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Кмет и министър дадоха старт 
на модернизация на рибарското 

пристанище в Несебър

Инж. Петър 
Кънев почете 

Деня на 
Тракия на 

Петрова нива

Диян Димов, 
изпълнителен 

директор на порта: 

Всеки 
пасажерски 

кораб, влязъл 
в Черно море, 
е акостирал в 

Бургас

стр. 13

стр. 13

Ковид погуби  
талантлива художничка

Пари от сенчестата икономика  
да бъдат пренасочени  

за повишаване жизнения 
стандарт на българина

„Черноморски фар“

„Бургасбус" подписа договор за дос-
тавка на нови 34 електрически автобуса, 
от общо 56, на испанската марка Irizar. 
Те са 12-метрови и ще обслужват лини-
ите на градския транспорт. Според ус-
ловията в споразумението, те трябва да 
бъдат доставени в морския град след 
една година.

Подписването на договора за дос-
тавка на превозните средства е част от 
проекта на Община Бургас и „Бургасбус“ 
за подновяване автопарка на превоз-
вача.

Специализираното издание Sustainable-
bus в своя публикация  обръща голямо 
внимание на това, че Бургас ще има едни 
от най-модерните автобуси в градския 
си транспорт. Компанията Irizar е рабо-
тила в тясно сътрудничество с превоз-
вача „Бургасбус“ по този проект, за да 
създаде екологично превозно средство 
с атрактивен дизайн.

Sustainable-bus отбелязва още, че 
специалният модел на Irizar за Бургас 
съчетава характеристики от дизайна 
както на автобуса, така и на трамвая. 
Идеята е да се създаде хибрид, кой-
то да има възможно най-добрите удоб-

ства както за водача, така и за пътни-
ците в салона.

С пускането в движение на новите 
автобуси ще се подобри комфортът за 
гражданите, които използват обществе-
ния транспорт за придвижване до раз-
лични точки на града.

Превозните средства ще бъдат обо-
рудвани с литиево-йонни батерии Irizar. 
Компанията ще осигури и 44 оператив-
но съвместими зарядни устройства ECI-
100 от Jema Energy (компания от Irizar 
Group). Зарядните устройства имат ин-
телигентна система за зареждане от 100 
kW, която ще зарежда автомобилите за 
три часа, използвайки Combo 2 изход 
за зареждане.

Те ще включват и системи за телеме-
трия от Datik. Чрез тях операторите ще 
могат да наблюдават и управляват целия 
парк от електрически превозни средства 
по всяко време. На специален монитор 
ще може да се следи състоянието на все-
ки автобус, нивото на заряд на батерия, 
както и други важни параметри.

Автобусите ще са оборудвани с каме-
ри за видеонаблюдение, GPS система, 
която ще позволява да се следи неговото 
движение във всеки момент, климатич-
на система за поддържане на темпера-
турата, рампа за хора с колички.

Прототипът на новото екологично 

превозно средство за градския транс-
порт на Бургас ще има специална екс-
тра, чиято цел е опазване здравето на 
пътуващите. Предвидено е въздушните 
и климатични инсталации в автобусния 
салон да са оборудвани със специални 
противовирусни филтри, които ще пред-
пазват разпространението на COVID-19 
сред пътниците.

В салона ще има още електронни ин-
формационни табели, които ще показ-
ват спирките по маршрута. Автобусите 
ще разполагат и с паникбутон за пода-
ване на сигнал при възникване на ин-
цидент.

Използването на градски автобуси от 
този тип позволява да се спестят зна-
чителни разходи за гориво, като в съ-
щото време чувствително се огранича-
ва замърсяването на въздуха с въгле-
родни емисии.

„Бургасбус“ има сключен и друг дого-
вор за доставка на 10 електроавтобуса. 
Те са 18-метрови и също са производ-
ство на испанската марка Irizar.   

Осигуряването на новите превоз-
ни средства се осъществява по проект 
„Подобряване качеството на атмосфер-
ния въздух в община Бургас чрез модер-
низация на обществения транспорт“. 
Партньори в него са Община Бургас и 
„Бургасбус“.

Доц. д-р Стоян Транев:

34 ИсПансКИ елеКТроБуса 
оБноВяВаТ ТрансПорТа на Бургас

Оборудвани са със 
специални антивирусни 

филтри, камери за 
видеонаблюдение
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Ще събират ли съдебни изпълнители 
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Започва подмладяване 
на преподавателите  
в бургаски ВуЗ
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Следващият брой на вестник 
„Черноморски фар“ ще излезе на 2 април
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Георги РУСИНОВ

Във всяка една болни-
ца, където има ковид-от-
деления, ще има избира-
телни секции. Това обяс-
ни председателят на 
РИК-Бургас в отговор на 
репортерски въпрос на 
„Черноморски фар“. Ел-
ка Стоянова посочи пред 
медии, че избирателните 
списъци в коронавирус-
ните отделения ще се 
предоставят до към 1 ап-
рил.

„По регламент, за да 

има съставен списък, 
трябва да има най-малко 
10 души избиратели. Из-
вън тези секции ще има 
такива и за лежащо бо-
лните в другите отделе-
ния. ЦИК позволи една 
секция да обслужва по-
вече от едно ковид-отде-
ление на територията на 
едно болнично заведе-
ние. Комисията също ще 
бъде формирана към 1 
април“, каза председа-
телят на РИК-Бургас.

За карантинираните 
секцията ще е различна 

от тези, предвидени за 
хората с двигателни про-
блеми, които ще гласу-
ват от дома. Подвижните 
секции ще са с по трима 
членове. 

„Очакваме предложе-
нията на общинските ад-
министрации, за да мо-
жем да назначим тези 
секции. Към момента в 
Бургас има 15-20 заявле-
ния от карантинирани. 
Това означава, че със си-
гурност ще има поне ед-
на такава секция в Бур-
гас“, уточни Стоянова.

В ковид-отделенията  
ще има избирателни секции
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377 000 са бюлетините за из-
борите в Бургаска област. Тази 
година резервът от изборни 
книжа не е 10%, както е по за-
кон, а някъде около 3%. Пред-
седателят на РИК-Бургас Елка 
Стоянова заяви пред медии, че 
избирателите в областта са 
около 368 000 души. 

„ЦИК, базирайки се на това, 
че тази година в Бургас има 
твърде много секции с машин-
но гласуване, прецениха, че 
броят бюлетини е достатъчен. 
Според мен също са достатъч-
но на брой. Може би трябва да 
се помисли и за промяна в за-
кона. 10% е твърде голям ре-

зерв и никога не се използват 
всичките допълнителни бюле-
тини“, обясни тя.

Изборните книжа ще се съх-
раняват от Областна админи-
страция в специални помеще-
ния и с охрана до дни преди во-
та.

„Малко преди 4 април ще се 
разпределят по общини, където 
продължават да се охраняват. 
На 3 април ще се разпределят 
по секционните комисии и из-
борните помещения се зьапе-
чатват и се охраняват до деня 
на 4 април. Тогава секциите от-
варят и хората започват да гла-
суват“, посочи Стоянова.

377 000 са бюлетините 
за областта

Елка Стоянова

Георги РУСИНОВ

Започна ремонтът на 
пътя между бургаските се-
ла Маринка и Твърдица. 
Това оповести кандидат-
депутатът от ГЕРБ Жечо 
Станков. Цялостното под-
новяване на отсечката ще 
продължи до средата на 
юни 2021-ва. Пътят няма 
да се затваря за движе-
ние и ще се постави све-
тофарна уредба за про-
пускане на гражданите.

Местни жители от Ма-
ринка бяха организирали 
подписка с настояване за 
ремонт на пътя, който е в 

лошо състояние. 
Отсечката е с дължина 3 

км и освен ремонт на тре-
токласния път, дейностите 
ще включват подновяване 
на банкети, почистване на 
водостоци и канавки, с 
което ще се осигури от-
водняването на трасето, 
както и пълен ремонт на 
пътната настилка и пола-
гането на пътна марки-
ровка. 

Участъкът ще бъде ре-
монтиран със средства от 
бюджета на АПИ и про-
гнозната стойност на дей-
ностите е около 2,7 млн. 
лв.

Дона МИТЕВА

Още преди пандемията ед-
на от най-търсените профе-
сии бе тази на така наречени-
те тираджии или международ-
ни шофьори. Такива се търсят 
много и в момента, за да бъ-
дат наети не само от родни 

фирми, но и от чужди.
За по-голяма част от тях се 

предлага работа вътрешно в 
Европа, както и това, че кур-
совете са по определени ре-
гулярни маршрути.

Фирма, специализирана в 
хладилен транспорт на това-
ри по шосе търси да назначи 

водачи на товарни хладилни 
автомобили за международни 
превози. Извършват се кур-
сове България - Европа - Бъл-
гария. Продължителност на 
курса - до 20 дни.

Фирма със звучното име 
„Бай Течо“ търси междуна-
родни шофьори, кат. С и Е, ре-

лации в страната и в Европа, 
обещавайки много добро за-
плащане.

Голяма част от българите 
международни шофьори пред-
почитат да работят за чужди 
фирми, изтъквайки като пре-
димство по-доброто заплаща-
не и лоялно отношение.

Започна ремонтът  
на пътя Маринка – 

Твърдица

Международните шофьори 
отново сред най-търсените

Дона МИТЕВА

Д-р Павлина Михайлова, 
председател на сдружението 
"Лечение на  COVID-19 с ре-
конвалисцeнтна плазма“ ин-
формира, че е изпратила 
писмо до здравния минис-
тър, до кмета на Бургас - Ди-
митър Николов, д-р Георги 
Паздеров - РЗИ и до шефа на 
УМБАЛ, че няма проблем от 
страна на Европейската ко-
мисия отделението по транс-
фузионна хематология да 
взема такава плазма. Писмо-
то е изпратено и до други 
кметове на градове, които 
проявяват интерес.

„От Генералната дирекция 
„Здравеопазване и безопас-
ност на храните“ на Европей-
ската комисия, и по-специал-
но от отдела „Вещества от 
човешки произход“, получи-
хме писмо, с което ни съоб-
щават, че няма проблем цен-
трове за даряване на плазма 
чрез плазмафереза да бъдат 
открити в отделенията по 
трансфузионна хематология 
към болниците. От имейла на 
г-н Deirdre Fehily, служител 
по политиките в отдела „Ве-
щества от човешки произ-
ход“, става ясно, че това е 
обичайна практика в ЕС.

Писмото е отговор на наш 
въпрос, повдиган многократ-
но пред Вас, за желанието и 
готовността на няколко МБАЛ 
и УМБАЛ в страната и в Со-
фия да събират и реконва-
лесцентна плазма, която да 
бъде изпращана в съответ-
ния акредитиран ЦТХ за ди-
агностика, обработка и съх-
ранение“, се казва в писмо-
то. 

Като приложение към него 
е поставен и отговорът на ЕК 
на английски и на български 
език. 

За коментар потърсихме 
д-р Людмила Желязкова, на-
чалник на ОТХ. Тя коменти-
ра, че за въпросната асоциа-
ция е чувала само от телеви-
зията.

„Става въпрос за законо-
дателството на Република 
България. Да припомня, че с 
кмета на Бургас, шефа на 
РЗИ, областния управител, 
директора на УМБАЛ и човек 
от Бургаския медицински фа-
култет сме изготвили офици-
ално писмо и сме го изпрати-
ли до МЗ и до ИА по лекар-
ствата – за нашата готовност 
да се закупи апарат за Бур-
гас. Моето отделение има 
достатъчно персонал и поме-
щение. Заявихме готовност 

да заработим“, припомни ле-
карката. След това запитва-
не чрез РЗИ, ИА по лекар-
ствата отговори, че за инвес-
тиционното намерение за за-
купуване апаратура не може 
да вземе отношение, но за 
производството на прясно 
замразена плазма от пребо-
ледували COVID-19 на ниво 
ОТХ, съгласно законите – та-
кава дейност се осъществява 
само в Кръвен център по 
трансфузионна хематология. 
Направили сме нужните 
крачки, общината беше дори 
събрала нужните средства. 
Аз намерих фирма, няколко 
варианта на апарати, имахме 
идея къде да го разположим, 
но законодателството трябва 
да се промени, за да пристъ-
пим към този вид дейност. 

Да, чисто практически мо-
жем, но законодателно не“, 
обобщи д-р Желязкова. Тя 
коментира, че такъв апарат 
има в „Бургасмед“, който им 
е дарение, но няма идея как 
и дали се използва.

Другият вариант е Отделе-
нието по трансфузионна хе-
матология да прерасне в 
Център по трансфузионна хе-
матология.  Има входирано 
такова предложение в Здрав-
ното министерство. „Това е 
алтернативен път – вместо да 
се сменя цялото законода-
телство ние, ставайки такъв 
Център, ще можем да полз-
ваме приоритетите на сега 
действащите 6 такива кръвни 
центрове“, обобщи д-р Же-
лязкова. На този етап нямат 
отговор и в тази посока.

Ще се извлича ли кръвна 
плазма в Бургас?
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Ина ПЕТРОВА 

Бургас може да има алея на ле-
карите. Предлага се тя да е в При-
морски парк, където да бъдат по-
ставяни паметници и монументи 
на медици с особен принос в опаз-
ване здравето на хората в общи-
ната и областта.

Предложението е на д-р Алек-
сандър Маджуров, управител на 
МБАЛ „Д-р Маджуров“ в града. В 
писмо до Общинския съвет той 
предлага началото да бъде поста-
вено с издигането на паметник на 
негов колега, загубил битката с 
COVID-19 – д-р Живко Радев. Ме-
дикът бе началник на Хирургично-
то отделение в лечебното заведе-

ние. „Той бе изключителен хирург 
с огромен принос към общочовеш-
ките ценности и към развитието 
на община Бургас и областта. Д-р 
Радев спаси живота и здравето на 
много хора. Той създаде и обучи 
поколение от хирурзи, които сега 
продължават делото му“, мотиви-
ра се д-р Маджуров. В памет на 
д-р Радев и на медиците, жертви 
на ковид, той предлага да бъде по-
ставен паметник на хирурга. Иска-
нето на семейството му е сред-
ствата за монумента да се поемат 
от тях, а първоначалната идея ид-
ва именно от съпругата и сина му. 

„Идеята е тази инициатива да 
подкрепя и да напомня за хората, 
които са допринесли за опазване 

на здравето в този град. Започ-
вайки от д-р Радев, идеята е всич-
ки хора, медици, дали нещо на то-
зи град, да бъдат почетени, имам 
предвид не само лекари, но и ме-
дицински сестри, и санитари“, по-
сочи още д-р Маджуров. 

Той е подкрепил подписка за 
създаването на такава алея на ле-
карите. Негови колеги от други ле-
чебни заведения в Бургас също се 
подписват.     

По предложението вече е даде-
но положително становище от 
главния архитект на общината 
Емил Бурулянов. Като място той 
предлага участъка от най-север-
ната пешеходна алея, УПИ 1 в кв. 
2 по плана на Приморски парк, ка-

то южно от имота се пада трасето 
на градската железница. 

За момента няма изготвен про-
ект за изработка и монтаж на па-
метника, нито данни за неговите 
параметри и габарити. 

Изграждането на паметник ми-
нава по определена процедура. 
Предложението трябва да се об-
съди на съвместно заседание на 
комисиите по „Култура и читалищ-
на дейност“, „Устройство на тери-
торията“ и „Образование и веро-
изповедания“, които изготвят общ 
проект на решение, който да се 
гласува от местния парламент. 
Нужни са повече от половината 
гласове на съветниците, за да ми-
не предложението.

Предлагат да се изгради 
алея на лекарите в Бургас 
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Задържаха 
руснак, 
шофирал с над 
3 промила 
алкохол

Руски гражданин е бил 
задържан в сунгурлар-
ското село Лозарево 
заради шофиране в 
нетрезво състояние. 
49-годишният чужденец 
е бил спрян от полицията 
за проверка. Органите 
на реда установили, че 
той шофира след употре-
бата на алкохол. 
Направеният тест-дре-
гер отчел 3,25 промила 
алкохол в кръвта на рус-
нака. Работата по случая 
продължава от служите-
ли на Пето районно упра-
вление - Бургас.

Софиянка 
обра хотел  
на Пети 
километър 

Софиянка е обрала 
хотел, намиращ се в бур-
гаския квартал „Пети 
километър“. Това съоб-
щиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. 38-годиш-
ната криминално проя-
вена и осъждана жена е 
отмъкнала 200 лева от 
касата на хотела. Тя е 
направила пълни само-
признания. Работата по 
случая продължава от 
служители на Пето 
районно управление – 
Бургас.

Пиян 
мотоциклетист 
пострада при 
катастрофа 

Мотоциклетист е 
пострадал при катастро-
фа край квартал 
„Сарафово“, съобщиха 
от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. 46-годиш-
ният бургазлия управля-
вал мотоциклет „Сузуки 
1800“. Поради неспазва-
не на дистанция допуска 
пътен инцидент с движе-
щия се пред него лек 
автомобил БМВ 320. От 
удара водачът на мото-
циклета получил охлузни 
рани и контузия на гла-
вата. Настанен е за лече-
ние в отделение 
„Неврохирургия“ към 
УМБАЛ - Бургас, без 
опасност за живота. 
Тестван е за употреба на 
алкохол, като дрегерът 
отчел 2,12 промила 
(взета е кръв за химичен 
анализ).

Силвия ШАТЪРОВА

Талантливата бургаска ху-
дожничка Лора Янева почина 
от коронавирус на 36 години. 
Именно тя е родилката, която 
беше в тежко състояние и за 
която бяха търсени кръвода-
рители. Детето беше родено 
със секцио и в момента за не-
го се грижат в бургаската 
болница. То носи името Бо-
рис.

"Момичето с широката ус-
мивка, вдъхновяващ ентусиа-
зъм и голямо сърце - слънче-
вата Лора Янева, отлетя към 
слънцето.

Прекрасната Лора Янева 
остави прекрасни каузи и 
картини след себе си. Тъгу-
вам заедно с всички, които я 
обичаха.

Светъл път, мило момиче! 
Ще ни липсваш много!”, напи-
са във фейсбук профила си 
кметът на Бургас Димитър Ни-
колов.

В неделя целият артистичен 
Бургас потъна в скръб за мла-
дата и талантлива художнич-
ка, която бе сърцата и се 
включваше в различни бла-
готворителни каузи и доброт-
ворства. Преди Никулден из-
рисува лодките около Часов-
ника, а по време на първия 
локдаун миналата година оби-
каляше КПП-та и даваше хра-
на и напитки на полицаите.

Свои добри думи изписаха 
художници, артисти, почита-
тели на Лора.

По нареждане на министъ-
ра на здравеопазването 
проф. Костадин Ангелов из-
пълнителна агенция „Меди-
цински надзор” започна про-
верка по случая на починала-
та Лора. Още миналата сед-
мица по време на посещение-
то си в Бургас самият минис-
тър съобщи за случая и се ин-
тересуваше от състоянието й.

В профила си във фейсбук 
друга художничка - Ангелина 
Недин, написа, че държи да 
отбележи как е протекло ле-
чението на Лора и защо се е 
стигнало до трагичната й 
участ. 

„До разследващите случая 
„Лора Янева“. Лора получава 

първи симптоми на заболява-
не на 14.03 (повишена темпе-
ратура). На 15.03 си прави по 
препоръка на лекар тест за 
коронавирус в лаборатория, 
който се оказва положите-
лен. На 17.03 е върната от 
болница поради липса на 
свободни места, като й е 
обяснено,че вкъщи ще се гри-
жат за нея по-добре. На 19 е 
приета в болница, след като е 
била в тежко състояние и 
след помощта на видни бур-
гаски личности! Изказвания-
та по медиите за 10-11-дневно 
лечение вкъщи не са истина. 
Лора, знам, че няма да се 
върнеш, но това ти го дъл-
жа!“, написа Недин в профи-
ла си. Под публикацията ле-
кари обаче обясняват, че и 
други млади хора са почина-
ли. „Не остана лекарска прак-
тика, в която да няма почина-
ли“, е написала Антоанета 
Апостолова, която е загубила 
също млад пациент.

Ковид погуби талантлива художничка

В ковид-отделенията  
ще има избирателни секции

Международните шофьори 
отново сред най-търсените

Във връзка с публика-
ции в медии и слухове, 
разпространявани в соци-
ални мрежи за отказан 
достъп до лечение на ро-
дилката Лора Янева, спо-
деляме хронологията на 
нейния престой в УМБАЛ-
Бургас. „Листът от преглед 
при първото й посещение 
доказва, че въпреки пре-
ценката на дежурния ле-
кар, че е за болнично ле-
чение, тя сама е деклари-
рала отказа си. Твърдени-
ята, че е била върната, ка-
тегорично не отговарят на 
истината. Поднасяме съ-
болезнованията си на се-
мейството и съжаляваме, 
че се налага да разпрос-
траняваме тази информа-
ция, но публикуването на 
неистини не е в полза на 
обществото ни и още по-
вече обезсърчава усилия-

та на лекарските екипи, 
които дават и невъзмож-
ното от себе си, за да по-
могнат на всеки свой па-
циент“, пише в позиция на 
лечебното заведение.

Лора Янева идва в УМ-
БАЛ-Бургас за първи път в 
14.20 ч. на 17 март с линей-
ка на „Спешна помощ“. 
Споделя, че преди това е 
била на домашно лечение. 
Прегледана е от дежурния 
лекар в триажа. В 15 ч. е 
консултирана и с акушер-
гинеколог, извършено е и 
ехографско изследване. 
Мнението и на дежурния 
лекар, и на АГ-специали-
ста е, че тя трябва да бъде 
приета за болнично лече-
ние. Към този момент със-
тоянието й не е особено 
тежко, а сатурацията е 
98%. 

Акушер- гинекологът 

предписва терапия, която 
да се прилага, след като 
бъде настанена в болница. 
Предложението за хоспи-
тализация е записано в 
листа от дежурния лекар, 
но пациентката собстве-
норъчно написва, че не 
желае такова в Лист за 
преглед на пациент в КДБ/
СО №6269 от 17.03.2021.

На 19 март вече е при-
ета във влошено състоя-
ние. Веднага е започната 
терапия. Ден по-късно оп-
лакванията се задълбоча-
ват, състоянието става 
критично, което налага 
преместване в реанима-
ция и интубация. Свикана 
е експертна лекарска ко-
мисия, която излиза със 
становище за спешно ро-
доразрешение чрез опе-
рация, за да бъде спасен 
животът на бебето и ро-

дилката. Операцията е из-
вършена веднага.

По време на престоя й в 
УМБАЛ-Бургас е приложе-
но лечение с всички пока-
зани за състоянието й ме-
дикаменти, използвани в 
лечението на COVID-19, 
включително ремдесивир 
и реконвалесцентна плаз-
ма. Проведени са консул-
тации с лекари от Алек-
сандровска болница, как-
то и с реанимацията на 
Военномедицинска акаде-
мия. За тежкото й състоя-
ние и алгоритъма на лече-
ние е информиран и ми-
нистърът на здравеопаз-
ването при посещението 
му в Бургас на 23.03 т.г. 

По случая е назначена 
вътрешна проверка за из-
ясняване на всички обсто-
ятелства относно диагнос-
тично-лечебния процес. 

Сама е отказала болнично лечение
Твърдения, че е върната, не отговарят на истината 

4 Лора Янева издъхна 
след битка с вируса

4 Спасиха бебето Борис



Дона МИТЕВА

Частно висше учебно за-
ведение, намиращо се в 
другия край на България, 
си е купило специален ав-
тобус, с който си докарва 
студенти за колежите от 
Украйна. Срещу скромната 
сума от 300-500 евро в раз-
мер на 2 седмици ги обуча-
ва и им заверява семестъ-
ра. След което същият ав-
тобус ги откарва до родната 
Украйна. Дали това е само 
университетски фолклор? 

Факт е обаче, че в един 
държавен университет так-
сата за чуждестранен сту-
дент е около 1600 евро на 
семестър, а не скромните 
300-500 евро. 

Говори се и за професор-
ски туризъм, най-прилаган 
в юридическите факултети 
принципно, както и за при-
ятелски кръгове, които лес-
но произвеждат хабилити-
рани преподаватели. Също 
така за професори до жи-
вот, като рентиери, свър-
зани с определено висше 
заведение. Всичко отново 
като фолклор.

Факт е обаче, че до края 
на този месец бургаски-
ят държавен университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“, 
който е единственият дър-
жавен университет в 

Югоизточна България, тряб-
ва да предаде своята про-
грама за оптимизация към 
Образователното минис-
терство. Академичен съвет 
бе проведен в Университета 

миналата седмица. Там 
също се говори за това, че 
преподаватели, навършили 
необходимата възраст, ще 
бъдат пенсионирани.

Факт е и това, че от срав-
нението между 2020 и 2021 
се вижда нарастване на 
държавната субсидия, като 
около близо 2 милиона за 
бургаската Алма-матер. 
Средствата са осигурени 
от Образователното минис-
терство за всички държав-
ни университети и ще бъдат 
оползотворени за работни 
заплати. Бегъл поглед на 
списъка кое учебно заве-
дение колко пари получа-
ва води до извода, че уни-
верситет „Проф. д-р Асен 
Златаров“ попада в злат-
ната среда.

Споразумение между 
МОН, Съвета на ректорите 
и синдикатите във висшето 
образование, Националния 
браншов синдикат „Висше 
образоване и наука“ към 
КНСБ, Синдикат „Висше 
образование“ към КТ 
„Подкрепа“, подписано в 
края на ноември миналата 

година, стои в основата на 
промените, както във фи-
нансирането, така и в изис-
кванията към висшите учеб-
ни заведения. 

По неговата сила ръко-
водствата на държавните 
висши училища се стремят 
да увеличават началните 
размери на основната ра-
ботна заплата за академич-
ните длъжности от научно-
преподавателския състав. 
За „асистент“ началният 
размер, който е поставен, 
е 1300 лв., за „главен асис-
тент“ – 1400 лв., за „доцент“ 
– 1500 лв. и за „професор“ 
– 1600 лв. Стремят се и към 
повишаване на началните 
размери на основните ра-
ботни заплати за длъжност-
ите на нехабилитираните 
лица, на които се възлага 
само преподавателска дей-
ност – за „преподавател“ – 
1260 лв., а за „старши пре-
подавател“ – 1350 лв.

Целта е да се осигурят 
възможности за развитие-
то на академичния състав 
в държавните висши учили-
ща, мотивиране на млади-
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Започва подмладяване на 
4 Синдикатите в университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“: 
„Пенсиониране или оставане -  
в никакъв случай на всяка цена“
4 Промени в два закона 
се опитват да сложат ред в 
държавното висше образование

О Б Я В А
за откриване на процедура чрез подбор на про-

ектни предложения за предоставяне на финансо-
ва помощ

МИГ Средец“, обявява процедура чрез подбор на про-
ектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Сре-
дец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свър-
зани с поддържане и възстановяване на културното 
и природното наследство на селата”- четвърти  прием 
за кандидатстване от Стратегия за Водено от общности-
те местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за раз-
витие на селските райони 2014-2020 

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯ-
ТА ЗА ВОМР

Подмярка 7.6 Проучване и инвестиции, свързани с 
поддържане и възстановяване на културното и природ-
ното наследство на селата”.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
2.1. Местни поделения на вероизповеданията, съглас-

но Закона за вероизповеданията;
2.2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), ко-

ито имат седалище в община Средец;
2.3. Читалища, регистрирани по Закона за читали-

щата;
2.4. Училища, детски градини и Общински детски цен-

тър Средец;
2.5. Община Средец;
2.6. „МИГ Средец“ съгласно условията на Чл. 19 ал. 3 

и ал. 5 на Наредба 22 от 18.12.2015 г.
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ 
Подпомагат се материални и нематериални инвести-

ции, които водят до: 
А/ Изследване, поддържане, възстановяване, по-

пуляризиране и подобряване на културното наслед-
ство:

Подготовка и организация на местни културни съ-•	
бития, като фолклорни празници и събори, панаири, 
фестивали, събития и др.

Проучвания и изработване на материали във връз-•	
ка с идентификация и/или документиране и/или изслед-
ване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното 
културно наследство; 

Дейности, свързани с проучвания, запазване и по-•	
пуляризиране на автентичен фолклор и местни тради-
ции, възстановяване на празници, обичаи и храни; 

Създаване, съхраняване или обогатяване на етног-•	
рафски, природни и исторически сбирки;

Създаване и подкрепа на клубове за различни по-•	
коления за проучване, изучаване, съхранение и популя-
ризиране на културното наследство - местната култура, 
бит, кулинария, история, традиции, включително – му-
зика и изобразително изкуство, традиционни занаяти, 
обичаи и ритуали, неписана традиция;

Участия във фестивали, събори, изложби, семи-•	
нари и др. за представяне на местни обичаи, традиции, 
фолклор и елементи на местното нематериално култур-

но наследство.
Възраждане и предаване на различни аспекти на •	

културни традиции и наследство и популяризирането 
им чрез организиране и провеждане на мероприятия 
във връзка с местни културни обичаи и традиции, като: 
временни и постоянни тематични изложби; фестивали, 
събори, семинари, концерти, тематични концерти и по-
становки конкурси; Филми, видео клипове или мултиме-
дийни възстановки; разработване и разпространяване 
на информационни материали различни от обикнове-
ни брошури (тематични изследвания, снимков архив, 
каталози.и др.); разработване и представяне на макети, 
възстановяване на елементи от традиционни костюми 
или предмети от традиционния бит; 

Закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, •	
обзавеждане (музикални инструменти, носии, витрини 
за изложби, стелажи, декори, интерактивни дъски, мул-
тимедии, осветление, озвучителна, аудио/видео техни-
ка, компютърни конфигурации, сценично оформление, 
реквизити за дадения вид изкуство, репетиционни и 
сценични облекла и др.

Попълване на библиотечен фонд с библиотечни ма-•	
териали, закупуване на книги- отраслова и художестве-
на литература, графични издания, електронни документи 
и др.

Б/ Поддръжка, възстановяване и подобряване на 
природното наследство:

Опазване, възстановяване, подобряване и под-•	
дръжка на природното наследство и селския ландшафт, 
включително на природни дадености, забележителности 
и територии от особено значение за местната общност, 
на ценни за територията природни образувания, расте-
ния, дървесни видове и животни, вековни дървета; 

Съвместни проекти на жители на повече от едно на-•	
селено място или представители на различни поколения 
за: организиране на клубове/ кръжоци/ школи и други 
инициативи за информиране и включване на населението 
в опазване на природни елементи и защитени биологични 
видове като неделима част от селския ландшафт; иден-
тифициране на местни отличителни характеристики на 
пейзажа; организиране на опознавателни и занимателни 
акции за почистване от отпадъци; облагородяване и опаз-
ване на селския пейзаж в и извън населените места.

Възстановяване и подобряване на дребномащабна •	
инфраструктура за отдих и развлечение (заслони, ин-
формационни и указателни табели, пътеки и др.).

Важно!!!
По процедурата са допустими   и общи разходи, свър-

зани с изброените по-горе, например хонорари на ар-
хитекти, инженери иконсултанти, хонорари, свързани с 
консултации относно екологичната и икономическата ус-
тойчивост, като  тези  разходи не трябва да надхвър-
лят 12% от общия размер на допустимите инвес-
тиционни разходи.

Разходите за разработване на бизнес план, включ-
ващ предпроектни изследвания и маркетингови страте-
гии или попълване на анализ-разходи-ползи (финан-
сов анализ), извършване на предпроектни проучвания 
и окомплектоване на пакета от документи и консултант-
ски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дей-
ностите по проекта до изплащане на помощта не след-
ва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допусти-
мите разходи .

4. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА 
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Началният срок за подаване на проектните предложе-
ния е в деня на публикуване на обявата в ИСУН 2020.

Начален срок за прием: 29.03.2021 г.
Краен срок за подаване на проектните предложе-

ния:  20.05.2021 г. – 17:00 ч.
Проектните предложения по настоящата процедура 

за подбор на проекти се подават, чрез Информацион-
ната система за управление и наблюдение на Структур-
ните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).Интер-
нет адресът на модула за електронно кандидатстване на 
ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е 
налично ръководство за работа със системата.

5. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Настоящия прием по процедурата е с финансов ре-

сурс   28 096,05 лв. 
6. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИ-

НАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмезд-

на финансова помощ, както следва: 
Минимален размер •	 на безвъзмездната финан-

сова помощ:  1 400,00 лева
Максимален размер •	 на безвъзмездната финан-

сова помощ: 15 000,00 лева
Изготвеният от кандидата проект трябва да се вмества 

в следните минимални и максимални граници:
Минимален размер на •	 общите допустими разхо-

ди на проект – 2 000, 00 лева

Максимален размер на •	 общите допустими раз-
ходи на проект – 15 000,00 лева

Интензитет на помощта е  100 % от общите допусти-
ми разходи за  проекти  негенериращи приходи  и  70% 
за проекти, генериращи приходи.

7. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

Критерии за техническа и финансова оценка 
№ Раздели Точки
1. Проектът осигуряват приемственост 

на традициите между поколенията
20

2. Проектът въвлича участието на мал-
цинствени групи и/или деца

20

3. Проектът създава условия за ус-
тойчиви, повторяеми, дългосроч-
ни действия

10

4. Проектът проучва и популяризи-
ра местните традиции, култура и 
природа

15

5. Проектът е в полза за население в 
повече от едно населени места 

10 

6. От проекта ще се ползват повече 
от 50 души

15 

7. Проект на организация, за която 
този е първи проект 

10

ОБЩО 100

Важно!!! За да бъде предложено за финансиране 
едно проектно предложение, общата крайна оценка 
на етап техническа и финансова оценка трябва да е 
равна или по-голяма от 20 точки. 

8. ЛИЦА  ЗА  КОНТАКТ И МЯСТО ДА ДОСТЪП ДО ПОД-
РОБНА ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Пълният пакет документи за кандидатстване са 
публикувани на следните интернет адреси:  

електронната страница на СНЦ „ МИГ Сре-•	
дец“.  http://mig-sredets.eu/, секция „Документи“, под-
секция „Мерки от СВОМР по ПРСР“;

електронната страница на ИСУН 2020 - https://•	
eumis2020.government.bg/ .

8.2. Лица за контакт и адрес на офиса на СНЦ „МИГ 
СРЕДЕЦ“ :

Русанка Лапова(Изпълнителен директор),  тел. •	
0882881359 

Стоянка Иванова(експерт), тел. 882881358 •	
Адрес: гр. Средец, ул. „Лиляна Димитрова“ 1, ет. 2, e-

mail: lider_sredets@abv.bg 

9. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата 
процедура се извършва изцяло по електронен път чрез 
ИСУН 2020 с Квалифициран електронен подпис (КЕП).
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Провеждането на „Ден на отворените врати“ е на-
чин учениците да се запознаят с възможностите, които 
предлага университет „Проф. д-р Асен Златаров“
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преподавателите в бургаски ВУЗ

те научно-преподавателски 
кадри и създаване на усло-
вия за тяхното кариерно из-
растване.

Споразумението пред-
вижда още да се регламен-
тира минимална норма пре-
подавателска работа за ау-
диторна заетост не по-мал-
ко от 300 часа годишно. „Не 
може да има преподавате-
ли без норма. Това е осно-
вание за освобождаване на 
преподаватели“, бе мнение-
то на министър Вълчев не-
посредствено след подпис-
ването на документа. По ду-
мите му системата на ви-
сшите училища трябва да 
се оптимизира. Има спе-
циалности и магистърски 
програми, които са губещи 
и те трябва да се преструк-
турират.

Ректорите би трябвало да 
прекратят трудовите право-
отношения с хора, които са 
над 68-годишна възраст, за-
емащи академични длъж-
ности, като броят на лица-
та, заемащи такива длъж-
ности, на възраст 65-68 го-
дини, не трябва да надвиша-
ва 5% от академичния със-
тав. Ректорите трябва да от-
сеят така кадрите си, че в 
тези пет процента да оста-
нат само онези, които наис-
тина са ценни за учебното 
заведение.

„Пенсиониране или ос-
таване – в никакъв случай 
на всяка цена“. Такъв е ко-
ментарът на синдикалния 
лидер доц. д-р Магдалена 
Дюлгерова – Национален 
браншов синдикат „Висше 
образоване и наука“ към 
КНСБ в университет „Проф. 
д-р Асен Златаров“. Тя е ка-
тегорично против практика-
та, която се прилага в някои 
други университети, на рож-
дения си ден преподавате-
лят навършил определената 
възраст да получи докумен-
ти за пенсиониране.

„Във всеки случай се 
подхожда индивидуално. 
Има преподаватели, кои-
то са навършили опреде-
лената възраст и при нас, 
но те ще си завършат учеб-
ната година. Ще се преце-
ни дали има нужда от този 
човек, защото има възмож-
ност за сключване на граж-

дански договор“, коменти-
ра Дюлгерова и допълва, 
че има преподаватели, ко-
ито на този етап няма как 
механично да бъдат заме-
нени от други. Законът, 
разбира се, не забранява 
на никого да работи сред 
определената възраст, но 
това да става на граждан-
ски договор, което означа-
ва също да се оптимизират 
правилата за гост препода-
вателите.

„Сега не е толкова тежко. 
Спомням си първите години 
на първия ректорски ман-
дат на проф. Миткова, ко-
гато при тогавашната опти-
мизация бяха освободени 
над 30 души“, връща се на-
зад във времето преподава-
телката. Тя не може да по-
сочи точната бройка на хо-
рата, които след приключ-
ване на настоящата учебна 
година ще бъдат изпратени 
в заслужен отдих.

От синдиката са против 
закриването на специал-
ности, които са с малко 
студенти, както се препо-
ръчва. Доц. д-р Дюлгерова 
дава пример как са се про-
менили нещата във време-
то с педагогиката. От не-
дотам желана, сега е сред 
най-предпочитаните специ-
алности.

Факт е, че бургаската 
държавна Алма-матер е 
една от малкото, в които бе 
открит нов факултет – ме-
дицинският, с редица спе-
циалности.

Промените в Закона за 
висшето образование са 
на основата на въпросно-
то споразумение. 

Сключени са и договори 
между министъра на обра-
зованието и ректорите на 
държавните университе-
ти. Част от които е това, че 
трябва университетските 
състави да бъдат приведе-
ни в съответствие с проме-
ните в Закона. Поемат се и 
ангажименти за изпълнение 
на планове, съдържащи съ-
ответни критерии за всеки 
университет.

Преди промените в 
Закона съществуващата 
опция хора над 65 години за 
работят на временни трудо-
ви договори също същест-

вува, но не се е спазва и 
съответно води и до про-
мените. Има опасност оба-
че някои специалности да 
се оголят. 

„Нямаме пари за доцен-
ти“, е старо оправдание, 
минавало преди време, ко-
ето сега поставя подмла-
дяването на екипите под 
въпрос. 

Промените и в закона за 
израстване на академич-
ния състав на преподавате-
ли също се опитва да сло-
жи край на приятелското 
„доцентуване“ и професо-
руване с приятелските жу-
рита, процедурите на тъм-
но. Защото изфабрикува-
ните хабилитирани препо-
даватели не винаги са на 
необходимото ниво.

Така промените в два 
закона се опитват да вка-
рат ред в държавното ви-
сше образование. Защото 
единственото, което част-
ните ВУЗ-ове трябва да из-
пълняват, са стандартите за 
качество. 

Политика за развитие на 
университета „Проф. Асен 
Златаров“ – Бургас със 
стратегически цели, задачи, 
показатели за измерване 
на изпълнението и целеви 
стойности съгласно прило-
жението, подписана от ми-
нистър Вълчев на 3 август 
миналата година, дава на-
гледен пример за искани-
те промени.

В точка 5 – Привличане и 
задържане на млади препо-
даватели: 5.1.1. Брой дипло-
мирани докторанти (млади 
учени, останали на работа 
във висшето училище с цел 
развиване на академична 
кариера и като преподава-
тели) – броят трябва да бъде 
увеличен от 15 на 25.

При 5.1.2. – Дял на мла-
дите преподаватели, участ-
ващи в научни проекти 
процентното съотношение 
трябва да нарасне от 78% 
на 85%.

В следващата подточка 
– Обезпеченост с (млади) 
преподаватели по инфор-
мационни технологии и по 
висша математика за ин-
женерните специалности 
– броят трябва да нарас-
не 1 на 5.

Образованието е страте-
гически и национален прио-
ритет. България ще бъде ико-
номически развита страна 
с модерно, проспериращо и 
хармонично общество, само 
ако превърнем образова-
нието в устойчив управлен-
ски и бюджетен приоритет. 
Инвестициите в образова-
ние, в т.ч. във висше обра-
зование, са инвестициите с 
най-висока обществена въз-
вращаемост. Те формират в 
най-голяма степен качество-
то ни на живот и потенциала 
ни за развитие. Необходимо 
е да продължим водената по-
литика на увеличаваща се 
бюджетна подкрепа за сек-
тора за повишаване разхо-
дите за образование до 5% 
от БВП (за периода 2017 - 
2021 г.  Увеличението е от 3,6 
на 4,5% от БВП). 

През последните години 
в системата на висшето об-
разование бяха извършени 
важни промени, свързани 
с обвързване на финанси-
рането с качеството на обу-
чението, научната дейност 
и реализацията на кадрите. 
Преструктурирането на при-
ема по области на висше об-
разование, съобразно с по-
требностите на икономика-
та в регионите и обществе-
ните системи, и между ви-
сши училища в зависимост 
от реализацията на завър-
шилите студенти беше ва-
жна стъпка по пътя на ре-
формите. Поставихме ос-
новите на споделено стра-
тегическо управление меж-
ду висши училища и държа-
вата, базирано на разбира-
нето, че само заедно можем 
да работим успешно за раз-
витието на обществото, ико-
номиката, регионите и отра-
слите. Въведени бяха мини-
мални национални изисква-
ния за академично израст-
ване. През 2020 година се 
увеличиха възнаграждения-
та на академичния състав в 
университет “Проф. д-р Асен 
Златаров“ - Бургас. 

В резултат на провеждани-
те политики от висшите учи-
лища и държавата за послед-
ните 5 години двойно се уве-
личи научната дейност и бро-
ят на чуждестранните студен-
ти. Повиши се делът на обу-
чаваните студенти в педаго-
гическите, инженерните, ху-
манитарните, медицинските 
и аграрните науки за смет-
ка на социалните, стопански-
те и правните. Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров - 
Бургас изгради нови научни 
центрове и закупи модерно 
оборудване. Инвестират се 
средства в дигитализация 
и се провежда електронно 
обучение. Увеличихме меж-
дународното сътрудничест-
во и участието в междуна-
родни образователни и на-
учни програми, и успоредно 
с всичко това се предприе-
ха мерки за оптимизация на 
вътрешната структура. 

В дейността си ръко-
водството на университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“, 
Бургас винаги се е ръково-
дило от академичните нор-
ми и установените закони 
в Република България и е 
работило за издигането ав-
торитета на Университета. 

Синдикалното ръководство 
винаги е работило с разби-
ране и желание за конструк-
тивен диалог.

На заседанието  на 
Академичния съвет през 
месец март се приеха па-
кет от мерки и промени, ко-
ито трябва да осигурят фи-
нансовата стабилност на 
Университета и да гаран-
тират достойно заплащане 
възнагражденията на акаде-
мичния и неакадемичен със-
тав. Основният източник на 
средства за Университета 
са средствата, предос-
тавяни от бюджета през 
Министерството на образо-
ванието. Академичният съвет 
на Университета подкрепи 
предложената Програма за 
постигане на финансова ус-
тойчивост и повишаване на 
оценката на предлаганото от 
университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“ висше образова-
ние, за да може да се гаран-
тира провеждането на учеб-
на и научна дейност. 

Висшето образование 
трябва да бъде изведено 
като стратегически и бюдже-
тен и приоритет, с увелича-
ване на разходите за висше 
образование до 1 на сто от 
БВП. Необходимо е държа-
ва, общини и висши учили-
ща съвместно да формули-
рат основните политики и 
инициативи за развитие на 
регионите и да се поставят 
висшите училища в центъра 
на реализирането на тази 
политика. 

Създаването на мрежовия 
подход на обучение и съв-
местни програми между ви-
сшите училища ще помогне 
обучението по програми от 
повече от едно професио-
нално направление. Живеем 
в ера, в която е необходим 
модел за споделено полз-
ване на ресурси между ви-
сшите училища, а създава-
нето на обединения от ви-
сши училища (при запазва-
не на самостоятелност на от-
делните ВУ), като устойчива 
форма на съвместна образо-

вателна и научна дейност, е 
въпрос на обозримо бъдеще. 
Необходимо е да се насърчи 
финансово ускорена и зачес-
тена промяна на учебните 
програми. Предстои изграж-
дане на нов модерен вирту-
ален център в университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“ 
- Бургас с фокус програма 
за квалификация на препо-
давателите за преподаване 
на дигитална креативност. 
Успоредно ще се акцентира 
и върху работа с информаци-
онни технологии и изкуствен 
интелект, както и подготовка 
на преподаватели за систе-
мата на училищното обра-
зование. Изключително ва-
жни са процесите на елек-
тронизация на висшите учи-
лища, създаването на отво-
рени електронни образова-
телни ресурси и изграждане-
то на школа за развитие на 
изкуствен интелект. Науката 
е важна част от висшето об-
разование, затова трябва да 
се гарантират допълнител-
ни възнаграждения за науч-
на дейност, в т.ч. за публи-
куване в реферирани изда-
ния и патентоване на резул-
тати. От реформа се нуждае 
и Акредитационната ни сис-
тема, където трябва да се 
извърши префокусиране на 
оценката от формално раз-
писани процедури към оце-
няване на ефективността на 
политиките, облекчаване и 
електронизация на процеду-
рите, както и  обективност на 
критериите.

Икономиката на града и 
областта се нуждае от още 
по-качествено професионал-
но образование, съобразено 
с нуждите на региона и на-
сочено към реална профе-
сионална реализация на за-
вършващите. 

Бургас трябва да продъл-
жи да се развива като акаде-
мичен град с модерно висши 
образование. Повече студен-
ти в града ни означава и по-
вече млади семейства, които 
да останат да живеят и рабо-
тят в Бургас.

проф. Севдалина Турманова:

Висшето образование ще продължи 
да бъде важната инвестиция за 
развитието на Бургас и областта

Корпусът на „Медицински науки“ е повод за гордост в бургаския държавен уни-
верситет



Съветници питат, 
администрацията отговаря

„Черноморски фар“

Кметът на Несебър Нико-
лай Димитров и министърът 
на земеделието и храните Де-
сислава Танева дадоха старт 
на строително-монтажните 
работи за модернизация на 
Рибарското пристанище „Се-
верна буна - Несебър“. Про-
ектът е на стойност 
7 489 221,53 лв. без ДДС. Той 
предвижда оптимизиране ка-
пацитета на съществуващото 
пристанище, като се осигури 
подобряване на условията за 
улов, разтоварване и първа 
продажба на риба.

„Този важен за жителите 
на Несебър проект е плод на 
дългогодишен труд, добра ко-
муникация и синхрон между 
общинската и държавната ад-
министрация“, заяви по вре-
ме на официалния старт кме-
тът Николай Димитров. Той 
благодари на всички институ-
ции, имащи отношение към 
приключване на съгласува-
телните и разрешителни про-
цедури: Министерство на зе-
меделието – Програма за 
морско дело и рибарство, 
Министерство на културата, 
Министерство на транспорта, 
информационните технологии 
и съобщенията, Министер-

ство на регионалното разви-
тие и благоустройството, На-
ционален институт за недви-
жимо културно наследство, 
Център за подводна археоло-
гия, Изпълнителна агенция 
„Морска администрация“, Из-
пълнителната агенция по ри-
барство и аквакултури,  както 
и на общинската администра-
ция, ангажирана с реализа-
цията на тези дейности. 

Кметът Николай Димитров 
информира, че модернизаци-

ята на порта ще се извършва 
под непрекъснато археологи-
ческо наблюдение и с грижа 
за културно-историческото 
наследство на Несебър, като 
град под егидата на ЮНЕ-
СКО. Градоначалникът под-
черта, че ще бъде разширен 
капацитетът на общинското 
пристанище – от 30 съществу-
ващи места за рибарски лод-
ки, той ще нарасне на 121 
плавателни съдове. От тях 73 
броя ще са с дължина 6.50 ме-
тра, а останалите 48 броя с 
дължина до 10.50 метра. „Об-
щинското пристанище в Ста-
рия град се ползва от рибо-
ловни корабчета и лодки, с 
които се осигурява основни-
ят поминък на хората на по-

луострова и те разчитат на 
тази база“, подчерта кметът.

„Радвам се, че съм част от 
подкрепата, която бе оказана 
на Несебър от страна на дър-
жавата за изграждане на мо-
дерно европейско пристани-
ще. Искам да поздравя кмета 
и неговия екип за работата, 
която свършиха, за да се 
стигне до одобрение на този 
проект. Надявам се той да да-
де сигурност и устойчивост 
на рибарската общност“, зая-
ви министърът на земеделие-
то и храните Десислава Тане-
ва и пожела успешна реали-
зация на проекта и добър ле-
тен сезон. 

Отец Петър от храма „Св. 
Успение Богородично“ благо-

слови старта на строително-
монтажните работи. Той от-
прави молитва за здраве и 
успешен завършек на проек-
та, който пряко засяга живо-
та и поминъка на хората в Не-
себър. 

Инвестицията ще създаде 
защитена акватория за безо-
пасно акостиране на рибар-
ски лодки и кораби, като по 
този начин ще се удовлетво-
ри потребността от осигуря-
ване на адекватни условия за 
осъществяване на риболовна 
дейност. 

Предвидено е да се извър-
ши реконструкция и модерни-
зация на съществуващото съ-
оръжение буна-пристан, 
включително възстановяване 
на настилки и изграждане на 
външни инженерни мрежи – 
ел. и ВиК. Основните приста-
нищни съоръжения са плава-
щи пристани. 

За защита на прилежаща-
та акватория на рибарското 
пристанище ще бъде изгра-
ден плаващ кей-вълнолом 
(пирс), състоящ се от три 
понтона с вълногасящи ка-
чества, преходна рампа до 
пирса и мъртви котви за за-
котвяне на пирса с котвени 
вериги. За аранжиране на 
акваторията ще бъдат ситу-
ирани 4 вътрешни плаващи 
пристана, състоящи се от по 
четири части – за рибарски 
лодки, изградени от 16 плава-
щи понтона тип Breakwater, 
оборудвани с раздатъчни 
пунктове за ел. енергия, вода 

и осветление, чрез които ще 
се увеличи полезната дължи-
на на кейовия фронт на ри-
барското пристанище.

В изпълнението на обекта 
са предвидени доставка и 
монтаж на поставяеми обек-
ти за пристанищно обслужва-
не – борса за продажба на 
прясна риба, две хладилни 
камери, КПП за охрана и по-
мещения за обслужващи дей-
ности, помещение за контрол 
на улова, които са демонти-
руеми и не представляват 
риск за културната ценност, 
съгласно указанията на Ми-
нистерство на културата. В 
допълнение ще се достави Г-
образен кран за лесно из-
важдане на улова, контейне-
ри за разделно събиране на 
отпадъци, ледогенератор за 
люспест лед и шок-замрази-
тел.

Главната цел на проекта е 
да се подобри конкурентос-
пособността и жизнеспособ-
ността на предприятията в 
сектора на рибарството, 
включително на дребнома-
щабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасност-
та и условията на труд в този 
традиционен за Несебър от-
расъл. С осъществяването на 
проекта ще се повиши енер-
гийната ефективност на прис-
танището, ще се подобри 
опазването на околната сре-
да и качеството на разтовар-
ваните на сушата продукти, 
както и качеството на живот 
в рибарската общност.

Кмет и министър дадоха старт на модернизация 
на рибарското пристанище в Несебър

Стра ни ца 6 30 Март - 1 аПриЛ 2021

ОбщинИ

Михаил КОЛЕВ

Единственият останал 
здрав до днес свод на леген-
дарния Вълчанов мост над 
река Резовска видимо се 
разпада и може да рухне. 
Това наблюдаваме с очите 
си при всяко посещение на 
историческата забележител-
ност, но ясно се вижда и при 
сравнение на снимките, на-
правени към днешна дата и 
тези от преди 5 години. За 
проблема сигнализира Вла-
димир Димитров, екскурзо-
вод и основател на сдруже-
ние „Зелена Странджа“.

Каменният мост е постро-
ен през 1908 г. над река Ре-
зовска, за да улесни прид-
вижването по главния по 
онова време път от Малко 
Търново за Малък Самоков 
(днес град Демиркьой, Тур-
ция) и Истанбул. При по-
строяването му тук не е ми-
навала граница и пътят е бил 
често използван. Държавна-
та граница между България 
и Турция по река Резовска е 
факт от 1913 г. и от тогава 
възниква конфликт между 
двата противопоставящи се 
символа: мостът – на обеди-
нението и границата – на 
разделението.

Името на моста идва от 
намиралия се на това място 
по-стар, дървен мост, по-
строен с дарение от прочу-
тия български хайдутин Въл-
чан войвода. Той се е сла-
вел със своята смелост и из-
обретателност и е бил ува-
жаван от обикновените хо-
ра, защото е давал голяма 

част от заграбеното от него-
вата дружина имане за спра-
ведливи каузи, строеж на 
манастири, мостове, обра-
зование на бедните, без да 
прави разлика между бълга-
ри и турци.

Изграден от мрамор, с три 
големи свода, под ръковод-
ството на италиански инже-
нер, новият мост е бил ше-
дьовър на строителното из-
куство за началото на 20 
век. Вълчанов мост устоява 
на ударите на природните 
стихии и оцелява по време 
на две световни войни, но е 
взривен откъм българската 
страна през 1947 г. с цел да 
се възпрепятства премина-
ването на хора, бягащи от 
новия социалистически ре-
жим.

„В последните няколко го-
дини сме свидетели на поре-
дица от глобални събития, 
водещи до невиждано за на-
шето съвремие отчуждение 
между хората. Мостът-обе-
динител сякаш и физически 

започва да губи изтощител-
ната битка с границата-разе-
динител. Пред очите ни се 
разпадат последните камъ-
ни, поддържащи единстве-
ния му здрав свод. Въпреки 
че отдавна не се ползва по 
предназначение, легендар-
ният мост все още е жив 
символ на единството и раз-
бирателството между хората 
в Странджа. Той е свидетел-
ство за тяхната родова па-
мет векове назад, когато тук 
се е минавало свободно. Ще 
оставим ли този символ на 
духовната връзка между хо-
рата да рухне безвъзврат-
но? Ако днес съдим тези, ко-
ито са го поругали преди по-
вече от 70 години, какво ще 
бъде нашето оправдание 
пред следващите поколе-
ния? Не е ли сега по-важно 
от всичко да тачим подобни 
символи на доброто и да ги 
съхраним за едни по-светли 
времена? Ще е жалко, ако 
се срути“, казва Владимир 
Димитров.

Самият той е организирал 
често походи на въпросното 
място, които винаги са се 
радвали на голям интерес от 
страна на любителите на 
разходките сред природата.

Димитров е провел разго-
вори с кмета на община Мал-
ко Търново Илиян Янчев. 
Градоначалникът е изразил 
желанието си да бъде въз-
становен Вълчанов мост. Ян-
чев е в постоянна връзка с 
турски валии, срещал се е и  
турския консул в Бургас, за 
да дискутират този въпрос. 
От южната ни съседка също 
са проявили положително 
отношение мостът да бъде 
оправен. Глобални пречки и 
икономически проблеми сто-
пират това да стане факт.

Ако реконструкцията бъде 
извършена по трансграни-
чен проект, то най-вероятно 
съоръжението ще бъде наре-
чено Мостът на дружбата, 
като наименование, което 
може да бъде ползвано и от 
двете държави.

Михаил КОЛЕВ

Община Средец е изгот-
вила проект на стойност 2,5 
млн. лева за ремонт на 
средното дере в града. Ако 
средствата бъдат отпуснат, 
с тях ще се монтират стома-
нобетонни корита в участъ-
ка от улиците „Димитър Бла-
гоев“ и „Йорданка Николо-
ва“. Това заяви кметът инж. 
Иван Жабов.

„Ще поискаме помощ от 
държавата, за да се спра-
вим с този проблем. Шахта-
та, в която се събира водата 
от двете дерета, е запушена 
и това също създава про-
блем. Когато дерето се на-
пълни с вода, се повишава 
и опасността за наводнява-
не на имотите и дворовете 

на къщите на живеещите в 
района. А в по-ниската част 
дори има опасност за хора-
та“, каза още Жабов.

Той допълни, че на въ-
просното дере не е правен 
ремонт от 20 години и няма 
как всичкият боклук, събран 
там, да бъде премахнат, въ-
преки че Общината почист-
ва редовно мястото. Невъз-
можно е да се наложат и 
санкции, тъй като много 
трудно могат да се видят 
кои са нарушителите.

Средното дере в Средец 
за последно създаде непри-
ятности на жителите на гра-
да през януари тази година, 
когато заради проливни дъ-
ждове улици бяха наводне-
ни, а водата бе придружена 
и с боклуци.

Средец иска 2,5 млн. лева 
от държавата за ремонт 

на проблемно дере Вълчанов мост се руши,  
може да рухне всеки момент

През 2016 г. български и турски туристически групи се срещнаха на моста. 
Преминаването по съоръжението в момента е доста опасно

От 20 години не е правен ремонт на въпросното дере 

ОБЯВа
“АВИСПАЛ – БГ” ЕООД уведомява всички заинтере-

совани физически и юридически лица за следното ин-
вестиционно намерение: "Промяна предназначението 
на 1-и и 2-и център на съществуваща птицеферма в про-
мишлена инсталация за интензивно отглеждане на пти-
ци - патици порода Мюлар, с капацитет 39 988 брой мес-
та, с. Черни връх, общ. Бургас, обл. Бургас."



Няма много желаещи да оби-
калят с мобилните секции, къ-
дето ще гласуват хората под 
карантина. Това беше общо-
то мнение на представители-
те на политическите сили в Ай-
тос на среща с кмета Васил 
Едрев на 26 март т.г., за опре-
деляне на съставите на мобил-
ните СИК-ове за изборите за 
45-о Народно съъбрание на 4 
април 2021 г.

В момента 300 души в об-
щина Айтос са под карантина, 
няма как да се знае какъв ще е 
точният им брой в деня на из-
борите. На предходния вот в 
една подвижна секция са успе-
ли да гласуват едва 18 човека, 
а сега процедурата ще е далеч 
по-сложна. Членовете на под-
вижните секции ще трябва да се 
преобличат и да извършват за-
дължителна дезинфекция след 
всеки гласувал. На срещата на 
26 март все още не беше ясно 
и колко от всички 300 каранти-
нирани в общината ще пода-
дат заявления за гласуване до 
крайния срок. 

След разисквания местни-
те политици се обединиха око-
ло общо решение - за каранти-
нираните избиратели да бъдат 
планирани пет подвижни сек-
ции. Крайното решение колко 
да е броят им предвид подаде-
ните в Общината заявления, ще 
е на РИК-Бургас.

По трима ще са членовете 
на всяка подвижна комисия - 
председател, зам.-председател 
и секретар. Според квотите, за 
петте секции бяха определени 

длъжностите и представителите 
на политическите сили. Засега 
няма информация дали поемай-
ки по-голям риск, те ще бъдат 
допълнително стимулирани.

Стана ясно още, че за всич-
ки политически структури е 
трудно да намерят желаещи 
да участват в подвижнте коми-
сии. Нещо повече - освен ре-
довни членове, трябва да бъ-
дат осигурени и резервни. Ло-
гично, всички трябва да са вак-
синирани. "Много редовни учас-
тници в СИК отказват, страху-
ват се предвид обстановката", 
признаха политиците.

Що се отнася до твърденията 
за сложните протоколи, мнени-
ята бяха разнопосочни. "Прото-
колът е в този си вид от 10 го-
дини - единствената разлика е 
само в преференциите. В про-
токола трябва да се напишат 
преференциите и от машина-
та, и от хартиените бюлетини", 

категоричен беше Пенчо Же-
лев от ГЕРБ.

Стана дума и за начина на 
броене на бюлетините и опас-
ността от струпването на хора 
по време на процедурата. "Про-
цедурата е по закон. След при-
ключване на изборния ден 
председателят на СИК заключ-
ва изборната секция. Застъп-
ниците, наблюдателите и пред-
ставителите на партии стоят на 
разстояние и нямат контакт с 
масата, на която се извършва 
преброяването. Няма нищо по-
различно от предходните избо-
ри", обясни още Желев.

На срещата бяха разисква-
ни и други въпроси, свързани 
с парламентарния вот - за до-
пълнителните списъци на не-
ваксинирани членове на СИК, 
за проветряването и дезин-
фекцията на изборните помо-
щения и др.

НП
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

30 МАРТ - 1 АПРИЛ 2021, бр. 459

ОБЩИНА 
АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос напомня 
на гражданите, че е стро-
го забранено изхвърля-
нето на едрогабаритни 
отпадъци до контейне-
рите за битови отпадъци 
- легла, дивани, матраци, 
дюшеци, строителни мате-
риали, стари гуми и догра-
ма, излязло от употреба 
електрическо и електрон-
но оборудване и др.

На нарушителите ще бъ-
дат съставени актове.

Нуждаещите се от по-
вече информация могат 
да се свържат със стар-
ши експерт Катя Ива-
нова, еколог в Община 
Айтос на тел. 0897/ 992 
321.

Планираха пет подвижни секции 
за избиратели под карантина

Колко да са пътуващите урни в 
изборния ден ще решава РИК-Бургас 
според подадените заявления

Политиците при кмета Васил Едрев с общо решение

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Вие питате - Ивелина Василева отговаря
КАКВО ПРЕДСТОИ В АЙТОС?

Ще се реконструира и доизгради нова водопроводна мрежа 
с дължина 7,230 км, което ще е от значение за над 2200 жи-
тели. Ще се изгради нова канализационна мрежа с дължина 
3,723 км, към която ще могат да се включат нови 250 жители. 
Дейностите по-конкретно:

• Ще се реконструират главен водопровод, главни и второ-
степенни клонове от разпределителната мрежа с обща дъл-
жина над 6 км, както и арматурна шахта на главния клон 1;

• Ще се изгради разпределителна шахта със СК между во-
доемите;

• Ще се обособят 4 водомерни зони;
• Ще се изградят нови клонове;
• Ще се изградят нови смесени, битови, дъждовни канали-

зационни колектори;
• Ще се изградят нови дъждоприемни шахти и дъждопре-

ливници
• Ще се изгради брегово заустване на нови отливни кана-

ли. Ще се реконструира бреговото заустване и на съществу-
ващите отливни канали от преливници.

За най-мащабната ВиК 
инвестиция в страната

Инвестиционен проект „Интегриран 
воден проект за област Бургас“
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70-80% от пациентите ни  

са с ковид положителен тест

„Ние продължаваме да 
настояваме български-
те пулмолози, които все-
ки ден преглеждат лице в 
лице болни от COVID-19 в 
кабинетите на доболнич-
ната помощ, незабавно да 
бъдат приравнени до оста-
налите медици на първа 
линия.“ Така пулмологът 
д-р Феим Мурад, управи-
тел на Медицински център 

I в Айтос коментира пис-
мото на Министерството 
на здравеопазването до 
НЗОК, за мнение - дали 
пулмолозите от доболнич-
ната помощ са „първа ли-
ния“ и дали имат право на 
допълнително заплащане 
от 1000 лв.

Самият д-р Феим Мурад, 
в новия пик на пандемия-
та, преглежда на смяна 

до 60 пациенти. „70-80% от 
тях са ковид положителни 
с PCR или антигенен тест. 
Имаме много тежки слу-
чаи, няма места по бол-
ниците. Провеждаме лече-
ние домашно амбулатор-
но. Ситуацията е трагич-
на. Пациентите са много, 
лекарите са малко. Сно-
щи с моя екип сме работи-
ли до 18 часа, а работното 

ни време е до 16. Лекарите 
пулмолози, които основно 
преглеждаме ковид-болни 
трябва да бъдем причис-
лени към работещите на 
първа линия“, казва д-р 
Мурад пред БНР

Месеци след поставя-
нето на искането, по него 
няма резултат, уточняват 
от Българското друже-
ство по белодробни бо-
лести. Писмото им от Ми-
нистерството на здраве-
опазването е препрате-
но към НЗОК. Отговорът 
оттам цитира действащи-
те разпоредби, които не 
позволяват включването 
на специалистите в спи-
съка. В позиция председа-
телят на дружеството доц. 
Владимир Ходжев споде-
ля огорчението на пулмо-
лозите от забавената ре-
акция и нерешения още 
проблем. 

От Българското друже-
ство по белодробни боле-
сти призовават за спеш-
на промяна на действа-
щите разпоредби, които 
в момента не предвиждат 
тези специалисти да полу-
чават допълнителното въз-
награждение.

На въпрос на БНР-Бур-
гас към министъра на 
здравеопазването при 
посещението му в Бургас, 
проф. Костадин Ангелов е 
заявил: „Ще разгледаме 
това тяхно искане. За нас 
е много важно всеки един 
човек, който полага уси-
лия, да бъде оценен. Ще 
се свържа с колегите, ко-
ито познавам лично!“.

Дирекция “Бюро по 
труда” - Айтос уведомя-
ва работодателите от об-
щина Айтос, че разпола-
га с финансови средства 
за сключване на догово-
ри за ползване на про-
грами и насърчителни 
мерки за заетост и обу-
чение по Закона за на-
сърчаване на заетостта 
(ЗНЗ) през април 2021 
г., както следва:

Мерки за насърчава-
не на работодателите (в 
съответствие с чл. 50, ал. 
3 от ППЗНЗ), които раз-
криват работни места и 
наемат:

за стажуване безра-•	
ботни лица (чл. 46 от ЗНЗ) 
- свободни средства - 8231 
лв.;

безработни лица - са-•	
мотни родители (осинови-
тели) и/или майки (осино-
вителки) с деца до 5-го-

дишна възраст (чл. 53а от 
ЗНЗ) - свободни средства 
- 4165 лв.;

безработни над 55-го-•	
дишна възраст (чл.55а от 
ЗНЗ) - свободни средства 
- 4742 лв.;

безработни лица с не-•	
прекъснато поддържана 
регистрация не по-малко 
от 6 месеца или безработ-
ни лица до 24-годишна въз-
раст, или безработни над 
50 години, или безработни 
лица с основно и по-ниско 
образование (чл. 51, ал. 1 
от ЗНЗ) - свободни сред-
ства – 8110 лв.;

безработни лица с •	
трайни увреждания (чл. 51, 
ал. 2 от ЗНЗ) - свободни 
средства– 4632 лв.;

По горепосочените мер-
ки работодателите могат 
да подават заявки за сво-
бодните работни места, в 

периода от 25.03.2021 г. 
до 02.04.2021 г., вклю-
чително.

Извън горепосочения 
срок (в съответствие с чл. 
50, ал. 4 от ППЗНЗ), рабо-
тодателите могат да канди-
датстват за преференции 
(финансови средства) и за 
работни места, на които 
ще наемат на работа: 

Обучение на възраст-
ни по чл.63, ал.1, т.1  от 
ЗНЗ - свободни средства 
– 1284 лв.;

Обучение на възраст-
ни по чл.63, ал.1, т.3 от 
ЗНЗ - свободни средства 
- 519 лв.;

Допълнителна и кон-
кретна информация в: 
Дирекция “Бюро по тру-
да” - Айтос, както и на 
тел. 0558/25874

Дирекция „Бюро по труда“ - Айтос
За вас, работодатели!

Цялото председателство на Общински 
съвет - Айтос - председателят и двама-
та зам.-председатели, влизат в предиз-
борната надпревара, всеки в листата на 
своята партия. А общо шест от 29 общин-
ски съветници в Общински съвет - Айтос, 
ще спорят за гласовете на айтозлии на 
4.04. 2021 г.

Трима айтозлии са в листата на ДПС за 
Бургаски МИР - Севим Али - народен пред-
сатвител в 44-то Народно събрание, мла-
дежкият лидер на ДПС-Айтос и зам.-пред-
седател на Общински съвет - Айтос Бех-
чет Емурлов, и Юзджан Юмер - лидер на 
ДПС-Айтос и общински съветник. 

В листата на ГЕРБ-СДС за Бургас има 
двама айтозлии - председателят на Об-
щински съвет - Айтос Красимир Енчев и 
младият мениджър Атанас Тодоров.

Двама айтозлии предлага на избирате-
лите и листата на БСП за Бургаски изби-

рателен район - Милена Куртова-Радева 
- учител и зам.-председател на Общински 
съвет - Айтос, и Атанас Маринов - учител 
и общински съветник. 

Партия "Републиканци за България" е за-
ложила на айтозлията Георги Янев - биз-
несмен и общински съветник. А партията 
на Мая Манолова е отредила една от чел-
ните си позиции за айтозлията Драгомир 
Ошавков - адвокат. В листата на "Изпра-
ви се! Мутри вън!" за доверието на изби-
рателите ще претендира още един айтос-
ки гражданин - Красимир Петров - тър-
говец.

Лидерът на АТАКА-Айтос, Радко Пен-
чев, също е на предна позиция в листата 
на партията на Волен Сидеров.

НП не претендира за изчерпателност. 
Напълно възможно е още айтозлии да 
присъстват в листите. Ако сме ги пропус-
нали, поднасяме им извинения.

Айтозлии в 
кандидатските листи

Общо единадесет айтозлии - кандидати за 
народни представители, преброи НП в листите 
на партиите и коалициите за парламентарните 

избори на 4.04.2021 г. 

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Пулмолозите от доболничната 
помощ с писмо до МЗ -  
да бъдат приравнени с 
медиците на „първа линия“ 

По идея на д-р Феим Мурад -  в дневния стационар 
на Медицинския център за доболнична помощ в Ай-
тос лекуват болни с отрицателен тест за ковидДесетки пациенти ежедневно обсаждат кабинета на пулмолога
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За първи път в Айтос - пешеходни 
пътеки тип „студен пластик“

70-80% от пациентите ни  
са с ковид положителен тест

За първи път тази про-
лет Община Айтос пола-
га пътна маркировка от 
типа „студен пластик”. 
Маркировката е по-скъ-
па, но значително по-ус-
тойчива на атмосферни-
те условия.

В момента с общин-
ски средства по нова-
та технология се обно-
вяват пешеходните пъ-
теки на две от най-дъл-
гите градски улици, по 
които трафикът е особе-
но интензивен - ул. "Сла-
вянска" и ул. "Хаджи Ди-
митър". По двете улици 
с маркировъчна боя се 
освежава и надлъжната 
маркировка. 

Общо 10 са пешеходни-
те пътеки, които ще бъ-
дат обновени по инова-
тивната технология. Га-
ранцията е две години, 
но на практика пътната 
маркировка със студен 
пластик остава свежа 
до 4-5 години, тъй като е 
с високо качество, свет-
лоотразителност и трай-
ност при мокро време, 
коментира за НП Мехме-
дали Руфадов, началник 

на отдел "Благоустроява-
не" в Община Айтос.

Проектът е пилотен за 
Айтос. Заради цената, 
засега пешеходни пъте-
ки от студен пластик ще 
има само на двете ай-
тоски улици. Дейности-
те по полагане на мар-
кировката се извършват 
от специализирана фир-
ма от град Варна. Пред-
стои пролетно освежа-
ване с боя за маркиров-
ка на всички пешеходни 
пътеки в града, дейност-
та ще бъде поверена на 
общински работници.

НП

С общински средства по новата технология 
се обновяват пешеходните пътеки на две 
от най-дългите градски улици

Безплатно до Гробищния 
парк в събота

За улеснение на гражданите Община Айтос и общин-
ското търговско дружество "Айтос - Автотранспорт" 
ЕООД организират всяка събота безплатен транспорт 
до Гробищния парк, от 3 април до Архангелова за-
душница 2021 включително. 

Автобусът на общинската транспортна фирма ще тръг-
ва от Автогарата в 8.30 часа и ще се движи по обичайния 
маршрут. Обратният курс към града ще е в 9.30 часа.

СъоБщенИе

Съгласно чл.9а, ал.1 от Наредба №13 от 26 август 2016г. за мер-
ките за опазването на пчелините и пчелните семейства от отравяне 
и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни 
и дезинсекционни дейности Българската агенция по безопасност 
на храните създава и поддържа електронна платформа за оповес-
тяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекци-
онните дейности (ЕПОРД).

Съгласно чл.9а, ал.4 от същата наредба лицата, които извърш-
ват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекци-
онни дейности с наземна и авиационна техника и собствениците 
на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Зако-
на за ветеринарномедицинската дейност, се регистрират самос-
тоятелно в ЕПОРД чрез валиден адрес за електронна поща и пер-
сонален код.

Земеделските стопани се регистрират с имейл и номер на сер-
тификат по чл.83 от Закона за защита на растенията, наличен в 
регистъра на лицата, които притежават такъв сертификат, с пра-
во за използване на продукти за растителна защита от професио-
нална категория на употреба.

Пчеларите се регистрират с имейл и номер на пчелина от удос-
товерението за регистрация на животновъдния обект.

Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезин-
фекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна 
техника, в срок не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни преди 
датата на третирането са длъжни да въведат информация за дей-
ностите в ЕПОРД.

Оповестяването се извършва автоматично от ЕПОРД, като на 
всеки регистриран собственик на пчелин, чиито пчелини попадат 
в 3-километрова зона около блок с планирана дейност, се изпра-
ща електронно писмо.

След уведомяването, собствениците на пчелини са длъжни да 
предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отра-
вяне чрез покриване или затваряне на кошерите или по друг под-
ходящ начин. По преценка на собствениците мястото на пчелина 
може да бъде обозначено с бял флаг.

от 1 март 2021г. оповестяването се извършва само чрез елек-
тронната платформа.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо с вх.№12-00-26/04.02.2021г. на Дър-
жавна агенция „Безопасност на движението по пътища-
та“, Община Айтос уведомява всички собственици на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански 
животни, че следва стриктно да спазват чл. 106, ал. 1 
от Закона за движението по пътищата, съгласно кой-
то водачите на пътни превозни средства с животинска 
тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да 
направляват животните, така че да не създават пречки 
и опасности за движението, и да не ги оставят без над-
зор в обхвата на пътя.

На 24 март 2021 г., при 
стриктно спазване на про-
тивоепидемичните мерки, 
Общинският съвет прове-
де осемнадесето редовно 
заседание. Националният 
химн предхождаше пола-
гането на клетва по реда 
на чл.32, ал.1 от ЗМСМА 
от Межди Юсеин Ахмед, 
обявен за избран за кмет 
на кметство Мъглен, об-
щина Айтос, с Решение 
№194 – ЧИ от 28.02.2021 г. 
на Общинска избирател-
на комисия – Айтос, след 
проведен частичен избор 
за кмет на кметство Мъг-
лен, община Айтос, об-
ласт Бургас на 28 февру-
ари 2021 г.  

Приета беше докладна-
та записка на Временна-
та комисия, създадена с 
Решение №172/27.11.2020 
г. на Общински съвет Ай-
тос, за приемане на На-
редба за обема на живо-
тновъдната дейност и мес-
тата за отглеждане на сел-
скостопански животни на 
територията на община 
Айтос. Одобрен беше от-
четът на Васил Едрев – 
кмет на община Айтос, за 
изпълнение на „Програма 
за опазване на околната 
среда на територията на 
община Айтос 2015 - 2020 

г.“ за 2020 г.
Красимир Енчев – пред-

седател на Общински съ-
вет Айтос внесе докладна 
записка за изграждане на 
паметник на Петър (Пею) 
Киприлов върху поземлен 
имот общинска собстве-
ност. Съветът единодуш-
но даде съгласие Тракий-
ско дружество "1897 Пе-
тър Киприлов" - Айтос да 
изгради монумента в гра-
динката на кооперативния 
пазар в Айтос.

Има решение и по до-
кладната записка на кме-
та на община Айтос за 
учредяване право на при-
строяване на обект „Вто-

ростепенна постройка на 
допълващото застрояване 
– лятна кухня” в кв. 31 по 
плана гр. Айтос с админи-
стративен адрес ул. ”Хи-
сарска” №13. Общинските 
съветници дадоха и раз-
решение за изработване 
на проект за ПУП-ПЗ (под-
робен устройствен план - 
план за застрояване) за 
поземлен имот с иденти-
фикатор 00151.176.23, в 
землището на гр. Айтос с 
начин на трайно ползва-
не „Нива".

Прието беше и предло-
жение от Мариана Димо-
ва – зам.-кмет на община 
Айтос, за прекратяване 

на съсобственост между 
Община  Айтос и физиче-
ско лице в кв. 180 по пла-
на на гр. Айтос, с адрес ул. 
“Цар Самуил“ №11. Съве-
тът прекрати съсобстве-
ност между Община  Ай-
тос и юридическо лице в 
кв. 29 по плана на с. Ляс-
ково, община Айтос, съ-
собственост между Об-
щина Айтос и физическо 
лице в кв .13 по плана на 
с. Мъглен, община Айтос 
и съсобственост между 
Община Айтос и физиче-
ско лице в кв. 22 по пла-
на на с. Пещерско, общи-
на Айтос. 

НП

Решенията от мартенското 
заседание на Общинския съвет

оБщИнА АЙТоС
СъоБщенИе

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на стро-
ителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци, речни кори-
та, ниви, горски територии, пътища, дерета. Нарушителите ще бъ-
дат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да депо-
нира строителни отпадъци, трябва да подаде заявление до кмета на 
община Айтос и да получи Разрешение от кмета на община Айтос за 
извозването на строителния отпадък до съответната площадка. 

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на 
гражданите в сградата на Община Айтос или чрез електронна поща 
на адрес: aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция 
ТСУРР, стая №6, тел. 0897 992 321.



Проектът по Програма на 
ММС ”Спорт за децата в сво-
бодното време 2021 г.“ е етап 
от развитието на баскетболен 
клуб "Вихър", който заедно с Об-
щина Айтос цели създаване на 
оптимално добри и качествени 
условия за спорт в свободното 
време като превенция на агре-
сията и насилието.

Основната цел на проекта е 
да подобри физическото състо-
яние на учениците. Децата ще 
бъдат запознати с идеите на 
спорта и ще бъдат приобщени 
към масовия спорт със занима-
ния по баскетбол, обучавани от 
квалифицирани специалисти по 
модерна и професионална ме-
тодика. Участниците в проекта 
ще бъдат запознати с послед-
ствията от неправилното хра-
нене - затлъстяване, сърдечно-
съдови проблеми, гръбначни из-
кривявания, както и с възмож-
ностите за отстраняването им 
чрез спортни занимания. 

Идеята на проекта по Програ-
мата на ММС „Спорт за децата 
в свободното време 2021 г.“ е 
да превърне спорта и многоо-
бразието в него в начин за по-
лесно опознаване, създаване 
на атмосфера на взаимно ува-
жение, толерантност и разби-
рателство. Отборната игра, ка-

квато е баскетболът, изключ-
ва егоизма, завистта, вражда-
та и агресията между състеза-
телите. Затова те се чувстват 
и се наричат съотборници, от-
бор, екип.

В проекта по Програмата на 
ММС ще участват 64 момичета 
и момчета от начална и основ-

на степен на образование от СУ 
”Христо Ботев” гр. Айтос и СУ 
”Никола Вапцаров” гр. Айтос, 
разпределени в четири възрас-
тови групи.

Първа група - момичета и 
момчета 7 - 10 години.

Втора група - момичета 9 - 
12 години.

Трета група - момичета 11 - 
14 години.

Четвърта група - момчета 11 
- 14 години. 

Заниманията с участници-
те стартираха на 1 март 2021 г. 
Първият етап от проекта тряб-
ва да приключи на 29 май 2021 
г. Вторият етап е с начална дата 

1 юли 2021 г. и крайна дата 28 
септември 2021 г.

Спортните занимания на гру-
па №1 момичета и момчета 
7 - 10 години стартираха на 2 
март и се провеждат от спорт-
ния специалист Веселин Вла-
дев. Заниманията се водят три 
дни седмично - вторник, сряда 
и неделя, по един астрономи-
чески час.

Спортните занимания на гру-
па №2 момичета 9 - 12 години се 
провеждат от спортния специа-
лист Веселин Владев и се про-
веждат във вторник, четвъртък 
и неделя.

На 1 март стартираха спорт-
ните занимания на група №3 мо-
мичета 11 - 14 години, провеж-
дат се от спортния специалист 
Дeчо Коешинов във вторник, 
четвъртък и събота. Спортните 
занимания на група №4 момче-
та 11 - 14, водена от спортния 
специалист Дeчо Коешинов, се 

провеждат в понеделник, петък 
и събота.

Партниращи организации 
по проекта са СУ ''Христо Бо-
тев'' - гр. Айтос, СУ "Никола Ва-
пцаров" - град Айтос и вестник 
"Народен приятел". Училища-
та подпомагат клуба за включ-
ването на децата в занимани-
ята по баскетбол. При необхо-
димост СУ "Христо Ботев" пре-
доставя за заниманията по про-
екта спортната база на учили-
щето. Вестник "Народен прия-
тел" оказва медийна подкрепа с 
информационно отразяване на 
дейностите по проекта по Про-
грамата на ММС ''Спорт за де-
цата в свободното време'' 

В момента тренировките по 
проекта са временно преуста-
новени заради строгите епи-
демиологични мерки в област 
Бургас, наложени със заповед 
на д-р Георги Паздеров - дирек-
тор на РЗИ-Бургас.
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стр.4 Народен приятел10
Баскетболен клуб „Вихър“ - Айтос реализира проект по  

Програма на ММС „Спорт за децата в свободното време 2021 г.“

Панайот Панайо-
тов е роден на 28 
март 1951 година в 
град Айтос. Още в 
детска възраст раз-
бира, че музиката е 
неговият живот и за-
почва да се изявява 
в различни самодей-
ни състави. И до днес 
айтозлии помнят де-
бюта му на сцената 
на читалището с хита 
на Том Джонс "Ди-
лайла". 

Солист е на Пред-
ставителния ансам-
бъл при ГУСВ - Со-
фия през 1974 и 1975 
г., а година по-късно 
завършва Естрадния 
отдел на Музикална-
та академия при Сте-
фан Атанасов. Като 
професионален пе-
вец се явява на раз-
лични конкурси - „Ин-
терталант“, „Шлагер-
фестивал“, „Червени-
ят карамфил“ и други. 
През 1979-а настъпва неговият 
звезден миг, когато печели Гран 
При на „Златният Орфей“ с пе-
сента на Том Джоунс I can’t stop 
loving you. През 1980-а получава 
и Голямата награда за българ-
ска песен с „Бащината къща“. 
Същата година излиза и най-го-
лемият му хит - „Момчето, което 
говори с морето“.

На 28 март т.г. Панайот Пана-
йотов навърши 70 години. Зара-
ди пандемията отбелязал праз-
ника в скромен семеен кръг със 
своята съпруга Емилия, с която 
са заедно от 37 години. И на 70 
е в перфектна физическа фор-
ма. Смята, че състоянието на 
гласа и тялото вървят ръка за 
ръка. Има джип, но той стои в 

гаража, набляга на хо-
денето пеша. За него 
движението е нещо 
много важно, затова 
приема много тежко 
продължаващата пан-
демия. Всеки ден се 
моли „този кошмар“ 
да свърши по-скоро, 
за да може отново да 
радва своята публи-
ка. „Задъхвам се от 
неправене на нищо. 
Ежедневието ми е ед-
нообразно - ставам, 
пия кафе на близката 
бензиностанция и оти-
вам в моя офис, къде-
то пея и свиря“, при-
знава певецът пред в. 
"Марица".

Подготвил е голя-
ма изненада за свои-
те почитатели - очак-
ва се през месец май 
да излезе неговият 
нов албум - „Солена 
кръв“. Компилацията 
съдържа 17 български 
авторски песни, като 

това е първи албум на певеца от 
2006 година насам. Според ай-
тозлията, това е втора част на 
неговия най-голям хит - „Момче-
то, което говори с морето“. Така 
го е замислил Иван Тенев, кой-
то е автор на текста. И двамата 
се надяват тази песен да дос-
тигне висотите, постигнати от 
„Момчето“. 

Панайот Панайотов на 70, подготвя 
втора част на хита „Момчето, 

което говори с морето“
"Бъди закрилник на 

мечките" беше при-
зивът на участници-
те в клуб "Земляни 
из Слънчевата сис-
тема" при СУ "Хрис-
то Ботев" - Айтос, 
които се включиха 
в световната иници-
атива „Часът на Зе-
мята 2021“.

Малките природо-
защитници инфор-
мираха айтозлии за 
благородната кау-
за с изработени от 
тях дипляни с призи-
ва "Нека на 27 март 
в 20:30 часа изгасим 
осветлението за 60 
минути." 

С ъ б и т и е т о 
успя да при-
влече милиони 
хора по света 
към една обща 
цел - опазва-
нето на наша-
та крехка пла-
нета.

Ботевци в инициативата 
„Часът на Земята 2021“



Интервю на  
Силвия ШАТЪРОВА

– Г-н Транев, кое ви мо-
тивира да влезете в бит-
ката за народни предста-
вители?

– От няколко години съм 
заместник областен пред-
седател на СПС „Защита“ 
за област Бургас. Имаме 
сключено споразумение с 
ВМРО за съвместно явяване 
на тези избори, като моята 
кандидатура беше излъчена 
от партията. Считам, че има 
какво да се направи и кори-
гира в управлението на дър-
жавата в различни сфери. С 
ВМРО имаме основни прио-
ритети като по-високи дохо-
ди, сигурност, повишаване 
на жизнения стандарт.

– Сега всички партии 
обещават високи доходи, 
и то най-вече чрез разда-
ване на едни пари. Това 
ли е пътят?

– Много пари от сенчес-
тата икономика може да бъ-
дат пренасочени за повиша-
ване стандарта на българи-
на. Освен това има възмож-
ности по европейски про-
грами, и то в сферата на об-
разованието. Може българ-
ският бизнес да се дигитали-
зира и да се създадат нови 
възможности за младите 
хора, които да бъдат конку-
ретоспособни на пазара на 
труда. Една дигитална гра-
мотност ще доведе до до-
бри резултати.

– Ваши опоненти обаче 
казват, че на места няма 

и базова грамотност или 
съществува голяма без-
дна между базовата и ди-
гиталната грамотност.

– Не е така, в Бургас има 
наченки на добра дигитална 
грамотност. Създаде се учи-
лище по иновации и компю-
търни технологии, в универ-
ситета, където преподавам, 
имаме съвременни специал-
ности. На национално ниво 
не е слаба грамотността, на-
шите кадри се привличат от 
външни фирми и това е до-
казателство за качество-
то на обучение. Интернет 
средата дава нови възмож-
ности за младите хора.

– Управлява ли се ус-
пешно здравната криза, 
какво показа тя, къде са 
слабите места?

– Има доста пропуски, ра-
боти се по нейното управле-
ние, но се видяха слабости-
те. Не може да се чака по-
следния момент и да обя-
вяват мерки, те трябваше 
по-отрано да се вземат и 
да се подготви болничната 
система. Трябва да се ин-
вестира в болничната ин-
фраструктура, там е наше-
то слабо място, в заплаща-
нето на здравните работ-
ници. Болниците са в окаян 
вид, да се осъвремени бол-
ничната база и да се подо-
бри здравното обслужване 

на българина е крайно на-
ложително. Не трябва да 
се чака да се развие буря-
та и тогава да предприемат 
спешните мерки. 

Сред идеите ни са още 
ваучерна политика за сти-
мулиране на туризма и за 
пенсионери. Да се дават ва-
учери до 100 лева годишно 
за работещи с условие да ги 
харчат в българските турис-
тически курорти. Да се да-
ват ваучери 70 лева месеч-
но за пенсионери, които ня-
мат странични доходи и са 
в тежко здравословно със-
тояние. Трябва да се обърне 
по-сериозно внимание вър-
ху темата на донорството, 
дори би следвало да има и 
зам.-министър, който да от-
говаря за него.

– Кои са другите ви при-
оритети?

– В основата на нашата 
програма стои идеята за 
подобряване качеството на 
живот на българина.

Затова имаме такава за 
повишаване на минимал-
ната заплата на 1200 лева, 
на средната работна запла-
та на 2500 лева и на мини-
малната пенсия на 750 лева. 
Време е българският жиз-
нен стандарт да е на евро-
пейско ниво. Това ще създа-
де една по-добра икономи-
ческа сигурност на българ-

ското семейство. Друг ос-
новен проблем е демограф-
ската криза.

– Как ще се справите 
с нея?

– Не виждаме някой да 
работи за приобщаване на 
българите от Молдова, Ук-
райна, Западните покрай-
нини и на граждани от друг 
произход.Трябва да има ми-
нистър, който да управлява 
демографската криза.

– Е, имаше министър 
точно по демографски-
те въпроси, и то точно от 
квотата на Обединени па-
триоти.

– Според мен могат бе-
сарабските българи да се 
привлекат и да живеят и ра-
ботят в нашата страна, не 
само те, но и украинци. От 
доста места трябва да при-
вличаме човешки ресурс. 
Време е да се събудим и да 
ги приобщим, да им дадем 
двойно гражданство. Осо-
бено млади хора от Украй-
на и Молдова. В тези мал-
цинства има доста интели-

гентни хора. Досега може 
би имаше някакви пропус-
ки в тази посока, но трябва 
да се преодолеят.

В областта на екологията 
мисля, че съществуват дос-
та проблеми, които трябва 
да се решат. Трябва да се 
спре безразборното изси-
чане на горите и да се съз-
даде стратегия за залеся-
ването на изсечените гор-
ски територии. Ще се насо-
чим към стриктен контрол 
върху сечта и разработва-
не на проекти за залесява-
не на принципа „извършва-
щият сечта залесява“.

– Вие сте университет-
ски преподавател, как Ви 
се струва идеята за раз-
криване на още филиали 
тук, в Бургас, на други ви-
сши учебни заведения?

– Българските универси-
тети трябва да се развият 
чрез модернизиране на на-
стоящите специалности, а 
не да се затварят. Ние сме 
за защита на висшето об-
разование в региона, а не 

за откриване на филиали и 
разкриване на дублиращи 
специалности.

Доста мои опоненти ис-
кат да падне мораториумът 
върху разкриването на фи-
лиали, но роенето повиша-
ва раздването на дипломи 
и спада нивото на образо-
вание. Едно е да си завър-
шил университет „Проф. д-р 
Асен Златаров“ и Техниче-
ски университет София и 
съвсем различно филиала 
му в Сливен. 

Ние трябва да запазим 
университетите, които са 
на българския пазар, и да ги 
развием, особено в дигитал-
на среда и възможности. 

В областта на социална-
та политика върху какво да 
се работи. Ще се борим за 
постигането на 

* Безплатни детски гради-
ни и ясли за дечицата. Без-
платни учебници за учени-
ците от горните класове. 
Още една трудност при се-
мействата е осигуряване на 
всички необходими учебни-

ци и учебни помагала. По-
вишаване на студентските 
стипендии за добър успех. 
Към момента стипендиите 
за студенти са крайно не-
достатъчни за издръжка на 
един студент. Това спира 
млади и способни българи 
да продължат своето обра-
зование.

* Безплатни лекарства за 
децата срещу предоставяне 
на рецепта от лекар. Най-го-
лямата трудност за майките 
е честото боледуване на де-
цата и високите цени на ле-
карствата. Това спира мно-
го млади семейства да имат 
второ или трето дете. 

* Спиране на джендърска-
та пропаганда сред децата 
като разрушаваща българ-
ското семейство и вредя-
ща на устоите на държава-
та. Децата трябва да са на-
ясно с пола си, който е ана-
томична особеност, трябва 
да са наясно, че имат май-
ка и баща, а не родител 1 и 
родител 2.
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Ние сме за защита на висшето образование 
в региона, а не за откриване на филиали и 
разкриване на дублиращи специалности

Пари от сенчестата  
икономика да бъдат пренасочени за 
повишаване жизнения стандарт на българина

КУпУВАНЕТО И пРОДАВАНЕТО НА ГлАСОВЕ Е пРЕСТЪплЕНИЕ

Доц. д-р Стоян Транев:

Доц. д-р Стоян Транев Транев - зам.-председател на 
Областния съвет - Бургаска област, на Съюза на патри-
отичните сили „Защита“ – (СПС „Защита”).

Кандидат за народен представител от 2 МИР БУРГАС, 
включен на позиция 4 в листата на ВМРО-БНД.

Води лекции по „Основи на управлението“, „Управле-
ние на малко и средно предприятие“ и „Управление на 
човешките ресурси“ в университет „Проф. д-р Асен Зла-
таров“ - гр. Бургас.

Политиката, която ще изпълняваме съвместно с на-
шите партньори от ПП „ВМРО-БНД“ е фокусирана вър-
ху три приоритетни аспекта: ДОХОДИ – СЕМЕЙСТВО – 
СИГУРНОСТ. 



„Черноморски фар“

Бюрото по труда се превър-
на в кошмара на всички бъл-
гари. Тромава процедура при 
приемане на документи, неяс-
ни правила, отхвърлени заяв-
ления за помощ, хаос за бизне-
са. Това коментира водачът на 
листата на „Изправи се! Мутри 
вън! за МИР-2 Живко Табаков, 
който се включи на живо пред 
сградата на Бюрото по труда 
в Бургас.

Ето какви са техните реше-
ния в сферата на социалната 
политика: 

Национална програма 
„Работа за всеки“ на стойност 
2,5 млрд. лв. за 200 000 души - 
Мащабна инициатива за въз-
становяване на трудовата за-

етост чрез субсидирано увели-
чаване до 50% на работещите в 
микро-, семейния и малкия биз-
нес. Целева група ще са малки 
фирми, в които по програмата 
работодателят ще може да на-
еме до 50% допълнително ра-
ботници на пълно или съкрате-
но работно време. Държавата 
да заплаща минимална работна 
заплата и осигуровки на всяко 
допълнително новооткрито ра-
ботно място за срок от 19 месе-
ца и със задължение работни-
кът да бъде запазен на работа 
още поне 6 месеца след това. 
В най-острата фаза на кризата, 
под 15 млн. лв. са достигнали до 
работещите за запазване на ра-
ботните места. Програмата ще 
се захрани от ресурса от 2/3 за 
заетост, който правителството 

призна, че не може да опол-
зотвори.

Мярка „България е моето 
вкъщи”, насочена към българ-
ските сезонни работници, кои-
то традиционно заминават за 
чужбина. Тъй като голяма част 
от тях вече са изгубили рабо-
тата си и не виждат перспек-
тива. Трябва да ги върнем и за-
държим в България. Всяко тре-
то българче се ражда в чужби-
на. Държавата ще плаща за на-
емането на работа на сезонни 
работници в България от бъл-
гарски работодатели, както и 
на такива, които искат да на-
емат български сезонни ра-
ботници, връщащи се от чуж-
бина. Държавата ще заплаща 
възнаграждение и осигуров-
ки на всяко новооткрито се-

зонно работно място в селско-
то стопанство, услугите и дру-
ги сезонни дейности. За обез-
печаване на мярката са нужни 
200 млн. лв. и по нея могат да 
се наемат поне 50 хил. сезон-
ни работници. Мярката ще до-
веде до нови работни места, 
събиране на български семей-
ства и раждане на децата им в 
България.

Мярка „Вече съм активен” 
за хора между 18 и 65 години, ко-
ито нито работят, нито учат, нито 
имат каквато и да е трудова ак-

тивност. Програмата ще се раз-
вие със социалните партньори 
и ще субсидира квалификация-
та и всяко новооткрито работно 
място и осигуровка на българ-
ски гражданин от тази целева 
група за срок от 19 месеца.

„Изправи се! Мутри вън!“ 
ще бъде и до децата, роди-
телите, социално слабите и 
пенсионери:

• Безплатна детска градина 
и ясла за всяко дете.

• Безплатни таблети за всич-
ки учители и ученици.

• Ваучери за учебници, кни-
ги и културни прояви.

• По 2000 лв. за първо дете, 
3000 лв. за второ и 4000 лв. за 
трето.

• Майчинството през втората 
година – до 60% от заплатата.

• Ваучери за храна, детегле-
дачи, битови ремонти.

• Преизчисляване на всич-
ки пенсии. Минимална пен-
сия 500 лв.

• Ваучери за грижа за въз-
растни хора.

• Реформа на ТЕЛК.
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П Р О Г Р А М А
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО ЗА 2021 ГОДИНА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от За-
кона за общинската собственост, чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собстве-
ност, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собстве-
ност на Община Приморско за периода 2020 – 2023 година.

Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска 
собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската 
собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното 
управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно 
разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движи-
ми имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общин-
ски съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на 
Общински съвет - Приморско. 

Програмата съдържа:
• Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общин-

ска собственост;
• Описание на имотите, които общината има намерение да предложи 

за продажба;
• Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

учредяване на ограничени вещни права;
• Описание на имотите за прекратяване на съсобственост;
• Описание на имотите, определени за предоставяне под наем;
• Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост. 
Посочените стойности в програмата са ориентировъчни и имат прог-

нозен характер.

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъв-
кавост при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в 
зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

При изготвянето на прогнозата за очакваните приходи са отчетени нега-
тивните тенденциите на пазара на недвижимите имоти и понижения инте-
рес на потенциалните инвеститори и е взет предвид факта, че за някои от 
имотите е възможно да няма интерес за закупуване, като при осъществя-
ване на сделки прогнозата ще бъде актуализирана. 

ІІ. КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМО-
ТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Продажба на общински имоти, съгласно чл.35, ал.1 от ЗОС
1.1. Поземлен имот с идентификатор 58356.503.502 с площ от 2690 кв.м 

по КК и КР на гр.Приморско, представляващ УПИ II „за курортно строител-
ство”, кв.49, по регулационния план на гр.Приморско. 

1.2. Поземлен имот с идентификатор 58356.506.248 с площ от 474 кв.м 
по КК и КР на гр. Приморско, представляващ УПИ X в кв.36”а”, по регула-
ционния план на гр. Приморско.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 58356.503.142, с площ 3 678 кв.м. 
по КК и КР на гр.Приморско, представляващ УПИ VI, кв.49„А”, по регулаци-
онния план на гр.Приморско.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 58356.503.104, с площ 763 кв.м. 
по КК и КР на гр.Приморско, представляващ УПИ V, кв.63, по регулацион-
ния план на гр.Приморско.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 58356.501.679, с площ 360 кв.м. 
по КК и КР на гр.Приморско, представляващ УПИ VIII, кв.10, по регулаци-
онния план на гр.Приморско.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 58356.504.153, с площ 400 кв.м. по 
КК и КР на гр.Приморско, СО „Узунджата“, представляващ УПИ XLIII, кв.393, 
по регулационния план на СО „Узунджата“, гр.Приморско.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 58356.504.154, с площ 400 кв.м. по 
КК и КР на гр.Приморско, СО „Узунджата“, представляващ УПИ XLIV, кв.393, 
по регулационния план на СО „Узунджата“. гр.Приморско. 

1.8. Поземлен имот с идентификатор 58356.505.14, с площ 850 кв.м. по 
КК и КР на гр.Приморско, СО „Узунджата“, представляващ УПИ III, кв.13, по 
регулационния план на СО „Узунджата“. гр.Приморско. 

1.9. Поземлен имот с идентификатор 58356.505.15, с площ 846 кв.м. по 
КК и КР на гр.Приморско, СО „Узунджата“, представляващ УПИ II, кв.13, по 
регулационния план на СО „Узунджата“. гр.Приморско. 

1.10. Поземлен имот с идентификатор 58356.504.455, с площ 659 кв.м. 
по КК и КР на гр.Приморско, СО „Узунджата“, представляващ УПИ XLVIII, 
кв.5, по регулационния план на СО „Узунджата“. гр.Приморско. 

1.11. Поземлен имот с идентификатор 58356.504.423, с площ 598 кв.м. 
по КК и КР на гр.Приморско, СО „Узунджата“, представляващ УПИ XXIII-77, 
кв.5, по регулационния план на СО „Узунджата“. гр.Приморско. 

1.12. Поземлен имот с идентификатор 37023.501.882 с площ от 416 кв.м 
по КК и КР на гр.Китен, представляващ УПИ V-„за обществено обслужва-

щи дейности”, кв.52 по регулационния план на гр.Китен, ведно с постро-
ената масивна двуетажна сграда с идентификатор 37023.501.882.1 с РЗП 
493,45 кв.м.

1.13. Поземлен имот с идентификатор 87655.4.82, с площ 2075 кв.м по 
КК и КР на с.Ясна поляна, местност „Край село”, Община Приморско, ве-
дно с построената в имота сграда. Трайно предназначение на територия-
та: Земеделска. Начин на трайно ползване: За селскостопанска или горс-
костопанска техника. 

1.14. Поземлен имот с идентификатор 56513.501.191, с площ 331 кв.м. 
по КК и КР на с. Писменово, представляващ УПИ I, кв.16 по регулационния 
план на с. Писменово, Община Приморско. 

1.15. Поземлен имот с идентификатор 56513.501.192, с площ 576 кв.м. 
по КК и КР на с. Писменово, представляващ УПИ II, кв.16 по регулацион-
ния план на с.Писменово, Община Приморско.

1.16. Поземлен имот с идентификатор 56513.501.194, с площ 266 кв.м. 
по КК и КР на с. Писменово, представляващ УПИ Х, кв.16 по регулацион-
ния план на с.Писменово, Община Приморско.

1.17. Поземлен имот с идентификатор 56513.501.195, с площ 310 кв.м. 
по КК и КР на с. Писменово, представляващ УПИ ХI, кв.16 по регулацион-
ния план на с.Писменово, Община Приморско.

1.18. Поземлен имот с идентификатор 56513.501.196, с площ 279 кв.м. 
по КК и КР на с. Писменово, представляващ УПИ ХII, кв.16 по регулацион-
ния план на с.Писменово, Община Приморско.

1.19. Поземлен имот с идентификатор 56513.501.197, с площ 282 кв.м. 
по КК и КР на с. Писменово, представляващ УПИ ХIII, кв.16 по регулацион-
ния план на с.Писменово, Община Приморско.

1.20. Поземлен имот с идентификатор 56513.501.198, с площ 285 кв.м. 
по КК и КР на с. Писменово, представляващ УПИ ХIV, кв.16 по регулацион-
ния план на с.Писменово, Община Приморско.

1.21. Поземлен имот с идентификатор 56513.501.188, с площ 293 кв.м. 
по КК и КР на с. Писменово. 

1.22. Поземлен имот с идентификатор 56513.501.189, с площ 290 кв.м. 
по КК и КР на с. Писменово.

1.23. Поземлен имот №284, целият с площ 330 кв.м. по плана на но-
вообразуваните имоти в местност „Лозята“, землище с.Писменово, общ.
Приморско.

1.24. Поземлен имот №317, целият с площ 375 кв.м. по плана на но-
вообразуваните имоти в местност „Лозята“, землище с.Писменово, общ.
Приморско.

1.25. Поземлен имот №282, целият с площ 214 кв.м. по плана на но-
вообразуваните имоти в местност „Лозята“, землище с.Писменово, общ.
Приморско.

1.26. Поземлен имот с идентификатор 10731.36.12, с площ 3 793 кв.м. 
по КК и КР на с. Веселие, местност „Воденицата”, Община Приморско. Трай-
но предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: 
Друг вид нива. Категория на земята при неполивни условия:Трета. 

2. Продажба на общински имоти, съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС.
2.1. Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 58356.506.509 

по КККР на гр. Приморско, целия с площ 470 кв.м. по КККР на гр. Приморско, 
представляващ УПИ V кв.36”г” по регулационния план на гр. Приморско.

2.2. Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 58356.503.296 
по КККР на гр. Приморско по КККР на гр. Приморско.

3. Прекратяване на съсобственост, съгласно чл.36 от ЗОС.
3.1. Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от 

ЗОС чрез откупуване частта на община Приморско в ПИ с идентификатор 
56513.55.20, целият с площ 711 кв.м., по КККР на с. Писменово, местност 
„Край село”, частично идентичен на парцел XVII в квартал 17 по ЗЗП на с. 
Писменово /неодобрен план/.

3.2. Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС 
чрез делба на ПИ с идентификатор 10731.501.457 и ПИ с идентификатор 
10731.501.458 по КККР на с. Веселие, във връзка с влязъл в сила ПУП/ПР 
със Заповед 1112/06.12.2019г. на Кмета на Община Приморско.

4.Учредяване на ограничени вещни права (права на строеж, прокар-
ване, преминаване).

4.1. Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж за пристройка 
на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 58356.503.46.1 построе-
на съгласно отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 58356.503.46 
по КККР на гр.Приморско, представляващ УПИ XVI, кв.1 по регулационния 
план на гр.Приморско. 

4.2. Учредяване на право на строеж за изграждане на площадкови енер-
гийни обекти(трафопост) и други инфраструктурн обекти, след постъпва-
не на искания. 

4.3. Учредяване на право на строеж на картотекирани граждани, за из-
граждане на жилища в община Приморско, върху имоти - частна общинска 
собственост, предвидени и одобрени от Общински съвет – Приморско за 
построяване на социални жилища, след постъпване на искания.

4.4. Учредяване на право на строеж на граждани или юридически лица 
за изграждане на надстройки и пристройки на съществуващи сгради по-
строени в поземлени имоти частна общинска собственост, след постъп-
ване на искания.

 5. Отдаване под наем на общински имоти 
5.1. Жилищни имоти: 
 - 15 ведомствени апартамента находящи се в гр. Приморско, ул.”Стара 

планина” №7А. 
 - 4 апартамента , находящи се в гр. Приморско ,ул.“Трети март“ №69
 - 5 ведомствени помещения находящи се в гр.Китен, ул. „Здравец” 

№1А.
5.2. Нежилищни имоти:
- нежилищни имоти в гр. Приморско – 34 бр.;
- нежилищни имоти гр. Китен – 22 бр.;
- нежилищни имоти с. Ясна поляна - 5 бр.  
5.3. Имоти находящи се в промишлена зона на гр. Приморско – 24 дка.
5.4. Животновъдни зони:
- гр. Приморско – имоти с площ – 250 дка.;
- гр.Китен – имоти с площ – 75 дка.;
- с. Писменово - имоти с площ - 55 дка. 
5.5. Земеделски земи в землищата на община Приморско за устройва-

не на пчелини–20дка. 
5.6. Земеделски имоти в землищата на община Приморско за отдава-

не под наем.
- землище гр. Приморско – 900 дка.;
- землище с. Ясна поляна – 200 дка.;
- землище с. Ново Паничарево – 1500 дка.;
- землище с. Веселие – 500 дка.;
- землище с.Писменово – 400 дка. 

 6. Предоставяне по реда на §27 (2) от ЗСПЗЗ на земеделски земи 
по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на община Приморско, както следва: 
гр.Приморско, гр.Китен, с.Веселие, с.Писменово, с.Ясна поляна и с.Ново 
Паничарево, по реда на постъпването на исканията.

7. Очаквани приходи от дивиденти
 - Общински имоти, апортирани в акционерни дружества.

ІІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОчАКВАНИТЕ ПРИхОДИ И НЕОБхОДИМИТЕ РАЗхО-
ДИ, СВъРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕ-
ТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№
по 
ред

ВИД ДЕЙНОСТ
Прогнозна 

стойност лева

ОчАКВАНИ ПРИхОДИ
А. От упрАвление нА имОти-ОбщинскА сОбственОст

1. Отдаване под наем на имоти 307 234,00
2. Приходи от комплексна такса и инфраструктура 78 300,00
3. Приходи от жив. зона, аренди и земеделски земи 192 500,00

Всичко от управление на имоти-общинска 
собственост:

б. От рАзпОреждАне с имОти-ОбщинскА сОбственОст

1. Продажба на имоти-общинска собственост 2 100 000,00

2. Учредени вещни права 50 000,00
3. Приходи от местен данък, режийни разноски и нот.

такса
117 500,00

4. Дивиденти 20 000,00
5. Приходи от продажба на дялови акции 100 000,00

Всичко от разпореждане с имоти-общинска 
собственост:

всичкО прихОди: 2 965 534,00
НЕОБхОДИМИ РАЗхОДИ

1. За технически дейности (геодезически заснемания, 
изработване проекти за изменения на ПУП-ПРЗ, 
изработване на проекти за изменение и попълва-
не на КККР, изработване на схеми за самостоятел-
ни обекти в сгради) 

42 900,00

2. Съставяне на актове за общинска собственост 3 500,00
3. Обследване на общински сгради и съставяне на тех-

нически паспорти, съгласно изискванията на Наред-
ба № 5/2006 г. на МРРБ за техническите паспор-
ти на строежите 

8 500,00

4. За оценки 6 600,00
5. За обявления 1 200,00
6. За премахване на обекти 20 000,00
7. Застраховки на сгради – общинска собственост 6 800,00

8. Ремонти на общински обекти 249 700,00
всичкО рАзхОди: 339 200,00

Живко Табаков: Ще извадим  
от кошмара всички българи  
с нашите социални мерки
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„Черноморски фар“

Един от въпросите, зада-
дени онлайн на кандидати-
те за народни представи-
тели Ивелина Василева 
и Любен Дилов-син, кои-
то вълнуват гражданите, 
е за развитието на паса-
жерския терминал на бур-
гаското пристанище. 

Експертно мнение, 
по молба на Ивелина 
Василева, дава точно из-
пълнителният директор 
на Пристанище Бургас – 
Диян Димов. 

Икономическият по-
тенциал на Пристанище 
Бургас е голям. За съжа-
ление круизният бизнес е 
един от най-силно постра-
далите в световен мащаб. 
Последният пасажер-
ски кораб, който влезе в 
Черно море през 2017 г., 
беше по линията от Кипър 
до Бургас. 

Конкретно за Бургас и 
Черно море проблемите 
и отливът бяха причинени 
от ситуацията в Крим, от-
ражение оказа и атента-
тът в Истанбул през 2016 
година.

2020 година бе белязана 
от пандемията, това спря 
развитието не само на 
круизния туризъм, постра-
даха редица отрасли. 

„Пристанище Бургас 
има прекрасни условия 
да посреща луксозни лай-
нери, всички се надяваме 
това да се случи в близ-

ко бъдеще. Всеки паса-
жерски кораб, влязъл в 
Черно море, е акостирал 
в Бургас. Посрещали сме 
туристи от корабите „Куин 
Елизабет“ и „Куин Мери“. 
Условията и таксите, които 
предлага портът, са много 
добри“, обяснява Димов.  

От 1 до 3 май трябваше 
да посрещнем кораба The 
world, но заради ковид-
кризата са канселирали 
всички пътувания. 

Зоната за обществен 
достъп на пристанището 
се оформи като едно от 
най-красивите места, има 
всички условия - конгре-
сен център, забавления, 
заведения. Близо е до 
централната част на гра-
да. Възможностите за раз-
витие са много. До 2010 го-
дина никой не си беше по-
мислял, че в Бургаския за-
лив може да влезе паса-
жерски кораб.

Диян Димов, изпълнителен директор на порта:

Всеки пасажерски кораб, влязъл  
в Черно море, е акостирал в Бургас

„Черноморски фар“

ДПС-Бургас продължава 
предизборни срещи в бур-
гаските села. На тях кан-
дидатите за народни пред-
ставители, начело с во-
дача Севим Али заедно с 
Ахмед Сюлейман - облас-
тен председател на ДПС 
- Бургас, кмета на общи-
на Руен - Исмаил Осман, 
кандидатите за народни 
представители - Ешереф 
Ешереф, Фатме Рамадан, 
Хасан Абдурахим, Хюсеин 
Халил, Мехмед Неджатин, 
Кадир Ахмед както и зам.-
кметовете - Иб Мустафа, 
Ферхан Смаил, Мирем 
Дервиш, Мустафа Бекир 
- общински председа-
тел на ДПС-Люляково, 
Мехмед Мустафа, общин-
ските председател на ДПС 
- Дъскотна, Хюсеин Селим 
- общински председател на 

ДПС Карнобат и Шерафет 
Мехмед - общински пред-
седател на ДПС – Бургас, 
обсъждаха приоритетите 
и програмата на партия-
та за ускорено догонващо 
развитие на България, ко-

ято гарантира достойни ус-
ловия на живот на всеки 
един български гражданин. 
Срещите в Руен, Карнобат 
се проведоха при спазва-
не на всички противоепи-
демични мерки.

ДПС се среща  
с избиратели на открито

„Черноморски фар“

Водачът на листата на ко-
алиция „БСП за България“ 
от 2- ри МИР – Бургас инж. 
Петър Кънев и кандидатът 
за народен представител 
на социалистите Андреана 
Премянова-Янкова подне-
соха венец на паметника 
в историческата местност 
Петрова нива в Странджа. 
Посещението на мястото 
беше инициирано от бъл-
гарския лекар проф. Иван 
Гаврилов по повод Деня 
на Тракия и във връзка с 
подготвено от него даре-
ние от икони за храма-ко-
стница „Света Петка“, кой-
то се намира в историче-
ската местност.

Придружени от кмета на 
община Малко Търново 
Илиян Янчев и от ръко-

водителя на програмно-
координационния цен-
тър за научни изследва-
ния “Геопан” д-р Стефан 
Пейков, присъстващите 
разгледаха музейната екс-

позиция на Петрова нива. 
Те се запознаха и с бога-
тата колекция от копия на 
карти, сред които е изло-
жена и първата карта на 
Тракия.

Инж. Петър Кънев почете Деня 
на Тракия на Петрова нива



Георги РУСИНОВ   

Тези дни Конституцион-
ният съд на Република Бъл-
гария със свое решение 
отмени текст от закона, с 
който органите на реда 
имаха правомощията да 
задържат шофьорски 
книжки и да спират авто-
мобили от движение, дока-
то собствениците им не си 
платят глобите за наруше-
ния на пътя. 

Практиката нашумя през 
последното лято на дър-
жавните ни граници и най-
вече тези към Гърция и 
Турция, където немалка 
част от българите отиват 
на почивка през сезона. 
По този начин хората бяха 
спирани да напускат стра-

ната, докато не си платят 
глобите. Именно тези про-
верки насочиха внимание-
то към двете разпоредби 
от Закона за движение на 
пътищата, които Конститу-
ционният съд отмени. Те 
бяха атакувани от омбуд-
смана на Република Бълга-
рия Диана Ковачева, а 
след решението на съда 
МВР следва да преустано-
ви тези свои практики. 

„Черноморски фар“ по-
търси мнението на адво-
кат Калоян Кръстевич, 
който се оказа потърпевш 
от тази практика. 

„На мен ми се е случва-
ло в град  Поморие да ми 
задържат книжката зара-
ди неплатен фиш на стой-
ност 20 лв. - вземане, кое-

то вече беше погасено по 
давност, тъй като наказа-
нието е било наложено 
преди повече от две годи-
ни. Предложих на служи-
теля на МВР да отида до 
близкия клон на EasyPay в 

град Поморие и да си пла-
тя веднага глобата. Той 
обаче ми заяви, че нямало 
да ме чака и да се занима-
вал с мен цял ден, а тряб-
вало да си получа свиде-
телството за управление 

на МПС от началника на 
полицията в град Поморие 
след 14:00 часа. Наложи 
ми се да се прибирам в 
град Бургас с друг транс-
порт, да си свърша рабо-
тата и след това да се вър-
на в град Поморие след 
14:00 часа с платежното 
нареждане, за да си полу-
ча обратно книжката. Ако 
това се случи в населено 
място – добре, но какво да 
правят хората на държав-
на граница, ако не могат 
да платят веднага глоба-
та? Това е пълен абсурд и 
извиване на ръце по един 
изключително порочен и 
както вече се установи – 
противоконституционен 
метод“, заяви той. 

Кръстевич припомни, че 
при приемане на текста 
преди години дори е има-
ло опити да важи и за гло-
би преди приемането, кое-
то е незаконосъобразно.

„Тази практика е откро-
вено порочна и съвсем ре-
зонно този текст наскоро 
беше обявен за противо-
конституционен. След то-
ва решение на Конститу-
ционния съд, този текст на 
практика отпада от закона 
и не може да се прилага. 
Разбира се, законодате-
лят може да приеме нов 
текст със сходни последи-
ци и като нищо може да се 
стигне и до ново законода-
телно безумие. Отличител-
ното за този случай е об-
стоятелството, че държа-
вата не полага усилия за 
събирането на глобите по 
законов ред. Има си НАП, 
има си и държавно съдеб-
но изпълнение, но те не 
събират тези задължения. 
След като полицията има 
право да претендира взе-
манията си за глоби, няма 
пречка за ангажирането 
на съдебен изпълнител, 
който да събира тези взе-
мания за глоби. Но защо 
това не се случва – аз не 
мога да Ви отговоря” отбе-
ляза адвокатът. 

Абсурдна според него е 
и практиката да се прове-
ряват не само водачите в 
автомобилите по граници-
те, но и техните спътници. 
Чувал е дори и за провер-
ки на пътници по автобуси 
по граничните пунктове. 

„Преди повече от 10 го-
дини Съдът на Европей-
ския съюз беше постано-
вил, че не може да се 
ограничава правото на 
свободно придвижване на 
гражданите на ЕС заради 
наличието на парични за-

дължения и икономически 
съображения”, уточни 
той. 

Адвокат Кръстевич раз-
каза и за друга практика 
на служителите на „Пътна 
полиция“ при проверка на 
пътя, когато се установи 
наличието на неплатени 
задължения за глоби. 

„Съставят на водача акт 
за това, че той не си е пла-
тил глобата в срок. Тези 
актове водят до налагане 
на глоба от 20 лв. и обик-
новено никой не оспорва 
това задължение заради 
ниската му стойност. Тези 
глоби обаче са истински 
правен абсурд, защото в 
закона такова нарушение 
не е уредено. Хората не си 
търсят правата, но и сами-
те държавни органи полз-
ват незаконосъобразни 
практики и това после из-
лиза скъпо на данъкопла-
теца. В държавите от За-
падна Европа гражданите 
са свикнали да се съвет-
ват с адвокат и да търсят 
защита на правата си в та-
кива ситуации. Българинът 
няма такава култура, въ-
преки че у нас адвокатски-
те услуги не струват толко-
ва скъпо, колкото струват 
в развитите държави“, ка-
за адвокатът.

По-притеснителното от 
тази развръзка с отмяната 
на текстовете от закона е 
обстоятелството, че може 
да се стигне до възлагане 
на тези вземания за съби-
ране от частните съдебни 
изпълнители. Според ад-
вокат Кръстевич тяхното 
лоби отдавна настоява за 
това и е възможно скоро 
да постигне тази си цел. 

„Това е парадоксално, 
тъй като има държавни ор-
гани, които трябва да се 
занимават с това и остава 
неясно защо тези взема-
ния трябва да се събират 
от органи извън държав-
ния апарат. Събирането на 
вземанията на съдилища-
та за разноски и глоби от 
години се възлага на част-
ните съдебни изпълнители, 
а не на държавните таки-
ва. Събирането на взема-
ния за глоби от ЧСИ обаче 
води до неколкократно на-
растване на дължимите 
суми. Тази политика на 
държавата като цяло вло-
шава положението на 
длъжниците, защото едно 
задължение се увеличава 
5-6 пъти, когато към него 
се добавят всички разнос-
ки, начислени от ЧСИ“, за-
яви той.

Ще събират ли съдебни  
изпълнители неплатените глоби на пътя 
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ЗакоН

Георги РУСИНОВ

„Определено трябва нов 
Закон за движение по пъти-
щата, тъй като сега действа-
щият е старият закон с мно-
го кръпки. Трябва да си при-
знаем, че обществените от-
ношения, които възникнаха 
след 89-а, се нуждаят от ре-
гулиране. Това не става със 
стария закон. Трябва да се 
обхване задължително и 
обучението на шофьорите, 
контролът по движението. В 
момента се работи на пар-
че, което противоречи на 
други сега действащи нор-
ми. Затова трябва да бъде 
много внимателно огледано 
и обмислено и в контекста 
на цялото законодателство 
да се извършат промените“. 

Това заяви пред „Черно-
морски фар“ кандидат-депу-
татът в бургаската листа на 
БСП Тодор Байчев. По про-
фесия той е адвокат и зато-
ва потърсихме мнението му 
по темата с отменените тек-
стове от Конституционен 
съд, които касаят отнемане-
то на шофьорска книжка и 
спирането от движение на 
автомобила при неплатени 
глоби за нарушения на пъ-
тя.

„До такова решение се 
стигна вследствие на това, 
че Конституционният съд си 
върши работата и следи за 
конституционността на за-
коните. Проблемът в случая 
бе, че принудителните адми-
нистративни мерки, които 
трябваше да бъдат налага-
ни, те и преди това се нала-
гаха, но никой не събираше 
глобите. Това продължава 
да е задължение на публич-
ните изпълнители на НАП. 
Тоест държавата не си свър-
ши работата и реши по няка-
къв друг начин да запълва 
тази дупка в системата, коя-
то позволява заобикалянето 
на закона. От друга страна 
Конституционният съд пра-
вилно отменя тези текстове, 
защото с тези администра-
тивни мерки няма да се по-

стигне на практика нищо, но 
засягат пряко правото на 
свободно придвижване на 
всеки един гражданин. Това 
беше честа практика на гра-
ничните контролно-пропус-
кателни пунктове“, обясни 
Байчев.

Адвокатът припомни, че 
още миналата година Вър-
ховният административен 
съд отмени тези действия на 
граничните пунктове с юж-
ната ни съседка Гърция.

„Тогава министър Терзий-
ски се опита да замаже га-
фа, като каза, че ще бъдат 
изготвени наредби, по които 
да се действа, за да може 
да оправдаят тези мерки. Е, 
не се стигна дотам, че да 
продължи отнемането на 
книжките. Сега вече реше-
нието на Конституционен 
съд ще прекрати тази прак-
тика нацяло“, уточни канди-
дат-депутатът.

Байчев бе народен пред-
ставител от БСП в 44-то На-
родно събрание и разказа 
от опит как са се правили 
промените в Закона за дви-
жение по пътищата.

„Преди 6-7 години от ГЕРБ 

твърдяха, че имат изготвен 
качествен нов Закон за дви-
жение по пътищата. Разде-
лиха го на три части, след 
което го вкараха в комисия. 
Колегите от Транспортната 
комисия се запознаха с не-
го и веднага стана ясно, че 
този закон, който предлагат 
те, е ясно изразен лобистки 
и се създава една среда за 
корупция. Самият министър 
на транспорта го оттегли. 
Въобще цялото последващо 
законодателство по отноше-
ние на Закона за движение 
по пътищата следваше изця-
ло логиката, в която хора от 
някой бранш са недоволни и 
поставят някакви искания. 
Следователно те биваха 
удовлетворени, не се об-
съждаха публично, а по-ско-
ро договаряни с колеги от 
ГЕРБ и предлагани като за-
конодателни промени. Това 
беше силно обезпокоител-
но“, обясни той.

Байчев е на мнение, че 
трябва да има промени и в 
Закона за административ-
ните нарушения и наказани-
ята.

„Самият факт, че доста 

често се отчитат несъбира-
еми глоби означава, че пуб-
личният изпълнител към 
НАП не си върши работата. 
Пет години е давностният 
срок и той в този период не 
търси човека, за да събере 
парите от глобата“, посочи 
юристът.

Според него е възможно 
да се приложи практика от 
Испания, където автомоби-
лите на нарушители на пътя 
се продават на търгове, за 
да се съберат задълженията 
на водачите. Категорично 
обаче на първо място тряб-
ва ангажираността на слу-
жителите на НАП да е по-го-
ляма.

„Не мога да кажа с какво 
толкова са ангажирани, но 
фактът, че се отчитат изте-
кли давностни срокове оз-
начава, че хората не са би-
ли търсени“, добави той.

Както и други негови ко-
леги, Байчев също коменти-
ра, че тъй като не е регла-
ментирано в закона, задъл-
жения могат да се събират и 
от частните съдебни изпъл-
нители.

„Смята се, че те действат 
по-бързо и са по-експеди-
тивни, но смея да твърдя, че 
частният съдебен изпълни-
тел преследва своя личен 
финансов интерес. Мисля, 
че по този начин изкуствено 
ще се завишат задължения-
та на длъжниците. Затова 
казах, че трябва да се огле-
да контекста на цялото за-
конодателство, за да се из-
работи един алгоритъм то-
чен по който ще се преслед-
ват и наказват нарушители-
те, както и по какъв начин 
ще се събират глобите“, ка-
за кандидат-депутатът.

На последно място той 
уточни, че не оправдава на-
рушителите с непознаване-
то на закона, но и държава-
та не трябва да е оправда-
вана за това, че не може да 
връчи наказателни постано-
вления и да си събере пари-
те от глоби. 

Конституционният съд 
отмени два спорни текста

Адвокат Калоян Кръстевич

Тодор Байчев, кандидат-депутат:

Трябва нов Закон за движение по пътищата



Михаил КОЛЕВ

Парламентарните из-
бори на 4 април стана-
ха причина за промяна 
на залата и населеното 
място, в което „Черно-
морец“ ще посрещне 
„Академик“ (Пловдив). 
Срещата е един от ва-
жните мачове за раз-
пределение на местата 
в средата на таблицата 

в Националната баскет-
болна лига (НБЛ). Зае-
тостта на зала „Бойчо 
Брънзов“ в Бургас за-
ради изборите стана 
причина двубоят от 24 
кръг на НБЛ да бъде 
изигран в Стара Заго-
ра. 

Двата отбора са с ам-
биции за място в чет-
ворката, като за момен-
та пловдивчани са пе-

ти, а бургазлии – седми, 
но с два мача по-малко 
от „Академик“ и от шес-
тия – „Ямбол“. 

Късно снощи „Черно-
морец“ гостува на „Рил-
ски спортист“ (Само-
ков) в мач от 22 кръг на 
баскетболното първен-
ство, а утре ще преме-
ри сили с „Левски Лу-
койл“ в столичната за-
ла „Универсиада“.

Михаил КОЛЕВ

Истински маратонски мач, продъл-
жил 155 минути, изиграха в Добрич 
отборите на „Добруджа 07“ и „Неф-
тохимик 2010“. Успеха с 3:2 гейма 
(25:23, 25:23, 15:25, 29:31, 15:13) в чет-
въртфинален мач №2 от Национал-
ната волейболна суперлига постиг-
наха бургазлии. Така серията от 2:0 
победи класира „Нефтохимик 2010“ 
за полуфиналната фаза. 

Жани Желязков отбеляза 19 точ-
ки, а Илия Петков - 18. Капитанът Ни-
колай Николов завърши с 16 точки. 
Валентин Братоев и Денис Карягин 
се отчетоха съответно с 12 и 11 точ-
ки. 

Съперник на „Нефтохимик 2010“ на 
полуфинал ще бъде „Левски“. „Сини-
те“ също спечелиха с 2:0 в серията. 

Полуфиналите се играят до 
2 победи от 3 мача.

Старши треньорът на бур-
газлии Николай Желязков 
бе много критичен към ти-
ма си след мача. 

„Направихме поредния 
драматичен мач, без особе-
ни волейболни достойнства. 
Ако не подобрим играта си, 
ни чакат трудни мачове с 
„Левски” на полуфинала. В 
определени ситуации вли-
заме в едни такива негатив-
ни серии и трябва да бъдем 
малко повече колектив. 
Много е важно да не търсим 
причините в отделни състе-
затели, а да бъдем повече 
отбор. Това е нещо, което в 
този мач не ми хареса въ-
обще. За съжаление, ако 
продължава, ще имаме про-
блеми. Изключително ниско 
ниво на дисциплина във 
всеки един елемент. Един-
ственото позитивно нещо в 
играта ни срещу „Добру-
джа“ е, че победихме“, зая-
ви Желязков.

Тежък мач очаква футболния 
„Нефтохимик“. Бургазлии ще при-
емат на 5 април лидера във Вто-
ра лига „Пирин“ (Благоевград). 
Това ще е първи мач за „шейхо-
вете“ от 20 дни насам. В предния 
кръг те спечелиха без игра три 
точки, след служебна победа над 
отказалия се „Витоша“ (Бистри-
ца). Във временното класиране 

„Нафтата“ е на последна позиция 
с 11 пункта, с четири по-малко от 
предпоследния „Янтра“ (Габро-
во). Въпреки това треньорът на 
тима Людмил Киров изрази уве-
реност, че бургаският клуб може 
да се спаси от изпадане. Откакто 
Киров пое отбора се забелязва по-
добра игра и положително разви-
тие при „шейховете“.

„Нафтата“ се готви за лидера 

„Нефтохимик 2010“ се класира На  
полуфиНал след маратоНски мач

Чф
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Бургазлии биха с 3:2  
като гост „Добруджа 07“  
в среща от плейофите

БаСКЕтБОЛ ФУтБОЛ

изборите пратиха 
„черноморец“ 

да домакинства  
в стара Загора

„Черноморски фар“

„Арда“ (Кърджали) побе-
ди отбора на „Созопол“ с 
4:1 в контролна среща, иг-
рана на „АренаАрда“. Два-
та тима използваха почив-
ката в първенствата зара-
ди мачовете на национал-
ните отбори. 

Срещата започна с опас-
но положение за „Арда“, но 
бранител на гостите изби 
удара на Тонислав Йорда-
нов. В 17-ата минута Фера-
дов засече центриране от 
дясно и откри резултата за 
„Созопол“. Николай Киров 
не можеше да разчита на 
националите Спас Делев и 
Иван Караджов, както и на 

други играчи, на които им 
бе дал почивка. В 36-ата ми-
нута Лъчезар Котев наме-
ри отлично в наказателно-
то поле Тилев, който оста-
на сам срещу стража на 
гостите и без проблем се 
разписа за 1:1. Две минути 
по-късно Тонислав Йорда-
нов получи топката на гра-
ницата на наказателното 
поле и без да се бави я пра-
ти неспасяемо в горния ляв 
ъгъл на вратата, покачвай-
ки резултата на 2:1. В 43-та-
та минута Тилев от непо-
средствена близост наце-
ли напречната греда, а в от-
ветната негова самостоя-
телна атака излъга някол-
ко играчи на „Созопол“, 

след което подаде на Коко-
нов и той направи резулта-
та 3:1. 

След почивката отново 
отборът на „Арда“ бе този, 
който командваше действи-
ята на терена. И двете еди-
найсеторки създадоха по 
няколко положения, като за 
кърджалийци в 71-вата Мар-
тинов стреля от далечно 
разстояние. В 85-ата Лъче-
зар Котев шутира от около 
25 метра и топката за вто-
ри път срещна напречната 
греда на вратата на гости-
те. Крайния резултат офор-
ми Деян Лозев две минути 
преди края на редовното 
време, с което „Арда“ побе-
ди „Созопол“ с 4:1.

„Созопол“ падна от 
„Арда“ в контрола

Двубят в Добрич бе изключително интригуващ

Созополчани поведоха, но допуснаха обрат срещу своите домакини

Бургазлии са блогадарни на "Берое" за предоставената зала 
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Петър НИКОЛАЕВ

Димитър Рачков стигна до 
мерене в ефир на гърдите на 
провокативната си съграж-
данка Андреа Иванова, по-
зната като Бургаското Бар-
би, за да задържи рейтинга 
на предаването си „Забра-
неното шоу“. 

В последното издание те-
мата беше „За” или „против” 
силикона“. Един от гостите 
на водещия беше жената с 
най-много пластични коре-
кции в България – 23-годиш-
ната Андреа от „Меден руд-
ник”, която до този момент 
има 23 хирургически интер-
венции по себе си. Тя се по-
яви в потресаващ вид с впит 
в налятото си дупе панталон 
с пайети. 

„Защо го направи? Не се 
ли харесваше преди?”, за-
пита я Рачков. „Не мисля, 

че тогава съм била грозна, 
но сега се харесвам доста 
повече. Като пораснах ре-
ших да се променя. Напра-
вих си устните, гърдите, из-
русена коса, мигли, все още 
нямам скули, но…”, отговори 
му Андреа. 

„Интересно ми е как чо-
плиш семки с тези устни“, 
иронично я попита Рачков. 

„Аз съм жената с най-го-
лемите устни в света, все 
още не с бюст. Догодина ще 
е по-голям”, похвали се Ан-
дреа и подчерта, че във вся-
ка гърда има по 600 кубика 
силикон. 

Водещият измери бюста 
й, а обиколката беше впе-
чатляваща – 185 см. Бур-
гаското Барби споделя, че 
след нея се обръщат и мъ-
же, и жени. Понякога чува-
ла освирквания, но това за 
нея било нормално.

Петър НИКОЛАЕВ

Бургазлия, който се 
яви на кастинг в пре-
даването „България 
търси талант“, се от-
рече от родния си 
град. 34-годишният 
Иван Русенов зая-
ви, че не харес-
ва изобщо 
Бургас и се 
срамувал 
от него, 
з а т о в а 
искаше 
да се 
пред-
с та -

ви като 
софиянец, но 
мераците му 
бяха отряза-
ни. Не е ясна 
причината, по-
ради която се е 
проявило това не-
гово желание. Ру-
сенов е добре по-
знат на телевизи-
онния зрител, ка-
то и друг път се е 
явявал в различни 
риалити формати. 
В „България търси 
талант“ той пред-
стави повече от 
завидни умения – 
изгаси в езика си 
няколко запале-
ни цигари, изпи 
шише вода, без 

да си помага с ръце и хапна 
око от овца. Кулминацията 
беше авторското стихотво-
рение, което бургазлията 
представи на журито:
Болна от корона ми вика - 
свали си панталона! 
Изкарай микрофона, пус-

кай ми Мадона, заведи 
ме на купона! 

Аз й викам: Ми-
личка, донеси 
ми биричка! 
Толкова си 
яка, дай да 

ходим на 
матрака!

Потресеното 
жури реши изя-
вата на Иван да 

приключи дотук и 
той получи четири 
пъти „Не“ от тях. За 
последните пет го-
дини това е трето 
участие на Русенов 
в „България търси 
талант“, като въпре-
ки провалите му до-
сега, участникът бе 
категоричен, че дого-
дина отново ще бъде 
на сцената. За финал 
той си направи сел-
фи с журито на про-
дукцията.

„Черноморски 
фар“

„ Б ъ л г а р с к а 
следа” откри-
ваме в избо-
рите за кмет 
на Лондон тази 
пролет. Един от 
най-популярни-
те кандидати за 
кметския пост 
на английската 
столица – Бра-
ян Роуз, е же-
нен за българ-
ка с корени от 
Айтос, съобщи 
zovnews.com.

Браян Роуз е 
известен аме-
рикански под-
кастър и вло-
гър, понастоя-
щем базиран в 
Лондон. Роден 
през май 1971 г. 
в Америка, Ро-
уз развива ус-
пешна кариера 
в банковото де-
ло и работи за 
различни ин-
ституции в Ню 
Йорк и Лондон. 
През 2011 годи-
на американе-
цът решава да 
създаде свой подкаст и 
YouTube канал, в които да 
популяризира идеите си. 
Към днешна дата негови-
ят канал London Real има 
два милиона абонати, ко-
ито следят с интерес не-
говите теории на конспи-
рацията за пандемията от 
COVID-19 . Роуз участва в 
изборите за кмет на Лон-
дон през 2021 г. като не-
зависим кандидат.

Браян Роуз не подкре-
пя строгите мерки сре-
щу коронавируса, кои-
то правителствата нала-
гат, като остро критикува 
lockdown мерките и пол-
зите от тях.

Според кандидат-кме-

та Лондон трябва неза-
бавно да бъде върнат към 
работен режим, за да ус-
пее да съживи икономи-
ката си.

Роуз е подготвил и под-
робен план с конкретни 
мерки, върху които той 
и екипът му ще работят, 
за да върнат гражданите 
на Лондон към нормал-
ния живот.

Сред мерките са шест-
месечни “данъчни вакан-
ции” за редица ключови 
за икономиката сектори, 
отваряне на театри, му-
зеи и други културни уч-
реждения, връщане на де-
цата в училище и други.

Съпругата на финан-
систа Роуз – Мариана 

Алексиева, е родом от 
Айтос, но коренът й е от 
село Драганица и Вър-
шец.

На 18-годишна възраст 
се мести да живее в Лон-
дон. През годините раз-
вива кариера в облас-
тта на модата и търго-
вията, като трупа опит в 
някои от най-популярни-
те луксозни модни бран-
дове, включително Dolce 
and Gabbana, YSL, Gucci, 
Anoushka и последно 
Salvatore Ferragamo, пре-
ди да се отдаде на май-
чинството.

За себе си Мариана 
казва:

“Аз съм от тези луди 
майки, които решават да 

не скучаят, докато сменят 
памперси, а да учат. По-
ради тази причина запи-
сах “Психология”, а тази 
година паралелно и “Пси-
хотерапия”. Йога учител 
станах на инат, защото 
реших че ще изляза от 
този lockdown в по-до-
бра форма от тази, с ко-
ято влязох в пандемията. 
Обичам и да рисувам – 
когато ми е криво.”

Мариана е съпруга на 
Браян Роуз и негов “съ-
ветник в сянка”. Българ-
ката подкрепя съпруга си 
в неговото ново начина-
ние, а Роуз често се до-
питва до съпругата си по 
важни за кампанията въ-
проси.
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в бургас

Айтоски зет е кандидат 
за кмет на Лондон 

Рачков измери 
гърдите на Барби 
от Меден рудник

WWW.faragency.bg

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

смарт устройства

зА РЕКЛАМА
056 82 54 35
0878 424 698

Участник в „България 
търси талант“  

се отрече от Бургас

Въй, Въй!
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