийската трой-
ка ръководи мача перфектно. 

Отборът на "Вихър" - Айтос излезе 
на терена с една-единствена цел - по-
беда. Треньорът Милен Минчев беше 
заложил на състав предимно от игра-
чи, горяли в доста битки по терените. 
Отборът на Планиница също беше до-
шъл готов да си замине с трите точки. 
Най-голямата изненада в нашия от-
бор за тази важна и тежка среща - на 
вратата, като титулярен вратар заста-
на сърцатият защитник на "Вихър" Ни-
колай Влаев. Той показа завидни ка-
чества и на този пост като отрази ня-
колко много опасни удара на напада-

телите на Планиница. 
Първото полувреме премина изця-

ло под диктовката на футболистите на 
"Вихър" - бяха абсолютни господари на 
терена и със серия от перфектни отиг-
равания доведоха резултата до 2:0 с 
голове на нападателите Емрах Ферад 
и Руси Христозов. И двата гола бяха 
вкарани с глава от ъглови удари. Още 
в десетата минута, поради контузия 
играта напусна Диян Вълков - един от 
опитните футболисти на "Вихър". Мал-
ко преди края на първото полувреме, 
поради контузия играта напусна и мо-
торът на тима, "щатният" голмайстор 
Руси Христозов. Второто полувреме 
започна добре за „вихърци“, но отбо-
рът на Планиница започна да показва 
защо е дошъл. Все по-често атакуваше, 
а айтозлии изтърваха няколко "злат-
ни" положения за гол от типа „стопро-
центови“. "Вихър" загуби още един от 

най-добрите на терена, защитника Али 
Пехливан, който имаше отлични изяви 
в този тежък мач. В една от поредните 
си атаки "Балкан" (Планиница) отбеля-
за гол, после изравни - 2;2. 

Беше ден на контузиите. Капитанът 
на "Вихър" Костадин Лалев, който през 
първото полувреме обезличи "звезда-
та" на Планиница и почти през цяло-
то второ полувреме игра със стиснати 
зъби, накрая рухна на терена - абсолют-
но невъзможно беше да продължи сре-
щата. Четирима от най добрите излязо-
ха в различни периоди от мача с тежки 
контузии. Но всички се бориха героич-
но до края и мачът завърши 2:2.

"Вихър" не спечели, а загуби точ-
ки, но важното е, че отборът показа 
мъжество и спортен хъс, и всички иг-
рачи се раздадоха на макс и показа-
ха желание за игра. Благодарим Ви, 
момчета!

Четирима от „Вихър“ с контузии, 
равен мач с „Балкан“

26 март - Ден на Тракия
Тракиецът Стоян Тошев, залесил парк „Славеева река“



Интервю на  
Силвия ШАТЪРОВА

– Г-н Станков, акцент в 
програмата на ГЕРБ е са-
ниране на еднофамилни-
те къщи. Колко домакин-
ства могат да получат фи-
нансиране? Ще продължи 
ли програмата за саниране 
на блокове?

– В момента държавата е 
предала две версии за Пла-
на за възстановяване и устой-
чивост. Това е планът, по кой-
то се отпускат средствата за 
борба с COVID-кризата. Те се 
насочват в няколко посоки – 
икономическа, социална, об-
разование, здравеопазване 
и за енергийна ефективност. 
За енергийна ефективност 
сме заделили средства. Те 
са достатъчни, за да продъл-
жи Програмата за саниране. 
Към нея освен многофамил-
ните жилищни сгради, които 
са подали документи, ще до-
бавим и еднофамилните сгра-
ди. Ще могат да кандидатстват 
и публичните сгради, собстве-
ност на държавата и на общи-
ните, които се ползват от всич-
ки граждани – това са болни-
ци, детски градини, училища и 
др., в които хората водят сво-
ите деца, лекуват своите ро-
дители или търсят услуги. Ще 

бъдат предвидени средства и 
за малкия и среден бизнес. 
За колко точно еднофамил-
ни жилищни сгради ще стиг-
нат средствата генерално, 
ще стане ясно след одобрява-
не на последната версия, за-
щото цифрите са динамични. 
Обсъждат се няколко вариан-
та за еднофамилните жилищ-
ни сгради. Един от тях е соб-
ственикът на сградата да по-
лучава ваучер. Кандидатства-
нето ще става пред общините, 
за да може те да подпомагат 
административно подаването 
на документи. След това дър-
жавата ще дава на граждани-
на ваучера. Когато вече сани-
раната сграда бъде одобрена 
и е установено, че е качест-
вено направена, чак тогава 
собственикът на сградата ще 
предоставя ваучера на стро-
ителната фирма. По този на-
чин ще се завиши контролът. 
От Министерство на енерге-
тиката не само за санирани-
те сгради, а въобще като до-
пълнение, ще предлагаме до 
4000 лева на всеки, който иска 
да си сложи на покрива фото-
волтаична инсталация, както 
и до 1250 лева за тези, които 
искат соларни панели за то-
пла вода. 

– Кой може да се възполз-
ва от мярката за изгражда-
не на соларни панели и фо-
товолтаични инсталации?

– За поставянето на солар-
ни панели и фотовоалтаични 
инсталации може да се въз-
ползва всяка еднофамилна 
къща. Добра практика имаме 
вече в предходните години с 
газификацията на 12 хил. до-
макинства. Сега ще се опита-

ме да подпомогнем в изграж-
дането на фотоволтаични и со-
ларни панели между 8-10 хил. 
домакинства. Това е мярка, 
която ще е в полза на граж-
даните в няколко посоки – от 
една страна тя ще гарантира 
тяхната енерегийна независи-
мост, а от друга – ще намали 
сметките им за електричест-
во и за топла вода. 

За големите сгради, кога-
то се санират, това ще бъде 
възможно по Програмата за 
саниране. Бургас е пионер в 
тази посока. Първите 10 бло-
ка, които се направиха със со-
ларни панели, са в Бургас. Те 
сами си произвеждат топлата 
вода, която се съхранява в ог-
ромни бойлери и през летните 
месеци гражданите не запла-
щат сметка за топла вода.

– Подмяната на осветле-
нието в няколко общини е 
Ваша основна тема. Защо 
е нужна подмяна и как ще 
отговорите на критиките, че 
няма нормални пътища, а 
подменяте осветлението?

– Ние ще осветяваме улици-
те вътре в населените места. 
В Бургас регулярно се подме-
ня пътната настилка на улици-
те, изграждат се нови трото-
ари, пешеходни зони, има ве-
лоалеи. Справедливо е всяка 
една от тях да бъде освете-

на, за да може хората да се 
чувстват сигурни, да се нама-
ли рискът от катастрофи и ин-
циденти. На първи етап успях-
ме да насочим средства към 
4 общини в Бургаска област. 
В Бургас ще осветим 22 бу-
леварда и улици, по които се 
движи основният трафик. На-
сочихме средства и в Малко 
Търново, където преди това 
осветлението светеше до 24 
часа и после спираше, за-
щото нямаха възможност да 
плащат голяма сметка за ток. 
Ново осветление ще има и в 
Средец. В Поморие също ще 
бъдат подменени осветител-
ните тела, като това ще ста-
не не само в общинския цен-
тър, а и в Каблешково, Каме-
нар, Ахелой. Сунгурларе и Не-
себър са с одобрени проекти, 
те са в листата на чакащите и 
до края на годината ще осигу-
рим средства и ще подпишем 
договорите и за тях.

С подмяна на уличното ос-
ветление сметката за ток пада 
в пъти. Между 70 и 80% е ико-
номията, която се реализира. 
Това означава, че тези сред-
ства ще бъдат спестени в об-
щинския бюджет и ще бъдат 
насочени за други допълни-
телни нужди на гражданите. 
Идеята за подмяна на улично-
то осветление и усилената ни 
работа с норвежките партньо-
ри, за да отпуснат средства за 
него, дойде именно от бургаз-
лии. Тя беше поставена при 
проведени от нас анкети сред 
хората в най-големите групи в 
социалните мрежи. При разго-
вори с граждани и с кметове 
от региона и страната се ока-
за, че до момента много рядко 

е имало възможност да се на-
мери източник на финансира-
не за уличното осветление. От 
Министерството на енергети-
ката насочихме средства към 
ж.к. „Меден рудник“, скоро и в 
ж.к. „Изгрев“ ще бъде подме-
нена част от уличното освет-
ление. Но виждаме все още 
нуждата от това. По Плана за 
възстановяване на устойчи-
вост, отделяме допълнително 
средства, за да може да вле-
зем и да осветим и най-малка-
та уличка във всеки квартал. 
Започваме поетапно. Сигурен 
съм, че общините ще продъл-
жат да реинвестират спесте-
ните средства от смяната на 
уличното осветление в под-
мяната и на останалата част 
от него. 

– Защо ГЕРБ даде назад 
със срока за паспортизация 
на сградите и го удължава-
те с още 2 години?

– Не е моментът на тази 
тема по време на COVID-кри-
зата, за да не се създават до-
пълнителни ангажименти за 
хората. Затова държавата ще 
удължи срока, като през това 
време ще бъде създаден от-
делен фонд, така че да не се 
натоварват гражданите фи-
нансово.

Паспортизацията на сгра-
дите е задължение, произ-
тичащо от една от наредби-
те, обвързана със Закона за 

устройство на територията. 
Това е Наредба №5 от 2006 г., 
която е създадена по време-
то на бившия регионален ми-
нистър Асен Гагаузов. Първо-
началният краен срок за пас-
портизация на всички сгради 
е бил 2011 година. Оттогава се 
прави поетапно паспортиза-
ция на сградите, като с Про-
грамата за саниране се пас-
портизират и сградите, заед-
но със санирането. Оттогава 
4 пъти срокът е бил изменян. 
Сега по тази тема политиче-
ските опоненти се опитват да 
вменят проблеми на базата на 
стари наредби, вместо да ка-
жат какво ще направят за ре-
гиона. Търсейки дългосрочно 
решение, продължаваме Про-
грамата за саниране, като ще 
бъдат допустими не само мно-
гофамилните жилищни сгра-
ди, но и еднофамилните жи-
лищни сгради. Това означава, 
че те ще си вървят с паспор-
тите. Това се уточнява с Ев-
ропейската комисия по Пла-
на за възстановяване и ус-
тойчивост. 

– Кои са регионалните и 
бургаски каузи, с които се 
ангажирате?

– На първо място е много 
важно, особено по време на 
политически кампании преди 
избори, да чуваме от какво 
имат нужда хората. По вре-
ме на пандемия една от ва-

жните теми е здравеопазва-
нето. На първо място в ан-
гажиментите, които поемам, 
е безспорно новата универ-
ситетска детска болница със 
спешен център, която е от из-
ключително голямо значение. 
Продължаваме с темата здра-
веопазване с инициативата в 
Бургаски регион да има ле-
кар във всяко училище, който 
да е на разположение за ле-
чение на децата. В тази връз-
ка преди броени дни имах въз-
можност в нашата приемна 
да се запозная с двама мла-
дежи – Исмаил и Владо, кои-
то дариха софтуер. Въвежда-
нето на такава дигитална сис-
тема ще даде възможност на 
лекарите да познават отлич-
но като имат пълна информа-
ция за всяко едно дете, което 
е техен пациент. Тази систе-
ма ще даде възможност и на 
родителите да дописват и въ-
веждат определени данни за 
детето – допълнителни забо-
лявания, травми и други, ко-
ито то евентуално е получи-
ло през времето, докато не е 
било на училище. Така лека-
рят ще знае какво се случва 
конкретно с детето.

Естествено, за да имат 
гражданите бърз достъп до 
здравеопазване и образова-
ние, ние трябва да дадем бър-
за връзка до областния център 
– именно чрез четирилентови 

пътища от Средец, Малко Тър-
ново, Царево и Айтос към Бур-
гас. Това ще даде шанс от хо-
рата от тези градове за мак-
симално кратко време да сти-
гат както до здравеопазване, 
така и до образование. Няма 
да се налага на едно цяло се-
мейство да се мести в Бургас, 
ако детето им учи в гимназия 
в Бургас, когато се стига бър-
зо и лесно до учебното заве-
дение. По този начин гражда-
ните ще могат и за максимал-
но кратко време да стигат до 
здравни заведения в случай 
на нужда.

Не на последно място се 
ангажирам с работа за Юж-
ната промишлена зона. В Ми-
нистерството на енергетиката 
сме ангажирани с премества-
нето на цялата енергийна ин-
фраструктура, за да освобо-
дим място за инвеститори и 
да дадем достатъчно количе-
ство електроенергия. 

Ще продължа да работя за 
развитието на инфраструк-
турата в Бургаски регион, за 
нови индустриални зони и 
привличането на инвеститори 
с цел устойчиво създаване на 
нови работни места. Това, ко-
ето приветстваме като инвес-
тиция е високотехнологично, 
екологично чисто производ-
ство, за да има баланс в Бур-
гаски регион между туризма 
и индустрията. 
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Събеседник
Жечо Станков завършва средно образование в Ико-

номическия техникум, сега – Търговската гимназия в 
Бургас. След това е приет в пет университета в Герма-
ния, като избира едно от елитните учебни заведения в 
Бавария – в Регенсбург. Завършва успешно и работи в 
Мюнхен за консултантска компания. По-късно се при-
бира в Бургас, където започва да работи в енергийната 
сфера, с дейности, свързани с газопроводи, компреси-
ран природен газ и др. След това е избран за общински 
съветник в мандат 2011-2015 г. По-късно е поканен за 
зам.-министър в екипа на Министерството на енерге-
тиката, като в момента изпълнява тази функция. 

Жечо Станков е женен, с три деца. 
На предстоящите парламентарни избори той е шес-

ти в кандидатдепутатската листа на ГЕРБ в Бургаски 
регион.

„Много е важно да чуваме от какво имат нужда хората“, 
заяви кандидат-депутатът от ГЕРБ в Бургаски регион

Жечо Станков за каузите 
в Бургаска област:

Разширяваме санирането, 
правим улиците по-светли

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ



„Черноморски фар“

Нова детска площадка 
ще бъде изградена в ка-
менското село Русокаст-
ро. Бъдещата придобив-
ка е с държавно финан-
сиране, което вече е одо-
брено. 

„Облагородяването на 
района около крепостта 
Русокастро е с изключи-
телно значение, защото 
тази местност крие огро-
мен потенциал за разви-
тие на историческия ту-
ризъм. Винаги съм съ-
действала на община Ка-
мено, на кмета Жельо 
Вардунски за подготвя-

нето на важни проекти 
в тази посока, тъй като 
това историческо богат-
ство, пазещо в себе си 
драматични национални 
събития, може да се пре-
върне в топдестинация“, 
заяви кандидатът за на-
роден представител от 
коалиция ГЕРБ-СДС Иве-
лина Василева на среща 
с жителите на Камено. 

През последната годи-
на в района около кре-
постта се изграждат с 
европари зона за отдих 
и атракции, както и път 
до върха. 

Немалко проекти бяха 
изпълнени за община 

Камено през последния 
манадат, благодарение 
на усърдната работа на 
правителството. 

През 2020 г. започна и 
дългоочакваният ремонт 
на пътната отсечка Русо-
кастро - Трояново. Пътят 
е с дължина малко над 6 
километра, в изключи-
телно лошо състояние е, 
непроходим за автомо-
билния трафик. На тази 
важна отсечка не е пра-
вен ремонт близо 50 го-
дини. 

Ремонтът ще осигури 
бърз достъп до крепост-
та, ще осигури свърза-
ност на селата Желязо-

во, Русокастро, Ливада 
с общинския център гр. 
Камено.

Опуснати са средства 
и за други важни пътни 
отсечки: град Камено – 
с. Свобода, с. Трояново 
– с. Вратица и с. Винар-
ско – с. Кръстина.

В края на 2019 година 
Камено се сдоби и с нов 
модерен площад. Инвес-
тицията е благодарение 
на финансиране по по-
становление на МС. 

Със средствата бяха 
изградени изцяло нова 
инфраструктура на цен-
тралния парк, заключен 
между ул. „Освобожде-

ние“, ул „Георги Кондо-
лов“ и ул. „Неделчо Кам-
бов“ в самия град.  

През следващата годи-
на ще бъде ще бъде раз-
ширена детската гради-
на в каменското село 
Черни връх. В нея се обу-
чават и възпитават деца 
от с. Константиново, с. 
Тръстиково и с. Полски 
извор, община Камено. 
Районът през последни-
те години се развива из-
ключително интензивно 
предвид удобството от 
близостта на областния 
център.

„Радвам се, че успях 
да съдействам за фина-

лизирането на договор-
ните отношения между 
община Камено, чита-
лище „Просвета-1927“ и 
отговорните институции 
по един значим културен 
проект, който в  следва-
щите месеци ще бъде 
факт“, каза още Ивели-
на Василева. 

Културният дом в Ка-
мено ще бъде цялостно 
преобразен през след-
ващите месеци по про-
ект „Назад към люти-
ерството и корените на 
каийлии“ по програма 
„Развитие и популяри-
зиране идентичността на 
територията на МИРГ.
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Крепостта Русокастро  
тепърва ще разгръща своя потенциал 

„Черноморски фар“

Изграждането на автомагистрала „Черно море” е един 
от основните приоритети в инфраструктурната програ-
ма на ГЕРБ.

Четирилентовият път вече се проектира. Изработва се 
разширен идеен проект с извършване на пълни инже-
нерно-геоложки проучвания и ПУП-парцеларен план на 
трасето между Варна и Бургас. Предвижда се и връзка 
с магистрала „Тракия”.

Изграждането на АМ „Черно море” се говори още от 
80-те години на миналия век. Реални действия по този 
важен проект обаче предприема единствено правител-
ството на ГЕРБ.

С реализирането на четирилентова връзка между два-
та най-големи морски града ще се отворят нови възмож-
ности за жителите на целия регион.

Ще се подобри туристическият поток до цялото 
Черноморие. Туристите от Румъния все по-често ще из-
бират и Южното Черноморие, което в момента избягват 
заради по-голямото разстояние и тежък пътен участък.

Ще се подобри достъпът на международния транзи-
тен трафик до двете най-големи пристанища – Бургас 
и Варна.

До момента са изградени около 10 км от общо 95 км от 
магистрала "Черно море". Те се намират в северната част 
- между Аспаруховия мост във Варна и с. Приселци.

КУПУВанЕтО и ПрОДаВанЕтО на ГЛаСОВЕ Е ПрЕСтЪПЛЕниЕ

„Черноморски фар“

Коалиция „БСП за България“ пред-
стави в Созопол листата си с канди-
дати за народни представители за 
2-ри МИР – Бургас. 

"Мисля, че е възможно и че е на-
пълно нормално Коалиция „БСП за 
България“ да бъде първа политиче-
ска сила в Созопол на предстоящи-
те избори. Ще направим всичко въз-
можно това да се случи. Аз съм оп-
тимист и за резултатите като цяло 
в България. Не вярвайте на всичко 
онова, което пишат като социоло-
гия. Има страшно много скрит вот". 
Това заяви пред жителите на мор-
ския град водачът на листата инж. 
Петър Кънев. 

"Излезте, гласувайте, подкрепете 
ни, за да получите нещо ново и раз-
лично в живота", призова от своя 
страна Тодор Байчев. 

"Благодаря, че споделяме заедно 
идеите, които имаме. Уверявам Ви, 
че хората, с които се срещаме до-
тук, са решени и готови да вървят 
към промяна. Сигурна съм, че и Вие 
мислите по този начин. Това, което 
зависи от мен, ще го направя. С про-
фесионалния и житейски опит, който 
имам. Очаквам да работим заедно", 
каза проф. Юлия Йоргова. 

"Смятам, че страната ни е в много 

тежка криза – демографска, иконо-
мическа, духовна. Причините за това 
са ясни за всеки един от нас, послед-
ствията също. Вярвам, че ще дадем 
израз на натрупаната обществена не-
търпимост. Всеки един от нас трябва 
да се опита да бъде полезен по ка-
къвто и да е начин. Трябва да иници-
ираме промяна, да бъдем активни, 

да гласуваме и да мотивираме всич-
ки около нас. Българи сме. Искам 
децата ни да продължат да живеят 
тук", категорична бе в изказването си 
Андреана Премянова-Янкова. 

По време на срещата присъст-
ващите бяха запознати с основни-
те акценти от програмата на коа-
лицията.

АМ „Черно море” 
вече се проектира, 
изграждането £ е 
приоритет на ГЕРБ

„БСП за България“ в Созопол: 

Тук е възможно да сме  
първа политическа сила

Водачът на листата на БСП - инж. Петър Кънев (в средата) с кмета на 
Созопол Тихомир Янакиев (вляво) и кандидата за депутат от  града - 
Йордан Георгиев



КУПУВанЕтО и ПрОДаВанЕтО на ГЛаСОВЕ Е ПрЕСтЪПЛЕниЕ

интервю на  
Силвия ШатЪрОВа

– Г-н табаков, защо се 
включихте в листата на 
„изправи се. Бг! Мутри 
вън!“?

– Всички виждате, че това 
правителство не се спра-
вя с кризата, единствената 
им цел е да се задържат на 
власт, за да усвоят 60 млрд. 
европейски пари. Настъпва 
краят на „модела на чекме-
джето“. Мотивът ми е жела-
нието за промяна на досе-
гашния модел на управле-
ние. Това е и желанието на 
голяма част от българите. 
Не крия, че винаги съм одо-
брявал работата на г-жа Мая 
Манолова като омбудсман и 
ангажираността й да води 
битки в полза на български-
те граждани. 

– Каква беше вашата 
мотивация да участвате в 
този вот?

– И в предходния ви въпрос 
казах, че хората искат да 
променят сегашната дейст-
вителност. Действителността 
всъщност през последните 11 
години. Всеки отговорен по-
литик трябва да е готов да 
даде своя принос към това. 
От „Изправи се! Мутри вън!“ 
имаме План за България. 
Пред тръбите и бетона ние 
избираме човешкия капи-
тал – децата на България. 
Мотивират ме ежедневни-
те срещи с граждани и това, 
че все повече от тях при-
познават „Изправи се. Бг“ 
като носител на честността 
и промяната. Хората искат 
да видят, че някой е готов да 
спре кражбите, да се бори за 
справедливост, да прави ре-

ални реформи, да инвестира 
в бъдещето. 

– Кампанията се провеж-
да в безпрецедентна си-
туация, предизвикана от 
пандемията, но малко по-
литици говорят точно и как 
тя ще се преодолее?

– Сами разбирате, че този 
локдаун не е случаен, нима 
не можеха да бъдат предло-
жени мерки по-рано? Сега 
ли се сетихме, че ни пред-
стои трета вълна на епидеми-
ята от COVID. ГЕРБ не иска 
да си разваля отношенията 
нито с рая, нито с ада, защо-
то има приятели и на двете 
места. Така изглежда карти-
ната от последните няколко 
дни – докато едните в София 
страхуват и затварят държа-
вата, местните им представят 
на избирателя розов живот. 
Някаква шизофренна реал-
ност бълва вече познат лок-
даун, с познати, но нерабо-
тещи мерки. Говорителите са 
същите. Изчезнаха само оне-
зи велики математици, раз-
виващи теории, планове за 
ваксинации и самолети с вак-
сини, докато Бай Иван чака 
да остане доза от някоя на-
лична ваксина, ей там, пред 
РЗИ-то. Забравихме мантра-
та за рисковите пенсионе-
ри, неглижираме човешкия 
капитал за сметка на бето-
на и стиропора. Бизнесът 
още чака пари от декември, 
но им се обещават нови от 
джипката, от телевизора. Но 
и те няма да дойдат, защото 
чедмеджето се изпразни. И 
ако ме питате какво предла-
гаме ние като алтернатива на 
модела ГЕРБ-ДПС – предла-
гаме над 620 мерки План за 
незабавна подкрепа на обик-

новените хора и фирмите. 
– Какви икономически 

мерки предлагате? 
– За 11 години в България 

няма забележителни инвес-
титори. Сред акцентите на 
икономическата ни програ-
ма е премахване на режима 
на облагане на еднолични-
те търговци с данъчна став-
ка от 15% и приравняване на 
размера на данъка върху го-
дишната данъчна основа за 
доходите от стопанска дей-
ност като едноличен търго-
вец на 10%, намаляване на 
патентния данък със 75%, 
вдигане прага за регистра-
ция на ДДС от 50 хил. лв. на 
200 хил. лв., премахване на 
данък уикенд и поемане на 
фиксираните разходи (наем, 
режийни разходи, осигуров-
ки и други) в рамките на кри-
зата, особено в най-постра-
далите сектори. Нашата фи-
лософия ще бъде държава-
та първо да не взима, а чак 
след това да дава.

– Какви ангажимен-
ти поемате, ако влезете в 
народното събрание?

– Първата ни стъпка ще 
бъде да свалим от служеб-
ните автомобили министрите 
и депутатите. Първото реше-
ние, което ще внесем, ще е за 
ревизия на 11-годишното уп-
равление на Бойко Борисов. 
Ние сме наясно, че ревизия-
та няма да нахрани хората и 
няма да реши проблема с ми-
зерията и бедността. Но по-
литиката за по-високи работ-
ни заплати и преизчислява-
не на пенсиите ще го напра-
ви. До края на мандата ми-
нималният месечен доход на 
работещ човек в България да 
стане 1250 лв., а доходите до 

650 лв. ще бъдат освободени 
от 10% данък. В нашия План 
за България малките и сред-
ните фирми ще бъдат пряко 
компенсирани през държав-
ния бюджет в условията на 
пандемията.

– Защо всички говорят 
за даване на едни пари 
на определени браншове 
– като образование, здра-
веопазване, а малко за ре-
форми?

– Защото ГЕРБ не искат да 
реформират, толкова е прос-
то. По техния модел досега се 
наливаха милиони и милиар-
ди в определени сектори, ко-
ито изтичаха без реални ре-
зултати заради ширещата се 
корупция на всички нива. В 
България има пари, никой не 
усеща обаче животът му да 
се подобрява, защото тези 
пари се крадат. 

– Каква е регионална-
та политика на „изправи 
се.Бг“, с която искате да 
привлечете избиратели?

– За всяка една община на 
територията на област Бургас 
сме посочили конкретни ан-
гажименти, които ще изпъл-
ним в следващото Народно 
събрание и ще работим за 
тях още от 5 април. 

Мерките ни за Бургас об-
хващат: 1. Обособяване на 
нови индустриални зони с го-
леми терени за мащабни про-
изводства 2. Подобряване 
на инфраструктурата във 
всички индустриални зони, 
както и в съществуващи-
те производствени райо-
ни 3. Привличане на инвес-
титори с големи логистични 
бази 4. Привличане на голе-
ми компании за карго поле-
ти 5. Рехабилитация и ремонт 

на пътната мрежа в Бургас 
и областта 6. Иницииране 
на повече ефективни кам-
пании за превенция на со-
циалнозначими заболява-
ния 7. Въвеждане на мер-
ки за стимулиране на раж-
даемостта 8. Интегриране и 
социализиране на хората в 
неравностойно положение 
9. Подобряване на матери-
ално-техническата база на 
всички бургаски учебни за-
ведения 10. Във всички бур-
гаски училища да има посто-
янно присъствие на меди-
цинско лице и психолог 11. 
Задължително присъствие 
на педагогически съветник 
в училищата 12. Осигуряване 
на равен достъп до образо-
вание на децата с двигател-
ни проблеми 13. Въвеждане 
на по-ниски прагове като до-
пустими стойности на замър-
сяване 14. Осъществяване 
на строг и ежедневен кон-
трол както върху дейността 
на производствените пред-
приятия, така и върху други 
потенциални замърсители 15. 
Създаване на Черноморска 
международна галерия

– С какви послания ос-
вен отричане на модела 
„Борисов“ искате да при-
влечете избиратели?

– Ние ще подкрепим се-
мействата с еднократна по-
мощ при раждане на пър-
во, второ и трето дете, съ-
ответно по 2000 лв., 3000 лв. 
и 4000 лв. Предвиждаме ед-
нократна помощ за ражда-
не на второ и трето дете на 
родители, които работят и се 
осигуряват в последните две 
години в размер на 10 хил. 
лв. Повишаване на майчин-
ството през втората годи-
на до 60% от работната за-
плата, но не по-малко от ми-
нималната работна заплата. 
Ще увеличим подкрепата за 
първокласници и осмокла-
сници, безплатни детски гра-
дини и ясли за всяко българ-
ско дете, ваучери за частна 
детска градина или ясла при 
недостиг на места в детски-
те заведения, което ще под-
крепи около 300 хиляди деца 
и техните семейства. Това ще 
направим, защото избираме 
гражданите на България пред 
магистралите.
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Крепостта Русокастро  
тепърва ще разгръща своя потенциал 

За ДПС властта не е самоцел, а 
средство за подобряване качество-
то на живот на хората в България. 
Днес и сега! Защото след 10-го-
дишното управление, демокраци-
ята и държавността в страната са 
в криза: 

• институционална – упадък във 
функционирането на институциите 
и комуникацията между тях;

• икономическа – увеличение на 
дълга на страната с над 20 млрд. 
лева за 10 години;

• пандемична – оголване на не-
достатъците на здравната, социал-
ната и образователната системи.

ДПС ПрЕДЛаГа:
Диалог между политическите 

партии за съгласие и приемане 
на приоритетите за развитие на 
страната;

Приемане на програма за уско-
рено икономическо развитие;

Възстановяване на доверието в 
институциите и координацията по-
между им.

цЕЛитЕ ни:
Да спрем омразата, разделени-

ето и агресията!
Да върнем политическата нор-

малност!
Да възстановим държавността!

ПрОГраМа За УСКОрЕнО 
иКОнОМиЧЕСКО раЗВитиЕ, 
ОСнОВана на: 

• Зелена икономика;
• Водородна енергетика, дигита-

лизация, високи технологии;
• Включване на свободните и ак-

тивни граждани в процесите на взе-
мане на решения и контрола върху 
изпълнението им.

ЕтО КаКВО ОЗнаЧаВа 
ПрОГраМата на ДПС За ВаС, 
раБОтОДатЕЛи: 

• По-добра и защитена бизнес 
среда;

• Ускорен път на инвестициите; 
• По-малко регулации и админи-

стративна тежест; 
• Повече сигурност. 

К а К В О  О З н а Ч а В а 
ПрОГраМата на ДПС За тЕБ, 
БЪЛГарСКиЯ ГраЖДанин:

• Повече инвестиции и работ-
ни места; 

• По-високи доходи;
• По-високо качество на живот;
Повече справедливост.

рЕСтарт на ДЪрЖаВнОСтта 
- с 9 в бюлетината!

Хората искат реформи, справедливост 
и да се спрат кражбите 

Живко Табаков – водач на листата на „Изправи се.Бг! Мутри вън!“:

4 Пред тръбите и бетона ние избираме човешкия 
капитал на България
4 Предлагаме над 620 мерки за незабавна подкрепа 
на граждани и фирми 

ДПС: След 10 години управление 
демокрацията и държавността са в криза

Тук е възможно да сме  
първа политическа сила



„Черноморски фар“

Първите метеорологич-
ни измервания в град Бур-
гас са започнали още през 
1891 г. от доброволен на-
блюдател в пристанището. 
Това е продължило до 
1947 г., когато е открита 
щатна метеорологична 
станция, обслужваща пре-
димно Военно-морския 
флот. От 1972 г. станцията 
преминава към Хидроме-
теорологична обсервато-
рия-Бургас и започва да 
извършва всички наблю-
дения, изисквани от Све-
товната метеорологична 
организация, необходими 
както за обслужване, така 
и за изготвяне на кратко-

срочни и дългосрочни 
прогнози. Тези любопитни 
данни предостави инж.
Светлана Тонкова, ръко-
водител Хидрометеороло-
гична обсерватория Бур-
гас

Инж. Тонкова посочва и 
някои любопитни данни от 
Бургас: За периода от 2004 
г. до 2020 г. най-високата 
измерена максимална 
температура на въздуха е 
42.8 °С, а най-ниската ми-
нимална температура на 
въздуха е -15.0 °С. 

Най-ниската средного-
дишна температура на 
въздуха е измерена през 
2005 г., 2006 г. и 2011 г.  и е 
12.8 °С, а най-топлата го-

дина е била 2019 г. със 
средногодишна темпера-
тура на въздуха 14.7 °С. За 
същия период 2020 г. е го-
дината с най-малкото го-

дишно количество валеж, 
а именно 359.2 л/кв.м. Го-
дината с най-голямото го-
дишно количество от 
1031.6 л/кв.м.е 2014 г.

По метеороголични дан-
ни от 01.1906 г. до момента 
най-ниската минимална 
температура на въздуха в 
Бургас е била -21.6 °С, из-

мерена през 1942 г., а най-
голямото количество ва-
леж измерено за едно де-
нонощие е през 2014 г. и е 
176.9 л/кв.м.

Първите метеорологични измервания 
в Бургас датират от 1891 година

Стра ни ца 14 23-25 Март 2021

ЕкологиЯ

4 Най-топлата година е била 
2019, най-сушавата – 2020

4 -21,6 градуса е рекордът 
за най-ниска температура

 На 22 март всяка го-
дина от 1993 насам, по ини-
циатива на ООН се отбе-
лязва Световния ден на 
водата. Целта му е да при-
влече вниманието към про-
блемите с водите. Наруше-
ните екосистеми влияят 
върху качеството и коли-
чеството на водите. През 
2021 г. кампанията е под 
мотото „Ценим водата“.

 На 23 март 1950 г., с 
цел уеднаквяване и коор-
диниране работата на на-
ционалните хидрометеоро-
логични служби на страни-
те, се създава Световната 
метеорологична ограниза-
ция. През 1960 г. на тази 
дата се обявява и Свето-
вен метеорологичен ден. 
През 2021 г. темата е „Оке-
анът, нашият климат и вре-
мето“.

„Черноморски фар“

22 март – Световен ден на 
водата се отбелязва по ини-
циатива на ООН, всяка годи-
на след 1993. Целта е да се 
привлече вниманието към 
важността и значимостта на 
водите. 

тази година 
темата е  
„Да ценим водата“

Какво означава водата за 
теб? Колко важна е водата за 
твоя дом и семейство, твоя 
живот, културно развитие, 
добруване и средата, в която 
живееш? С тези въпроси про-
вокират от НИМХ фиалиал 
Варна всички.

За различните хора водата 
има различен смисъл. В до-
макинствата, училищата и 
местоработата водата може 
да означава здраве, хигиена, 
достоен начин на живот, про-
изводителност. В културно, 
религиозно и духовно отно-
шение водата може да озна-
чава връзка със сътворение-
то, общността и със самия се-
бе си. В природата водата 
може да означава мир, хар-

мония и съхранение.
Днес водата е под изклю-

чителна заплаха от нараства-
щото население, нуждите на 
селското стопанство и про-
мишлеността, влошаващото 
се въздействие на изменени-
ето на климата. Само като це-
ним ползите на водата за жи-
вота ни, можем да я защитим 
за поколенията.

България е страна, разпо-
лагаща със значителни водни 
ресурси. Голям процент от 
водата е с добри качества и 
питейна. За съжаление през 
изминалата 2020 г. бяха реги-
стрирани най-ниски водни ни-
ва и количества в реките за 
последните 20 години. Причи-
ната за това са слабите и 

липсващи валежи. Липсата 
на отток в реките доведе до 
значително намаляване на 
водите в язовирите, тъй като 
потреблението на водата в 
сушавите периоди нараства. 
Благоприятни бяха първите 
месеци на 2021 г. Поради зна-
чителните валежи от дъжд до 
голяма степен се компенси-
раха загубите на вода в реки-
те и най-вече в язовирите на 
територията на Източна Бъл-
гария.

За сравнение през 2020 г. в 
река Луда Камчия при село 
Бероново е отчетен среден 
воден стоеж от 103 см, докато 
само през месец януари 2021 
г. средният месечен воден 
стоеж е 167 см. Реката беле-

жи пик до 630 см, докато през 
2020 г. най-високото й ниво 
достигна едва 262 см. 

НИМХ фиалиал Варна из-
вършва ежедневен монито-
ринг на водните нива и коли-
чества в реките на територия-
та на Източна България. Да-
нните постъпват в реално 
време и се отчитат в единна 
система за цялата страна.

2020 година се 
определя като 
втората най-топла 
година след 2016-а

През 2021 година мотото на 
Световния ден на метеороло-
гията е „Океанът, нашият кли-
мат и времето“.

Океанът е основен двига-
тел на икономиката, тъй като 
90% от световната търговия 
се развива чрез него. Покри-
вайки около 70% от повърх-
ността на Земята, той е и ос-
новен двигател на времето и 
климата. Осъзнавайки това, 
националните метеорологич-
ни и хидрологични служби и 
изследователите извършват 
мониторинг на океана, на-
блюдават как той се променя 

и моделират неговото влия-
ние на атмосферата. А нара-
стващото въздействие на из-
менението на климата прави 
наблюденията, изследвания-
та и услугите в океана все по-
необходими и критични от 
всякога. 

Как океанът 
оформя времето и 
климата? 

Здравата връзка на океана 
с атмосферата прави разби-
рането на поведението му 
жизненоважно за прогнози-
ране на метеорологичните и 
климатични условия. Над 90% 
от топлината, уловена на Зе-
мята от въглеродните емисии 
на човека, се съхраняват в 
океана. От тях само 2.3% за-
топлят атмосферата, а оста-
налата част топи снега и ле-
да и затоплят земята. В ре-
зултат на това атмосферата 
се затопля не толкова бързо, 
отколкото ако нямаше оке-
ани. Синоптиците комбини-
рат наблюденията за океан-
ските и атмосферни промен-
ливи (атмосферно налягане, 
вятър, вълни, температура на 

въздуха и водата, валежи и 
др.), използват знанията си 
за това как взаимодействат 
помежду си океанът и атмос-
ферата, и развиват непре-
къснато цифровите модели 
за прогнозиране на времето 
и климата. 

Тази година Световният 
метеорологичен ден бележи 
началото на десетилетието 
на океанската наука за устой-
чиво развитие (2021-2030) на 
ООН. Целта е СМО, като спе-
циализирана агенция към 
ООН да подкрепи разбиране-
то за неразривната връзка 
между океана, климата и вре-
мето. 

2020 година се определя ка-
то втората най-топла година 
след 2016-а от началото на 21 
век, като повишението на 
температурата е с близо +1°С 
спрямо средната за целия из-
минал 20 век.    

През 2020 г. атмосферните 
процеси над Източна Бълга-
рия бяха с много голяма ди-
намика и това обуслови голя-
мата променливост на време-
то и в климатично отношение. 
Преобладаваха положител-
ните отклонения в средните 
месечни температури, като 
най-високи стойности, до 
+4.0°-4.5°С бяха отчетени 
през февруари, септември и 
октомври. С нормални стой-
ности и незначителни откло-
нения се характеризираха 
месеците април, май и ноем-
ври. По отношение на вале-
жа, който като елемент зави-
сещ доста силно от орогра-
фията, отклоненията като ця-
ло се определят като отрица-
телни. Регистрирани бяха и 
големи положителни суми (до 
+200% от нормата), но само 
на изолирани места, след 
краткотрайни и интензивни 
извалявания през топлите 
месеци.

По материали от Светов-
ната метеорологична орга-
низация и специалисти от 
НИМХ - филиал Варна.

Водата е под изключителна заплаха 

За сравнение през 2020 г. в река Луда Камчия при село Беро-
ново е отчетен среден воден стоеж от 103 см, докато само през 
месец януари 2021 г. средният месечен воден стоеж е 167 см Наводненията често причиняват и материални щети



„Черноморски фар“

Константин Костадинов 
и „Реал Мадрид“ си изво-
юваха място на финалите 
на младежката Евролига, 
след като спечелиха турни-
ра в Истанбул. На финала 
в залата на „Анадолу 
Ефес“, „Реал“ победи ита-

лианския „Стеладзура Ро-
ма“ с 85:77. „Реал“ ще се 
бори за трета титла в тур-
нира, а това е осми поре-
ден спечелен турнир за 
мадридските юноши. Кос-
тадинов игра 22 минути за 
успеха, като се отчете с 
шест точки, 7 борби, 3 асис-
тенции, открадната топка.

Cтра ни ца 15 23-25 Март 2021

Михаил КОЛЕВ

Купата на България при во-
лейболистите за пети път е 
на бургаски адрес. След 2007, 
2008, 2016 и 2018 година, от-
борът на „Нефтохимик 2010“ 
триумфира и сега през 2021-
ва. На финала в зала „Васил 
Левски“ в Пазарджик, мом-
четата на треньора Николай 
Желязков спечелиха срещу 
достойния си опонент „Доб-
руджа 07“ с 3:2 гейма. В от-
делните части - 25:21, 23:25, 
25:21, 23:25, 15:11. 

С много емоции, обрати и 
висок адреналин премина 
двубоят, но накрая бургазлии 
заслужено ликуваха и дока-
заха, че диктуват волейбол-
ната мода у нас през послед-
ната петилетка. Капитанът на 
„Нефтохимик 2010“ Николай 

Николов стана MVP на тур-
нира. 206-сантиметровият 
централен блокировач реа-
лизира 15 точки във финала, 
с 5 успешни блокади. Денис 
Карягин и Николай Колев за-
вършиха с по 14 точки, а Жа-
ни Желязков и Валентин Бра-
тоев с по 13.  

„Много трудно надиграхме 
съперниците в турнира. Стра-
хотен мач срещу „Добруджа“, 
огромна борба и от двата от-
бора. Направиха всичко въз-
можно, браво за играта на 
всички. Спечелихме с харак-
тер накрая. Пак бяхме в теж-
ка ситуация, но просто тази 
година е така. Цялата година 
е драма! Беше много тежко, 
но браво за усилията на мом-
четата. Показаха страхотен 
характер, страхотна игра. 
Победата е отборна, заедно 

я спечелихме. В трудните мо-
менти винаги бяхме заедно и 
смятам, че това е най-голе-
мият позитив. Няма лесен 
финал, такъв не съществува. 
Винаги е трудно, всеки дава 
най-доброто от себе си. Ма-
кар че чисто волейболно, 
смятам, че имаме огромни 
резерви в играта. Въобще не 
играем на нивото, на което 
можем. Но в крайна сметка, 
в момента резултатът е най-
важен. Смятам, че във ва-
жните моменти пречупихме 
„Добруджа“ с опита си“, за-
яви щастливият треньор на 
победителите Николай Же-
лязков. 

На официалната церемо-
ния купата връчиха прези-
дентът на родната федерация 
по волейбол Любо Ганев и 
председателят на Национал-
ната волейболна лига Атанас 
Гаров. Чек на стойност 7000 
лева получи победителят в 
турнира - бургаският „Нефто-
химик 2010“.

Три точки без игра добави към 
актива си футболният „Нефтохи-
мик“. Бургазлии спечелиха служеб-
но с 3:0 срещу „Кариана“ (Ерден). 
Отборът от монтанското село бе 
първи по време на зимната пауза, 
но поради трагичната гибел на своя 
собственик, прекрати участие във 
Втора лига. С трите точки, които 

„шейховете“ получиха в 24-ия кръг 
на шампионата, вече имат общо 11 
пункта. Те продължават да са на 
последна позиция, на четири точ-
ки зад „Янтра“ (Габрово). Следва-
щият мач на „Нефтохимик“ е на 5 
април. От 17 часа бургаският клуб 
приема тима на „Миньор“ (Пер-
ник).

ФУтБОЛ БаСКЕтБОЛ

„Шейховете“ спечелиха  
три точки без игра 

„Нефтохимик“ триумфира с купата

Чф

Бургазлии биха с 3:2  
на финала „Добруджа“

ВОЛЕЙБОЛ

Михаил КОЛЕВ

Мачът на „Черноморец“ 

с „Розова долина“ (Казан-
лък) беше отложен. Среща-
та от 22 кръг на Трета юго-

източна лига трябваше да 
се състои в събота. Причи-
ната за непровеждането й 

е заразяването с COVID-
19 на двама от състава на 
бургазлии. Положителни 
на вируса са защитникът 
Слави Шопов и вратарят 
Мартин Теменлиев. Пора-
ди тази причина и с цел да 
се предотврати усложня-
ване на ситуацията с коро-
навируса, от ръководство-
то на „акулите“ са поиска-
ли двубоят да бъде отло-
жен, а от зоналния съвет 
на БФС-Пловдив са уважи-
ли тяхната молба. Допъл-
нително ще бъде избрана 
дата, на която мачът да се 
състои, като най-вероятно 
това ще бъде в средата на 
април.

Следващата среща на 
„Черноморец“ по програ-
ма трябва да се проведе 
на 27 март. Тогава от 15:00 
часа тимът на Малин Ора-
чев гостува на „Несебър“.

Отложиха мача на „Черноморец“ с „Розите“

Финалът тази година се състоя в Пазарджик

Константин Костадинов и неговите съотборни-
ци надвиха "Стеладзура Рома"

Фирма „алексОК“ ЕООД - гр.Велико търново 
набира шофьори с категория „Е“,

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

тел.0893068537, www.alexok.com
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Димитър Рачев от „Бургас“ стана шампион в своята категория

Бургаски борци завоюваха медали в Самоков
„Черноморски 
фар“

Бургаски борци 
спечелиха медали 
в класическия стил 
на Държавното 
първенство в Са-
моков за кадети. 
При 71-килограмо-
вите Димитър Ра-
чев от „Бургас“ за-
воюва златния ме-
дал. Янчо Бонев от 
„Черноморец“ ста-
на втори в катего-
рия до 51 кг, а не-
говият съотборник 
Стас Узунов се 
окичи с бронзов 
медал (92 кг).

Юноша на „Делфин“  
ще играе на финалите 

в младежката евролига



Петър НИКОЛАЕВ

Бургазлията  Диян 
Костадинов изуми зрите-
ли и жури в предаването 
„България търси талант“. 
38-годишният мъж демон-
стрира менталистки спо-
собности, като прочете 
мислите на оценяващи-
те в риалити продукция-
та чрез няколко от него-
вите специални номера. 
Талантът му бе оценен по-
добаващо от журито, като 
той получи 3 пъти „Да“ от 
тях, а единствено Любен 
Дилов-син изказа свое-
то негативно отношение, 
аргументирайки се, че на 
Костадинов му липсвало 
сценично поведение. 

„Наистина е вълшеб-
ство това, което прави-
те!”, възкликна Славена 
Вътова, а Катето Евро до-
бави, че е „много потресе-
на“ в положителния сми-
съл от видяното.

Диян Костадинов е из-
вестен е с прозвището 
Хектор. Печелил е някол-
ко фестивала за илюзионно 
изкуство в България. Зрите-
лите коментираха, че той е 

един от фаворитите в „Бъл-
гария търси талант“ и с не-
търпение очакват следва-

щата му поява на екран, за 
да видят какво ще предста-
ви бургазлията.Cy
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в бургас

Менталист от Бургас 
изуми в „България 

търси талант“ Целта на конкурса е учащи се от учи-
лища и университети от Бургаска област 
и провинция Лозенград (Турция) да бъдат 
поощрени да участват в различни дей-
ности и инициативи, които промотират 
еко-туристическия потенциал на транс-
граничния регион.

Фотографиите е необходимо да са пе-
изажи (природни картини, пейзажи на ин-
терсни природни обекти, и др.), на места, 
които са подходящи за екотуризъм, и ко-
ито се намират на територията на област 
Бургас (за участниците от България) и на 
територията на провинция Лозенград (за 
участниците от Турция).

Правила за участие в конкурса:
1. Срок за изпращане на снимките за 

конкурса – от 0,00 часа на 1 февруари до 
24,00 часа на 11 април 2021 год.

2. Снимките трябва да са направени лич-
но от участника в конкурса.

3. Засилване на контраста и/или ко-
рекция на цветовете на снимките са до-
пустими.

4. Допускат се широкоъгълни обектив-
ни фотографии и изрязване на части от 
снимките.

5. Не се допускат до участие фотограф-
ски колажи.

6. Максималният брой на снимките, ко-
ито може да изпращате за участие, е 5 
(пет).

7. Снимките е необходимо да бъдат ка-
чени на интернет страницата на проекта: 
www.ecodestinaions.eu, или изпратени на 
електронен адрес – info@ecodestinations.
eu, с бележка „за фотографския кон-
курс”.

8. Всеки участник е необходимо да пре-
достави следната информация за себе си: 
трите си имена, телефон (и/или ел. поща) 

и пощенски адрес за връзка. (По жела-
ние можете да изпращате и кратки ко-
ментари, касаещи представените от Вас 
снимки – кога са направени, ваши впе-
чатления, интересни моменти от засне-
мането и т.н.).

9. Допустими участници в конкурса са 
само учащи се в учебни заведения на те-
риторията на област Бургас и провинция 
Лозенград.

Оценяване и награждаване:
Всяка снимка приета за участие в кон-

курса се оценява поотделно. Оценката се 
извършва от комисия, на база на следни-
те критерии:

(1) Творчество – 30 %; (2) Оригиналност 
– 40 %; (3) Фотографско качество – 30 %.

Първите трима участници, чиито фото-
графии са оценени най-високо, ще бъдат 
поканени да присъстват на заключителна-
та конференция по проекта, която ще се 
проведе в началото на месец май 2021 го-
дина в гр. Лозенград, Турция. 

Десетте най-добри фотографии ще бъ-
дат представени на фотоизложби, които 
ще се проведат през месец април 2021 го-
дина в гр. Бургас и гр. Лозенград. Прите-
жателите им ще получат каталог и суве-
нири, изготвени по проекта. 

Победителите в конкурса ще бъдат уве-
домени своевременно. 

Запитвания за конкурса могат да бъдат 
отправяни на следната електронна поща: 
info@ecodestinations.eu. Повече информа-
ция за проекта и участието в конкурса мо-
же да бъде открита на следната интернет 
страница: www.ecodestinations.eu 

Организатор: Фондация „Кладара“, 
Проект „Насърчаване и развитие на по-
тенциала и възможностите за екотуризъм 
между област Бургас и провинция Кърк-
ларели“, реф. № CB005.2.22.058.

ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС „МОЯТА ПРИРОДА“

Тази публикация е изготвена с помощта на Европейския Съюз чрез ИПП Програма 
за трансгранично сътрудничество България–Турция 2014-2020. За съдържанието на 
тази публикация е отговорна единственно фондация „Кладара“ и в никакъв случай 
не може да бъде считана като такава, отразяваща гледните точки на Европейския 

съюз или Управляващия орган на програмата.
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