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Такситата в Бургас поскъпват

ГЕРБ пЕчЕлят, слЕдвани 
от „има такъв наРод“

След воТа в БургаСка оБлаСТ

Силвия ШАТЪРОВА

ГЕРБ за пореден път спечелиха изборите в 
Бургаска област. Към 14.30 вчера бяха обра-
ботени 84,06% от секционните протоколи. От 
тях става ясно, че ГЕРБ взимат 25,85% от гла-
совете на избирателите. Резултат, който е поч-
ти изравнен с този в национален мащаб. На 
второ място след тях се нареждат „Има такъв 
народ“ с 16,19%. Третото място е за БСП с 
14,24. Веднага след тях са ДПС с 10,13%, след 
тях се нарежда „Демократична България“ със 
7,80%, „Изправи се! Мутри вън!“ също взимат 
немалък процент, който им позволява депу-
тат - 6,18%.

Ако нещата се запазят така, от втори МИР-
Бургас партиите ще имат следните мандати: 
ГЕРБ с пет мандата, три на ИТН, БСП с два, два 
ще има ДПС, един „Демократична България“ 
и един за „Изправи се! Мутри вън!“.

Депутатите, които най-вероятно ще видим в 
45-ото НС са: от ГЕРБ - Любен Дилов-син, Жечо 
Станков, който с преференции пренареди лис-
тата, Ивелина Василева, Деница Николова 
и Димитър Бойчев, от  ИТН- Ивайло Вълчев, 
Димитър Гърдев, Александър Марков. От БСП 
- инж. Петър Кънев и Тодор Байчев, който из-
мести от второто място Юлия Йоргова-Форд, 
но вчера следобед не бе сигурно дали и той 
няма да бъде изместен от Йордан Петков от 
Созопол. От ДПС в 45-о НС ще са Севим Али 
и Ешереф Ешереф, от Демократична България-
Ивайло Мирчев, който е възможно да влезе от 
София и да освободи място на втория Димитър 
Найденов и Живко Табаков от „Изправи се! 
Мутри вън“.

в „Черноморец“ 
бесни на съдията след 
дербито с „Марица“

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 9 април

Стр. 10

*Данни към 14:30 на 
05.04.2021 г. при  
обработени 84.06% СИК 
протоколи в РИК - Бургас
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Продължаваше предаването  

Дона МИТЕВА

Председателката на Ра-
йонната избирателна ко-
мисия Елка Стоянова вче-
ра коментира: „Бих казала, 
че за разлика от други гра-
дове, ние се справяме мно-
го по-добре. Работата вър-
ви ритмично. Няма сериоз-
ни проблеми“, коментира 
тя. Към 14 часа бяха обра-
ботени 81% от протоколи-
те.

Без емоции, уморени и 
почти на автопилот се дви-
жеха хората, добрали се  
до зала „Бойчо Брънзов“ в 
Бургас. Сред тях имаше хо-
ра от Поморие, от селата 
около Карнобат, Средец и 
Сунгурларе.

Всички бяха на мнение, 
че в залата  нещата се 
случват и му се вижда кра-

ят. Голяма част от тях оба-
че бяха прекарали в нощта 
– до към 1 часа в училища-
та, където са били секции-
те, и след това в автобуси 
на Морска гара.

„Зорът е да дойдем в за-
лата. Тук за час горе-долу 
се оправихме“, каза Тони 
Дионисова от Поморие, ко-
ято вече бе предала избор-
ните книжа и си отдъхваше 
пред залата. По нейни ду-
ми организацията като ця-
ло на изборите е на много 
ниско ниво и не й харесва. 
Тя си бе пуснала ден от-
пуск, за да може да се въз-
станови от огромното на-
прежение.

Много от участниците в 
тези избори прекараха на 
два сандвича, които са им 
били дадени още по време 
на изборите. А в автобуси-

те се оплакваха, че са били 
един до друг – без дистан-
ция и добро проветряване.

В залата бе установен 
някакъв ред, за който сле-
дяха от полицията и от об-
щинската служба УКОРС. 

Столовете на изчакващите 
бяха на дистанция, но това 
не пречеше те да се струп-
ват по седалките или пък 
прави.

Намерихме Маргарита 
Христова, от СИК на село 

Черница, седнала на сто-
ловете, да изчаква реда 
си, обнадеждена, че оста-
ва още малко време. Тя 
разказа, че първо са из-
чаквали в Сунгурларе и по-
сле в Бургас. Замисля се 
дали в бъдеще ще се вклю-
чи в изборния процес.

75-годишната Гинка Бо-
жилова изчакваше реда си 
на финалната права с ус-
мивка зад маската. Тя дой-
де от село Дюлево и бе ка-
тегорична, че има ред. 
„Който си е чел предвари-
телно добре указанията и 
си попълва стриктно про-
токола, няма проблем. При 
прегледа на нашия прото-
кол не бе открита нито ед-
на грешка, сега чакам вече 
да бъде въведен в компю-
търа“. 

Тя не скри, че не е вак-
синирана и у нея имаше 
някакъв страх от ковид, но 
пък е позитивно настрое-
на, че изборите трябва да 
се случат. „Не съм против 
ваксинацията – по-скоро 

П О К А Н А
На основание на чл.16, ал.1 от Закона за кооперациите /ДВ бр.13 

от 11.02.2003 г./ и чл.21 и 22 от Устава на Кооперация “ВККЧЗС-АЕ-
ТОС“ гр. Айтос, Управителният съвет на кооперацията Ви кани на ре-
довно Годишно отчетно изборно събрание за 2020 година, което ще се 
проведе на 23.04.2021 год. /петък/ от 17.00 часа в ресторант „Аетос“, 
гр. Айтос, ул. Гарова, при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на решения на Управителния съвет за приемане на 
нови и освобождаване на член- кооператори /по тяхна молба/.

2. Отчетен доклад на Управителният съвет за 2020 г.
3. Отчетен доклад на Контролният съвет за 2020 г.
4. Запознаване на Общото събрание с доклада на одитора за счето-

водната 2020 година.
5. Проект на Решения на Общото събрание.
6. Приемане на годишният финансов отчет за 2020 г.
7. Определяне на регистриран одитор съгласно чл.15, ал.4, т.3 от 

Закона за кооперациите /ДВ бр.13/11.02.2003 година/.
8. Доклад на мандатната комисия.
9. Вземане на решения от Общото събрание.
10. Избор на ръководни органи на кооперацията, Председател, Уп-

равителен съвет и Контролен съвет.

Материалите за Годишното отчетно изборно събрание:
- Баланс
- Отчет за приходи и разходи
- Отчет за паричния поток
- Отчет за собствения капитал
  са на разположение на всеки член кооператор желаещ да се за-

познае с тях, в сградата на кооперацията на ул. „Богориди“ № 6 в гр. 
Айтос от 14.04.2021 год.

При липса на кворум съгласно чл.17, ал.2 от Закона за коопераци-
ите /ДВ бр.13/2003 год./ и чл.24, ал.2 от Устава на кооперацията, съ-
бранието ще се проведе един час по- късно независимо от броя на 
присъстващите член кооператори на същото място.

При промяна на епидемичните мерки, затваряне на обществени за-
ли и заведения събранието ще бъде отложено и отново насрочено, за 
което ще бъдете допълнително уведомени. 

За справка тел./факс: 0558/ 2-27-49 и на адрес: гр. Айтос, ул. „Бо-
гориди“ № 6

22.03.2021 г.  Председател на К“ВККЧЗС-АЕТОС
гр. Айтос  Дянко Дянков 

О Б Я В Л Е Н И Е
Със Заповед № РД-10-85/02.04.2021г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, публикувана 

на интернет страницата на ДА ДДРВВЗ: www.statereserve.bg/bg/byuletin-za-prodazhbi/, 
е наредено прекратяване на тръжната процедура, открита със Заповед № РД-10-
61/23.03.2021г. на Председателя на ДА ДРВВЗ за провеждане на търг с явно наддава-
не за продажба на излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост, 
представляващи отпадъци от черни и цветни метали – скрап и бракувани автомобили 
за скрап, стопанисвани от ДА ДРВВЗ чрез ТД “Държавен резерв” (ТД ДР) - Пловдив, 
ТД ДР - Плевен,  ТД ДР - Бургас, ТД ДР - Варна и ТД ДР - Велико Търново.

Мотиви: Установено е, че е допусната грешка в пресмятането на общия сбор от по-
сочените количества отпадъци от черни метали – скрап, находящи се в СБ Образцов 
чифлик и СБ Габрово към ТД ДР – Велико Търново. Тази грешка е довела до невярно 
определяне на общата стойност на количеството отпадъци от черни и цветни метали, 
предмет на търга, и до невярно посочен размер на депозита за участие в търга. Посо-
чените обстоятелства създават възможност и предпоставки за опорочаване на тръж-
ната процедура при нейното провеждане.

Сумите по депозитите за участие в търга, внесени от кандидатите, ще бъдат възста-
новени по посочените от тях банкови сметки в 3 – дневен срок от издаване на запо-
ведта.

От комисиите спаха  
върху чували с книжа

Дона МИТЕВА

В секцията, намираща 
се в Генералното консул-
ство на Република Бълга-
рия в Одрин, Турция, де-
кларациите са се подпис-

вали пред комисията, за-
едно с протокола. От тази 
секция, заедно с още две 
други изискаха изрични 
указания от ЦИК по този 
въпрос. Това съобщи член 
на секционната комисия, 

специално за изданието, 
допълвайки, че по-голяма 
част от избирателите, до-
шли до урните, не са били 
в основните списъци.

По предварителни дан-
ни от Турция са били пода-
дени 20 845 заявления за 
гласуване, близо 6 хиляди 
повече в сравнение с из-
борите през 2017 г., когато 
подадените заявления на-
брояваха около 15 хиляди.

Списъкът, с който коми-
сиите разполагат, е по по-
стоянен адрес, а на една 
част от избирателите той е 
в България, а те живеят в 
Турция и не са подали за-
явление за гласуване по 
настоящ адрес, в чужбина 
или ако са подали то не е 
навреме. Дори голяма 
част от консулството в Од-
рин  гласува с деклара-
ции, както и членовете на 
СИК също.

Дона МИТЕВА

По обяд в изборния ден приклю-
чи обиколката си мобилната изби-
рателна комисия, която бе опреде-
лена за бургаския квартал „Меден 
рудник“. 

В необичайната обстановка на 
пандемия започна изборният ден 
за тримата членове на подвижната 
избирателна секция за карантини-
рани, която работи на територията 
на най-големия комплекс в Бургас 
– „Меден рудник“. 

Мобилните секции бяха оборуд-
вани с всички предпазни сред-
ства.

Секретарят й Христо Ахмед ко-
ментира по телефона, че са имали 
25 избиратели, локализирани на 
по-малко адреси. 

Избирателите са чакали появата 
на комисията. Гласуването е мина-
вало спокойно.

Техните колеги, които са били с 
локация по селата от oбщина Бур-
гас, са приключили час и половина 
по-късно своя обход.

Мобилната секция в „Меден рудник“ 
приключи работа още по обяд

В Одрин - голям 
интерес към избора 

за Народно събрание

Вчера предиобед

През нощта

Разстоянието се спазва все по-трудно
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Вестникът е носител на награ-
дата "Св.Константин Кирил Фи-
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

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

Михаил коЛЕВ

Някои от машините, с кои-
то можеше да се упражни 
правото на вот, дадоха леки 
дефекти. Немалко бургаз-
лии се оплакаха, че екранът 
им е „забил“ и не са могли 
да маркират на екрана, ко-
гато са гласували. Налагало 
се е да задържат повече и 
да натискат по-силно с 

пръст, за да бъде всичко 
както трябва и да могат да 
гласуват успешно. В социал-
ните мрежи като основна 
причина за това се изтъква-
ше дезинфекцията на маши-
ните, която се извършваше 
след гласуването от страна 
на всеки избирател.

ОУ „Елин Пелин“ бе едно 
от местата, където гласопо-
даватели се оплакаха от по-

добен проблем. Не при всич-
ки желаещи да гласуват в 
училището в „Меден рудник“ 
обаче го имаше този про-
блем. По-голямата част от 
тях заявиха, че без никакви 
пречки са дали вота си ма-
шинно, което става далеч 
по-бързо при попълването 
на бюлетина, а и няма въз-
можност гласът да бъде ма-
нипулиран или незачетен.

Георги РУсИноВ

При 100% обработени бюлетини: ГЕРБ с най-висок резултат в 
Приморско и царево

При 100% обработени бюлетини в морските общини Приморско и Царево ГЕРБ е 
хегемон в резултатите. В Приморско за тях са гласували 38.86% от хората. В Царево 
– 38.9%.

На двете места партията на Слави Трифонов е втора политическа сила. „Има такъв 
народ“ в Приморско записва резултат от 15.17%, а в Царево – 15%.

Трети и в двете общини са БСП. В Царево те отчитат малко по-висок резултат – 
12%. В Приморско – 10.86%.

Останалите резултати в Приморско са: „Изправи се! Мутри вън!“ – 9.97%, ДПС – 
5.35%, „Демократична България“ – 3.52%, ВМРО – 3.18%.

В Царево: „Демократична България“ – 8.2%, „Изправи се! Мутри вън!“ – 5.3% и „Во-
ля-НФСБ“ – 4.6%.

И в камено ГЕРБ са първи, следвани от БсП и „Има такъв 
народ“

В община Камено при 100% преброени бюлетини ГЕРБ излиза напред с разлика 
пред втория. Хората на Бойко Борисов взимат 37% от вота. БСП са втори с 22% под-
крепа от избирателите в общината. 

„Има такъв народ“ на Слави Трифонов получава 11.74% от гласовете на хората от 
община Камено. ДПС – 5.4%, а Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 5.36%

Ето и останалите: ВМРО – 5%, „Воля-НФСБ“ – 3.58%, „Демократична България“ – 
2.89%.

253 са невалидните бюлетини, съобщи за „Черноморски фар“ кметът Жельо Вар-
дунски.

В карнобат са готови с резултатите от изборите

В община Карнобат са готови с резултатите от изборите. 
И тук ГЕРБ/СДС са първи с 30% от вота на хората. Втора политическа сила са БСП 

с 25% от вота в общината. Хората на Слави Трифонов от „Има такъв народ“ тук са 
трета политическа сила за разлика от други общини, където изпреварват „червени-
те“. За тях са гласували 15% от гласоподавателите.

ГЕРБ – сДс - първа сила в община несебър

Повече от половината избиратели в община Несебър са упражнили правото си на 
глас.  

По предварителни, неофициални данни, на първо място в общината е ГЕРБ-СДС с 
общо 2325 гласа, втори е „Има такъв народ“ - 1560 гласа, а трети - БСП с 1417 гласа, 
пише nessebar-news.com

След тях се нареждат „Изправи се!Мутри вън!“, „Демократична България“, „Воля-
НФСБ“, „Възраждане“ и ДПС.

БсП е първа политическа сила единствено в созопол, 

сочат данни, с които „Черноморски фар“ разполага. За левицата там са гласували 
5931 души, за ГЕРБ - 1063, ИТН са получили 647, а ВМРО - 555 гласа, за ДБ са пусна-
ли своя глас370. “Изправи се! Мутри вън!” са с 265 гласа.

В сунгурларе: ГЕРБ – първи с малка разлика пред ДПс, БсП – 
трети

Паралелното преброяване на бюлетините от всички 31 секции в община Сунгурла-
ре показва, че ГЕРБ е първа политическа сила. За партията на Бойко Борисов са гла-
сували 1585 души в общината. Втори са ДПС с разлика от малко над 100 гласа зад 
ГЕРБ. Движението е подкрепено от 1462 гласоподаватели. 

Третата позиция е за БСП с 622 гласа. Партията на Слави Трифонов „Има такъв на-
род“ тук събира 393 гласа.

Патриотичните формации „Воля-НФСБ“ и ВМРО са пети и шести. За Валери Симе-
онов и Веселин Марешки гласа си са дали 137 души, докато за партията на Красимир 
Каракачанов са гласували 136-има. 

Коалицията „Изправи се! Мутри вън!“ взима 97 от гласовете в общината. Всички ос-
танали партии са с под 50 гласа.

В Малко Търново БсП втори

Резултатите при 100% обработени бюлетини в община Малко Търново показват, че 
и тук ГЕРБ е лидер. Партията събира 28% от вота на хората. 22% са подкрепили 
БСП. 

Трета политическа сила е „Има такъв народ“ с малко преднина пред ВМРО, които 
остават на четвърто място. Хората на Слави Трифонов взимат 9%, докато тези на 
Красимир Каракачанов – 8.8%.

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ печели 4.7% от вота в общината.
Активността в странджанската община бе 50.45%, съобщи за „Черноморски фар“ 

кметът Илиян Янчев. 

Таксата на то
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на бюлетините за Бургаска област

никой не ни разясни какви 
ваксини са подходящи – 
например за мен, като чо-

век с придружаващи забо-
лявания. Нямаше консул-
тация с лекар“, обяснява 

Божилова.
Голяма част от бургаските 

секции, които са най-близо 
до зала „Бойчо Брънзов“ 
поспаха в класните стаи, 
опрели глави на книжата.

Наша читателка ни из-
прати снимка, направена 
почти на разсъмване от 
своята секция.  В училище 
„Георги Бенковски“, което 
се намира почти до зала 
„Бойчо Брънзов“ са чакали 
от 11 часа  до 6.30, за да бъ-
дат извозени.

Докато политици, поли-
толози и медии се занима-
ват със сметки за следва-
щия парламент, тези хора  
- гръбнакът на изборите, се 
вълнуват единствено от то-
ва безпроблемно да преда-
дат документацията. 

„И това ще мине, да сме 
здрави“, е фразата, която 
се чуваше сред тях.

Елка Стоянова

Машини „забиха“ и 
затрудниха гласуването

Михаил коЛЕВ

Членове, председатели и 
секретари на СИК в Бурга-
ска област изразиха възму-
щението си от организация-
та на парламентарния вот. 
Часове наред те стояха в ав-
тобуси на Морска гара, къ-
дето в сградата на Конгрес-
ния център се брояха бюле-
тините. Някои от тях споде-
лиха, че в продължение на 
48 часа са им били предос-
тавени само два сандвича и 
бутилка минерална вода. Га-
ля Иванова от СИК в Царе-
во, както и нейни колеги от 
морското градче, са катего-
рични, че това са последни-
те избори, на които участ-
ват.

„Такова чудо никога не е 
било. За 48 часа сме получи-
ли само два сандвича и една 
бутилка вода. Оставени бя-
хме да се оправяме сами. 

Наблизо нямаше откъде да 
си вземем храна. Никой ни-
що не ни казваше като ин-
формация, само стояхме и 
чакахме. За нас изборите не 
приключват в рамките на 
ден. Започнахме подготов-
ката им в събота, не знаем 
кога ще дойде краят им“, до-
бави жената.

По нейни думи за предсто-
ящите президентски избори 
ще има проблем с набиране-
то на членове на СИК, зара-
ди голямото време без по-
чивка и липсата на каквито и 
да било условия за всички, 
ангажирани с протоколите 
около бюлетините. Това е 
отблъснало много от насто-
ящите й колеги в Бургаско. 

„Не знам за президент-
ските избори кого ще наме-
рят, за да им свърши тази 
работа. Трябват си хора за 
тази дейност, но не виждам 
кой ще се навие при тези ус-

ловия. Организацията сега е 
толкова слаба, че когато тук 
на място търсиха един от 
членовете на СИК, се оказа, 
че той бил в затвора. Сами 
може да си представите за 
какво става въпрос“, допъл-
ни тя.

В профила си във фейсбук 
Христо Бардуков от Созопол 
също алармира за пробле-
ма.

„Хората там са пред хума-
нитарна криза, не стига, че 
по пет пъти заради ковид-си-
туацията правихме промени 
в комисиите, сега и това. Не 
виждам как ще се навият хо-
ра за следващи избори“, за-
яви и общинският лидер на 
БСП Живко Господинов.

Вчера двама кметове - на 
Созопол Тихомир Янакиев и 
на Малко Търново Илиян Ян-
чев, отидоха да занесат хра-
на на членовете на секции-
те, докато чакат.

Членове на СИК бедстваха 
край Морска гара

За Айтос - четете на стр. 5



Ина ПЕТРОВА 

До 2 май такситата в 
Бургас трябва да вдигнат 
първоначалната си тарифа 
на 1,50 лв. Задължават ги на-
правени промени в Наредба 
34 за извършване на такси-
метров превоз. В момента в 
Бургас при потегляне с кли-
ент жълтите коли отчитат 
между 1,10 и 1,48 лева. Тези, 
които сега возят по-евтино, 
трябва да вдигнат доста по-
осезаемо цената. Докато 
при тези, които доближават 
цифрата 1,50 скокът ще е със 
стотинки.   

В наредбата, регламенти-
раща таксиметровата дей-
ност, е променен начинът на 
определяне на първоначал-
ната такса, като експерти се 
мотивират с ограничаване 
на нелоялната конкуренция 
в сектора. Според измене-
нията първоначалната такса 
на такситата трябва да бъде 
увеличена двойно от мини-
малната за километър про-
бег, определена за община-
та. В Бургас минималната 
цена за км е 0,75 лв., което 
означава, че новата тарифа 
трябва да е 1,50 лв. 

„Няма начин да не спа-
зим закона. Ние специал-
но возим на 1,48 лв., така че 
при нас няма да е същест-
вено увеличението. Другите 

цени не мога да кажа дали 
ще ги променим, зависи от 
конкурентната среда, ще се 
съобразя с пазара“, казва 
Любомир Ламбрев, управи-
тел на таксиметрова компа-
ния в морския град. Той при-
знава, че всичко поскъпва, 
а цените при тях не са пипа-
ни от 2 години. „Горивата се 

вдигнаха, минималната ра-
ботна заплата също, но в на-
шия бранш цените не се оп-
ределят от хората, които пе-
челят, а от хората, които се 
възползват от услугата“, по-
сочва още предприемачът. 

В момента дневната тари-
фа, на която неговата компа-
ния вози, е 0,99 лв. Тя е по 

средата на определените от 
Общината ценови параметри 
за км пробег. По наредба за 
Бургас границите са между 
0,75 до 1,30 лв. 

„Трябва да се повиши це-
ната, защото отдавна не е 
променяна. Освен това пан-
демията ни удари. Днес цял 
ден съм имал един клиент. 

Спадът в превозите на път-
ници е 80%, едва се оцеля-
ва вече“, казва шофьор на 
такси, пожелал анонимност. 
Неговата тарифа за км е 0,87 
лв. Според него трябва да 
се направи и подписка да 
се промени регламента да 
сменят колата на 15 годи-
ни. „Моята я купих нова, те-

глил съм кредит, сега изти-
чат тези години. Откъде да 
взема пари за нова“, пита 
риторично той. 

Дали ще се повишат цени-
те и при дневната и нощната 
тарифа зависи от решенията 
в бранша. Засега всеки из-
чаква, за да се ориентира в 
обстановката.
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Такситата в Бургас поскъпват

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-189/30.03.2021 г. на кмета на об-
щината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска соб-
ственост, а именно: ПИ №44094.2.981 по КККР на с. Лозенец, м. 
„Караагач“,  с площ от 1697 кв.м., с трайно предназначение-урба-
низирана, с АЧОС №1661/18.7.2013 г

  Начална тръжна цена – 149 336 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

воначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-

то на Община Царево до 15,00 ч. на 20.04.2021г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

21.04.2021г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

на Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен ети-
кет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер 
на депозит за участие -14933,60 лева -10 % от началната тръж-
на цена,  вносим по сметка на Община Царево-  ВG35 UNCR 
70003324008729, най-късно  до 20.04.2021г.

 Дата на отваряне на предложенията-22.04.2021г. , час - 10,30 
часа, място- заседателната зала в сградата на Общинска админи-
страция Царево.-

Оглед на  имота  ще се извършва по искане на кандидата след 
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до дата-
та на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

В изпълнение на Заповед № РД-01-195/30.03.2021 г. на Кме-
та на общината 

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура за провеждане на публичен търг с тайно над-

даване за отдаване под наем за срок от 10 г. на ПИ 00878.12.401 
по КК на гр. Ахтопол, с площ от 10,081 дка, с трайно предназна-
чение- земеделска.

ОПРЕДЕЛЯ следните задължителни условия за провеждане на 
търга:

- Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 121 лева 
без ДДС.;

 - Направените предложения не могат да бъдат по – мал-
ки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

Начин на плащане на наемната цена 
- в седмодневен срок от  влизане в сила  на заповедта за оп-

ределяне на участника, спечелил публичния търг с тайно наддава-
не, последният внася дължимата годишна наемна цена за първа-
та година. 

- за всяка следваща година наемната цена се заплаща до 30.04. 
на съответната текуща година.

Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-
то на Община Царево до 15,00 ч. на 16.04.2021г.

 Срок за подаване на предложенията за участие до 16.00 часа 
на 19.04.2021г.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие-12,10 лева,  вносим по сметка на Община Ца-
рево ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно  до 16.04.2021г.

Дата на отваряне на предложенията- 20.04.2021г., час-10,30 
часа, място- заседателната зала в сградата на фронт офиса на 
община Царево.

 Оглед на  имота  ще се извършва по искане на кандидат след 
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до дата-
та на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

В изпълнение на Заповед № РД-01-196/30.03.2021 г. на Кме-
та на общината 

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура за провеждане на публичен търг с тайно над-

даване за отдаване под наем за срок от 10 г. на ПИ 00878.12.402 
по КК на гр. Ахтопол, с площ от 9,857 дка, с трайно предназначе-
ние- земеделска.

ОПРЕДЕЛЯ следните задължителни условия за провеждане на 
търга:

- Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 119 лева 
без ДДС.;

 - Направените предложения не могат да бъдат по – мал-
ки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

Начин на плащане на наемната цена 
- в седмодневен срок от  влизане в сила  на заповедта за оп-

ределяне на участника, спечелил публичния търг с тайно наддава-
не, последният внася дължимата годишна наемна цена за първа-
та година. 

- за всяка следваща година наемната цена се заплаща до 30.04. 
на съответната текуща година.

Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-
то на Община Царево до 15,00 ч. на 16.04.2021г.

 Срок за подаване на предложенията за участие до 16.00 часа 
на 19.04.2021г.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие-11,90 лева,  вносим по сметка на Община Ца-
рево ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно  до 16.04.2021г.

Дата на отваряне на предложенията- 20.04.2021г., час-10,15 
часа, място- заседателната зала в сградата на фронт офиса на 
община Царево.

 Оглед на  имота  ще се извършва по искане на кандидат след 
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до дата-
та на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-191/30.03.2021 г. на кмета на об-
щината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска соб-
ственост, а именно: ПИ №32514.501.214 по КККР на с. Изгрев,  с 
площ от 440 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с АЧОС 
№2120/01.02.20210 г

  Начална тръжна цена – 18040 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

воначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-

то на Община Царево до 15,00 ч. на 20.04.2021г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

21.04.2021г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

на Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен ети-
кет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие 1804 лева -10 % от началната тръжна цена,  вно-
сим по сметка на Община Царево-  ВG35 UNCR 70003324008729, 
най-късно  до 20.04.2021г.

 Дата на отваряне на предложенията-22.04.2021г. , час-11,00 
часа, място- заседателната зала в сградата на Общинска админи-
страция Царево.-

Оглед на  имота  ще се извършва по искане на кандидата след 
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до дата-
та на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-193/30.03.2021 г. на кмета на об-
щината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска соб-
ственост, а именно: ПИ №48619.506.275 по КККР на гр. Царево, 
с площ от 1163 в.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с 
АЧОС №2100/20.8.2020 г

Начална тръжна цена – 23260 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

воначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-

то на Община Царево до 15,00 ч. на 20.04.2021г. 
Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

21.04.2021г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

на Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен ети-
кет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие -2326 лева -10 % от началната тръжна цена, вно-
сим по сметка на Община Царево- ВG35 UNCR 70003324008729, 
най-късно  до 20.04.2021г.

Дата на отваряне на предложенията-22.04.2021г., час - 
10,00часа, място- заседателната зала в сградата на Общинска ад-
министрация Царево.-

Оглед на  имота ще се извършва по искане на кандидата след 
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до да-
тата на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-192/30.03.2021 г. на кмета на об-
щината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска соб-
ственост, а именно: ПИ №48619.505.643 по КККР на гр. Царево,  
с площ от 290 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с 
АЧОС №2119/20.1.2021 г

  Начална тръжна цена – 18270 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

воначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-

то на Община Царево до 15,00 ч. на 20.04.2021г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

21.04.2021г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

на Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен ети-
кет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на де-
позит за участие -1827 лева -10 % от началната тръжна цена,  вно-
сим по сметка на Община Царево-  ВG35 UNCR 70003324008729, 
най-късно  до 20.04.2021г.

 Дата на отваряне на предложенията-22.04.2021г., час - 10,15 
часа, място- заседателната зала в сградата на Общинска админи-
страция Царево.-

Оглед на  имота  ще се извършва по искане на кандидата след 
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до дата-
та на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-190/30.03.2021 г. на кмета на об-
щината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска соб-
ственост, а именно: ПИ №32514.501.51 по КККР на с. Изгрев, с 
площ от 676 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с АЧОС 
№1986/7.11.2019 г

Начална тръжна цена – 29068 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

воначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-

то на Община Царево до 15,00 ч. на 20.04.2021г. 
Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

21.04.2021г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

на Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен ети-
кет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер 
на депозит за участие -2906,80 лева -10 % от началната тръж-
на цена, вносим по сметка на Община Царево- ВG35 UNCR 
70003324008729, най-късно  до 20.04.2021г.

Дата на отваряне на предложенията-22.04.2021г. , час - 10,45 
часа, място- заседателната зала в сградата на Общинска админи-
страция Царево.-

Оглед на  имота ще се извършва по искане на кандидата след 
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до дата-
та на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24



Избирателната активност в община Айтос към 20 
часа беше 43%. От общо 27 963 гласоподаватели по 
списък, до урните отидоха 11 824 избиратели. Бро-
ят на недействителните бюлетини е 401, на дейст-
вителните - 11 423.

ГЕРБ-СДС е първа политическа сила в община 
Айтос с 3616 гласа или 31.6% от гласовете на изби-
рателите. Второ място в класирането заема ДПС 
с 24,1% и 2758 гласа. Трета е „БСП за България“ с 
13.3% и доверие от 1524 гласа. Четвърта полити-
ческа сила в община Айтос с 10.4% и 1192 гласа е 
"Има такъв народ" на Слави Трифонов.

„Демократична Българя“ печели 3.4% в Айтос с 
391 гласа, следвана от „Изправи се! Мутри вън!“ с 
3.3% и подадени 381 гласа.

ПП „Републиканци за България“ получиха 342 гла-
са и 2.9% доверие, Патриотична коалиция - „Воля и 
НФСБ“ приключиха вота с резултат 2.7% и 311 гла-
са. За „ВМРО - Българско национално движение“ 
са гласували 230 избиратели - 2%.

Следват БНО с 1.46% и 167 гласа и „Възраждане“ 
с 1.40% и 161 гласа. В дъното са „Атака“ - 0.37% и 
43 гласа и ПП АБВ - 0.14% и 16 гласа.

„Не подкрепям никого“ е решение на 118 избира-
тели - 1.03% от гласовете. За други партии са гла-
сували 173-ма - 1.51%.

СПОКОЕН ИЗБОРЕН ДЕН В АЙТОС

Гражданите на община Айтос гласуваха в 51 из-
бирателни секции за народни представители в 45-о 
Народно събрание на 4 април. СИК 51 беше ситуи-
рана в МБАЛ-Айтос за пациентите на стационара, в 
СИК 47 вота си упражниха обитателите на Дома за 
стари хора. Две подвижни избирателни урни в СИК 
52 и СИК 53 осигуряваха вота на хората под каран-
тина. 46 бяха карантинираните, които подадоха за-
явления да гласуват, до крайния срок - 31 март.

По списък 27 784 са избирателите в община Ай-

тос, 44 специализирани машинни устройства бяха 
монтирани в СИК-овете. Машини нямаше само в 
най-малките населени места с предимно възраст-
но население.

Изборният ден започна в 7.00 часа в 32 секции в 
града и в 19 в населените места. Предвид броя на 
избирателите, в селата Карагеоргиево, Тополица 
и Мъглен имаше по две секции. 

Към 10.00 часа избирателната активност в община 
Айтос беше най-ниската за област Бургас - 5.4%.

КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ: „ГЛАСУВАМ ЗА 
БЪДЕЩЕТО НА АЙТОС“

Точно в 10 часа в СИК 10 в СУ "Христо Ботев" 
гласува кметът на община Айтос Васил Едрев. "Ка-
къвто и да е изборът, аз винаги гласувам за бъде-
щето на Айтос - за повече проекти, за повече ас-
фалтирани улици и пътища, за благоустроени пар-
кове и градини, спортни съоръжения, за по-добри 
условия, в които да растат и да се обучават деца-
та на община Айтос. За това дадох моя глас и на 
тези избори", заяви кметът веднага щом упражни 
правото си на глас по традиционния начин - с хар-
тиена бюлетина.

СПАЗЕНИ БЯХА 
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ 

НП видя, че в 6-те СИК-
ове в СУ "Христо Ботев" 
стриктно се спазваха 
противоепидемичните 
мерки. Спазваше се от-
стоянието между чака-
щите, членовете на ко-
мисиите посрещаха из-
бирателите с маски и 
ръкавици, с достатъчно 
количество маски и де-
зинфектанти бяха снаб-
дени всички секции. Ма-
шините и плотовете се 
дезинфекцираха перио-
дично, секциите се про-
ветряваха.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК 51 ВЛЯЗОХА  
В БОЛНИЦАТА БЕЗ СТРАХ

Към 11.00 часа, 
за 100% избира-
телна активност в 
СИК 51, ситуира-
на в МБАЛ-Айтос, 
съобщи председа-
телят на комисия-
та Милен Георги-
ев. "С уговорката, 
че броят на изби-
рателите варира. 
Сутринта приехме 
още двама паци-
енти, остана едно 
болнично легло, 
което всеки мо-
мент ще бъде за-
ето. Тук цари спо-
койствие, ситуа-
цията е под кон-
трол", заяви Геор-
гиев, доволен от 
добре свършена-
та работа.

След всеки гласувал, урната се облъчва с UV лам-
па за дезинфекция, заради контакта с болните, съ-
общи още от болницата екипът на смелчаците.

КАРАНТИНИРАНИТЕ  
ГЛАСУВАХА ДО ОБЯД

При 18,14% за страната, 17.8% беше избирателна-
та активност в община Айтос към 12.00 часа. Дру-
гата новина към този час - и двете подвижни изби-
рателни секции №52 и №53 определени за каран-
тинирани граждани, отчетоха сто процента избира-
телна активност. Всички граждани под карантина, 
подали заявление в Общината, вече са гласували, 
потвърдиха и от организационния екип на Общин-
ска администрация - Айтос.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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ГЕРБ категорично изпреварва ДПС в Айтос,  
БСП е трета пред „Има такъв народ“ 

Изборите за народни представители на 4.04.2021 г. в община Айтос

Храбрите членове на болничната секция

Точно в 12 часа - опашка пред СИК13
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Успех за Вапцаровци на Националното 
състезание „IT Знайко“  

Вапцаровските ученици, ко-
ито се класираха успешно на 
първи кръг на Националното 
състезание „IT Знайко“, участ-
ваха и на втори кръг, който се 
проведе през м. март т.г., като 
СУ "Никола Й. Вапцаров" беше 
областен пункт. Учениците по-
казаха добри умения в облас-
тта на информационните тех-
нологии. Ето и фаворитите:
Категория "Програмист":
Емир Юмеров - IVб - група С
Категория "ИТ":
Екип "Генгер" - група А:

Акифе Чауш - IXб
Селин Юзеир - IXб
Шевкет Шевкетов - IXб - гру-
па А
Екип "Дигитални знайковци" - 
група А :
Иванина Радева - VIIIб
Андреа Стоянова - VIIIб
Стиляна Копринкова - VIIIб - 
група А
Екип "Първите деца в космо-
са" - група В:
Елиф Мехмед - Vв

Емел Селим - Vв
Мехмед Мехмед - VIа - гру-
па В
Стоян Тончев - VIIа - група В
Серкан Мюмюн - IVб - гру-
па С
Тургай Исмаил - Vа - група С
Алев Феимова - Vа - група С

Поздравления за участници-
те и техните учители по инфор-
мационни технологии и компю-
търно моделиране Пенка Спа-
сова, Мария Филипова и Жа-
смина Проданова.

ЗАПОВЕД
№ РД-08-249

гр. Айтос, 02.04.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за мест-
ното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собстве-
ност, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и чл. 45, ал.1 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество, във връзка с Решение 
№ 225, вписано в протокол № 17, т.25 от ДР на заседа-
ние на ОбС – Айтос, проведено на 25.02.2021г. 

ЗАПОВЯДВАМ:
I. Откривам процедура за провеждане на публич-

ни търгове с явно наддаване за продажба на недви-
жими имоти - частна общинска собственост, пред-
ставляващи:

1. ПИ № 184, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 3892 кв.м, пета 
категория, начин на трайно ползване – нива, при гра-
ници на имота: Дере, ПИ № 185, ПИ №191, ПИ №192, 
ПИ №196, ПИ №197, ПИ №204, Път, актуван с АОС № 
5698/29.01.2021г. 

Начална тръжна цена 8333,00 лв. /осем хиляди 
триста тридесет и три лева/.

2. ПИ № 413, находящ се в землището на гр. Айтос, 
м. „Слънчева лъка”, с площ от 1107 кв.м, шеста ка-
тегория, начин на трайно ползване – нива, при грани-
ци на имота: ПИ №442, ПИ №412, Път, ПИ №414, ак-
туван с АОС № 5694/28.01.2021г.

Начална тръжна цена 2307,00 лв. /две хиляди трис-
та и седем лева/.

3. ПИ № 654, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 1124 кв.м, пета 
категория, начин на трайно ползване – нива, при гра-
ници на имота: Път, ПИ № 655, Път, Път, актуван с АОС 
№ 5693/28.01.2021г.

Начална тръжна цена 2406,00 лв. /две хиляди че-
тиристотин и шест лева/.

4. ПИ № 667, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 1006 кв.м, пета 
категория, начин на трайно ползване – нива, при гра-
ници на имота: ПИ № 658, ПИ №666, ПИ № 676, ПИ № 
668, актуван с АОС № 5692/28.01.2021г.

Начална тръжна цена 2154,00 лв. /две хиляди сто 
петдесет и четири лева/.

5. ПИ № 1149, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 1094 кв.м, пета 
категория, начин на трайно ползване – нива, при гра-
ници на имота: Път, Дере, ПИ №1148, Път, актуван с 
АОС № 5691/28.01.2021г.

Начална тръжна цена 2342,00 лв. /две хиляди трис-
та четиридесет и два лева/.

6. ПИ № 1193, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 1111 кв.м, чет-
върта категория, начин на трайно ползване – нива, при 
граници на имота: ПИ №1185, ПИ №1186, ПИ №1187, 
ПИ №1192, ПИ №1214, ПИ №1198, Път, актуван с АОС 
№ 5690/28.01.2021г.

Начална тръжна цена 2458,00 лв. /две хиляди че-
тиристотин петдесет и осем лева/.

7. ПИ № 279, находящ се в землището на гр. Айтос, 
м. „Провадийско шосе”, с площ от 918 кв.м, шеста 
категория, начин на трайно ползване – нива, при гра-
ници на имота: ПИ №260, ПИ №278, Път, ПИ №280, ак-
туван с АОС № 5695/28.01.2021г.

Начална тръжна цена 1905,00 лв. /хиляда девет-
стотин и пет лева/.

8. ПИ № 788, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Провадийско шосе ”, с площ от 2066 кв.м, 
четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, 
при граници на имота: ПИ №747, ПИ №789, ПИ №792, 
ПИ №793, ПИ №794, ПИ №795, ПИ №787, ПИ №786, 
актуван с АОС № 5696/28.01.2021г.

Начална тръжна цена 4553,00 лв. /четири хиляди 
петстотин петдесет и три лева/.

9. ПИ № 439, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Набожната къща ”, с площ от 851 кв.м, чет-
върта категория, начин на трайно ползване – нива, при 
граници на имота: ПИ №438, Път, ПИ №440, ПИ №447, 

актуван с АОС № 5699/29.01.2021г.
Начална тръжна цена 1883,00 лв. /хиляда осем-

стотин осемдесет и три лева/.
Посочените начални тръжни цени са без ДДС (осво-

бодена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка 
върху добавената стойност).

II.Търговете да се проведат на 23.04.2021г. от 
11:00ч. в малката заседателна зала на Община Ай-
тос, ул.”Цар Освободител” № 3.

III. Определям стъпка на наддаване – 10% от начал-
ната тръжна цена, за всеки отделен имот.

IV. Определям депозит за участие - 10 % от 
началната тръжна цена, за всеки отделен имот, 
вносим в брой в касата на Община Айтос (стая № 
10), или по банков път по сметка на общината BG 
27BUIN95613300447527, BIG-BUINBGSF в „Алианц 
Банк България”, в срок до 12:00 ч. на 22.04.2021г. 
При внасяне на депозит по банков път, средствата 
следва да са постъпили по сметка на общината до 
12:00 ч. на 22.04.2021г.

V.Утвърждавам 9/девет/ комплекта тръжна доку-
ментация за провеждането на търга, съдържащи след-
ните документи:

1. Копие от Заповедта за откриване на тръжна про-
цедура

2. Заявление за участие- приложение №1
3. Декларация за оглед-приложение №2
4. Декларация за условията на търга- приложе-

ние №3
5. Декларация за съгласие за събиране, използване 

и обработване на лични данни - приложение №4
6. Тръжни условия
7. Копие от Акт за общинска собственост
8. Копие от скица на имота
9. Договор за продажба /проект/
VI. Закупуването на тръжната документация на 

стойност 30.00 лв. без ДДС да става в Центъра за ус-
луги и информация на гражданите в Община Айтос до 
16:00 часа на 21.04.2021г. 

VII. Кандидатите следва да представят в запечатан 
непрозрачен плик до 12:00 часа на 22.04.2021г. в 
Центъра за услуги и информация на гражданите, след-
ните документи:

-заявление за участие- приложение №1
-декларация за оглед-приложение №2
-декларация за условията на търга- приложение 

№3
-декларация за съгласие за събиране, използване и 

обработване на лични данни - приложение №4
- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
-нотариално заверено пълномощно – ако участникът 

не присъства лично на търга. Допустимо е пълномощно-
то да не се постави в плика, а да се предаде на коми-
сията на нейното заседание. На комисията се предос-
тавя оригинал или заверено за вярност копие, като в 
този случай оригиналът се показва за сверка;

VIII. До участие в търга се допускат физически и 
юридически лица. Върху плика, в който кандидатът е 
поставил необходимите документи за участие в търга, 
се записва обекта на търга, наименованието на кан-
дидата и ако е юридическо лице се записва и ЕИК на 
фирмата.

IX. Оглед на имотите може да се извърши все-
ки работен ден до 12:00 часа на 22.04.2021г., след 
представяне на документ за закупена тръжна доку-
ментация и предварителна заявка най-малко един ден 
преди датата на огледа.

X. Начин на плащане - в 14 - дневен срок от вли-
зане в сила на заповедта за спечелил участник, спе-
челилият кандидат следва да внесе пълната сума и 
дължимите данъци и такси, и да се яви за сключва-
не на договор.

Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен 
приятел”, електронната страница на Община Айтос и да 
се постави на информационното табло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на 
отдел „Общинска собственост”.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 77 45, 
0558/2 57 81

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

 
З А П О В Е Д 
№ РД-08-250

гр. Айтос, 02.04.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМС-
МА, чл.14, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост, чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, 
т.1 от Наредба за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество, във 
връзка с Решение №198 на Общински съвет Ай-
тос, обективирано в Протокол № 16 от заседание 
на ОбС-Айтос, проведено на 29.01.2021г., 

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедури за провеждане на пуб-

лични търгове с явно наддаване за отдаване под 
наем, за срок от 3 години, на обекти – частна об-
щинска собственост, за продажба на плодове, 
зеленчуци, разсади, семена, мед-пчелни проду-
кти и други селскостопански продукти от расти-
телен произход, представляващи:

1.1 Закрита сергия /павилион/ №7, с площ 
5,60 кв.м, находяща се в общински зеленчуков 
пазар – гр. Айтос

- Дата и час на търга – 23.04.2021г. от 10:00 ч. 
в малката заседателна зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена –22.40 лв. 
/двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ 
без ДДС.

- Стъпка за наддаване – 1.50 лв. /един лев и 
петдесет стотинки/ без ДДС.

- Депозит за участие – 2.24 лв. /два лева 
и двадесет и четири стотинки/, който се вна-
ся в касата на Общината /стая №10/ или по 
банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 12:00ч. на 22.04.2021г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата следва да са 
постъпили по сметка на общината до 12:00ч. 
на 22.04.2021г.

1.2 Закрита сергия /павилион/ №12, с площ 
4,40 кв.м, находяща се в общински зеленчуков 
пазар – гр. Айтос

- Дата и час на търга – 23.04.2021г. от 10:15ч. 
в малката заседателна зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена –17.60 лв. /
седемнадесет лева и шестдесет стотинки/ без 
ДДС.

- Стъпка за наддаване – 1.50 лв. /един лев и 
петдесет стотинки/ без ДДС.

- Депозит за участие – 1.76 лв. /един лев 
и седемдесет и шест стотинки/, който се вна-
ся в касата на Общината /стая №10/ или по 
банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 12:00ч. на 22.04.2021г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата следва да са 
постъпили по сметка на общината до 12:00ч. 
на 22.04.2021г.

1.3 Закрита сергия /павилион/ №16, с площ 
4,40 кв.м, находяща се в общински зеленчуков 
пазар – гр. Айтос

- Дата и час на търга – 23.04.2021г. от 10:30ч. 
в малката заседателна зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена –17.60 лв. /
седемнадесет лева и шестдесет стотинки/ без 
ДДС.

- Стъпка за наддаване – 1.50 лв. /един лев и 
петдесет стотинки/ без ДДС.

- Депозит за участие – 1.76 лв. /един лев 
и седемдесет и шест стотинки/, който се вна-
ся в касата на Общината /стая №10/ или по 
банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 12:00ч. на 22.04.2021г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата следва да са 
постъпили по сметка на общината до 12:00ч. 
на 22.04.2021г.

2.За обезпечаване изпълнението на задълже-
нията по договора за наем определям парична га-
ранция в размер на една месечна наемна вноска, 
достигната на търга, която се внася преди сключ-
ване на договора. Внесената парична гаранция 

след изтичане на срока на договора се освобож-
дава, като не се начислява лихва.

3.Утвърждавам по1 /един/ комплект тръжна 
документация за всеки отделен имот за провеж-
дане на търга, съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие - приложение №1; 
- Декларация за оглед на имота – приложе-

ние №2
- Декларация за условията на търга и проек-

то-договора – приложение №3;
- Декларация за съгласие за събиране, из-

ползване и обработване на лични данни – при-
ложение №4;

- Тръжни условия;
- Копие от схема за разположение на обек-

та;
- Договор за наем /проект/;
Тръжната документация е на стойност 30.00 

лв./тридесет лева/ без ДДС, която се закупува 
до 16:00ч. на 21.04.2021г. в Центъра за услуги 
и информация на гражданите.

4. Кандидатите следва да представят в запеча-
тан непрозрачен плик до 12:00ч. на 22.04.2021г. 
в Центъра за услуги и информация на граждани-
те към общината следните документи:

4.1. Заявление за участие в търга - прило-
жение №1; 

4.2. Декларация за оглед на имота - прило-
жение №2;

4.3. Декларация за условията на търга и про-
екто-договора - приложение №3;

4.4. Декларация за съгласие за събиране, из-
ползване и обработване на лични данни - при-
ложение №4;

4.5. Документ за внесен депозит;
4.6. Документ за закупена тръжна докумен-

тация;
4.7. Документ за регистрация за земеделски 

производител - в случаите, когато кандидатът е 
физическо лице;

4.8.Пълномощно с нотариална заверка на под-
писа, когато се участва чрез пълномощник. До-
пустимо е пълномощното да не се постави в пли-
ка, а да се предаде на комисията на нейното за-
седание. На комисията се предоставя оригинал 
или заверено за вярност копие, като в този слу-
чай оригиналът се показва за сверка.

5. До участие в търга ще се допускат физиче-
ски лица, регистрирани като земеделски произ-
водители или юридически лица. Върху плика, в 
който кандидатът е поставил необходимите до-
кументи за участие в търга се записва обекта на 
търга, наименованието на кандидата и ако е юри-
дическо лице се записва и ЕИК на фирмата.

6. Оглед на имотите да се извършва всеки ра-
ботен ден до 12:00ч. на 22.04.2021г. с предста-
вител на Общината след представяне на плате-
жен документ за закупена тръжна документация 
и предварителна заявка.

7. Начин на плащане: в 14-дневен срок от вли-
зане в сила на заповедта за спечелил участник 
и преди подписването на договора спечелилият 
кандидат следва да внесе един месечен наем с 
ДДС и една гаранция по изпълнение на догово-
ра в размер на един месечен наем.

8. В 7- дневен срок от сключване на договора 
наемателят следва да представи застрахователна 
полица за сключена застраховка, включително 
срещу природни бедствия и земетресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вест-
ник „Народен приятел”, електронната стра-
ница на Община Айтос и да се постави на 
информационното табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще 
упражнявам лично.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 
40 или в ЦУИГ на Общината. 

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СУ "Никола Вапцаров" - Айтос
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По-висока избирателна активност в селата

Община Айтос, съвместно 
с „Елтехресурс” АД, органи-
зират  събирането и извоз-
ването на излязло от употре-
ба електрическо и електрон-
но оборудване (ИУЕЕО) от те-
риторията на общината.

Гражданите могат да се 
освободят от неработещите 
електроуреди, като подадат 
предварително заявка за из-

возване на единен телефонен 
номер – 0 800 14 100 или на     
e-mail: order@makmetal.eu.

Заявки могат да се пода-
ват всеки работен ден. Об-
служването на подадените 
заявки за извозването на 
ИУЕЕО се извършва от мо-
билен екип на акционерното 
дружество, в удобна за две-
те страни дата. 

ОБЩИНА АЙТОС
УСЛУГА "СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА 

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 
ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ" 

Заявки за извозване - на единен 
телефонен номер – 0 800 14 100

Успех за Вапцаровци на Националното 
състезание „IT Знайко“  

Преди обяд в село Тополица очакваха над 80% из-
бирателна активност.  Вирусът не пречел на местни-
те да стигнат до избирателните урни в двете СИК в 
селото, в движение заяви млада дама, член на една 
от комисиите. Членовете на СИК не се притеснява-
ха за изборните протоколи. "Не е трудно, ще отнеме 
малко повече време", категорична беше дамата.

В Тополица избирателите по списък са 852, но не-
малко от тях работят зад граница. Рано сутринта за 
час и половина бяха гласували над 120 души. Една 
шеста от тях - машинно. 

И в Карагеоргиево гласуваха ударно. Кметът Ме-
тин Латифов изпрати снимки, за да се похвали с 
активността на местните и добрата организация на 
вота в селото.

В СИК 7 и 8 в ДГ "Радост" - Айтос комисиите обяс-
ниха, че нямат никакви проблеми с машинното гла-
суване, въпреки че ги дезинфекцират след всеки гла-
соподавател. "Ние гласувахме машинно, става за ми-
нута без проблеми", почти в един глас заявиха чле-
новете на СИК 7."И при нас на тъчскрийна нищо му 
няма, въпреки че нонстоп дезинфекцираме. И въз-
растни, и млади гласуват машинно", категорични 

бяха и в СИК 15.

При 41,32% за Бургаска 
област към 17 часа се ока-
за, че избирателната ак-
тивност в Айтос е отново 
най-ниска - 37.07%. Най-
активни бяха в с. Пещер-
ско - при 575 избиратели, 
до 17 часа бяха гласува-
ли над 400.

Малкото сканирани про-
токоли, публикувани пре-
ди обед на 5 април пока-
заха висока избирателна 
активност в малките насе-
лени места Зетьово, Рак-
линово, Дрянковец, Съди-
ево и Лясково.

Още за Избори 2021 - в следващия брой на 
НП.

НП

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос напомня на гражданите, че е строго 
забранено изхвърлянето на едрогабаритни отпа-
дъци до контейнерите за битови отпадъци - легла, 
дивани, матраци, дюшеци, строителни материали, ста-
ри гуми и дограма, излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване и др.

На нарушителите ще бъдат съставени актове.
Нуждаещите се от повече информация, могат да 

се свържат със Старши експерт Катя Иванова, Еко-
лог в Община Айтос на тел. 0897/ 992 321.

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. Кооперация “ВККЧЗС- АЕТОС“- гр. Айтос

гр. Айтос, ул. „Богориди“ № 6, тел./факс 0558 2 27 49
Email: vzka_aetos@mbox.contact.bg

П О К А Н А
На основание на чл.16, ал.1 от Закона за кооперациите /ДВ бр.13 от 

11.02.2003 г./ и чл.21 и 22 от Устава на Кооперация “ВККЧЗС-АЕТОС“ гр. 
Айтос, Управителният съвет на кооперацията Ви кани на редовно Годиш-
но отчетно изборно събрание за 2020 година, което ще се проведе на 
23.04.2021 год. /петък/ от 17.00 часа в ресторант „Аетос“, гр. Айтос, ул. 
Гарова, при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на решения на Управителния съвет за приемане на 
нови и освобождаване на член- кооператори /по тяхна молба/.

2. Отчетен доклад на Управителният съвет за 2020 г.
3. Отчетен доклад на Контролният съвет за 2020 г.
4. Запознаване на Общото събрание с доклада на одитора за счето-

водната 2020 година.
5. Проект на Решения на Общото събрание.
6. Приемане на годишният финансов отчет за 2020 г.
7. Определяне на регистриран одитор съгласно чл.15, ал.4, т.3 от За-

кона за кооперациите /ДВ бр.13/11.02.2003 година/.
8. Доклад на мандатната комисия.
9. Вземане на решения от Общото събрание.
10. Избор на ръководни органи на кооперацията, Председател, Упра-

вителен съвет и Контролен съвет.
Материалите за Годишното отчетно изборно събрание:
- Баланс
- Отчет за приходи и разходи
- Отчет за паричния поток
- Отчет за собствения капитал
  са на разположение на всеки член кооператор желаещ да се запоз-

нае с тях, в сградата на кооперацията на ул. „Богориди“ № 6 в гр. Айтос 
от 14.04.2021 год.

При липса на кворум съгласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите 
/ДВ бр.13/2003 год./ и чл.24, ал.2 от Устава на кооперацията, събрание-
то ще се проведе един час по- късно независимо от броя на присъства-
щите член кооператори на същото място.

При промяна на епидемичните мерки, затваряне на обществени зали 
и заведения събранието ще бъде отложено и отново насрочено, за което 
ще бъдете допълнително уведомени. 

За справка тел./факс: 0558/ 2-27-49 и на адрес: гр. Айтос, ул. „Бого-
риди“ № 6

22.03.2021 г.  Председател на К“ВККЧЗС-АЕТОС
гр. Айтос  Дянко Дянков 

ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН

П О К А Н А

   На основание чл.16, ал.1 от Закона за кооперациите, във връзка с 
чл.26, ал.1 и 2 от Устава на кооперацията Управителния съвет на

ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН
СВИКВА

Годишно Отчетно Изборно Събрание на кооперацията, което ще 
се проведе на 17.04.2021 год. от 09,00 часа в ЧИТАЛИЩЕТО с. Мъг-
лен, общ. Айтос при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и освобождаване на член кооператори.
Док. Мариан Пеев
2.Доклад на УС на ЗКПУ „Мъглен“ с. Мъглен за 2020 год.
Док. Мариян Пеев
3.Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 год.
Док. Ив. Димитрова
4.Доклад на Контролния съвет на ЗКПУ „Мъглен“ с. Мъглен за 2020 

год.
Док. Димитър Которов
5.Освобождаване на председателя на кооперацията, УС и КС от от-

говорност за едногодишната им дейност.
Док. Мариян Пеев
6.Вземане на решение от Общото събрание като упълномощава УС 

и Председателя на кооперацията за сключване на договори за сделки 
и кредити с ДФЗ, Разплащателна агенция, Банки, Юридически и фи-
зически лица и други, за Закупуване на ЗЕМЯ и ДМА, включително и 
срещу ипотекиране на недвижими имоти.

Да учредява обезпечения по кредити със залози и ипотеки с ДМА.
Док. Мариян Пеев
7.Избор на председател на кооперацията.
8.Избор на Управителен и Контролен съвет.

При липса на кворум, на основание чл.17, ал.2 от ЗК събранието 
ще се проведе един час по- късно от 10 часа, на същото място и при 
същия Дневен ред, независимо от броя на присъстващите член- ко-
оператори.

УС на ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН
Телефон за връзка: 05536/ 2288

Продължава от стр. 1

В Тополица не се уплашиха от вируса

В една от избирателните секции в Карагеоргиево

В СИК 15

Медицинска лаборатория ЛИНА 
предлага на своите пациенти шест нови профилактични кампа-

нии с изследвания на преференциални цени. Те важат до края на 
април 2021 г. в самостоятелните й филиали в областите: Бургас, 
Варна, Ямбол и Сливен. За кампаниите не е необходимо направ-
ление от лекар или записване на час.

Проби за PCR тестове се вземат в град Айтос, на ул. „Рай-
на Княгиня” №2;

PCR тестът остава най-надеждното изследване за доказване на 
COVID-19. До края на април то е на намалена цена от 90 лв. на 
80 лв. Резултатът е готов до 24 часа. По желание на пациента, той 
може да бъде на английски език и да е придружен със сертификат 
също на английски, необходим при пътуване. 

Тъй като ЛИНА е одобрена от Министерството на здравеопаз-
ването за доказване на COVID-19, нейните тестове се признават в 
чужбина. Резултатът и сертификатът се получават на място, в рам-
ките на работното време на лабораторията.

За улеснение на гражданите, Община Айтос и об-
щинското търговско дружество "Айтос - Автотранспорт" 
ЕООД организират всяка събота безплатен транспорт 
до Гробищния парк, от 3 април до Архангелова задуш-
ница 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.

Безплатно до Гробищния 
парк в събота



Скъпи приятели, 
7 април е денят, в който се 

покланяме на ангелите в бели 
престилки с признателност и с 
вярата, че докато ги има, има 
надежда за всички нас... 

Не, те не са създанията от 
приказките - в бели коприне-
ни одежди и със златни криле. 
Те по-скоро са воини - на ми-
лосърдието. В гащеризони, със 
скафандри, маски, ръкавици... 
Но също като ангелите носят 
светлината, обичта, силата и 
изцелението. Дори не вижда-
те лицата им, но усещате под-
крепата, утехата, благословия-
та... Защото няма по-благород-
на професия от лекарската. И 
няма мисия по-съдбовна и по-
окриляща от грижата за човеш-
кия живот.

В това трудно време, когато 
светът се бори с коронавируса, 
позволете ми да изразя моята 
гореща благодарност към ай-
тоските  "ангели в бяло" - за топ-
лите грижи, за вниманието, за 
милото отношение и съпричаст-
ността им към болката на паци-
ентите на МБАЛ-Айтос.

Благодарна съм на съдбата, 
че нашите ангели в бели прес-
тилки не са бездушен и лишен 
от хуманност медицински пер-
сонал. И съм щастлива, че ги 
виждам всеки ден - нежни, ми-
лосърдни, сърцати, и в също-
то време - силни духом. И точ-
но за тях искам да ви разка-
жа в навечерието на професи-
оналния празник на здравните 
работници.

Ще започна с дамите, които 
през октомври м.г. смело по-
срещнаха предизвикателство-
то COVID-19. При това - без да 
го познават. Медиците, които 
в продължение на вече поло-
вин година всеки ден рискуват 
живота си. Медиците, които не 
само лекуват, но и дават на-
дежда, вдъхват кураж и връщат 
пламъчето на радостта в очите 
на стотици - д-р Силвия Мар-
кова, д-р Стойка Иванова, д-р 
Светлана Янакиева и д-р Фа-
тме Хасан. Това са нашите ле-
кари, професионалистите, кои-
то 24 часа в денонощието са на 
разположение. Честни, самоот-
вержени, скромни, най-добрите 
представители на лекарската 
професия. Горда съм, че имам 
честта да работя с тях.

С изключително достойн-
ство, зад нашите лекари стоят 
гл. мед. сестра Мария Иванова 
и медицинските сестри Миле-
на Сотирова, Айтен Сабри, Ма-

рина Вълчева, Гюлфие Шабан, 
Стоянна Иванова, Ваня Голе-
манова и Стефка Марчева. 
От години сме рамо до рамо 
с всяка една от тях. Заедно 
сме закалени в много труднос-
ти. И са се доказали - на вся-
ка може да се разчита. Всяка 
би жертвала малкото си сво-
бодни часове от напрегнато-
то ежедневие, за да се отзо-
ве, за да откликне на болката. 
Заедно са сработен отбор от 
опитни  професионалисти, ви-
наги готови да помогнат, из-
ключително достойни, щедри 
и отговорни за здравето на па-
циентите. Наистина няма дру-
ги като тях. 

Има още един отбор от мило-
сърдни дами - сякаш най- неза-
бележимите в отделението. Но 
те поемат страшно много рабо-
та на плещите си. Дължа благо-
дарност на тези, които осигуря-
ват безопасността и на медици-
те, и на пациентите - сянката на 
мед. сестри, санитарките Бел-
къс Емин, Зейнеб Халил, Севил-
джан Мюмюн, Цонка Маринова 
и Златина Симеонова. 

Ако не сте влизали във 
Вътрешно отделение в дните на 
пандемия, трудно ще си пред-
ставите риска, на който са из-
ложени "ангелите в бяло". Ако 
не сте прекрачвали в болнич-
ните стаи, няма как да усетите 

силата и волята на екипа да се 
бори за всеки пациент - да пра-
ви и невъзможното, за да спа-
сява човешки животи. 

На страхотния екип, който 
работи във Вътрешно отделе-
ние, поднасям своята призна-
телност - за безстрашието, за 
осъзнатата отговорност и без-
резервната подкрепа. Там, 
където болката и страхът са 
сграбчили сърцето. Там, къ-
дето човек се загубва в лаби-
ринта на страданието. Точно 
там, единствената нишка, ко-
ято може да те изведе от без-
дната на отчаянието, е добро-
тата и самоотвержеността на 
„ангелите в бяло“ с големи чо-

вешки сърца.
А скромното "Благодаря!", 

изречено от поредния пациент 
с треперещ от вълнение глас, 
като във фокус събира уваже-
нието за професионализма и 
милосърдието на работещите 
във Вътрешното отделение на 
МБАЛ-Айтос.

Чувствам се благословена, 
че сте в живота ми!

Прекланям се пред Вашия 
труд!

Бъдете здрави, за да дарява-
те здраве! Опазете топлината, 
която носите, защото сега, по-
вече от всякога, тя е нужна на 
айтозлии!

От името на целия екип на 

ВО на МБАЛ-Айтос искам да 
благодаря на Рентгеново отде-
ление, Лабораторията, Адми-
нистрацията, на общите работ-
ници, и шофьорите, на аптека-
та и фирма „Десий“ град Айтос 
- Десислава Иванова,  за това, 
че са винаги до нас в този осо-
бено труден момент. 

Скъпи мои колеги от Вътреш-
но отделение, Вие спечелихте 
сърцата на хората! 

Благодаря Ви, че сте с мен!
Благодаря, че Ви има!
С обич и благодарност:

Дафина Георгиева, ст. мед. 
сестра във ВО, общински съ-
ветник
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Чувствам се благословена, 
че сте в живота ми!

Здравейте, съграждани! Здравейте, хора с големи сърца! 
За пореден път организираме ден в подкрепа на българския пенсионер в нужда. 

Разчитаме на Вашето милосърдие и съпричастност!
Въпреки епидемичната обстановка в страната за поредна година в нашия град Айтос 

се провежда инициативата „Подари великденска вечеря на пенсионер в нужда 2021“. 
Със строгото спазване на всички изискващи се мерки! 

Всеки, който иска да помогне, може да направи дарение в поставените кутии с ло-
гото на „Бъди човек“! 

Нека покажем на нашите възрастни, че въпреки "коронавируса", ще бъдем до тях!
Нека се докажем и пред себе си, че добротата е в нас! 
За повече информация може да се свържете с нас в страницата ни във фейсбук - 

"Бъди човек" - Айтос! 
Приканваме всички с добри сърца да се включат със средства в подкрепа на 

самотни възрастни хора. Благодарим Ви!
"Бъди човек" - Айтос

„Подари великденска вечеря 
на пенсионер в нужда 2021“ Във връзка със зачестилите питания, съобщаваме,  

че зоопаркът в град Айтос е отворен за посещения  
всеки ден от 10.00 часа до 19.00 часа,  

включително в почивните и в празничните дни!

Съобщение от Зоопарк - Айтос

Дафина Георгиева след поредното нощ-
но дежурство

7 април - 
Световен ден 
на здравето

Дафина Георгиева към ангелите в бяло: 



Ивелина Василева: „За развитието 
на Бургас и региона“

 „Гласувах за развитието на Бургас и реги-
она, за бъдещето на децата ни, за чиста при-
рода, чист въздух и чисто Черно море.

Бъдете активни, всеки глас е важен!
Заедно можем! Бъдете здрави!“ Това напи-

са в профила си кандидатът за депутат Ивели-
на Василева, минути след като упражни пра-
вото си на вот. Видно от снимките, които пуб-
ликува, тя отново предпочете машинното гла-
суване.

Живко Табаков: „Обикновените 
хора да живеят по-добре в 
България“

Точно в 10:00 часа водачът на листата на 
Коалиция „Изправи се! Мутри вън!” за МИР 

2-Бургас Живко Табаков упражни правото си 
на глас. Табаков гласува в избирателна сек-
ция №157 в СУ „Димчо Дебелянов” в бурга-
ския комплекс „Славейков”.

„Дадох своя глас за обикновените хора, 
които имат нужда от по-добър живот, за про-
мяната на досегашния модел в Република 
България, за ревизия на властта, за преиз-
числяване на пенсиите”, сподели пред меди-
ите Живко Табаков, след като пусна бюлети-
ната си.

Той допълни, че днешните избори са из-
ключително важни, защото от техния резул-
тат зависи управлението на държавата през 
следващите четири години.

„Гласуването става за минути, но тези ня-
колко минути ще предопределят нашето бъ-
деще, затова бъдете активни! Нека днешният 
дъжд е символ на измиването на всичко ста-

ро и започването на чисто от утрешния ден”, 
коментира още Живко Табаков.

Валери Симеонов отново 
резервиран към машинния вот

Лидерът на НФСБ Валери Симеонов упраж-
ни правото си на вот в най-големия бургаски 
комплекс „Меден рудник“. Той гласува в ОУ 
„Найден Геров“.

За пореден път Симеонов избра хартиената 
бюлетина и изрази резервираността си към 
машинния вот, тъй като по думите му може да 
бъде манипулиран.

Пред журналисти лидерът на НФСБ обясни, 
че е гласувал за повече почтени и некорумпи-
рани хора в парламента.

Проф. Севдалина Турманова:  
„За сигурност и стабилност,  
за образование и наука“

Председателят на Общински съвет – Бургас 
проф. Севдалина Турманова гласува с харти-
ена бюлетина. Тя е и кандидат-депутат от лис-
тата на коалиция ГЕРБ-СДС. Изборът й е за си-
гурност и стабилност, за образование и наука.

„За силна държава и просперитет на Бур-
гас, областта и региона“, добави още проф. 
Турманова.

Тя е 7-ма в листата на коалиция ГЕРБ-СДС 
за Бургас.

Силвия ШАТЪРОВА 
Георги РУСИНОВ

Гласуване с черни химика-
ли, сигнали за проблеми с 
машинния вот, недопускане 
на застъпници, нарушения на 
Изборния кодекс, незаконна 
агитация, неспазване на про-
тивоепидемичните мерки. То-
ва бяха по-голямата част от 
сигналите, които постъпиха в 
РИК-Бургас през изборния 
ден в неделя.

За неправомерна агитация 
с чаши за напитки в руенско-
то село Вресово сигнал по 
случая подаде в Районна из-
бирателна комисия – Бургас 
областният координатор на 
ГЕРБ Димитър Бойчев.

„В магазин срещу училище 
„Петър Берон“, в което е раз-
положена секционна избира-
телна комисия №006, се про-
дават напитки в чаши с номе-
ра на бюлетина №9 на ДПС. 
Това е грубо нарушение на 
Изборния кодекс според 
чл.183 т.4 и 5. Прилагаме и 
снимков материал, на кадъра 
ясно се вижда по какъв начин 
протича изборният ден в ру-
енското село Вресово“, ко-
ментират от централата на 
ГЕРБ в Бургас.

Жалбата бе отхвърлена ка-
то неоснователна от РИК-
Бургас. След друг сигнал на 
ГЕРБ на СИК в Зайчар бе 
разпоредено да премахнат 
неправомерно поставени аги-
тационни материали на ДПС.

Сигнал за извършване на 
незаконна предизборна аги-
тация от кмета на село Ясна 
поляна - Георги Полихронов, 
чрез разговори, насочващи 
към вот за представляваната 
от него политическа партия, 
бе подаден от адвокат Дими-
тър Вълчев. Жалбата бе от-
хвърлена като неоснователна 
от РИК-Бургас. Сигнал за не-
законна предизборна агита-
ция имаше и за село Весе-
лие. 

Отново активни бяха за-
стъпниците на ГЕРБ в Руен-

ска община. Гласуване с чуж-
ди лични карти е било извър-
шено в две населени места в 
община Руен, докладваха те. 
Сигнал по случая отново бе 
внесен в Районна избирател-
на комисия – Бургас от Дими-
тър Бойчев.

Според жалбата, която бе 
определена като неоснова-
телна в населените места – 
селата Зайчар и Добромир, 
председателите на секцион-
ните комисии са допуснали 
гласуване с чужди лични кар-
ти. Две лица са представили 
чужди документи за самолич-
ност и са упражнили непра-
вомерно гласуване. Сигнал е 
подаден на представител на 
МВР на място, който е казал, 
че не може да вземе отноше-
ние по случая.

ДПС също отвърна на жал-
бите на ГЕРБ в Руенско като 
един от застъпниците докла-
два, че упълномощен пред-
ставител на ГЕРБ влизал в 
изборното помещение в село 
Зайчар и правил видеозапи-
си на гласуващите хора.

Председателят на ОПО 
БСП-Созопол Йордан Петков 
сигнализира, че общинският 
съветник от ГЕРБ Цветан Ива-
нов е член на комисия в село 
Росен, което е нарушаване 
на чл. 96 от Изборния кодекс. 
Петков докладва и че канди-
датът за народен представи-
тел Цветелин Георгиев е из-
вършвал агитация в село Атия 
в деня за размисъл.

Черните химикали бяха 
друг от най-често срещаните 
сигнали. Първият такъв бе, че 
в секция в „Меден рудник“, в 
ОУ “Петко Росен“ в Бургас се 
е гласувало с химикал с че-
рен цвят, вместо със син. Сиг-
налът бе подаден от Асоциа-
ция „Прозрачност без грани-
ци“ до РИК-Бургас и препра-
тен към ЦИК. По-късно през 
деня постъпиха сигнали и за 
други секции в общината, къ-
дето се гласува с черен хими-
кал.

„Имахме сигнал от Бургас, 

че са били предоставени ос-
новно химикали с черен цвят. 
Това е било коригирано. Въ-
преки това в една секция са 
гласували с такива химикали. 
ЦИК ще излезе с указания, 
да се зачетат тези бюлетини“, 
съобщиха на брифинга си 
ЦИК.

По-късно и от секции в ОУ 
“Княз Борис I“ също аларми-
раха за подобен проблем.

Сигналите за проблеми и 
нарушения с машинния вот 
също не бяха малко. В пове-

чето случаи те бяха за трудно 
работещи машини. Гласопо-
даватели се оплакаха, че бук-
вално е трябвало да натискат 
и задържат пръст върху избо-
ра си дълго време докато ма-
шината го отчете. Подозре-
ния паднаха върху почиства-
нето им със спирт и дезин-
фекцията на ръцете на гласо-
подаватели, които влияят на 
тъчскрийна. Проблеми имаше 
и с картите за гласуване при 
машинния вот. Жалби бяха 
подадени и за неполагане на 

буквата „М“ в списъците на 
гласувалите машинно. Граж-
данка в Свети Влас подаде 
жалба, че в една от секциите 
машината не е била закрита и 
че тайната на вота се опоро-
чава.

Не един застъпник подаде 
жалба до РИК-Бургас, че не е 
бил допускан в определени 
секции на територията на об-
ластта. Друг докладва, че 
председателите на СИК не са 
наясно с действията по по-
пълване на декларации и дру-

ги документи от застъпници-
те.

На последно, но не и по 
важност място бяха и някол-
кото сигнала, предимно от 
граждани за неспазване на 
противоепидемичните мерки 
във връзка с пандемията от 
COVID-19. В действителност 
на места в Бургас се наблю-
даваха големи струпвания от 
хора. По отношение на дезин-
фекцията обаче секционните 
комисии се бяха справили 
добре с организацията.

Черни химикали в секциите, неработещи  
машини, агитация  и неспазване на мерките 

За сериозен проблем алармира до 
„Черноморски фар“ в деня на вота адво-
кат Драгомир Ошавков. С кандидата на 
коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ се е 
свързал бургазлия, който е останал не-
приятно изненадан, отивайки да гласува 
сутринта на 4 април в СУ „Иван Вазов“. 
На място той установил, че е вписан в 
списък със забрана да гласува, тъй като 
е „подал заявление да гласува в чужби-
на“. Такова нещо няма и бургазлията се 
почудил как се е случило това. Обясне-
но му било, че това е проблем на Минис-
терство на външните работи. 

Единственото свързващо Тодор с чуж-
бина е синът му, който е упражнил пра-
вото си на вот в Малта. Така, поглеждай-
ки отново списъка, на него му направи-

ло впечатление, че там са имената на 
негови съседи от блока, които вижда 
всеки ден. Но някак и те попаднали в 
списък със забрана за гласуване по съ-
щата причина като него. Всеки от тях 
обаче имал роднина, който в момента е 
в чужбина. 

„Секцията е номер 50 и Тодор при-
съства в този списък с още 29 лица. Най-
вероятната причина за този проблем е, 
че всички имат едно общо нещо – някой 
член от семейството им е подал заявле-
ние, че ще гласува в чужбина. В тази 
секция са 29 души в такъв списък. Колко 
ли още са с такъв проблем и в други сек-
ции? Може да се окаже, че проблемът е 
много мащабен“, обясни пред наш ре-
портер адвокат Ошавков.

Тодор все пак е успял да гласува, тъй 

като знае и търси правата си, и отива в 
Общината. Там подава заявление за из-
ключване от списъка със заличените ли-
ца за изборите. Издават му удостовере-
ние, че може да гласува, при което след 
няколкочасова сага Тодор успява да се 
възползва от конституционното си пра-
во на глас.

„Това е сериозен проблем. Колко хо-
ра няма да отидат изобщо до Общината, 
за да си изкарат такова удостоверение, 
защото не си знаят правата, или няма да 
им се занимава да се разкарват от сек-
ция до Общината и обратно. Особено 
възрастните хора“, завърши адвокат 
Ошавков.

Той внесе и сигнал до РИК-Бургас по 
казуса.
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ПолитикА

Хора, намиращи се в Бургас, се оказаха със 
забрана да гласуват, защото са в чужбина

Адвокат Драгомир Ошавков



Михаил КОЛЕВ

Бургас ще има втори отбор в Наци-
оналната волейболна суперлига от се-
зон 2021/2022. Промоцията заслужи 
„Дея Волей“, който ще прави компа-
ния на шампиона през последните че-
тири години „Нефтохимик 2010“. 

Момчетата на треньорката Весела 
Братоева надиграха с 3:0 гейма тима 
на „Раковски“ (Севлиево) в трети 
плейоф, който се игра в зала „Мла-

дост“. В отделните части резултатът е 
25:18, 25:18, 26:24. Диагоналът Георги 
Петров заби солидните 25 точки за ус-
пеха. 

Във финалната среща от плейофи-
те „Дея“ се изправи срещу „Сливниш-
ки герой“ (Сливница). Двубоят бе про-
токолен и за двата тима, които вече 
си бяха осигурили място в Суперлига-
та. Мачът приключи при резултат 3:2 
в полза на тима от Сливница. Битка-
та продължи повече от два часа.

ВОЛЕЙБОЛ

„Черноморски фар“

Трагедия разтърси плуването в Бургас. На едва 29 го-
дини почина Иван Стойчев. Бивш състезател и дългогоди-
шен неизменен член на съдийския състав на държавни 
първенства. Той бе човекът, който с техническите си ка-
чества успя пръв да направи възможно клубен турнир у 
нас да бъде предаван с картина на живо. Бе ключова фи-
гура за развитието на ПК „Бриз“, с треньори майка му Со-
ня и брат му Янчо, баща му Стоян – изпълнителен дирек-
тор на клуба.

Михаил КОЛЕВ

Сериозни претенции срещу 
съдийството изразиха от „Чер-
номорец“ след края на дербито 
с „Марица“ (Пловдив). Двубоят 
от 23-ия кръг на Трета югоизточ-
на лига завърши 2:2. Двата от-
бора продължават да са с по 53 
точки, но лидер в класирането 
е бургаският тим, заради пре-
димство в преките мачове.

Гостите поведоха с гол на 
Апостол Попов. Бившият фут-
болист на „Ботев“ (Пловдив) и 
ЦСКА вкара с глава след цен-
триране от ъглов удар. Въпре-
ки че натиснаха своя съперник, 
бургазлии инкасираха второ 
попадение след половин час иг-
ра. Олджай Алиев пое изрита-
на от вратаря топка и останал 

сам срещу Шейтанов вкара за 
0:2. 

До края на мача „Черномо-
рец“ имаше тотално надмощие 
и само 120 секунди по-късно Ма-
риян Иванов върна надеждата. 
Той вкара от нулев ъгъл, между 
краката на вратаря и намали ре-
зултата. В 61-вата минута Стоян 
Мантаров изравни резултата с 
добавка отблизо, след отбит от 
вратаря удар.

Недоволството от щаба на 
„акулите“ е към главния арбитър 
Драгомир Драганов. Според 
проф. д-р Димитър Вергиев, 
член на УС на „Черноморец“, съ-
дията се е подиграл с труда на 
играчите на Малин Орачев. 

„Не ни бяха отсъдени две дуз-
пи. При едната от тях „Марица“ 
направи контраатака и ни отбе-
лязаха гол за 0:2. Драгомир Дра-
ганов не спря през целия мач 
да се кара на нашите играчи без 

никакво основание. През пър-
вото полувреме даде само една 
минута продължение, а през 
второто – едва три, при положе-
ние че гостите само бавеха иг-
рата. Ако съдийството не беше 
решаващ фактор, можехме да 
се поздравим и с успех. Въпре-
ки това поздравявам нашите 
момчета, които показаха харак-
тер и себераздаване. Вярвам, 
че въпреки всичко, ще успеем 
да задържим първото място до 
края на шампионата“, каза още 
проф. д-р Вергиев. 

Все още ръководството на 
бургазлии умува дали да пуснат 
жалба до БФС-Пловдив, надя-
вайки се Драганов да бъде на-
казан заради отсъжданията 
си.

В следващия 24-и кръг „Чер-
номорец“ гостува на „Верея“ 
(Стара Загора). Двубоят е на 7 
април от 17 часа.
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Две нови глоби за технически на-
рушения наложи Дисциплинарно-
административният съвет към На-
ционалната баскетболна лига 
(НБЛ) на последното си заседание. 
Едното от тях е на играча на „Чер-
номорец“ (Бургас) Уендъл Люис. 
Крилото ще трябва да заплати 100 
лева за техническото си наруше-

ние в срещата на бургазлии с „Рил-
ски спортист“ за първенството на 
Националната баскетболна лига 
(НБЛ). Санкцията е заради отпра-
вени неприлични жестове от стра-
на на Люис след съдийско отсъж-
дане. Нарушението е първо за се-
зона за състезателя на „Черномо-
рец“.

СКАНДАЛ Крило на „акулите“  
отнася 100 лева глоба

В „Черноморец“ бесни на съдията 
след дербито с „Марица“

Чф БАСКЕТБОЛ

ФУтБОЛ

CB005.2.23.053  “Joint initiatives for ecological education  
in the cross-border area - ECO STRANDZHA”

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ
Национална асоциация "Българско Черноморие" е водещ парт-

ньор в изпълнението на проект № CB005.2.23.053 "Съвместни ини-
циативи за екологично образование в трансграничния район". Про-
ектът се изпълнява съвместно с турската неправителствена орга-
низация „Сдружение природен спортен клуб Одрин” и се финан-
сира от ЕС чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично съ-
трудничество България – Турция. Проектът е със срок на изпълне-
ние от 17.12.2020 г. до 16.03.2022 г. и има за цел увеличаване на 
мрежите за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за тран-
сгранично сътрудничество.

Проектът съчетава разнообразие от дейности, а именно разра-
ботване на насоки за екологично образование в Странджа плани-
на, провеждане на конференция „Странджа - съкровище за опаз-
ване“ и на серия от открити уроци, насочени към деца на възраст 
между 15 и 18 години за разширяване на знанията им за опазва-
не на околната среда, семинар, ориентиран към професионални 
ръководства за изграждане на капацитет в областта на опазване-
то на околната среда и на планината и насърчаване на устойчив 
екотуризъм, както и мерки за публичност и разпространение в два-
та целеви региона – област Бургас, България и провинция Одрин, 
Турция. Изпълнението на проекта ще постави основи за бъдещо-
то развитие и координация на съвместни дейности и хармонизи-
ране на регионалните подходи за опазване на биологичното раз-
нообразие от една страна, а от друга ще укрепи сътрудничество 
между партньорите и заинтересованите страни, които ще вземат 
участие в конференцията и семинарите в Бургас и Одрин. 

Ползите от проекта се дължат на сериозния екологичен, култу-
рен и рекреационен потенциал и значение на целевата зона от две-
те страни на границата - Странджа планина. 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата 
Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция. 
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез 

Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП 
България-Турция 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB005. Съдържанието 

на публикацията е отговорност единствено на Национална 
Асоциация "Българско Черноморие" и по никакъв начин не трябва да се 
възприема като израз на становището на Европейския съюз или на 

Управляващия орган и Националния орган на Програмата.
www.ipacbc-bgtr.eu

З А П О В Е Д
№ РД-09-412/02.04.2021 г.

гр. Камено
На основание чл. 44, ал.1, т. 1, т. 7 и ал. 2, 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 70, чл. 76 и сл. от 
НРПУРОИ и в изпълнение на решение на 
Общински съвет Камено по т. 11 от Протокол 
№ 16 от 25.02.2021г.

З А П О В Я Д В А М :
I. Да се проведе публичен търг с тайно над-

даване за отдаване под наем на обособена част 
от недвижим имот – публична общинска соб-
ственост, за срок от 5 /пет/ години, при начал-
на тръжна цена и стъпка на наддаване, както 
следва:

- Помещение, находящо се в ПИ с иденти-
фикатор 35883.28.313.1 – Култова, религиоз-
на сграда (Обреден дом), в гр. Камено, общ. 
Камено, обл. Бургас с площ 30.00 кв.м.

Начална тръжна цена – 30.00 (тридесет) ле-
ва, месечен наем, без ДДС. 

Стъпка на наддаване – 3.00 (три) лева. 
Депозитът за участие в търга е в размер на 

3.00 (три) лева. 
II. Търгът за Помещение, находящо се в ПИ 

с идентификатор 35883.28.313.1 – Култова, 
религиозна сграда (Обреден дом), в гр. Ка-
мено, общ. Камено, обл. Бургас с площ 30.00 
кв.м., ще се проведе в гр. Камено в сграда-
та на общинска администрация Камено на 
27.04.2021 г. от 10:30 часа. 

III. Условия за участие: в търга могат да 
участват физически лица, еднолични търговци 
и юридически лица, регистрирани по Търговския 
закон.

IV. Място и срок за получаване на тръжна 
документация за участие в търга: Тръжната 
документация за участие в търга се получава в 
сградата на Община Камено, гр. Камено, ул. “Ос-
вобождение” № 101 в Центъра за услуги и ин-
формация на гражданите, всеки работен ден 
от 8:30 до 16:00 часа до 26.04.2021 г. 

Цената на комплекта тръжна документа-

ция е 12.00 лв. с включен ДДС, платими в 
брой на касата на Общината.

V. Условия за плащане на цената и депо-
зита: плащанията се извършват в български ле-
вове по банкова сметка на Община Камено – 
ВIC: BPBIBGSF, IBAN – BG 46 BPBI 7937 84 
KA226298, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД или на ка-
сата в ЦУИГ на Община Камено. 

VI. Информация за имота, обект на търга, е 
изложена в общината и на интернет страница-
та на Община Камено www.kameno.bg

VII. Оглед на имота може да се извършва все-
ки работен ден до 26.04.2021г. от 09:00 до 16:00 
часа, с представител на Общината, след пред-
ставяне на платежен документ за закупена тръж-
на документация и предварителна заявка.

VIII. УТВЪРЖДАВАМ следната тръжна доку-
ментация: 

Заявление за участие – образец; 
Декларация, че участникът не е лишен от пра-

во да упражнява търговска дейност;
Декларация, че участникът не е обявен в не-

състоятелност; 
Декларация, че участникът е запознат с ре-

гламента за участие в търга; 
Декларация за оглед на имота; 
Декларация – съгласие за ползване на лич-

ни данни; 
Регламент за участие; 
Проект на договор за наем; 
Решение на общински съвет; 
Препис от настоящата заповед;
Наддавателно предложение – образец;
IX. Кандидатите следва да представят в запе-

чатан, непрозрачен плик, върху който се посоч-
ват имената на физическото лице, ЕГН, съответ-
но наименованието на търговеца, Единния иден-
тификационен код (ЕИК), както и обекта, за кой-
то кандидатства. Документите се подават до 
16:00 часа на 26.04.2021 год. в Община Каме-
но, като в запечатания плик се слагат следните 
задължителни документи за участие: 

Заявление за участие;
Документ за заплатен депозит за участие; 

Документи, установяващи самоличността на 
участника. Когато участникът е физическо лице 
се представя копие от лична карта. Когато участ-
никът е юридическо лице се представя документ 
за регистрация или посочване на ЕИК по чл. 23 
ЗТР. Допустимо е представяне на извадка от 
електронната страница на Търговския регистър 
на Агенция по вписванията. 

Декларация – 5 броя по образец; 
Документ за закупена тръжна документа-

ция; 
Наддавателно предложение (цена), което се 

поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик, 
подписан и надписан от кандидата с посочване 
на имената му, както и обекта, за който канди-
датства. (Наддавателното предложение пред-
ставлява посочване на началната тръжна це-
на, броя на стъпките, с които кандидатът 
предлага същата да бъде увеличена, както и 
посочване цифром и словом на конкретно 
предложената цена). За валидно се приема над-
давателно предложение, с което е направена 
поне една стъпка, над началната цена. Всяко 
предложение, представено в незапечатан плик 
или което не съдържа изискуемите данни е не-
действително. 

Пълномощно с нотариална заверка на под-
писа, когато се участва чрез пълномощник. Ко-
пие от личната карта на пълномощника. 

X. При неявяване на кандидати, следващ търг 
ще се проведе на 04.05.2021г. от 10:30 часа. 
Закупуване на документи, внасяне на депозит 
и подаване на заявления за участие в повтор-
ния търг се извършва до 16:00 часа на 
29.04.2021г.

Настоящата Заповед да се публикува в мес-
тен ежедневник, на страницата на Общината в 
интернет и да се обяви на видно място в об-
щинската администрация в 3-дневен срок от 
нейното издаване.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ / П / 
Кмет на Община Камено 
Заповедта е обявена на таблото за обяви на 

Бургазлии издрапаха  
до равен срещу прекия 
конкурент за първото място 

„Дея“ се класира 
за Суперлигата

Трагедия разтърси 
плуването в Бургас
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06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Референдум /п/
13:30 - Живот на граница документален филм 
/България, 2015г./, режисьор Пепа Коши-
шка-Зяпкова
14:00 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на горските мечоци 
анимационен филм
14:45 - Капри тв филм /67 еп./
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:10 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - БНТ на 60 /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Потомци на слънцето тв филм /5 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Бизнес.БГ
21:30 - Джинс
22:00 - БНТ на 60
23:00 - По света и у нас
23:30 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 еп./(12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл/п/
02:15 - Потомци на слънцето тв филм /5 
еп./п/
03:25 - Капри тв филм /67 еп./п/
04:15 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 
еп./п/(12)
05:00 - Още от деня
05:40 - Телепазарен прозорец

06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" 
- анимация, с.3 еп.8
06:30 - "Тази сутрин" - информаци-
онно предаване с водещ Антон Хе-
кимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с во-
дещи Десислава Стоянова и Алек-
сандър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна еми-
сия
12:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
13:30 - Премиера: "Втори шанс" - 
с.2 еп.19
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.6 еп.49
16:00 - "Едно голямо семейство" 
- еп.7
17:00 - bTV Новините
17:25 - "Лице в лице" - публици-
стично предаване с водещ Цветан-
ка Ризова
18:00 - Премиера: "Опасни улици" - 
с.13 еп.98
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Сълзи от Рая" 
- еп.93
21:00 - "Фермата: Нов свят" - ри-
алити, с.5
22:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
23:00 - bTV Новините - късна емисия
23:30 - "Луцифер" - с.2 еп.16
00:30 - "Стрелата" - с.2 еп.8
01:30 - "Домашен арест" - с.2 еп.16
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Опасни улици" /п./ 
05:30 - "Лице в лице" /п./

06:20 - "Здравей, България" 
09:30 - "На кафе" - предаване
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 3
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Прости ми" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публици-
стично предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
17:55 - "Теглене на Лото 5 от 35 - 
"Златната топка"
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - 
телевизионна игра
19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Откраднат живот: Кръвни 
връзки" (премиера) - с. 8
21:00 - "Игри на волята: България" 
(премиера) - риалити
22:00 - "Пътят на честта" (премиера) 

23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 2
00:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6
01:30 - "Завинаги свързани" 
02:30 - "Слънце и луна" 
04:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6 /п/
05:20 - "Добрата съпруга" - с. 2 /п/

06:30 - Шпионката на Коко - Скри-
та камера
06:59 - Делници - с Николай Колев

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Кардиограма - с проф. Д-р 
Надка Бояджиева
12:00 - Психологически портрет - с 
Рени Анастасова
13:00 - Новини
13:15 - Заедно българи - с Алексан-
дър Томов
14:15 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
19:30 - Новини
20:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич
22:00 - България на живо - с Иво 
Божков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
04:30 - Темида - цената на истината - 
с Нина-Никол Хамилтън
05:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич

06:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6 /п/
07:00 - "Инспектор Джордж Джент-
ли" - с. 6
08:50 - "Ангел на Коледа" - романтичен 
филм с уч. на Дженифър Финигън, Джо-
натан Скарфи, Холи Робинсън Пийт, Та-
мо Пеникет и др.
11:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6
12:00 - "Кралицата девственица" - истори-
ческа драма с уч. на Ан-Мари Дъф, Тара 
Фицджералд, Сиена Гилори, Иън Харт, Том 
Харди, Декстър Флетчър и др., II част
14:10 - "Следващото карате хлапe" - екшън 
с уч. на Пат Морита, Хилари Суонк, Май-
къл Айрънсайд, Констанс Тоуърс и др. /п/
16:30 - "Съкровището: Книгата на тайни-
те" - приключенски екшън с уч. на Никъ-
лъс Кейдж, Даян Крюгер, Джъстин Барта, 
Джон Войт, Хелън Мирън и др. /п/
19:00 - "София - Ден и Нощ" - риали-
ти сериал
20:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7
21:00 - "Железният човек 2" - екшън-фан-
тастика с уч. на Робърт Дауни-мл., Ми-
ки Рурк, Скарлет Йохансон, Гуинет Пол-
троу, Дон Чийдъл, Сам Рокуел, Самюел Л. 
Джаксън, Пол Бетани и др.
23:30 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7 /п/

05:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мла-
дежи до 23 години
07:00 - Куриози
07:25 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, втори ден
09:25 - Снукър: Шампионат на Китай, 
трети ден, директно
14:25 - Топ 5
14:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, жени
15:00 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мъ-
же, директно
18:05 - Топ 5
18:10 - Куриози
18:30 - Конен спорт: Световно пър-
венство за младежи в Белгия
19:30 - Мотоциклетизъм: 24 часа на 
Бол д'Ор, обзор
20:00 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, трети ден
21:00 - Новини
21:05 - Волейбол: Европейско пър-
венство за мъже, четвъртфина-

ли, обзор

06:00 - "Гаражът на Джей Лено" - ри-
алити, с. 2
06:50 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 3 /п/
07:50 - "Черният списък" - с. 4 /п/
09:10 - "Да се посмеем"
10:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1 /п/
11:00 - "В.И.П" - с. 4
12:00 - "Хавай 5-0" - с. 6 /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 3
14:00 - "Черният списък" - с. 4
15:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
16:00 - "Женени с деца" - с. 2, 2 еп.а
17:00 - "Американска нинджа 2" - екшън с 
уч. на Майкъл Дудикоф, Стив Джеймс, Ла-
ри Поиндекстър, Гари Конуей и др. /п/
19:00 - "Игри на волята: България" - ри-
алити /п/
20:00 - "Военни престъпления: Лос Ан-
джелис" - с. 4
21:00 - "Хавай 5-0" - с. 6
22:00 - "Герой" - екшън с уч. на Джет Ли, 
Тони Лунг Чу-Уай, Маги Чунг Ман-Юк, Жан 
Зъи, Чен Дао Минг, Дони Йен и др.
00:00 - "Военни престъпления: Лос Андже-
лис" - с. 4 /п/
01:00 - Еротичен телепазар
03:00 - "Национална лотария" /п/

СПРАВОЧНИК

СРЯДА
Температура: 16/20°C
Облачно, кратък дъжд
Вероятност за валежи: 71%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 59%

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 15/23°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 37%
Вероятност за буря: 3%
Облачност: 44%
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З А П О В Е Д
№ РД-09-415/02.04.2021 г.

гр. Камено
На основание чл. 44, ал.1, т. 1, т. 7 и ал. 2, от ЗМС-

МА, във връзка с чл. 70, чл. 76 и сл. от НРПУРОИ и в из-
пълнение на решение на Общински съвет Камено по т. 
8 от Протокол № 16 от 25.02.2021г.

З А П О В Я Д В А М :
I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на обособени части от недвижим имот 
– публична общинска собственост, представляващи ле-
карски кабинети, за срок от 10 (десет) години, при на-
чална тръжна цена и стъпка на наддаване, както след-
ва:- Помещение – Лекарски кабинет № 15, находя-
що се в поликлиниката на гр. Камено, общ. Камено, 
обл. Бургас, ул. „Митко Палаузов“ № 10, с площ 17.16 
кв.м.

Начална тръжна цена – 1.72 (един лев и седемдесет 
и две стотинки) лева, месечен наем, без ДДС. 

Стъпка на наддаване – 0.17 (седемнадесет стотинки) 
лева. 

Депозитът за участие в търга е в размер на 0.17 (се-
демнадесет стотинки) лева. - Помещение – Лекарски кабинет № 23, находя-
що се в поликлиниката на гр. Камено, общ. Камено, 
обл. Бургас, ул. „Митко Палаузов“ № 10, с площ 17.16 
кв.м.

Начална тръжна цена – 1.72 (един лев и седемдесет 
и две стотинки) лева, месечен наем, без ДДС. 

Стъпка на наддаване – 0.17 (седемнадесет стотинки) 
лева. 

Депозитът за участие в търга е в размер на 0.17 (се-
демнадесет стотинки) лева. 

II. Търгът за отдаване под наем на лекарски каби-
нети, находящи се в Поликлиниката в гр. Камено, общ. 
Камено, обл. Бургас, ще се проведе в гр. Камено в 
сградата на общинска администрация гр. Камено на 
27.04.2021 г. от 10:50 часа. 

III. Условия за участие: в търга могат да участват фи-
зически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
регистрирани по Търговския закон.

IV. Място и срок за получаване на тръжна докумен-
тация за участие в търга: Тръжната документация за 
участие в търга се получава в сградата на Община Ка-
мено, гр. Камено, ул. “Освобождение” № 101 в Центъра 
за услуги и информация на гражданите, всеки работен 
ден от 8:30 до 16:00 часа до 26.04.2021 г. 

Цената на комплекта тръжна документация е 12.00 
лв. с включен ДДС, платими в брой на касата на Об-
щината.

V. Условия за плащане на цената и депозита: пла-
щанията се извършват в български левове по банкова 
сметка на Община Камено – ВIC: BPBIBGSF, IBAN – BG 46 
BPBI 7937 84 KA226298, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД или 
на касата в ЦУИГ на Община Камено. 

VI. Информация за имота, обект на търга, е изложена 
в общината и на интернет страницата на Община Каме-
но www.kameno.bg 

VII. Оглед на имота може да се извършва всеки рабо-
тен ден до 26.04.2021г. от 09:00 до 16:00 часа, с пред-
ставител на Общината, след представяне на платежен 
документ за закупена тръжна документация и предвари-
телна заявка.

VIII. УТВЪРЖДАВАМ следната тръжна документация: 
- Заявление за участие – образец; 

- Декларация, че участникът не е лишен от право да 
упражнява търговска дейност;

- Декларация, че участникът не е обявен в несъстоя-
телност; 

- Декларация, че участникът е запознат с регламента 
за участие в търга; 

- Декларация за оглед на имота; 
- Декларация – съгласие за ползване на лични данни; 
- Регламент за участие; 
- Проект на договор за наем; 
- Решение на общински съвет; 
- Препис от настоящата заповед;
- Акт за общинска собственост;
- Наддавателно предложение – образец;
IX. Кандидатите следва да представят в запечатан, не-

прозрачен плик, върху който се посочват имената на фи-
зическото лице, ЕГН, съответно наименованието на тър-
говеца, Единния идентификационен код (ЕИК), както и 
обекта, за който кандидатства. Документите се подават 
до 16:00 часа на 26.04.2021 год. в Община Камено, ка-
то в запечатания плик се слагат следните задължителни 
документи за участие: 

- Заявление за участие;
- Документ за заплатен депозит за участие; 
- Документи, установяващи самоличността на участ-

ника. Когато участникът е физическо лице се представя 
копие от лична карта. Когато участникът е юридическо 
лице се представя документ за регистрация или посоч-
ване на ЕИК по чл. 23 ЗТР. Допустимо е представяне на 
извадка от електронната страница на Търговския регис-
тър на Агенция по вписванията. 

- Документи, установяващи регистрация за извърш-
ване на медицинска дейност и регистрация в РЗОК – гр. 
Бургас. 

- Декларация – 5 броя по образец; 
- Документ за закупена тръжна документация; 
- Наддавателно предложение (цена), което се поста-

вя в отделен, запечатан, непрозрачен плик, подписан и 
надписан от кандидата с посочване на имената му, как-
то и обекта, за който кандидатства. (Наддавателното 
предложение представлява посочване на началната 
тръжна цена, броя на стъпките, с които кандидатът 
предлага същата да бъде увеличена, както и посочва-
не цифром и словом на конкретно предложената це-
на). За валидно се приема наддавателно предложение, 
с което е направена поне една стъпка, над началната це-
на. Всяко предложение, представено в незапечатан плик 
или което не съдържа изискуемите данни е недействи-
телно. 

- Пълномощно с нотариална заверка на подписа, ко-
гато се участва чрез пълномощник. Копие от личната 
карта на пълномощника. 

X. При неявяване на кандидати, следващ търг ще се 
проведе на 04.05.2021г. от 10:50 часа. Закупуване на 
документи, внасяне на депозит и подаване на заявления 
за участие в повторния търг се извършва до 16:00 часа 
на 29.04.2021г.

Настоящата Заповед да се публикува в местен еже-
дневник, на страницата на Общината в интернет и да се 
обяви на видно място в общинската администрация в 
3-дневен срок от нейното издаване.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ / П / 
Кмет на Община Камено 
Заповедта е обявена на таблото за обяви на 

05.04.2021г.

З А П О В Е Д
№ РД-09-414/02.04.2021 г.

гр. Камено
На основание чл. 44, ал.1, т. 1, т. 7 и ал. 2, от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 70, чл. 76 и сл. от НРПУ-
РОИ и в изпълнение на решение на Общински съвет 
Камено по т. 9 от Протокол № 16 от 25.02.2021г.

З А П О В Я Д В А М :
I. Да се проведе публичен търг с тайно наддава-

не за отдаване под наем на 1.00 /един/ кв.м. ид.ч. 
от помещения – общинска собственост, за срок от 
5 (пет) години, при начална тръжна цена и стъпка 
на наддаване, както следва:

- Помещение за монтаж и съхранение на тех-
ника за доставка на интернет, находящо се в сгра-
дата на недействащото училище в с. Тръстиково, 
общ. Камено, с площ 1.00 кв.м. 

Начална тръжна цена – 4.70 (четири лева и се-
демдесет стотинки) лева, месечен наем, без ДДС.

Стъпка на наддаване – 0.47 (четиридесет и седем 
стотинки) лева, без ДДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 0.47 
(четиридесет и седем стотинки) лева, без ДДС.

- Помещение за монтаж и съхранение на тех-
ника за доставка на интернет, находящо се в сгра-
дата на кметството в с. Тръстиково, общ. Каме-
но, с площ 1.00 кв.м. 

Начална тръжна цена – 4.70 (четири лева и се-
демдесет стотинки) лева, месечен наем, без ДДС.

Стъпка на наддаване – 0.47 (четиридесет и седем 
стотинки) лева, без ДДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 0.47 
(четиридесет и седем стотинки) лева, без ДДС.

- Помещение за монтаж и съхранение на тех-
ника за доставка на интернет, находящо се в сгра-
дата на кметството в с. Ливада, общ. Камено, с 
площ 1.00 кв.м. 

Начална тръжна цена – 4.70 (четири лева и се-
демдесет стотинки) лева, месечен наем, без ДДС.

Стъпка на наддаване – 0.47 (четиридесет и седем 
стотинки) лева, без ДДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 0.47 
(четиридесет и седем стотинки) лева, без ДДС.

- Помещение за монтаж и съхранение на тех-
ника за доставка на интернет, находящо се в сгра-
дата на кметството в с. Полски извор, общ. Ка-
мено, с площ 1.00 кв.м. 

Начална тръжна цена – 4.70 (четири лева и се-
демдесет стотинки) лева, месечен наем, без ДДС.

Стъпка на наддаване – 0.47 (четиридесет и седем 
стотинки) лева, без ДДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 0.47 
(четиридесет и седем стотинки) лева, без ДДС.

- Помещение за монтаж и съхранение на тех-
ника за доставка на интернет, находящо се в сгра-
дата на кметството в с. Желязово, общ. Камено, 
с площ 1.00 кв.м. 

Начална тръжна цена – 4.70 (четири лева и се-
демдесет стотинки) лева, месечен наем, без ДДС.

Стъпка на наддаване – 0.47 (четиридесет и седем 
стотинки) лева, без ДДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 0.47 
(четиридесет и седем стотинки) лева, без ДДС.

- Помещение за монтаж и съхранение на тех-
ника за доставка на интернет, находящо се в би-
вша сграда на ТКЗС в с. Трояново, общ. Камено, 
с площ 1.00 кв.м. 

Начална тръжна цена – 4.70 (четири лева и се-
демдесет стотинки) лева, месечен наем, без ДДС.

Стъпка на наддаване – 0.47 (четиридесет и седем 
стотинки) лева, без ДДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 0.47 
(четиридесет и седем стотинки) лева, без ДДС.

- Помещение за монтаж и съхранение на тех-
ника за доставка на интернет, находящо се в сгра-
дата на кметството в с. Русокастро, общ. Каме-
но, с площ 1.00 кв.м. 

Начална тръжна цена – 4.70 (четири лева и се-
демдесет стотинки) лева, месечен наем, без ДДС.

Стъпка на наддаване – 0.47 (четиридесет и седем 
стотинки) лева, без ДДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 0.47 
(четиридесет и седем стотинки) лева, без ДДС

II. Търгът за Помещения за монтаж и съхране-
ние на техника за доставка на интернет, в села-
та на община Камено, ще се проведе в гр. Каме-
но, в сградата на общинска администрация Ка-
мено на 27.04.2021 г. от 11:00 часа. 

III. Условия за участие: в търга могат да участ-
ват физически лица, еднолични търговци и юриди-
чески лица, регистрирани по Търговския закон.

IV. Място и срок за получаване на тръжна до-

кументация за участие в търга: Тръжната докумен-
тация за участие в търга се получава в сградата на 
Община Камено, гр. Камено, ул. “Освобождение” № 
101 в Центъра за услуги и информация на гражда-
ните, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа до 
26.04.2021 г. 

Цената на комплекта тръжна документация е 
12.00 лв. с включен ДДС, платими в брой на ка-
сата на Общината.

V. Условия за плащане на цената и депозита: 
плащанията се извършват в български левове по 
банкова сметка на Община Камено – ВIC: BPBIBGSF, 
IBAN – BG 46 BPBI 7937 84 KA226298, „ЮРОБАНК 
БЪЛГАРИЯ” АД или на касата в ЦУИГ на Община Ка-
мено. 

VI. Информация за имота, обект на търга, е изло-
жена в общината и на интернет страницата на Об-
щина Камено www.kameno.bg 

VII. Оглед на имота може да се извършва всеки 
работен ден до 26.04.2021г. от 09:00 до 16:00 ча-
са, с представител на Общината, след представяне 
на платежен документ за закупена тръжна докумен-
тация и предварителна заявка.

VIII. УТВЪРЖДАВАМ следната тръжна документа-
ция: 

- Заявление за участие – образец; 
- Декларация, че участникът не е лишен от право 

да упражнява търговска дейност;
- Декларация, че участникът не е обявен в несъс-

тоятелност; 
- Декларация, че участникът е запознат с регла-

мента за участие в търга; 
- Декларация за оглед на имота; 
- Декларация – съгласие за ползване на лични 

данни; 
- Регламент за участие; 
- Проект на договор за наем; 
- Решение на общински съвет; 
- Препис от настоящата заповед;
- Наддавателно предложение – образец;
IX. Кандидатите следва да представят в запеча-

тан, непрозрачен плик, върху който се посочват име-
ната на физическото лице, ЕГН, съответно наимено-

ванието на търговеца, Единния идентификационен 
код (ЕИК), както и обекта, за който кандидатства. 
Документите се подават до 16:00 часа на 26.04.2021 
год. в Община Камено, като в запечатания плик се 
слагат следните задължителни документи за учас-
тие: 

- Заявление за участие;
- Документ за заплатен депозит за участие; 
- Документи, установяващи самоличността на 

участника. Когато участникът е физическо лице се 
представя копие от лична карта. Когато участникът 
е юридическо лице се представя документ за регис-
трация или посочване на ЕИК по чл. 23 ЗТР. Допус-
тимо е представяне на извадка от електронната стра-
ница на Търговския регистър на Агенция по вписва-
нията. 

- Декларация – 5 броя по образец; 
- Документ за закупена тръжна документация; 
- Наддавателно предложение (цена), което се по-

ставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик, по-
дписан и надписан от кандидата с посочване на име-
ната му, както и обекта, за който кандидатства. (Над-
давателното предложение представлява посоч-
ване на началната тръжна цена, броя на стъпки-
те, с които кандидатът предлага същата да бъ-
де увеличена, както и посочване цифром и словом 
на конкретно предложената цена). За валидно се 
приема наддавателно предложение, с което е напра-
вена поне една стъпка, над началната цена. Всяко 
предложение, представено в незапечатан плик или 
което не съдържа изискуемите данни е недействи-
телно. 

- Пълномощно с нотариална заверка на подписа, 
когато се участва чрез пълномощник. Копие от лич-
ната карта на пълномощника. 

X. При неявяване на кандидати, следващ търг ще 
се проведе на 04.05.2021г. от 11:00 часа. Закупу-
ване на документи, внасяне на депозит и подаване 
на заявления за участие в повторния търг се извърш-
ва до 16:00 часа на 29.04.2021г.

Настоящата Заповед да се публикува в местен 
ежедневник, на страницата на Общината в интернет 
и да се обяви на видно място в общинската адми-
нистрация в 3-дневен срок от нейното издаване.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ / П / 
Кмет на Община Камено 
Заповедта е обявена на таблото за обяви на 

05.04.2021г.

З А П О В Е Д
№ РД-09-413/02.04.2021 г.

гр. Камено
На основание чл. 44, ал.1, т. 1, т. 7 и ал. 2, от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 70, чл. 76 и сл. от НРПУ-
РОИ и в изпълнение на решение на Общински съвет 
Камено по т. 10 от Протокол № 16 от 25.02.2021г.

З А П О В Я Д В А М :
I. Да се проведе публичен търг с тайно наддава-

не за отдаване под наем на обособени части от ма-
сивна сграда на три етажа – Читалище, застроена на 
947 кв.м. с РЗП 2295 кв.м., построена в ПИ № 1022, 
по кадастрален план на гр. Камено, общ. Камено, 
обл. Бургас, с обща площ на имота 3149 кв.м., със-
тояща се от театрален салон, гримьорна, библиоте-
ка, читалищни стаи и канцеларии и др., за срок от 
5 (пет) години, при начална тръжна цена и стъпка 
на наддаване, както следва: 

- Обособени помещения, както следва: офис – 
44.00 кв.м., фоайе – 20.00 кв.м., 2 броя тоалетни 
– 7.00 кв.м., стая архив – 6.00 кв.м. и свързващ 
коридор – 5.00 кв.м., свързани помежду си с обо-
собен самостоятелен вход от южната страна на 
сградата, на партерен етаж, с обща площ от 82.00 
кв.м., като същият да се ползва за банков офис.

Начална тръжна цена – 82.00 (осемдесет и два) 
лева, месечен наем, без ДДС. 

Стъпка на наддаване – 8.20 (осем лева и дваде-
сет стотинки) лева. 

Депозитът за участие в търга е в размер на 8.20 
(осем лева и двадесет стотинки) лева.

II. Търгът за обособените помещения, находя-
щи се на партерен етаж, в сградата на Читалище-
то, гр. Камено, с обща площ 82.00 кв.м., ще се 
проведе в гр. Камено в сградата на общинска ад-
министрация Камено на 27.04.2021 г. от 10:40 ча-
са. 

III. Условия за участие: в търга могат да участ-
ват физически лица, еднолични търговци и юриди-
чески лица, регистрирани по Търговския закон.

IV. Място и срок за получаване на тръжна до-
кументация за участие в търга: Тръжната докумен-
тация за участие в търга се получава в сградата на 
Община Камено, гр. Камено, ул. “Освобождение” № 
101 в Центъра за услуги и информация на гражда-
ните, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа до 
26.04.2021 г. 

Цената на комплекта тръжна документация е 
12.00 лв. с включен ДДС, платими в брой на ка-
сата на Общината.

V. Условия за плащане на цената и депозита: 
плащанията се извършват в български левове по 
банкова сметка на Община Камено – ВIC: BPBIBGSF, 
IBAN – BG 46 BPBI 7937 84 KA226298, „ЮРОБАНК 
БЪЛГАРИЯ” АД или на касата в ЦУИГ на Община Ка-
мено. 

VI. Информация за имота, обект на търга, е изло-
жена в общината и на интернет страницата на Об-
щина Камено www.kameno.bg 

VII. Оглед на имота може да се извършва всеки 
работен ден до 26.04.2021г. от 09:00 до 16:00 ча-
са, с представител на Общината, след представяне 
на платежен документ за закупена тръжна докумен-
тация и предварителна заявка.

VIII. УТВЪРЖДАВАМ следната тръжна документа-
ция: 

- Заявление за участие – образец; 
- Декларация, че участникът не е лишен от право 

да упражнява търговска дейност;
- Декларация, че участникът не е обявен в несъс-

тоятелност; 
- Декларация, че участникът е запознат с регла-

мента за участие в търга; 
- Декларация за оглед на имота; 
- Декларация – съгласие за ползване на лични 

данни; 
- Регламент за участие; 
- Проект на договор за наем; 
- Решение на общински съвет; 
- Препис от настоящата заповед;
- Наддавателно предложение – образец;
IX. Кандидатите следва да представят в запечатан, 

непрозрачен плик, върху който се посочват имена-
та на физическото лице, ЕГН, съответно наименова-
нието на търговеца, Единния идентификационен код 
(ЕИК), както и обекта, за който кандидатства. Доку-
ментите се подават до 16:00 часа на 26.04.2021 год. 
в Община Камено, като в запечатания плик се сла-
гат следните задължителни документи за участие: 

- Заявление за участие;
- Документ за заплатен депозит за участие; 
- Документи, установяващи самоличността на 

участника. Когато участникът е физическо лице се 
представя копие от лична карта. Когато участникът 
е юридическо лице се представя документ за регис-
трация или посочване на ЕИК по чл. 23 ЗТР. Допус-
тимо е представяне на извадка от електронната стра-
ница на Търговския регистър на Агенция по вписва-
нията. 

- Декларация – 5 броя по образец; 
- Документ за закупена тръжна документация; 
- Наддавателно предложение (цена), което се по-

ставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик, по-
дписан и надписан от кандидата с посочване на име-
ната му, както и обекта, за който кандидатства. (Над-
давателното предложение представлява посочва-
не на началната тръжна цена, броя на стъпките, 
с които кандидатът предлага същата да бъде уве-
личена, както и посочване цифром и словом на 
конкретно предложената цена). За валидно се при-
ема наддавателно предложение, с което е направе-
на поне една стъпка, над началната цена. Всяко пред-
ложение, представено в незапечатан плик или кое-
то не съдържа изискуемите данни е недействител-
но. 

- Пълномощно с нотариална заверка на подписа, 
когато се участва чрез пълномощник. Копие от лич-
ната карта на пълномощника. 

X. При неявяване на кандидати, следващ търг ще 
се проведе на 04.05.2021г. от 10:40 часа. Закупу-
ване на документи, внасяне на депозит и подаване 
на заявления за участие в повторния търг се извърш-
ва до 16:00 часа на 29.04.2021г.

Настоящата Заповед да се публикува в местен 
ежедневник, на страницата на Общината в интернет 
и да се обяви на видно място в общинската адми-
нистрация в 3-дневен срок от нейното издаване.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ / П / 
Кмет на Община Камено 
Заповедта е обявена на таблото за обяви на 

05.04.2021г.



„Черноморски фар“

Вълнуващи срещи с лю-
бими автори очакват бур-
газлии следващата седми-
ца. Захари Карабашлиев, 
Георги Бърдаров, Камелия 
Кучер, Стефан Диомов и 
Деметра Дулева ще напра-
вят морски премиери на 
най-новите си книги, които 
почитателите им очакват с 
огромно нетърпение. Място-
то е Центърът за съвременно 
изкуство в новата Библио-
тека на Бургас – привлека-
телна локация за културни 
събития, литературни при-
ключения, куклени предста-
вления, изложби, пърфор-
манси. Захари Карабашлиев 
ще представи своя роман 
„Опашката“ в сряда в 18.30 
часа в Зала на кафенето, ет. 
2. Срещата с Георги Бърда-
ров и романа му Absolvo te 
е на същото място в четвър-
тък. В събота в Зрителната 
зала, ет. 3, от 17.00 часа, е 
представянето на книгата 
"Белите и черни клавиши 
на моя живот" на маестро 
Стефан Диомов. Същия ден 
има още една премиера - 
на загадъчната пътешестве-
ничка, която с любов играе 
с думите Камелия Кучер и 
нейния трети роман „Сън“. 
Тя е от 18.30 часа в Залата на 

кафенето, ет.2. В неделя от 
11.00 часа в Зрителната за-
ла, ет. 3, е предпремиерата 
на втория роман на Деметра 
Дулева - „Преобърнати съз-
вездия“. Същия ден от 17.00 
часа е предвидена среща 
дискусия на тема „Младост-
та на България е талантли-
ва“ с писателката Здравка 
Евтимова, която е носител 
на Националната награда 
„Христо Г. Данов” за цялос-
тен принос в националната 
книжовна култура и чийто 
разказ „Кръв от къртица“ 

бе поместен в американски 
учебници по литература. Тя 
ще започне от 17.00 часа в 
Зрителна зала на ет. 3. В 
програмата на Библиотека-
та за следващата седмица 
има разнообразни събития 
за различна аудитория. 
Предвидени са освен лите-
ратурни събития - изложби, 
куклени представления, до-
кументално кино. Най-мал-
ките могат да се забавляват 
с магичния интерактивен 
под Funtronic или да при-
състват на представянето 

на детската аудио книжка 
„Капчици смях“ в събота от 
11 часа. За тийнейджърите 
със сигурност ще е вълнува-
ща срещата с бийтбоксъра 
Искрен Тончев – Искрата. 
Той ще им разкрие как до-
брият книготърсач успява 
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С нов кей ще се сдо-
бие обичаният от всички 
бургазлии, а и от много 
хора от вътрешността на 
страната остров Света 
Анастасия. Той ще бъде 
позициониран под лекар-
ната, в посока Бургас. И 
ще се изгражда по вре-
ме на сезона, но няма да 
пречи на корабоплаване-
то, увери управителят на 
туристическата атракция 
Павлин Димитров. „Това 
ще бъде новото място за 
разходки на острова с 
хубава гледка към Бургас 
и залеза. Ще има и до-
пълнителна пътека до 
скалите“, допълни той.

В средата на април 

ще започне работата 
плаваща платформа, с 
помощта на която ще се 

удължи с пет метра вече 
съществуващият кей. Та-
ка на него ще могат едно-

временно да акостират 
не едно, а две корабчета, 
които съответно да оста-
вят или вземат туристи 
на острова. Това трябва 
да се случи до начало-
то на сезона. След това 
усилията ще се насочат 
към изграждането на но-
вото съоръжение. 

Ремонтни дейности, ко-
ито да подготвят роман-
тичното място за летния 
сезон, се извършват в 
момента. 

Вървят и записвания-
та за сватби на остров 
Света Анастасия, като на 
този етап първата пла-
нирана е за юни. „Тази 
година тенденцията е на 
острова да се провеждат 
сватби с по-малко при-
състващи, да ги наречем 
по-камерни. Миналата 
година при нас се праве-
ха най-големите сватби 
с по 150 души. Сега то-
ва, което се планира, са 
сватби с по 60 – 70 души“, 
обобщи Димитров. 

Остров Света Анастасия се разширява

Любими български писатели  
с премиери в новата библиотека

Мария Бакалова  
не взе наградата на 

Гилдията на актьорите 
за „Борат 2“

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

www.faragency.bg

Записванията за 
сватби на 
романтичното 
място продължават


	1
	2-3
	4
	Aitos-06-08.04.2021
	9
	10
	11
	12

