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Капиталов

Новото културно бижу 
на Бургас отваря врати 

По-висок успех при 
онлайн обучението 
отчитат експерти

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 15 януари

Силвия ШАТЪРОВА

„Бюджетът на Бургас за тази 
година ще бъде с по-малко по-
стъпления и по-труден“, зая-
ви  кметът на града Димитър 
Николов. Проектът му е пред 
финал и ще бъде готов следва-
щата седмица, когато ще бъде и 
представен пред медии, но в он-
лайн среда.

По-слабата икономическа ак-
тивност в общината заради пан-
демията ще доведе до по-малко 
постъпления в местната хазна. 
Очертава се те да са в рамките 
на 8 млн. лева. „Това са преки 
общински приходи, които трябва 
да бъдат компенсирани с по-мал-
ко разходи, за да го балансира-
ме. Ние нямаме право да имаме 
дефицит“, заяви кметът още.

Бургас затяга 
колаНите

Избират кои съветници ще сменят 
покойния Костантин Луков в комисиите

През 2021
година

Пари от бюджета - 
главно за здраве  

и образование
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Дона МИТЕВА

Официалното становище 
е, че родители и деца жела-
ят завръщането в класните 
стаи, където да продължи 
обучението и приключи пър-
вият учебен срок и за по-го-
лемите ученици. Неофици-
ално обаче част от по-голе-
мите се натискат да останат 
с обучение от дистанция. 
Особено тези от седми и 
дванадесети клас, на които 
предстоят важни изпити в 
края на годината. Голяма 
част от тях са си повишили 
успеха и се страхуват, че 
връщайки се в клас, магия-
та  ще се развали и постиг-
натите онлайн резултати ще 
рухнат.

„Резултатите при онлайн 
обучението са по-високи. 

Според нас по-мотивирани-
те ученици там, където об-
разованието е ценност не 
само за детето, но и за се-
мейството, резултатите са 
високи. Тези деца имаха ви-
соки резултати и в присъст-
вената форма. Сега техните 
резултати станаха още по-
високи при работа от раз-
стояние в електронна сре-
да“, коментира своите на-
блюдения инж. Виолета 
Илиева, началник на Регио-
налното управление на об-
разованието, подчертавай-
ки ролята на семейството. 
Освен това допълва, че тези 
ученици, които са имали ве-
че навици и умения да рабо-
тят с дигитални устройства, 
са се усъвършенствали в 
процеса на работа от раз-
стояние.

На другия полюс са уче-
ниците, за които е била не-
позната работата в онлайн 
среда и които нямат под-
крепа от семейството. За 
тях трудностите са се увели-
чили, особено там, където 
няма кой да помага и моти-
вира в дома. Изоставането 
е сериозно. „Обикновено 
това са семейства, където и 
поколението на родителите 

не е запознато с работата с 
устройства и не желае да се 
запознае“, допълва инж. 
Илиева.

Според нея онези, които 
са постигнали по-високи ре-
зултати, не бива да се при-
тесняват от връщането в 
конвенционална среда, за-
щото така или иначе изпи-
тите в края на тази учебна 
година на този етап се очак-

ва да бъдат присъствени. 
Още повече, че в училищата 
имат опита от провеждане-
то на изпити при усложнена 
обстановка от миналата го-
дина. Така че те трябва да 
защитят успеваемостта си.

Що се касае до възмож-
ността в дистанционните 
форми на изпитване да се 
допусне и възможност за 
преписване и „помощ от 

Избират кои съветници ще сменят 
покойния Костантин Луков в комисиите

4 Учениците пред матура  
се молят първият срок да продължи 
дистанционно 

4 Класните работи - големият 
ужас при тях

Силвия ШАТЪРОВА

Нов общински съветник ще положи 
клетва в местния парламент на Бур-
гас. Това е икономистът Жейна Жеко-
ва. Тя влиза на мястото на покойния 
бивш председател на Общински съвет 
– Бургас Костантин Луков, който ни на-
пусна в края на годината, потвърди 
пред „Черноморски фар“ сегашният 
председател проф. Севдалина Турма-
нова.

Както вече писахме, по право тряб-
ваше да влезе следващият в листата 
след Костантин Луков – Тодор Колев, 
който е 26-и. След изборите обаче, Ко-
лев, който е бивш общински съветник 
в мандат 2015-2019, бе назначен за ди-
ректор на ЦАУ „Освобождение“. Имен-
но поради това той се е отказал от 
мандата си за общински съветник.

Жейна Жекова по професия е сче-
товодител. Тя бе 27-ма в листата на 
ГЕРБ.

„Черноморски фар“

„На 9 януари ни напусна Никола 
Стоянов – достоен, честен и верен на 
социалистическите идеи човек. Оти-
де си на достолепните 90 години, но 
ще го помним като завидно енерги-
чен мъж, с бистър ум и хъс за рабо-
та“. Това пише за него бившият кмет 
на село Ново Паничарево Костадин 
Русенов.

„Дългът и отговорността към всич-
ко и всички бяха основата на него-
вия благ нрав. Като дългогодишен 
учител, директор и активен общест-
веник, той печелеше всеобщо уваже-
ние. Загубихме един от родолюбиви-
те новопаничаревци. Сбогом, бай 
Кольо! Почивай в мир!“, споменава 
още за него бившият кмет.

Отиде си виден 
социалистически 

деец

Стана ясно кой влиза 
на негово място

Георги РУСИНОВ

Общински съвет – Бургас ще избе-
ре кои общински съветници ще за-
менят покойния Костантин Луков в 
редовните комисии, на които той бе 
член. Докладна записка за целта е 
входирал председателят на Общин-
ски съвет – Бургас проф. Севдалина 
Турманова. 

„Съгласно разпоредбата на чл.30, 
ал.4, т.13 от Закона за местното са-
моуправление и местната админи-
страция, пълномощията на общин-
ския съветник се прекратяват пред-
срочно при смърт. С Решение №312-
МИ от 17.12.2020 г. на Общинска из-
бирателна комисия – Бургас са пре-
кратени пълномощията на общин-
ския съветник Костантин Йорданов 
Луков, избран за общински съвет-
ник от кандидатската листа на ПП 
ГЕРБ“, посочва председателят.

Костантин Луков бе член и в ръко-
водството на Правната комисия, Ко-
мисията по обществен ред и сигур-
ност и Местната комисия по чл.8, 
ал.2 от Закона за уреждане правата 
на граждани с многогодишни жи-
лищно-спестовни влогове. На него-
во място следва да бъдат избрани 
други общински съветници.

„Черноморски фар“

Началникът на клиниката по 
кардиохирургия на МБАЛ „Сърце 
и мозък“ проф. д-р Владимир Да-
нов почина внезапно.

От 2017 г. водещият кардиохи-
рург е изпълнителен директор на 
Българския кардиологичен ин-
ститут, където управлява осем 
медицински центъра, седем ви-
сокоспециализирани болници и 
две кардиохирургични клиники в 
Плевен и Бургас. Специализирал 
и ръководил клиники по кардио-
хирургия в Германия, провинция 
Бавария, над 15 години. Като за-
веждащ отделение в клиниката 
по кардиохирургия на водещата 
университетска болница „Луд-
виг-Максимилиян“ в Мюнхен, въ-
вежда принципи на работа, кои-
то и до днес се прилагат в много 
от развитите здравни системи. 

Проф. Данов специализира им-
плантиране на сърдечни клапи, 
минимално инвазивни оператив-
ни методи, протезитане и рекон-

струкция на сърдечни клапи, 
осъществяване на аортоко-
ронарни байпаси на биещо 
сърце, лечение на сърдечни 
тумори, реконструктивна хи-
рургия на гръдната аорта, хи-
рургия на проводни и ритъм-
ни нарушения, имплантиране 
на пейсмейкъри и кардиоде-
фибрилатори за лечение на 
сърдечната недостатъчност, 
коригиране на вродени сър-
дечни пороци и др. 

Медицината и в частност 
кардиохирургията у нас загу-
би един от най-отдадените на 
професията си лекари, ино-
ватори и човек с огромно 
сърце! През своя 28-годишен 
опeративен опит в областта 
на кардиохирургията проф. 
Данов е спасил живота на хи-
ляди пациенти, обучил над 20 
специалисти по кардиохирур-
гия, публикувал е множество до-
клади в авторитетни български и 
чужди научни издания, автор е на 

учебници. Той е носител на награ-
дите „Доктор на годината“, чети-
рикратен носител на приза „Ле-
кар, на когото българите вярват“ 

и доктор хонорис кауза. 
Българският кардиологи-

чен институт изказва своите 
дълбоки съболезнования на 
семейството, близките, па-
циентите и колегите на проф. 
Владимир Данов. 

„Всички скърбим за загу-
бата на проф. д-р Владимир 
Данов. Специалист от све-
товна величина, който на-
прави изключително много 
за развитието на кардиохи-
рургията и прилагането на 
иновативни методи в лечени-
ето. Ще го помним като чо-
век, отдаден на мисията да 
помага на хората и да им 
вдъхва надежда. Професор 
Данов бе призван да спася-
ва човешки животи и затова 
той влагаше в своята практи-
ка цялата си душа. Доброта-
та му винаги ще ни липсва. 

Поклон пред паметта му!", напи-
са и кметът на Бургас Димитър 
Николов.

Внезапно ни напусна топ кардиохирург

Жейна ЖековаПокойният Костантин Луков
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Силвия ШАТЪРОВА

„Бюджетът на Бургас 
за тази година ще бъде 
с по-малко постъпления 
и по-труден“, заяви  кме-
тът на града Димитър 
Николов. Проектът му е 
пред финал и ще бъде 
готов следващата сед-
мица, когато ще бъде и 
представен пред медии, 
но в онлайн среда.

По-слабата икономи-
ческа активност в об-
щината заради панде-
мията ще доведе до по-
малко постъпления в 
местната хазна. Очер-
тава се те да са в рам-
ките на 8 млн. лева. „То-
ва са преки общински 
приходи, които трябва 
да бъдат компенсирани 
с по-малко разходи, за 
да го балансираме. Ние 
нямаме право да имаме 
дефицит“, заяви кметът 
още.

Ще има консервати-
вен бюджет, ще орязва-
ме много дейности и ще 
има много недоволни. 
Аз не мога да променя 

реалността. Спорт, кул-
тура, администрация, 
ремонт на улици ще бъ-
дат орязани, стана ясно 
още по думите му. Един-
ствено се запазват 
средствата за образо-
вание, здравеопазване, 
социални дейности, ра-
бота с деца и възрастни 
хора.

Близо 60 души от ад-
министрацията ще бъ-
дат съкратени, извън то-
ва са и 50 души, които 
бяха освободени от сли-
ването на няколко кул-
турни института.

Обикновенно в година 
на избори различните 
политически субекти в 
местната власт обичат 
да входират докладни 
за инфраструктурни, 
културни мероприятия, 
които да им донесат ди-
виденти. Дали това ще 
може да се проработи в 
тази година и от къде ще 
дойдат средствата - 
предстои да видим по 
време на обсъждането 
на бюджета от общин-
ските съветници.

Таксата на то
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обучението отчитат експерти
приятел“, педагозите не из-
ключват този вариант. „До-
пускам, че такъв елемент 
може да има. Но пък това 
означава, че учениците са 
много изобретателни и мо-
гат да надхитрят системата. 
Всичко това пак изисква 
умения и работа“, обяснява 
инж. Илиева, допълвайки, 
че това също изисква пред-
варително ангажираност и 

проучване на възможности-
те, което пак е работа. „Да 
не забравяме, че срещу уче-
ника стои учител, който има 
дигитални умения и може да 
го хване когато хитрува“, 
подчертава инж. Илиева.

В други области има диги-
тални устройства, които са 
намерени по оказионите – 
доказателство за това, че 
цялото семейство не е заин-

тересовано детето да рабо-
ти от дистанция. В област 
Бургас такъв случай няма, 
подчертават от инспектора-
та. Директорите са закупи-
ли устройства за 270 хиляди 
лева в нашата област.

„Факт е, че нямаме сигур-
на електронна технология 
против преписване. Пре-
писването е възможно, оце-
няването не е 100% обектив-

но. В момента МОН започва 
тестване на такава, но ще 
се проточи“, коментира учи-
телка от водеща професио-
нална гимназия в Бургас. Тя 
допълва, че по-голяма част 
от учениците наистина ис-
кат да се върнат към при-
съственото обучение, макар 
да има и такива, които се 
притесняват за своите въз-
растни роднини.

В Бургас и другите насе-
лени места от областта ня-
ма опасност учениците да 
стоят дълго време извън 
училището докато им бъде 
премерена температурата и 
бъдат допуснати в класните 
стаи. Направена е органи-
зация, при която са отворе-
ни всички входове на учили-
щата и движение на потоци 
и в часови пояси.

кРИМИ

Пиян 
карнобатлия 
седна зад 
волана

Карнобатлия е бил задър-
жан заради шофиране в 
нетрезво състояние. Това 
съобщиха от пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Служители от 
Районно управление – 
Карнобат спрели за провер-
ка лек автомобил „Рено 
Меган Сценик“, управляван 
от 20-годишен карнобатлия. 
Органите на реда установи-
ли, че същият шофира след 
употреба на алкохол с кон-
центрация 2.05 промила. 
Водачът отказал да даде 
кръв за химичен анализ. 
Задържан е за срок от 24 
часа. По случая е образува-
но бързо производство. 

Разкриха 
кражба в 
Айтос

Кражба е била разкрита в 
Айтос, съобщиха от прес-
центъра на Областна дирек-
ция на МВР-Бургас. От неза-
ключен дом, намиращ се на 
улица „Ген. Радецки“, соб-
ственост на 49-годишен 
айтозлия, са отнети телеви-
зор, тонколона, колело и 
други битови вещи. 
Задържан за деянието е 
46-годишен криминално 
проявен айтозлия, който 
направил пълни самоприз-
нания и върнал откраднати-
те вещи. Той е привлечен в 
качеството на обвиняем, 
като му е наложена мярка 
за неотклонение „задържа-
не под стража“. Работата по 
случая продължава от слу-
жители на Районно упра-
вление – Айтос.

Хванаха 
бургазлия, 
нарушил 
домашния 
арест

Бургазлия е изпратен в 
ареста, след като е нарушил 
наложената му мярка за 
неотклонение „домашен 
арест“. Това съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. В 
близост до жилищен ком-
плекс „Съни хил“ в комплекс 
„Меден рудник“, служители 
от Четвърто районно упра-
вление – Бургас спрели за 
проверка лек автомобил 
„БМВ“, управляван от 42-го-
дишен криминално проявен 
бургазлия. Към този момент 
с постановление на Бургаски 
районен съд той е бил с 
наложена мярка за неоткло-
нение „домашен арест“.  На 
водача са съставени нови 
три акта по Закона за дви-
жение по пътищата (за 
неправоспособност, липса 
на задължителна застрахов-
ка „Гражданска отговор-
ност“ и отказ за проба за 
употреба на наркотични 
вещества). 42-годишният 
бургазлия отказал да даде и 
кръвна проба за химичен 
анализ. Арестуван е за срок 
до 24 часа със заповед за 
задържане. По случая е 
образувано бързо произ-
водство. След докладване 
на събраните по случая 
материали в Бургаска 
районна прокуратура, с про-
курорско постановление 
задържаният е привлечен в 
качеството на обвиняем, 
като му е наложена мярка 
задържане под стража за 
срок от 72 часа. Приведен е 
в областно звено „Арести“ 
към бургаския затвор.

Бургас затяга 
коланите през 

2021-ва

Дона МИТЕВА

„Язовир „Камчия“ се 
пълни ударно, само през 
последните три дни 
дъжд той е увеличил 
обема си с 5 млн. куб. м“ 
- заяви пред „Черномор-
ски фар“ областният уп-
равител Вълчо Чолаков. 
Очакват се и дъждове 
до края на седмицата, 
както и топене на сняг 
във водосбора, които 
допълнително ще помог-
нат за увеличаване на 
нивото му.

Въпреки няколкото 
дъждовни дни, няма 
опасност от преливане 
на реките в община Бур-
гас. Всички са далече от 

критичния минимум.
„Няма опасност от 

преливане. Всички сен-
зори за ранно оповестя-
ване работят. Водата е 
много под прага на пре-
ливане, много под кри-
тичното ниво. Земята е 
суха - не е валяло цяло 
лято. Водите се оттичат 
в коритата на реките, 
няма повишено ниво. 
Никъде няма опасност 
от преливане“, катего-
рична е Галя Байчева, 
началник-отдел „Упра-
вление при кризи и 
ОМП“. „Още повече, че 
дъждът е бавен, а не ин-
тензивен и не създава 
проблеми“, допълва екс-
пертът.

Язовир „Камчия“ се пълни ударно
Реките в община Бургас са под критичния минимум

Георги РУСИНОВ

Да бъде удостоен с по-
четна значка на Община 
Бургас 50-годишният Ан-
тон Спасов, спасил 51-
годишна жена, скочила 
от Моста. Това предла-
гат общинските съветни-
ци Георги Дракалиев и 
Николай Стоянов. 

Инцидентът е от 24 де-
кември миналата годи-
на. В 9:25 часа сутринта 
жената, която се раз-
хождала заедно с мъжа 
си, изведнъж изтичала 
напред и се хвърлила в 
морето. Хвърлен й е 
спасителен пояс, но тя 
изпаднала в безпомощ-
но състояние и без мал-
ко не се удавила. Тога-
ва се намесил жандар-
меристът Антон Спасов, 
който в този момент 
разхождал кучето си в 
почивния ден. 

Виждайки, че жената 
се дави, Спасов ведна-
га се съблякъл и скочил 
в студената морска во-
да. С плуване той успя-
ва да извади изпадна-
лата в безсъзнание 
удавничка и започва да 
й прави сърдечен ма-
саж. Малко след това 
пристигат полиция, по-
жарна и линейка от 
Спешния медицински 

център. Жената е инту-
бирана и по този начин 
трагедията е предотвра-
тена. 

„И в този случай бър-
зата и навременна на-
меса на случаен граж-
данин, за щастие до-
вежда до спасяването 
на човешки живот, кое-
то безспорно заслужа-
ва адмирации и поощ-
рение. Съгласно Наред-
бата за символиката и 
отличията на Община 
Бургас, в подобни слу-
чаи заслужилите могат 

да бъдат удостоени с 
Почетна значка на Об-
щина Бургас. Тъй като 
такива постъпки трябва 
да служат за пример на 
всички, считаме, че е 
необходимо проявилият 
се наш съгражданин да 
бъде отличен от Общин-
ски съвет – Бургас“, пи-
шат съветниците в до-
кладна записка.

Колегите им ще гласу-
ват предложението в 
края на януари, когато 
ще се проведе сесията 
на местния парламент. 

Почетна значка  
за жандармерист, спасил  
жена от удавяне на Моста

Пари от бюджета - главно 
за здраве и образование

Антон Спасов



„Черноморски фар“

Въртяща сцена, осем нови 
зали за репетиции, които са 
мултифункционални и могат 
да посрещат семинари и вся-
какъв вид обществени съби-
тия, най-модерното озвуча-
ване и осветление, гримьор-
ни и подходящ под за репет-
ции, това са само част от екс-
трите в напълно обновения 
Културен дом на НХК. Той от-
варя врати при намален капа-
цитет в събота.

„Зрителната зала", която е 
най-голямата, разполага с 514 
места. Сцената вече може да 
се върти, след като дълги го-
дини задвижващият механи-
зъм не функционираше зара-
ди повреда. Това позволява 
декорите да бъдат сменяни 
по време на представление. 
С подобна опция могат да се 
похвалят само най-големите 
театри. За функционирането 
на сцената и провеждането на 
представленията са монтира-
ни 30 чиги. Това са устройства 
за управление на завесите, 
които се задвижват с микро-
процесорен пулт.

Важна част в Зрителната 

зала е оркестрината, кое-
то позволява в нея да се по-
ставят не само театрални по-
становки, а още мюзикъли и 
оперети.

Техническата кабина в 
Зрителната зала също е из-
цяло нова. Тя е разделена на 
три панела – за кинопрожек-
ции, звук и осветление.

След края на реконструкци-
ята зрителната зала бе кръс-
тена на големия композитор 
– бургазлията Тончо Русев, 
което е едно признание за 
неговия талант и прекрасно 
творчество.Тя е оборудвана 
с изцяло ново осветление, 
което е монтирано на 4 упра-
вляеми моста. Обособени са 
две зони за хора в инвалид-
ни колички. Старите седалки 
са подновени с нови и много 
по-удобни.

Културен дом на нефто-
химика вече е красив моде-
рен център, в който всеки ще 
може да усеща артистичния 
дух на нашия град. Това каза 

при представянето на напъл-
но обновената сграда кметът 
Димитър Николов.

„Когато собствеността на 
Културния център ни беше 
прехвърлена, Община Бургас 
пое ангажимента да упра-
влява така сградата, че тя 
да носи удоволствие и ра-
дост на бургаските гражда-
ни и творци. Затова участва-
хме в оперативната програ-
ма с мярката за модерниза-
ция и цялата реконструкция 
е факт. Сега Домът на нефто-
химика разполага с 8 напъл-
но самостоятелни зали. Това 
ги прави точно в условията 
на пандемия много по-прак-
тични и търсени, защото няма 
никакво пресичане на потоци 
от хора от различните школи 
и състави, които ще ползват 
модерния културен дом“, до-
пълни Николов.

Сградата на културния цен-
тър е обновена по проект 
„Реконструкция, ремонт и об-
новяване, внедряване на мер-

ки за енергийна ефективност 
в Културен дом на Лукойл 
Нефтохим“.

Той се реализира чрез ком-
бинирана подкрепа на без-
възмездна финансова по-
мощ от Оперативна програ-
ма „Региони в растеж 2014 – 
2020“, финансов инструмент 
Фонд за градско развитие 
за регионите София и Южна 
България от Фонд за устойчи-
ви градове и собствен принос 
на Община Бургас.

„Реализацията на проек-
та ще доведе до превръща-
нето на културния дом в най-
голямата и съвременна сгра-
да в община Бургас за про-
веждане на културни съби-
тия от различно естество. 
Обновяването и функционал-
но преосмисляне на отделни-
те зали ще осигури съвремен-
ни и модерни условия за музи-
кална, концертна и художест-
вена дейност, насочена към 
детската и младежка публи-
ка“, каза по време на събити-

ето зам.-кметът по стратегиче-
ско развитие и екология, ди-
гитализация и адаптация към 
изменение на климата Весна 
Балтина.

Домът на нефтохимика вече 
разполага с 8 многофункци-
онални и напълно обновени 
в духа на новите тенденции 
зали. Преди реконструкция-
та те бяха 4. Всяка от тях раз-
полага със собствена озвучи-
телна система и подходящо 
осветление. Към всички има 
съблекални, обзаведени с ду-
шове и гардероби.

Камерната зала в култур-
ния център, разположена 
от страната на ул. „Христо 
Ботев“, също дава възмож-
ност за провеждане на раз-
лични събития. Тя е със са-
мостоятелен вход и е подхо-
дяща за репетиции, изложби, 
конференции. Оборудвана е 
с огледала и станки за балет, 
може да се използва и като 
картинна галерия.

Две нови зали са обособе-
ни в надстройката на Дома на 
нефтохимика. Те са с площ от 
135 и 85 кв. метра и разпола-
гат с огледала, станки за ба-
лет, озвучаване. Подходящи 
са за изложби, семинари и 
презентации.

В Дома на нефтохимика има 
обособени няколко ателие-
та, които може да се използ-
ват за обучение по музика и 
рисуване.

Изцяло обновени и обзаве-
дени с огледала и специални 
лампи са гримьорните. Така 

се осигуряват добри условия 
за подготовка на артистите и 
бърза смяна на костюмите по 
време на представление.

Залата на Общинския съ-
вет също е обновена. Тя също 
може да се използва за се-
минари и презентации. Към 
нея има специална витрина, 
в която ще бъдат поставени 
награди и отличия, които се 
връчват на изявени гражда-
ни, и символи на местното уп-
равление.

Фоайето също е многофунк-
ционално. Оборудвано е с 
конструкции за окачване на 
картини, за да може в него 
да се провеждат изложби. По 
стените са монтирани големи 
монитори за излъчване на ви-
деоматериали и презентации. 
Обособени са 6 касови пункта 
за продажба на билети.

Другата новост в Дома на 
нефтохимика е вътрешни-
ят двор, в който е обособе-
на сцена за провеждането 
на концерти, рецитали и дру-
ги събития. За тяхното обез-
печаване е осигурена мобил-
на озвучителна техника и ос-
ветление.

Сградата на НХК е свърза-
на към газопреносната мре-
жа, оборудвана е с чилър сис-
тема за отопление и охлажда-
не. Всяка една зала е снабде-
на със система за самостоя-
телно регулиране на темпе-
ратурата.

Изцяло обновени са външ-
ните пана – на фасадата към 
ул. „Христо Ботев“ и във въ-

трешната част. Изцяло е въз-
становен и откритият по вре-
ме на реконструкцията сте-
нопис с нестинарки, който 
сега се намира в библиотека-
та към клуба на ветераните от 
„Лукойл-Нефтохим“.

В сградата на културния 
център са обособени админи-
стративни кабинети. В сред-
ното крило ще се помещават 
руските клубове към НХК. В 
северното крило ще се на-
мират омбудсманът и адми-
нистративните ръководства 
на авиомузея и общинската 
дирекция за младежки дей-
ности. В южното крило ще се 
помещават хората от Съюза 
на ветераните на „Лукойл-
Нефтохим“ – председателят 
и Управителният съвет на ор-
ганизацията, както и библио-
теката към клуба.

Удобствата за хората с 
увреждания също бяха ак-
цент при реконструкцията. 
Монтирани са два асансьора 
за лица с колички в северно-
то и южното крило. Във въ-
трешната част са монтирани 
две пасарелки, които позволя-
ват на хората с увреждания да 
стигат до всяка точка в сгра-
дата без да излизат от нея.

Към този момент повече от 
20 школи и клубове са заявили 
желание да използват базата 
на Културен дом на нефтохи-
мика за своята дейност. Те са 
в различни сфери – танци, те-
атър, музика, спорт. Заявки за 
ползване на базата на НХК се 
получават непрекъснато.
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Новото културно бижу на Бургас отваря врати 

Ина ПЕТРОВА 

Техническият инвестиционен 
проект за реставрация и адап-
тация на къщата на композитора 
Георги Шагунов вече е в столица-
та. Проектът е внесен за съгла-
суване в Националния институт 
за недвижимо културно наслед-
ство. Това е част от процедурата 
за превръщане на рушащата се 
в момента къща в Дом на музи-
ката. Идеята дойде от сдружение 
„Общество за духовни изяви“, ко-
ето от няколко години се бори за 

реализирането й. Подкрепа за 
нея дава и общината.

„Беше избран изпълнител на 
проекта, това е едно дружество, 
което е обединение от две фир-
ми – „Термал инженеринг“ и 
„Билдникс“. То изготви техни-
ческия инвестиционен проект, 
който през октомври беше пре-
даден на Община Бургас. Мина 
през различните структури в об-
щината и след това през ноем-
ври цялата проектна документа-
ция бе внесена в Националния 
институт за недвижимо култур-

но наследство за съгласува-
не“, поясни началникът на от-
дел „Култура“ в Общината Петър 
Парушев.

Следващата стъпка е проек-
тът отново да се върне в Бургас, 
където ще бъде обявена общест-
вена поръчка за избор на изпъл-
нител на строителните дейности. 
Колко време ще отнеме съгла-
суването в столицата и колко 
строителството, засега експер-
тите не се наемат да прогнози-
рат. Не конкретизират и кол-
ко средства е готова да заде-

ли общината за реконструкци-
ята на рушащата се в момен-
та къща на ул. „Филип Кутев“ и 
превръщането й в културно сре-
дище в Бургас. В нея именитият 
композитор и капелмайстор на 
24-и Черноморски пехотен полк 
е творил голяма част от произ-
веденията си. В наследство от 
него са останали над 1500 про-
изведения от всички жанрове. 
Негово дело е Химнът на незави-
симостта, който записва за ня-
колко часа след вестта за обя-
вяването й.

Проектът за реставрация на къщата 
на Шагунов вече е в София 

4 Домът на НХК ще приема опери, концерти 
и филмовия фестивал „На брега“

4 Въртяща се сцена, модерно озвучаване и 
осветление ще ги обезпечава

През януари ще се проведат още три инте-
ресни представления.

Проектът „Реконструкция, ремонт и обновя-
ване, внедряване на мерки за енергийна ефек-
тивност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“ 
е част от политиката на Община Бургас за съз-
даване на активни градски пространства, кои-
то обединяват инфраструктура, събития, твор-
чески общности и публики. Културният дом е 
разпознаваема и търсена локация, разполо-
жена в сърцето на градския център и с потен-
циал за развиване на разнообразие от функ-
ции и взаимодействия както с околното прос-
транство, така и с утвърдени и набиращи попу-
лярност съвременни изкуства и творчески ин-
дустрии. Предвидените по проекта дейности 
са насочени към цялостна модернизация на 
сградния фонд, създаване на съвременен ар-
хитектурно-художествен образ на сградата, 
функционално и смислено обогатяване на дей-

ностите, прилагане на мерки за енергийна и 
ресурсна ефективност.

Създаване на условия за насърчаване на 
културното многообразие, творческата мо-
билност, развитието на културните индустрии 
и съвременни форми на творческо изразява-
не, бизнес инициативите чрез реконструкция 
и модернизация на Културен дом на Лукойл 
Нефтохим.

Реализацията на проекта добавя стойност 
към постигането на състояние на градската 
културна инфраструктура, адекватно на очак-
ванията на съвременните публики.

Проектът се реализира чрез комбинира-
на подкрепа на безвъзмездна финансова по-
мощ от Оперативна програма „Региони в рас-
теж 2014- 2020“, финансов инструмент Фонд за 
градско развитие за регионите София и Южна 
България от Фонд за устойчиви градове и 
собствен принос на Община Бургас.

Какво предстои

Кметът Димитър Николов, Мария Маркова и Димитър Маджаров представиха 
възможностите на културната институция

Сцената и обновеният салон в зрителната зала

Сградата на ул. „Филип Кутев“, която се руши, е 
обезопасена
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Започва реконструкция на  
улици в селата Поляново и Малка поляна

Още в самото начало на 
2021 г. айтоските борци ни за-
радваха с изключителни успе-
хи. На Държавното лично пър-
венство по свободна борба в 
София през миналата седми-
ца, Октай Ружди стана шампи-
он в категория до 79 кг. Октай 
не само пребори всички про-
тивници - най-добрите борци 
от всички клубове в страна-

та, но беше обявен за “Най-
техничен състезател на шам-
пионата”.

Другата ни голяма надежда 
в борбата - Алиш Алиш, спече-
ли бронзов медал в категория 
до 65 кг. Към златото го препъ-
на на полуфиналите Владимир 
Дубов, сребърен медалист от 
Световното първенство през 
2013 година. 

Срещите на тепиха в зала 
„София“ наблюдаваха Алек-
сандър Томов, петкратен све-
товен и европейски шампи-
он, Христо Маринов, прези-
дент на федерацията, Вален-
тин Райчев, генерален секре-
тар, Радослав Великов, брон-
зов олимпийски медалист от 
Пекин 2008, както и от Миха-
ил Ганев, световен шампион. 
Всички те бяха впечатлени от 
представянето на айтоските 
борци. Зрители не се допуска-
ха, но срещите от шампионата 
излъчваха на живо на сайта на 
БФ Борба.

НП

Октай Ружди - шампион на България 
по свободна борба за 2021 г.

Кметът Васил Едрев и 
Даниела Колева, упра-
вител на „Пътно строи-
телство“ ЕООД - Бургас 
подписаха договор за 
изпълнение на общин-
ски проект, финансиран 
по Стратегията за „Воде-
но от общностите мест-
но развитие“ (ВОМР) 
на СНЦ „МИГ-Айтос”, от 
Програмата за развитие 
на селските райони 2014 
– 2020 г. 

Проектът е одобрен за 
финансиране от Държа-
вен фонд „Земеделие“ и 
е на обща стойност 334 
957.38 лв. Дейностите са 
за реконструкция и обно-
вяване на уличните на-
стилки на две малки на-
селени места на терито-
рията на общината - с. 
Малка поляна и с. Поля-
ново. През 2020 г. с този 
проект беше подписан 
първият администрати-
вен договор с МИГ-Ай-
тос за предоставяне на 
безвъзмездна финан-
сова помощ на община 
Айтос.

С проект „Подобряване 
на уличните настилки на 
населените места в общи-
на Айтос (Улици с. Поляно-
во и с. Малка поляна)“, Об-
щина Айтос кандидатства 
и получи финансиране по 
мярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“, 
с проведени два приема. 
Безвъзмездната финансо-
ва помощ e 100%. Основ-
ната цел на проекта е по-
добра физическа и жизне-
на среда чрез подобрява-
не на публичната и техниче-
ската инфраструктура - ули-
ци в с. Поляново и с. Мал-
ка поляна.

Проектът предвижда по-
добряване на настилките 

на основни улици в двете 
села - улица №3 в село По-
ляново и улици №6 и №7 в 
село Малка поляна. Инвес-
тицията е приоритетна за 
община Айтос, тъй като ре-
хабилитацията на тези ули-
ци е крайно необходима за 
осигуряване на по-добри 
условия на живот и безо-
пасност на жителите на се-
лата. Очакваните резултати 
са обновената транспортна 
инфраструктура да подобри 
достъпа на населението до 
обществени услуги и да се 

създадат условия за непре-
къснат, удобен и безопасен 
транспорт.

Срокът за изпълнение е 
36 месеца. При спазване 
на всички законови проце-
дури и при подходящи ат-
мосферни условия изпъл-
нението на проекта може 
да започне още през тази 
седмица.

На етап проверка от Дър-
жавен фонд „Земеделие“ са 
още два общински проек-
та по същата мярка, които 
получиха одобрение за фи-
нансиране от МИГ-Айтос. 
Първият от тях е за „Рекон-

струкция и рехабилита-
ция на тротоарни настил-
ки на улици в гр. Айтос“. 
Проектът е за реконструк-
ция на тротоарни настил-
ки на ул. „Братя Милади-
нови“, ул. „Богориди“ и ул. 
„Софроний“ - едни от глав-
ните транспортни и пеше-
ходни направления в гра-
да, по които има голям пе-
шеходен и автомобилен по-
ток. Дейностите по проек-
та ще бъдат насочени към 
19 327 души, а това е поч-
ти 70% от населението на 
общината.

По проекта се предвиж-

да осигуряване на достъп-
на среда за хората в не-
равностойно положение. 
Общият размер на допус-
тимите разходи, одобрени 
от „МИГ-Айтос“ е 389 982.66 
лева. Безвъзмездната фи-
нансова помощ е в размер 
на  100%. 

Вторият проект е за 
„Благоустрояване и ре-
новация на спортна зала 
към стадион в УПИ I, кв. 
50 по плана на гр. Ай-
тос”. Проектът е за преу-
стройство и благоустроя-
ване на съществуващата 
спортна зала на градския 
стадион, част от спортен 
комплекс „Крум Делчев“ - 
Айтос, която се ползва от 

всички спортни клубове. 
От 70-те години на мина-
лия век в сградата са пра-
вени само частични ремон-
ти, което налага генерална 
реконструкция за модерни-
зиране на спортната база 
и за създаване на усло-
вия за пълноценното й из-
ползване.

Целта на проекта е да се 
гарантира висока функцио-
налност и максимална си-
гурност при експлоатаци-
ята на сградата чрез въз-
становяване и модернизи-
ране на инфраструктурата 
й, съгласно съвременните 
технологии в областта на 
спорта.

НП

По общински 
Проект

Финансиран е по Стратегията за 
„Водено от общностите местно 
развитие“ на МИГ-Айтос, от ПРСР

Кметът Васил Едрев и управителят на фирмата изпълнител 
подписват договора за изпълнение на проекта

След дъждовете започва ремонтът на улици в село Поляново

И жителите на село Малка поляна ще имат обновени улици

Уникален успех на нашето момче - 
обявиха го за най-техничен 
състезател на шампионата



(Продължава от мина-
лия брой)

МАЙ

Май започна с дарител-
ски жест на „Данон Серди-
ка“ АД, който зарадва мно-
го айтозлии. Дарени бяха 
млечни продукти за близо 
5000 лв. за многодетни се-
мейства и самотни възраст-
ни хора. Продукти на “Да-
нон” бяха доставени на оби-
тателите на Защитено жили-
ще - Айтос, на потребители-
те на Домашния социален 
патронаж, на гражданите, 
включени в общинския про-
ект “Патронажна грижа”, на 
Дневните центрове за деца 
и възрастни с увреждания, 
Дома за стари хора и др.

Посещенията на парка 
бяха разрешени при строг 
регламент за хора и куче-
та - зоопаркът, детските 
площадки и спортният ком-
плекс останаха затворе-
ни. Дарителската кампания 
“Купи и дари” се разрасна - 
растеше броят на дарители-
те, на дарените от тях проду-
кти и на дарените. При пър-
вия дарителски транш 80 се-
мейства получиха хранител-
ни пакети - мотото на кам-
панията беше “Когато сме 
заедно, сме силни!” Рабо-
тещи в чужбина помогнаха 
на своите в кв. “Странджа” 
с парични средства, с кои-

то бяха подготвени и разда-
дени над 500 хранителни па-
кета на социално слаби се-
мейства.

По това време Съветът 
прие нови правила за по-
часово отдаване под наем, 
без тръжна процедура, на 
части от имоти, предоста-
вени за управление на учи-
лища, детски градини и об-
служващи звена в общи-
на Айтос.

С обявяването на извън-
редно положение в Бълга-
рия, училищата трябваше 
да трансформират учебния 
процес. Затова през май 
най-актуална беше темата 
за дистанционното обуче-
ние - питахме учителите, ро-
дителите и децата доколко 
ефективно е е-преподаване-
то и как се справят най-мал-
ките. Пак през май общин-
ският съветник Георги Янев 
инвестира лични средства 
за осветлението на съдиев-
ската градина, а постъпле-
нията в дарителските смет-
ки набъбваха. 

И в извънредното поло-
жение Айтос печелеше про-
екти - одобрение получиха 
два проекта, финансирани 
от фонд “Обединени срещу 
COVID-19” - за предоставяне 
на хранителни продукти на 
социално слаби семейства, 
млади хора с увреждания, 
самотни майки и техните 
деца, самотно живеещи въз-
растни и хора с ниски дохо-
ди. Вторият проект беше за 
МБАЛ Айтос - за закупува-
не на предпазни средства и 

апаратура. 
С още три спечелени про-

екта ще запомним май 2020 
г., с финансиране от Минис-
терството на околната сре-
да и водите (МОСВ) и ПУ-
ДООС, в рамките на Наци-
оналната кампания „Чиста 
околна среда – 2020 г.”, на 
тема „Обичам природата – и 
аз участвам”. Проекти спе-
челиха Община Айтос, СУ 
“Никола Вапцаров” и детска 
градина “Пролет”, на обща 
стойност 20 хил. лв. 

На 13 май беше сложен 
край на извънредното по-
ложение, останаха мерките 
за наложената извънредна 
обстановка. По това време 
МИГ-Айтос обяви пореден 
прием на проектни пред-
ложения за предоставяне 
на безвъзмездна финан-
сова помощ по Стратегия-
та за Водено от общности-
те местно развитие на СНЦ 
„МИГ-Айтос” от Програма-

та за развитие на селски-
те райони за периода 2014 
– 2020 г.

След близо два месеца с 
катинар на вратата, зоопар-
кът отвори врати на Гергьов-
ден, а раздадените преди 
Великден и Гергьовден хра-
нителни пакети стоплиха с 
грижа и внимание още над 
150 семейства. СУ “Христо 
Ботев” скромно отбеляза 
152 години българско учи-
лище в Айтос, дистанцион-
но празнува патронния си 
празник и ОУ “Св. св. Ки-
рил и Методий”, с. Караге-
оргиево. За първи път от 
много години беше отмене-
но шествието на училищата 

и детските градини на пло-
щад “Свобода”, не се прове-
доха и традиционните праз-
нични срещи на кмета с учи-
тели, културни дейци и изя-
вени ученици в навечерие-
то на 24 май. Нямаше праз-
нични прояви и фойерверки, 
кметът Васил Едрев реши да 
посети всяко общинско учи-
лище, за да поздрави дирек-
торите и да им поднесе по-
даръци за Деня на българ-
ската просвета култура и 
славянската писменост.

Пак през май НП пътува 
до село Лясково, за да раз-
каже как живее най-малко-
то айтоско село с най-мно-
го люляци и дърводелци. 
Въпреки пандемията, всич-
ки пешеходни пътеки в Ай-
тос се сдобиха с нови път-
ни знаци, библиотеките бяха 
отворени за посещения - 
читателите влизаха само с 
маски и ръкавици. Общин-
ският вестник “Народен 

приятел” влезе в друг гра-
фик, но продължи да изли-
за два пъти седмично - във 
вторник и петък.

Абитуриентите от Випуск 
2020 бяха разочаровани, че 
балове няма да има, а във 
все още неоткритата Пре-
чиствателна станция за от-
падъчни води на Айтос за-
почна първият етап за пре-
чистване на отпадъчните 
води. 

Скромно и без традици-
онната тържественост Ай-
тос отбеляза и 76 години 
от трагичната гибел на сем. 
Ченгелиеви и Атанас Ман-
чев. Мюсюлманите се готве-
ха за Шекер байрам, а Об-
щина Айтос разпореди стро-
ги правила за черешобера - 
ограничено беше движение-
то на сезонните работници 
в населените места. Австра-
лиец с айтоски корен дари 
средства за борците, а на 
Рамазан байрам айтоските 
мюсюлмани отправиха мо-
литвите си не в джамиите, 
а на открито.

ЮНИ

През юни „Генгер“ ЕООД 
получи втори финансов 
транш от общинския бю-
джет с решение на ОбС. 
До края на годината, оба-
че, надеждите за финан-
сова стабилизация на дру-
жеството не се оправдаха. 
Айтос отбеляза тържестве-
но Деня на Ботев и загина-
лите за свободата на Бъл-
гария с елитния гвардейски 
отряд на СУ “Христо Ботев” 
и с венци и цветя пред два-
та паметника на поета ре-
волюционер в училището 
и градската градина. Съв-
местно с „Електрооползо-
творяване” ЕАД, Община 
Айтос организира кампа-
ния за събиране на излязло 
от употреба електрическо и 
електронно оборудване.

Започна и регистрация на 
личните животновъдни сто-
панства в община Айтос. 
Оказа се, че заради проме-
ните в закона, и една кокош-
ка да имаш, трябва да я ре-
гистрираш. Стана ясно още, 
че за първи път от 52 години 
„Славееви нощи 2020“ няма 
да се проведат. Нито едно 
политическо, финансово или 
природно бедствие досега 
не успя да посегне на мест-
ната традиция. Направи оба-
че го COVID-19. Но пък дет-
ските градини и ясли отвори-
ха врати на 1 юни, в Деня на 
детето. Преди това 157 души, 
които имат контакти с деца-
та, бяха тествани - всички 
проби бяха отрицателни.

Ново за Айтос беше ново-
то бюро „Универсал“ с бога-
та гама от услуги за гражда-
ните, пак тогава Общински-
ят съвет прие нов план за 
социалните услуги. По два-
та спечелени проекта, Ща-
бът и МБАЛ Айтос се отче-
тоха пред фонд „Обедине-
ни срещу COVID-19”, а Об-

ластният информационен 
център - Бургас организи-
ра, специално за граждани-
те на община Айтос, инфор-
мационна среща за пред-
ставяне на възможностите 
за финансиране по Оопера-
тивните програми на Евро-
пейските структурни и ин-
вестиционни фондове. 

По това време Общината 
подхвана големия ремонт 
на централната ул. „Цар 
Освободител“ по проект 
за близо 2 млн. лв., финан-
сиран по ПРСР 2014-2020. 
Кметове и полиция контро-
лираха черешобера, научи-
хме и най-голямата проект-
на новина - Айтос и черно-
морските общини спечели-
ха финансиране на облас-
тен ВиК проект за общо 460 
млн. лв. По същото време 
десетокласникът Анатоли 
Апостолов ни изненада с 
второто място на национа-
лен исторически конкурс, а 
10-годишната Галена Коста-
динова представи първата 
си самостоятелна изложба 

в читалището. 
Нова медицинска апа-

ратура беше разпределе-
на във всички отделения на 
болницата, щедрите даре-
ния за стационара продъл-
жиха и пред юни. Традици-
онно, два клуба получиха 
финансиране на проекти-
те си по програмата ММС 
- Волейболен клуб „Айтос“ 
и Спортен клуб по борба 
„Айтос“. 

Айтос отбеляза 117 г. от 
рождението на най-извест-
ния айтозлия за всички вре-
мена - композитора Филип 
Кутев, а проф. Елена Куте-
ва сподели с айтозлии, уве-
реността си, че айтоската 
фолклорна традиция „Сла-
вееви нощи“ ще продължи 
през 2021 г. МИГ - Айтос обя-

ви нова, поредна процедура 
за прием на проектни пред-
ложения, за предоставяне 
на безвъзмездна финан-
сова помощ по Стратегия-
та за ВОМР. Дни по-късно 
кметът Васил Едрев и Сто-
ян Стоянов, председател 
на Управителния съвет на 
СНЦ „МИГ-Айтос”, подпи-
саха първия администрати-
вен договор за изпълнение 
на одобрен за финансира-
не проект.

СУ „Никола Вапцаров“ 
имаше вълнуваща среща с 
проф. Иван Гавраилов – из-
вестен медик, учен, значи-
ма личност, свързала жи-
вота си с българската ис-
тория. По-късно през годи-
ната проф. Гавраилов гос-
тува на кмета Васил Ед-
рев и донесе ценни пода-
ръци за двете средни учи-
лища и айтоското читали-
ще. Рада Капралова ни из-
ненадва от Гърция с петата 
си книга „Родината в мен“, 
а в Световния ден на прия-
телството, Ротари клуб по-
ложи грижи за 145-те млади 
дръвчета, засадени в град-
ската градина. 

Откриха новата Автогара-
Айтос с европейска визия, в 
първия си работен ден еки-
път посрещна кмета Васил 
Едрев. Пак през юни, шам-
пионът по силов трибой, ай-
тозлията Емил Кръстев си 
постави следващата голя-
ма цел - Световното пър-
венство през 2021 г. Юни 
отчете ръст на безработи-
цата - сезонни работници 
и завърнали се от чужбина 
бяха основната част от ре-
гистрираните безработни в 
дирекция “Бюро по труда” - 
Айтос. От началото на пан-
демията броят на регистри-

раните безработни скочи на 
1116 души, при 426 регистри-
рани до 30 юни 2019 г. В съ-
щото време, по данни на 
ДБТ-айтос, към 17 юни 2020 
г. 722 души са намерили ра-
бота. Още през юни 2020 г. 
Общината взе да се готви 
за преброяване 2021 г., а 
Общинският съвет прове-
де Деветото си заседание 
от началото на мандата и 
прие отчетите на общински-
те търговски дружества. За 
предприемчивите изолаци-
ята беше време за работа - 
хижарите от „Бяла река“ с 
общи усилия ремонтираха 
пътя от с. Тополица до ку-
рортните къщи.

Продължава в следва-
щия брой
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Кампанията „Купи и дари“ обедини Общината и 
бизнеса в подкрепа на пострадалите от здравна-
та криза

Кметът Васил Едрев участва в подготовката на 
хранителните пакети за многодетни семейства

Дарителски кампании, е-обучение и проекти, отложени културни и спортни прояви през май и юни 2020 г.
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- Г-н Енчев, каква беше 
2020 г. за Общински съвет 
- Айтос?

- Беше трудна година, пред-
вид пандемията. Към голяма-
та отговорност за вземане на 
най-правилните решения се 
прибавиха и задължителните 
противоепидемични мерки - 
как и къде да заседаваме, за 
да бъде гарантирано здравето 
на общинските съветници. Ми-
сля, че се справихме и създа-
дохме добра организация. До 
края на годината не се стигна 
до решение за неприсъствено 
заседание.

- Какви най-общо бяха 
решенията на Съвета през 
2020 г.? Кое беше различ-
ното?

- Общо 167 решения гласува 
Общински съвет - Айтос през 
2020 г. Различното през тази 
година бяха решенията, свър-
зани с пандемията. С общо 
250 000 лв. подкрепихме уси-
лията на общинските търгов-
ски дружества „Генгер“ и „Ай-
тос-Автотранспорт“, за да се 
справят с тежкото си финан-
сово положение в резултат на 
здравната криза. Взехме и ре-
шения в интерес на граждани-
те и местния бизнес, свърза-
ни с незаплащането на наеми 
и такси, за различни периоди 
от време, с цел да облекчим в 
известна степен трудностите, 
които преживяват в извънред-
ното положение, а по-късно - 
и в извънредната обстановка 
в страната.

- Още през 2020 г. запо-
чна актуализацията на на-
редбите на Общинския съ-
вет. Ще продължите ли с 
промените и допълненията 
в останалите наредби през 
2021 г.? Кои са най-спеш-
ните промени?

- Работим в динамична сре-
да. Възникват нови обстоятел-
ства и приоритети, които из-
искват бърза и адекватна ре-
акция. Годината премина под 
знака на извънредната епи-
демична обстановка, породе-
на от COVID-19. Не се е случ-
вало мандатът на Общинския 
съвет да е започвал в такива 
екстремни условия, налага-
щи вземането на непопуляр-
ни мерки от страна на Общин-
ска администрация и Общин-
ски съвет. Ето защо основен 
приоритет бе облекчаване и 
намаляване последствията от 
извънредната епидемична об-
становка върху гражданите и 
фирмите. 

С промените в законодател-
ството се налага и синхрони-
зиране на наредбите на Об-
щинския съвет. През 2020 г. се 
приеха три нови наредби - На-
редба за изграждане, стопа-
нисване, контрол и опазване 
на зелената система на тери-
торията на община Айтос; На-
редба за реда и условията за 
упражняване правата на Об-
щина Айтос в търговски дру-
жества с общинско участие в 
капитала, в граждански дру-
жества и за сключването на 
договори за съвместна дей-
ност; Наредба за определя-
не размера на местните да-
нъци на територията на общи-
на Айтос. Предстои внасянето 
на Наредба за обема на живо-
тновъдната дейност и местата 
за отглеждане на селскосто-
пански животни на територи-
ята на община Айтос. Работи 
се по приемането на Наред-
ба, която урежда управление-
то и вътрешния ред в гробищ-
ните паркове. 

Добрите намерения и добри-
те постижения в града и об-
щината не биха били възмож-
ни без общата воля на кмета 
на общината и неговия екип от 
една страна, и на общинските 
съветници от друга. Съвмест-
ните действия и подкрепа са 
гарант за достойно представя-
не пред обществеността с те-
жестта на поета отговорност 
за делата и решенията на ин-
ституциите.

- Кои, според вас, ще са 
най-важните решения, кои-
то Общинският съвет тряб-
ва да вземе през новата го-
дина?

- В обстановката, в която жи-
веем, няма как да прогнозира-
ме кое ще е решението особе-
но важно за общината и граж-
даните. Но като начало бих по-
сочил приемането на Бюджет 
2021. Един от основните прио-
ритети на 2021 г. е Планът за 
интегрирано развитие на об-
щина Айтос за периода 2021-
2027 година, във връзка с но-
вия програмен период. В мо-
мента Общинската админи-
страция готви плана, съобраз-
но новите оперативни програ-
ми и проектите, с които канди-
датства за финансиране през 
новия програмен период. В на-
чалото на новата година про-
ектът за План за интегрира-
но развитие ще бъде предста-
вен за одобрение на Общин-
ския съвет. 

Това са най-важните реше-
ния в оперативен план. Но над 
всичко това стоят животът и 
здравето на гражданите, сто-
ят приоритетите - образование 
и здравеопазване. Така че ако 
обстановката налага - това ще 
са най-важните решения за 
Общинския съвет.

- Лично за Вас, кое беше 
най-трудното решение през 
2020 г. - решението, което 
най-дълго обмисляхте пре-
ди да го гласувате?

- Безспорно, най-сериозни-
ят проблем тази година беше 
свързан с финансовото със-
тояние на общинската фир-
ма „Генгер“ ЕООД. Наложи се 
да проведем много срещи, да 
разгледаме финансови отче-
ти, както и причините за това 
тежко състояние на компле-
кса. Имаше различни стано-

вища по въпроса, трябва ли да 
подпомогнем с бюджетни пари 
общинската фирма. След дъл-
ги обсъждания и дебати стиг-
нахме до консенсус и предос-
тавихме на два транша допъл-
нително финансиране за „Ген-
гер“ в размер на 140 000 лв. С 
условието те да бъдат върнати 
на бюджета до края на 2020 г. 
За съжаление, това не се слу-
чи, а фирмата все още няма 
тази финансова стабилност, 
която целяхме с временния 
заем. Във връзка с незадово-
лителните резултати, освобо-
дихме управителя на „Генгер“, 
насрочен беше конкурс за из-
бор на нов управител на ком-
плекса. Оставаме с надежда-
та, че който и да е новият уп-
равител, той ще се справи с 
тежката ситуация. Категори-
чен съм, че причината за тази 
ситуация е не само здравната 
криза, но и недалновидните 
управленски решения.

- Какви са очакванията Ви 
за 2021 г.?

- Надявам се пандемията да 
отмине и да влезем в норма-
лен ритъм на работа. Но ако се 
налага, заради мерките, има-
ме организацията и готовност-
та да провеждаме заседани-
ята неприсъствено. Така или 
иначе, работата на Общинския 
съвет като местен законодате-
лен орган не може да бъде пре-
установена. Мисля, че се нау-
чихме и работим добре и в из-
вънредната обстановка. Исти-
ната е, че имаме много работа, 
която трябва да свършим.

- Какви бяха взаимоот-
ношенията между различ-
ните политически групи в 

Общинския съвет? Не се ли 
притеснявате, че двата из-
бора, които предстоят през 
2021 г., ще са причина за 
популизъм и политически 
дебати?

- Логично е, влизайки в за-
седателната зала, всяка поли-
тическа група да има своя по-
зиция по предложенията и до-
кладните записки. Има дебати, 
има и аргументи, които влияят 
на крайното решение на колек-
тивния орган. И в това е сила-
та на Общинския съвет като 
представителност на граждан-
ството. Не очаквам изборите 
за парламент и президент да 
се отразят в значителна сте-
пен на работата на Общинския 
съвет. Мисля, че независимо 
от коя политическа група са, 
общинските съветници са го-
тови да работят заедно за ре-
шаването на местните пробле-
ми и да гласуват нормативни 
актове, важни за цялата общ-
ност. Използвам възможност-
та да им благодаря за отговор-
ното отношение към работата 
на постоянните комисии и ра-
ботата на местния парламент 
като цяло.

- Как работихте с Общин-
ската администрация?

- В състава на Общински съ-
вет-Айтос голяма част от об-
щинските съветници имат по 
два или повече мандата. Това 
създава възможност за при-
емственост в работата на съ-
вета. Общинските съветници, 
които за първи път участват в 
решаване на задачите и про-
блемите на общината, внасят 
нов импулс със своя профе-
сионален опит и социална ан-

гажираност. И през миналия 
мандат, и през първата годи-
на от този мандат моят призив 
към колегите общински съвет-
ници е бил взаимодействието 
с общинската администрация 
да има градивен характер, в 
интерес на гражданите на об-
щината. Дискусиите и споро-
вете допринасят за намиране 
на добрите решения и не са 
препятствие в изпълнение на 
намеренията и плановете за 
развитие на общината. Лично 
кметът и експерти от админи-
страцията присъстват на пред-
седателските съвети и заседа-
нията на постоянните комисии, 
за да изложат мотивите си за 
това или онова предложение, 
и да отговорят на въпросите 
на общинските съветници. Си-
гурен съм, че и през новата го-
дина ще работим в толкова до-
бър синхрон.

- Какво искате да кажете 
на гражданите?

- Първо, искам да поже-
лая здраве на всички гражда-
ни и на децата на община Ай-
тос през новата година. Много 
ми се иска да бъдат достатъч-
но информирани за дебатите 
в заседателната зала и за ре-
шенията на Общинския съвет, 
и на тази база коментарите и 
оценките им за нашата работа 
да бъдат обективни и мотиви-
рани. Защото неинформирани-
ят човек трудно може да пре-
цени каква точно работа вър-
ши общинският съвет. Бих бил 
удовлетворен, ако гражданите 
проявяват по-голям интерес и 
към публичните обсъждания 
на бюджета и други важни за 
общността въпроси. Мисля, че 
много малко от тях се възполз-
ват от възможността да изра-
зят мнение или становище по 
време на тези обсъждания. А 
точно там е мястото, на което 
да се чуе гласът на граждани-
те. Хубаво е да знаят, че про-
блемите и въпросите се поста-
вят очи в очи, а не във фейсбук 
и социалните мрежи.

И накрая, искам да уверя 
всички, че групата на ПП ГЕРБ, 
от която съм част, работи из-
ключително съзнателно и отго-
ворно не само за своите изби-
ратели, но и за всички гражда-
ни на общината, и в интерес на 
цялата ни общност.

Искам да честитя новата го-
дина на всички с увереност-
та, че 2021-ва ще е по-успеш-
на за община Айтос и за ней-
ните граждани!

НП
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За да бъдат спазени мерките - Общинският съвет заседава в са-
лона на читалището

Красимир Енчев - председател на 
Общински съвет - Айтос

Максим МОМЧИЛОВ 

Роденият на 1 януари 1926 г. в Ай-
тос Николай Жишев*, смятан за най-
могъщия човек на Бургаска област 
до 1989 г., беше погребан на 10 яну-
ари 2014 г.

Тогава целият елит на БСП – Бур-
гас изпрати до вечния му дом издъх-
налият на преклонна възраст бивш 
първи секретар на Областния коми-
тет на БКП, който бе погребан с по-
чести. На поклонението присъстваха 
депутатите Атанас Зафиров и Пенко 
Атанасов, областният управител Па-
вел Маринов, изп. директор на Прис-
танище – Бургас и областен лидер 
на БСП Николай Тишев, общински-
ят председател на БСП - Бургас Ев-
гений Мосинов, бившият съветник 
на Николай Жишев – Любомир Пан-
телеев, и десетки партийни другари, 
близки и познати. Сред тези, които 
положиха цветя и венци, беше и зам.-
кметът на община Бургас Красимир 
Стойчев, съпровождан от секретаря 
на общинска администрация Божи-
дар Кънчев.

Прегледайте печата и ще устано-
вите, че седем години след негова-
та кончина никой и никъде не е на-
правил и опит да почете  бележита-
та годишнина от рождението на Ни-
колай Жишев. А той е един и от тази 
плеяда айтозлии, които няма как да 

бъдат забравени. Независимо от ви-
соките държавни и партийни пост-
ове, които е заемал, Жишев вина-
ги е проявявал самосъзнанието си 
на айтозлия.

Ето какво пише той в мемоарната 

си книга „С вълните на времето”, из-
лязла от печат през 2006 г.: „На на-
срочените за 27.06.1971 г.  избори 
за народни представители, съветни-
ци и съдебни заседатели моята кан-
дидатура за народен представител 
и за окръжен съветник бе издигната 
от моите земляци в град Айтос. Пър-
вия мандат бях народен представи-
тел от Сунгурларе. В същото време 
винаги съм изпитвал едно непрео-
долимо желание по-често да бъда в 
моя роден Айтос, да дишам неговия 
свеж въздух, да се срещам с моите 
приятели от младежките години. За-
това с голяма радост приех предло-
жението да се издигне кандидатура-
та ми за народен представител имен-
но от Айтос.

При подготовката за изборите по-
сетих всички квартали на града и 
околните селища. Проведохме сре-
щи в промишлените предприятия и 
кооперативните стопанства. 

Вечерта след изборния ден пред-
седателят на Общинската избира-
телна комисия ми връчи 2 удостове-
рения – за избирането ми за народен 
представител и за окръжен съветник. 
Предадена ми бе и папка с поръчения 
на избирателите”. 

На страниците на книгата може да 
се проследи какво и колко от поръче-
нията на избирателите са изпълнени 
за мандата, а и след него. А ето как-

во заявява в словото си Николай Жи-
шев след удостояването му със зва-
нието „Герой на социалистическия 
труд” във връзка с 60-ата му годишни-
на: „...На 1 януари 1945 г. бях приет с 
първия деветосептемврийски набор в 
партията на българските комунисти. 
Своята първа революционна закал-
ка получих в редовете на Айтоската 
партийна организация, която е един 
от най-старите боеви отряди на БКП 
в Бургаски окръг.  

...Цели десетилетия Айтоската пар-
тийна организация водеше трудещи-
те се в нашия роден град под своите 
бойни червени знамена.

В деня на своя юбилей искам да 
отправя думи на признателност към 
моите другари от Айтос и Айтоския 
край, където започна моят път на 
ремсист, комунист и човек, и да бла-
годаря за сърдечните приветствия и 
пожелания, отправени от трудещите 
се на родния ми град”.

Днес другарите и наборите на Ни-
колай Жишев естествено намаля-
ват. Но не и земляците му, които не 
трябва да допускат да бъде заличе-
но това, което той пряко и косвено е 
сторил за Айтос и айтозлии.

В годините на т.н. демократични 
промени, преобладаващата част от 
хората в Айтос, а и извън него, запа-
зиха доброто си отношение към чо-
века Николай Жишев и не тръгнаха 

да търсят евтини политически диви-
денти чрез отричане и разгранича-
ване от неговото дело и други фор-
ми на политическа мимикрия в про-
тиворечивото време след 10 ноем-
ври 1989 г.

Заслугите на Николай Жишев към 
Айтос не могат да бъдат отричани и 
той не може да бъде забравен.     

Председателят на Общински съвет - Айтос Красимир Енчев пред „Народен приятел“:

95 години от рождението на Николай Жишев
смятан за най-могъщия човек на Бургаска област до 1989 г.

Николай Жишев на зе-
мляческа среща в София - 
2006 г.



 Макар не ежедневно, и 
аз влизам във фейсбук да 
видя какви са „новините“. 
Винаги имам „много наум“, 
какво чета и кой го е споде-
лил. И не става дума само 
за Facebook, но и за вся-
ка информация, която ми 
попадне. Защото, ако бъде 
подведена, утре и аз мога 
да дам мнение, което няма 
да има нищо общо с истина-
та. А се случва - попадам на 
твърдения и коментари, ко-
ито, меко казано, шокират. 
И ме карат да се питам - на 
очите си ли да вярвам, или 
на написаното?!

Слънчев зимен ден. Сед-
нала съм на една от дър-
вените пейки в зоопарка 
и преглеждам „новините“, 
(нали там има WiFi точка). 
И какво мислите, прочитам 
- животните в клетките до 
мен, били болни, че даже 
умирали. Попитах първия 
срещнат зооработник как-
ва е истината? Възрастният 
мъж не на шега ми се ядо-
са. „Боже опази! Няма та-
кова нещо. Живи и здрави 
са - случва се някое да се 
разболее, но за това има 
ветеринарен лекар.“ И ми 
разказва, че точно сега се 
раждат много муфлончета и 
козички и че клетките им са 
пълни с живот. Видях в до-
бро здраве и новата двой-
ка нанду - албиносите с не-
жен син поглед, да обикалят 
безгрижно екоклетката си. 
И останалите обитатели из-
глеждаха съвсем бодри. 

Изненадах се колко са 
пораснали трите лами - 
вече веднъж ги подстри-
гали, информира ме чове-

кът от зоопарка. Женска-
та щрауска Рая пък гордо 
маршируваше в огромно-
то заграждение, отделено 
за елените лопатари, къде-
то управата на зоопарка е 
изградила много нови еко-
къщички. Признавам, не бях 
идвала скоро, затова едва 
сега забелязах, че дървета-
та в ограждението са гриж-
ливо опаковани, за да не 
хрупат кората им елените. 
После научих, че в инкуба-
тора нонстоп се люпят живи 
и здрави екзотични птици, 
а в потвърждение на каза-
ното - насреща ми цяло ято 
летящи токачки.

Питам и за трите понита, 
които някой ожали, че га-
зели в калта. Не можем да 
сложим чакъл или бетон, те 
трябва да живеят при мак-
симално естествени усло-
вия - на поляната. Естестве-
но, когато вали - в заграж-

дението да е кално. Както 
не могат да бъдат бетонира-
ни и пространствата, в ко-
ито се отглеждат маймуни-

те, обяснява ми с простич-
ки думи човекът. За успо-
коение на „загрижените“ - 
и маймуните са живи и съв-

сем здрави.
Оказа се, че все пак има 

проблем - рязко е нама-
лял броят на свободно дви-
жещите се по алеите па-
уни и зайци. Според гле-
дача е ясно защо - зара-
ди свободно пуснатите от 
собствениците им кучета в  
зоопарка...

„Животните не се отглеж-
дат само за удоволствието 
на посетителите“, твърдят 
още от зооекипа. Голямата 
идея на зоопарковете въ-
обще, са удобствата за жи-
вотните, което се постига с 
максимално естествени ус-
ловия на живот. Няма как да 
ни ги показват чистички, из-
къпани и нагласени, защото 
те имат свой живот, макар 
и в клетки...

Покрай всичко това нау-
чавам и друга новина, коя-
то бързам да споделя в най-
достоверния й вариант. За-
щото утре може да бъде „до-
украсена“ с някоя небива-
лица. На 26 октомври 2021 
г. изтича лицензът на айто-

ския зоопарк, което озна-
чава подготовка за нов ли-
ценз, високопоставена про-
веряваща комисия и т.н. С 
една дума - процедура, ва-
жна не само за зоопарка, 
за общината, но и за цялата 
ни общност. Ясно е, че без 
лиценз никой зоопарк не 
може да функционира.

Така че „вещите по всич-
ки въпроси“, включително 
и по въпросите за зоопар-
ка, нека през тази година 
да „упражняват“ въобра-
жението си по други теми. 
Защото новият лиценз за-
виси не само от работата 
и подготовката на Община-
та и зооекипа, но до голяма 
степен - от нашето поведе-
ние и от „обективните“ ни 
оценки за 51-годишния ай-
тоски зоопарк. 

Моля, никой да не се 
припознава в написано-
то и да го приема като уп-
рек. Ако пък сте го усетили 
като съвет - той е най-при-
ятелски...

НП
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

Животните в айтоския зоопарк 
посрещнаха новата година живи и здрави

Втора пратка с 500 
предпазни маски дари 
на община Айтос в на-
чалото на 2021 г. 35-го-
дишният Зюлкеф Байра-
мов, който е родом от с. 
Карагеоргиево, но жи-
вее със семейството си 
в Белгия. 

На хиляди километри 
от родното място, млади-
ят мъж, които има транс-
портна фирма, иска да 
бъде полезен на своите в 
България в извънредната 

COVID ситуация. Повече 
от 10 години Зюлкеф жи-
вее и работи в Белгия, съ-
пругата му е израснала 
там, имат две прекрасни 
момчета, стабилен биз-
нес и огромното жела-
ние да помагат.

Първата пратка съдър-
жаше 800 броя предпаз-
ни маски, 500 от тях оти-
доха в МБАЛ-Айтос, 200 
- при администрацията и 
общинските работници 
и 100 - при жителите на 

с. Карагеоргиево. Чрез 
близкия си приятел Мю-
мюн Халил - началник 
на правния отдел в Об-
щината, Зюлкеф изпрати 
втора пратка с предпаз-
ни маски в Айтос, която 
зарадва обитателите на 
Дома за стари хора „Св. 
Димитър“. 

По думите на Мюмюн 
Халил, тези дни се очак-

ва и трета пратка, коя-
то ще бъде предоставе-
на на Общинския център 
за социални и здравни 
услуги - Айтос, за деца 
и възрастни с уврежда-
ния, за обитателите на 
Защитено жилище - Ай-
тос и за потребителите 
на Домашния социален 
патронаж.

НП

Карагеоргиевец от Белгия  
с щедър жест към община Айтос

За фейка, за новия лиценз и за силата да премълчиш, когато не си наясно с истината 

Зюлкеф Байрамов дарява предпазни маски 
на родното село, на институции и граждани

Зюлкеф Байрамов със семейството си

Директорът на Дома за стари хора - Айтос Ли-
лия Николова и Мюмюн Халил с благодарност към 
дарителя

Средно училище „Ни-
кола Йонков Вапца-
ров”, гр. Айтос, е одо-
брено за финансиране 
с 300 000 лв. през 2021 
година по Национална-
та програма “Изгражда-
не на училищна STEM 
среда”. Ръководството 
и учителите са много 
горди и поднасят бла-
годарността си към Ми-
нистерство на образо-
ванието и науката. Ди-
ректорката Ирина Въ-
тева пък поднася поз-

дравления към екипа, 
разработил проекта: 
Здравко Димов, Свет-
лана Енева, Мария Ча-
панова, Силвия Павло-
ва, Даниела Николова! 

И ОУ “Христо Ботев”, 
с.Мъглен стартира но-
вата 2021 година с чу-
десна новина. Училище-
то е одобрено за финан-
сиране по НП “Изграж-
дане на училищна STEM 
среда” с 45 000 лв, бла-
годарение на чудесния 
учителски екип.

Нова година - 
нов късмет за 
две училища



Дона МИТЕВА

„Полагащите ми се 10 
кубика дърва, за които 
съм заплатил сечта още 
през септември, не са ми 
доставени.“ Това се оп-
лака в редакцията Филип 
Бакалов от Сунгурларе. 
Горският служител до-
пълни още, че от нова го-
дина не е наясно дали е 
на работа, или не. По не-
гови думи е предложил 
да бъде освободен по 
взаимно съгласие от от-
дел „Общински горски 
територии“ или както 
всички го знаят – Общин-
ското горско стопанство, 
и да получи като обезще-

тения четири заплати, но 
от Общината, на чието 
подчинение е стопан-
ството, не са се съгласи-
ли. Самият той не е сигу-
рен след празниците да-
ли е на работа, или не – 
вероятно има заповед за 
едностранно прекратява-
не на трудово-правните 
отношения. Твърди, че му 
е запорирана заплатата.

„Подал съм три жалби в 
прокуратурата за наруше-
ния в стопанството. Вика-
ха ме на разпит вече в по-
лицията. Викали са и дру-
ги колеги от стопанство-
то“, обясни жалващият се, 
който е бивш полицай в 
пенсия и от 2016 година 

работи в горското стопан-
ство, което е на подчине-
ние на Общината. 

Според него има меж-
дуличностен конфликт 
между него и шефа на 
стопанството Николай 
Денев. В разправиите 
жалващият се отрежда и 
роля на зам.-кмета Дими-
тър Гавазов, който по ду-
мите му скрито команд-
ва. Бакалов не коменти-
ра за какво точно са по-
дадените сигнали, защо-
то като бивш полицай е 
наясно, че докато не се 
установи от компетент-
ните органи дали има на-
рушения и какви точно са 
те – всичко е само твър-
дение на даден човек, ко-
ето може да се окаже и 
субективно.

„Може би аз съм един-
ственият, който предва-
рително си е платил в об-
щина Сунгурларе сечта, 
но нямам доставени дър-
ва. Обикновено се про-
цедира по друг начин: ка-
то се избере доставчи-
кът, защото има няколко 
фирми, и дървата бъдат 
доставени – тогава на 
шофьора или на друго по-
сочено лице, се запла-
щат доставените кубици 
дърва“, разясни Бака-
лов.

За студените месеци 
той е закупил изрезки от 
преработвател, с които 
се топли семейството 
му.

Потърпевшият не отри-
ча, че има обтегнати от-
ношения с хората, където 
работи, но е решен да си 
търси правата. Затова е 
пуснал жалба и до Коми-
сията за защита от дис-
криминация и си търси 
адвокат от Бургас, който 
да защити интересите 
му.

По думите му в послед-
но време колегите му го 
отбягват и не искат да 
разговарят с него. Това 
отдава на факта, че е оп-
исал ставащи нарушения 
и те се проверяват от ор-
ганите на реда.

За случващото се е ин-
формиран и кметът на 
Сунгурларе д-р Кенов. 
Филип Бакалов е имал 
среща с кмета във връз-
ка с проблемите.

Самият д-р Кенов ко-
ментира пред наш репор-
тер, че освен от проведе-
ната среща с Филип Ба-
калов е информиран за 
сигналите, които е подал 
и от началника на поли-
цията в Сунгурларе. Знае, 
че те се проверяват.

„Предпочитам докато 
не се произнесе проку-
ратурата да не давам 
конкретно становище. 
Едно е ясно – има между-
личностни конфликти, от 
една страна, и от друга, 
доколкото разбрах от по-

лицията, самият Бакалов 
също има нарушения, ко-
ито са установени от ор-
ганите на реда“, обясни 
кметът. 

Предвид ситуацията с 
коронавируса и факта, 
че доста от личния със-
тав на общината отсъст-
ва заради заболяване 
или карантина, кметът не 
е сигурен за това дали 
Бакалов е освободен от 
работа. Знае, че преди 
празниците са обсъжда-
ни варианти да бъде 
прехвърлен на друга ра-
бота, с цел да се потушат 
междуличностните кон-
фликти.

Що се отнася до твър-
дението на Бакалов, че 
му е запорирана запла-
тата, кметът смята, че мо-
же да има обстоятелства, 
които могат да почиват 
на основата на кредити 
или други финансови ус-
ложнения и от тази посо-
ка да има спиране на из-
плащането на месечното 
възнаграждение.

Очаква се становище-
то на Комисията за защи-
та от дискриминация, 
както и становището на 
органите на реда дали 
сигналите на Бакалов са 
основателни. Със сигур-
ност едно е ясно – че има 
сблъсък на мнения, а ве-
роятно и на интереси. 
Доколко правдата е на 
едната или другата стра-
на е въпрос на тълкова-
ние.

Обикновено дървата за 
огрев винаги са повод за 
конфликти или пък за 
разрешаването на таки-
ва. Необичайно е това, 
че по това време на годи-
ната се вихри такъв в 
Сунгурларе, защото оби-
чайното време за споро-
ве е краят на лятото и на-
чалото на есента, когато 
дървата за огрев са тема 
номер едно в селата, къ-
дето основно се отопля-
ват с тях. 

Хора, които имат по-
глед върху този процес, 
водени от максимата, че 
„който бърка в кацата с 
меда, няма как да не си 
оближе пръстите“, смя-
тат, че почти е невъзмож-
но служител в горска 
структура да остане без 
дърва за зимата.

Дърва за огрев скараха  
общински служители в Сунгурларе

Георги РУСИНОВ

С близо 200 000 лева ще 
изхранват нуждаещите се 
в община Сунгурларе. За 
целта общината е обяви-
ла обществена поръчка 
за избор на фирма, която 
ще приготвя храната през 
цялата 2021-ва, показа 
репортерска проверка на 
„Черноморски фар“. 
Крайният срок за прие-
мане на оферти приклю-
чи на 8 януари 2021-ва. 

Поръчката обхваща 
следните населени места 
– град Сунгурларе, с. Съе-
динение, с. Манолич, с. 
Прилеп, с. Подвис, с. Ло-
зарево, с. Грозден, с. 
Славянци, с. Чубра, с. 
Вълчин, с. Климаш, с. 
Костен, с. Везенково, с. 
Терзийско, с. Завет, с. 
Бероново, с. Ведрово, с. 
Есен, с. Дъбовица, с. Бо-
силково, с. Пчелин, с. 

Камчия, с. Черница, с. 
Садово, с. Велислав. Ка-
пацитетът е до 1000 лица 
на работен ден.

„Изпълнителят следва 
да извършва закупуване-
то на хранителни проду-
кти в съответствие с из-
искванията за безопас-
ност на храните, нацио-
налните стандарти и нор-
ми за хранене и изисква-
нето за принос към ба-
лансирания режим на 
хранене. Осигуряването 
на топъл обяд предста-
влява еднократно хране-
не, което включва супа, 
основно ястие, хляб и по-
не веднъж седмично де-
серт или плод в съответ-
ствие с изискванията на 
националното законода-
телство и осигурява раз-
нообразно седмично ме-
ню, което е съобразено с 
изискването за принос 
към балансирания режим 

на хранене. Всеки порци-
он трябва да включва су-
па – минимум 250 грама; 
основно ястие – минимум 
300 грама, хляб – мини-
мум 150 грама, поне 
веднъж седмично десерт 
и/или пресни плодове и/
или зеленчуци. Минимум 
два пъти в седмицата 
трябва да има месо в ме-
нюто. Храната трябва да 
се приготвя в деня на дос-
тавянето й. Претопляне 
не се допуска“, посочват 
в документацията по по-
ръчката от Община Сун-
гурларе.

Обществената поръчка 
продължава с описване-
то на задълженията на 
възложителя по Закона 
за храните и други об-
щински, държавни и ев-
ропейски разпоредби от-
носно качеството на хра-
ните, приготвянето им и 
други.

С близо 200 000 лева изхранват 
нуждаещите се в общината
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Независимо на чие подчинение е, добивът на дърва за огрев подлежи на 
строги проверки

Филип Бакалов подава 
сигнали за нарушения, 
жалва се до Комисията за 
защита от дискриминация

Георги РУСИНОВ

Ремонти на няколко 
улици в Българово и 
Бургас вълнуват местен 
политик и граждани. То-
ва става ясно от входи-
рани писма до Общин-
ски съвет – Бургас. 
Живко Господинов от 
БСП-Бургас пита кмета 
Димитър Николов дали 
Община Бургас пред-
вижда ремонт и асфал-
тиране на улиците „Шей-
ново“, „Никола Вапца-
ров“ и „Атанас Манчев“ 

в Българово. При среща 
с местните те му споде-
лили, че въпросните ули-
ци се нуждаят от ремонт 
от много години насам.

„Живущите на улица 
„Шейново“ споделиха, 
че при всеки дъжд тряб-
ва да носят втори чифт 
ботуши. С едните да 
стигнат до спирката на 
автобуса, а с другите да 
се качват, за да не изка-
лят. Заради неравната 
пътна настилка е невъз-
можно да се излезе с 
детска количка на раз-

ходка, а ремонтите по 
автомобилите са посто-
янни“, пише Господи-
нов.

Живеещите на улица 
„Никола Вапцаров“ до-
бавили, че освен липса 
на нормална пътна на-
стилка, от началото на 
годината липсва и ос-
ветление. 

Общинският съветник 
иска да знае дали ре-
монтите на улиците ще 
влязат в Бюджет 2021 на 
Община Бургас.

Организацията за за-

крила на българските 
граждани пък прикова-
ва вниманието към ули-
ца „Оборище“ в Бургас. 
Те предлагат в частта на 
улицата между „Богори-
ди“ и „Средна гора“ да 
бъде подменен тръбо-
проводът, тъй като бил 
стар. От ОЗБГ добавят, 
че улицата има нужда и 
от сериозен ремонт, тъй 
като е в платена зона и 
генерира приходи. Всич-
ки улици около нея били 
вече ремонтирани и с 
добра визия.

За „Оборище“ те пред-
лагат паветата да се за-
менят с асфалт, да се 
оправят тротоарите и 
настоящото осветление 
и да се постави допъл-
нително в участъците, 
където е необходимо. 
Т.е. според тях да се на-
прави една изцяло нова 
улица. 

По нея те искат парки-
рането на автомобили 
да е под ъгъл, широчи-
ната на тротоарите да 
бъде намалена с една 
плочка.

Ползите от предло-
жението им те смятат, 
че са: чисто нов тръбо-
провод, съответно по-
чиста вода и по-малко 
загуби на количество; 
нови паркоместа; ули-
ца без дупки и хубав 
цялостен вид; добро 
осветление; прави и 
безопасни тротоари и 
запазване на зелени-
ната. 

От ОЗБГ предлагат 
проектът им да бъде 
включен в Бюджет 2021 
на Община Бургас.

Ремонти на улици вълнуват политици и бургазлии



Михаил КОЛЕВ

Плажният тенис в Бълга-
рия вече има своя асоци-
ация, която е със седали-
ще в Бургас. За президент 
е избран бургазлията Кон-
стантин Стоянов, който е и 
ръководител на местния 
„Черноморски плажен 
клуб Бургас“. Основната 
цел пред новоучредената 
асоциация ще бъде да се 
обединят усилията на по-
вече хора от различни ре-
гиони на страната, за да 
популяризират и развият 
този спорт, който тепърва 
набира скорост в родина-
та ни. 

Идеята за зараждането 
на Асоциация по плажен 
тенис е възникнала на 1 но-
ември – Деня на будители-
те, а на 24 декември – Бъд-
ни вечер, регистрацията й 
е станала факт. 

„Нашият спорт стои мал-
ко встрани спрямо остана-
лите. Въпреки пандемията, 
през 2020 година успяхме 
да организираме две меж-
дународни състезания в 
Бургас – мемориалния тур-
нир „Петя Янева“ и Наци-
оналния турнир, в който 
имаше и чуждестранно 
участие. Искаме да се раз-
виваме и да постигаме ус-
пехи. Ще се стремим да об-
хванем още по-голяма част 
от страната. В момента в 
България в няколко града 
се практикува този спорт 
– Бургас, София, Варна, Ру-
се и Добрич“, каза още 
Стоянов, който е единстве-
ният българин, официален 
асоцииран член на Между-

народната федерация по 
плажен тенис (IFBT) за 
България.

Той допълни, че заедно с 
колегите си ще залагат по-
вече на културата и възпи-
танието и ще развиват най-
вече аматьорското ниво на 
спорта, искайки да привле-
кат хора от всякакви въз-
расти. Плажният тенис е 
подходящ за хора от всич-
ки възрастови групи, като 
в Бургас има деца на 5 го-
дини, които се занимават с 
него, и хора  над 70 години. 
Акцент си остават най-мал-
ките, тъй като те са бъде-
щето и е важно у тях да се 
формира спортна култура. 

Градът е като ядро на то-
зи спорт в България, тъй 
като оттук са и по-голяма-
та част са успешните със-
тезатели. Тук се тренират 
деца и ветерани, а Бургас 
е единственото място в 
страната, където са се про-
веждали турнир с формат 
за юноши до 14, 16 и 18 го-
дини.  Ненапразно Стоя-
нов го определя като един 
много „бургаски спорт“. 
Самият той пък е единстве-
ният роден състезател, 
имал честта да развее род-
ния трибагреник на Све-
товно първенство, в кате-
горията за ветерани, про-
вело се през 2019 г. в Ита-

лия. 
„Имаме двама национа-

ли, на състезания в стра-
ната винаги сме в първите 
места. Тук се проведе 
единственото световно 
първенство извън Италия, 
а Бургас е и град в Бълга-
рия, за разлика от остана-
лите, който тренира деца 
и ветерани в плажния те-
нис. Определено има с 
какво да се гордеем, зато-
ва благодарим на Община-
та и всички спонсори, ко-
ито много ни помагат“, каз-
ва още Стоянов.

Освен чисто в спортен 
аспект, плажният тенис в 
морския град през години-

те е помогнал и в много со-
циални каузи, една от кои-
то е социално слаби хора 
и деца, лишени от родител-
ска грижа, да тренират 
безплатно в „Черноморски 
плажен клуб Бургас“. 

„Разполагаме с много 
добри треньори и добро-
волци, които помагат при 
водни инциденти и в ини-
циативи, свързани с опаз-
ване на околната среда и 
екозащита:, казва още 
Стоянов.

Самите тренировки се 
провеждат на Северния 
плаж със съдействието на 
концесионери, а когато 
има турнири – на Централ-

ния, благодарение на Об-
щината. В града няма въз-
можност тренировъчният 
процес да бъде на закри-
то, както е в други родни 
градове, но надеждата на 
местните състезатели е то-
ва да се случи в най-ско-
ро време. 

Тенисистите от клуба 
взеха участие в първия за 
2021 година турнир в Бъл-
гария - „Богоявленски тур-
нир United Association“. 
Той се проведе на закри-
то във Варна, а как се 
представиха бургазлии, ще 
разберете в следващия 
брой на вестник „Черно-
морски фар“.  
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С едно ново попълнение започна своята 
подготовка футболният „Созопол“. Към ти-
ма бе привлечен Борис Тютюков от „Ли-
текс“ (Ловеч). Очаква се още поне четири-
ма играчи да станат част от „небесносини-
те“, обяви треньорът Маргарит Димов. 
Подготовката си созополчани ще проведат 
на три етапа. Първата контролна среща ще 
бъде на 16 януари срещу „Черно море“.

„Предстои ни много работа, но съм убе-
ден, че ще се подготвим възможно най-до-
бре за пролетния дял на шампионата. Кли-
ширани приказки от мен няма да чуете. Ва-
жно е отборът да играе футбола, който аз 
искам да играе“, каза още Димов.

Във временното класиране на Втора ли-
га „Созопол“ се намира на десето място, 
с актив от 20 точки

СКАНДАЛ „Созопол“ започна 
подготовката с нов играч

Плажният тенис вече има своя асоциация
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Михаил КОЛЕВ

„Не се притеснявам от 
поставената цел да се 
класираме директно за 
Втора лига. Това е една 
от основните причини да 
приема офертата“, заяви 
пред вестник „Черномор-
ски фар“ новият треньор 
на футболния „Черномо-
рец“ (Бургас) Малин Ора-
чев. Той добави, че оби-
ча предизвикателствата 

и е убеден, че „акулите“ 
ще играят през следва-
щия сезон в професио-
налния футбол. Негов по-
мощник ще бъде Боян Ан-
донов, като до месец се 
очаква към екипа му да 
се присъедини и още 
един помощник-тре-
ньор.

Орачев разкри, че до-
сега е наблюдавал мал-
ко срещи на новия си 
тим, поради пандемична-

та обстановка и забрана-
та за посещение на ма-
чове. От това, което е ви-
дял, според него отборът 
е стабилен за нивото на 
Трета лига, но се нуждае 
от няколко нови попълне-
ния. Специалистът е на-
белязал 3-4 играчи, кои-
то да бъдат привлечени, 
като смята да даде шанс 
и на момчета от школа-
та, за да се докоснат до 
мъжкия футбол. 

„За съжаление по-ка-
чествените и добри фут-
болисти трудно се съгла-
сяват да играят в Трета 
лига. През пролетния дял 
ще се опитаме да играем 
атрактивен, но най-вече 
печеливш футбол, тъй ка-
то гоним конкретна цел. 
Обичам офанзивния и аг-
ресивен начин на игра, 
желанието ми е „Черно-
морец“ да играе именно 
така“.

По време на своята 
зимна подготовка бур-
газлии ще проведат се-
дем контролни срещи 
срещу следните съперни-
ци: „Спартак“ (Варна) 
(23.01), „Ямбол“ (30.01), 
„Созопол“ (03.02), „Ха-
сково“ (06.02), „Черно мо-
ре U 19“ (10.02), „Розова 
долина“ (Казанлък) 
( 1 3 . 0 2 ) ,  „ Н е с е б ъ р “ 
(20.02).

Михаил КОЛЕВ

С нови медали започна 
2021 година за клуба по бор-
ба „Руен“. На провелото се 
Държавно лично първен-
ство по своaбодна борба за 
мъже в София руенци спе-
челиха два бронзови меда-
ла. С отличия се окичиха 

Андрей Стоянов в катего-
рия до 61 кг и Андрей Сич-
ков до 65 кг. Седми в кате-
гория до 92 кг завърши Мех-
мед Ахмед. Треньорите на 
клуба Баязид Кемал, Салим 
Салим и Кемал Кемал зая-
виха пред вестник „Черно-
морски фар“, че са довол-
ни от представянето на тех-

ните борци и се надяват 
клубът да спечели още мно-
го медали през годината.

В края на тази седмица 
седем борци на „Руен“ ще 
вземат участие на Дър-
жавното лично първенство 
за момчета, което ще се 
проведе в Горна Оряхови-
ца. 

ФУтБОЛ

Малин Орачев: Ще залагам на 
атрактивен и печеливш футбол

Два бронза за борците 
на „Руен“ при мъжете

4 Седалището º е в Бургас

4 „Искаме да популяризираме нашия спорт“, 
заяви президентът Константин Стоянов

Константин Стоянов
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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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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
На основание Заповед на управителя № РД-07-

5/07.01.21 г. издадена на основание  чл.18 ал.1 от Наред-
бата за условията и реда за  упражняване правата на соб-
ственост в търговски дружества, участието в граждански 
дружества и сключването на договори за съвместна дей-
ност от община Бургас, по реда на глава VII във връзка с 
чл.61 и следващите от Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общински имоти и ве-
щи, приети от Общински съвет - Бургас:

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на  публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем  за 
срок от три години  на нeдвижими имоти -търговски обек-
ти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1. Търговски обекти, разположени на районен пазар 
„Младост”, с адрес: гр.Бургас, ж. к.”Славейков”:

а/ Магазин №1, с площ от 14 кв.м.,с предназначение 
извършване на търговска дейност на дребно, с начална 
тръжна месечна наемна цена 150 лв.с ДДС  и стъпка за 
наддаване 15 лв. с ДДС

б/ Магазин № 2, с площ от 14 кв.м.,с предназначение 
извършване на търговска дейност на дребно, с начална 
тръжна месечна наемна цена 150 лв. с ДДС и стъпка за 
наддаване 15 лв. с ДДС

в/ Магазин № 4, с площ от 14 кв.м.,с предназначение 
извършване на търговска дейност на дребно, с начална 
тръжна месечна наемна цена 150 лв.с ДДС  и стъпка за 
наддаване 15 лв. с ДДС

3. СОС- помещение в бл.6  с идентификатор 
07079.614.141 с  адрес: гр. Бургас, ЦП „Краснодар”, ж. к. 
”Възраждане”, с площ 95.63 кв.м с предназначение из-
вършване на търговска дейност на дребно , с начална 
тръжна месечна наемна цена 650 лв. с ДДС  и стъпка за 
наддаване 65 лв. с ДДС.

ІІ. Търговете ще се проведат на 01.02.21 г. от 11.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок до 
14.00 ч на 29.01.21 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
На основание Заповед на управителя № РД-07-

6/07.01.21 г. издадена на основание  чл.18 ал.1 от Наред-
бата за условията и реда за  упражняване правата на соб-
ственост в търговски дружества, участието в граждански 
дружества и сключването на договори за съвместна дей-
ност от община Бургас, по реда на глава VII във връзка с 
чл.61 и следващите от Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общински имоти и ве-
щи, приети от Общински съвет - Бургас:

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на  публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем  за 
срок от три години  на нeдвижими имоти -търговски 
обекти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1. Търговски обекти, разположени на „Славейково 
пазарче”,  ЦГЧ:

а/ Магазин № 2, с площ от 13 кв.м.,с предназначение 
извършване на търговска дейност   на дребно, с начална 
тръжна месечна наемна цена 250 лв. с ДДС и стъпка за 
наддаване 25 лв. с ДДС 

б/ Магазин № 3, с площ от 13 кв.м.,с предназначение 
извършване на търговска дейност   на дребно, с начална 
тръжна месечна наемна цена 250 лв. с ДДС и стъпка за 
наддаване 25 лв. с ДДС

в/ Магазин № 4, с площ от 13 кв.м.,с предназначение 
извършване на търговска дейност на дребно, с начална 
тръжна месечна наемна цена 250 лв. с ДДС  и стъпка за 
наддаване 25 лв. с ДДС

2. Търговски обекти, разположени в ПИ с идентифи-
катор 07079.614.141 с  адрес: гр. Бургас, Цeнтрален па-
зар „Краснодар”,ж. к. ”Възраждане” - Магазин № 1 в 
сграда- блок № 2, с площ от 29.39 кв.м., с предназначе-
ние извършване на търговска дейност на дребно с риба, 
с начална тръжна месечна наемна цена 605 лв. с ДДС  и 
стъпка за наддаване 65 лв. с ДДС.

ІІ. Търговете ще се проведат на 02.02.21 г. от 11.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок до 
14.00 ч на 01.02.21 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
На основание Заповед на управителя № РД-07-

7/07.01.21 г. издадена на основание  чл.18 ал.1 от Наред-
бата за условията и реда за  упражняване правата на соб-
ственост в търговски дружества, участието в граждански 
дружества и сключването на договори за съвместна дей-
ност от община Бургас, по реда на глава VII във връзка с 
чл.61 и следващите от Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общински имоти и ве-
щи, приети от Общински съвет - Бургас:

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на  публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем  за 
срок от три години  на нeдвижими имоти -търговски обек-
ти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1. Търговски обект– помещение, разположено в ПИ 
с идентификатор 07079.501.38.1.96 по КККР на гр. Бур-
гас с административен адрес: гр. Бургас, ж.к.  „Изгрев”, 
бл.38, по плана на ж. к. ”Изгрев”, с площ от 63.05 кв.м.,  
с предназначение извършване на търговска дейност с на-
чална тръжна месечна наемна цена 330 лв. с ДДС и стъп-
ка за наддаване 33 лв. с ДДС.

2. Складово помещение, разположени в УПИ пл. № 
147 по плана на Промишлена зона „Север“ – Бургас

а/ помещение № 2, с площ 194 кв.м , с начална тръж-
на месечна наемна цена 600 лв. с ДДС и стъпка за над-
даване 60 лв. с ДДС

3. Търговски обекти, разположени в ПИ с идентифи-
катор 07079.614.141 с  адрес: гр. Бургас, Цeнтрален па-
зар „Краснодар”,ж. к. ”Възраждане” - Магазин № 5 в 
сграда- блок № 2, с площ от 29.10 кв.м., с предназначе-
ние извършване на търговска дейност на дребно с риба, 
с начална тръжна месечна наемна цена 605 лв. с ДДС  и 
стъпка за наддаване 65 лв. с ДДС.

4. Поземлен имот с площ от 5286 кв.м от имот с 
площ 5926 кв. м., находящ се в кв. Победа, ул. Чатал-
джа № 18 представляващ парцел V, кв. 38, с предназ-
начение – паркинг, с начална тръжна месечна наемна це-
на 1760 лв. без ДДС и стъпка за наддаване лв.176 без 
ДДС.

ІІ. Търговете ще се проведат на 03.02.21 г. от 10.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок до 
14.00 ч на 02.02.21 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
На основание Заповед на управителя № РД-07-

8/07.01.21 г издадена на основание  чл.18 ал.1 от Наред-
бата за условията и реда за  упражняване правата на соб-
ственост в търговски дружества, участието в граждански 
дружества и сключването на договори за съвместна дей-
ност от община Бургас, по реда на глава VII във връзка с 
чл.61 и следващите от Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общински имоти и ве-
щи, приети от Общински съвет - Бургас:

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на  публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем  за 
срок от три години  на нeдвижими имоти -търговски обек-
ти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1. Търговски обекти, разположен в ПИ с идентифи-
катор 07079.651.285 по КККР на гр. Бургас- с адрес: Па-
зар на селскостопанска продукция, хранителни и про-
мишлени стоки, гр. Бургас,  ж.к. ”М. Рудник”:

а/ Магазин № 1 в сграда блок № 1, с  площ от 8  кв.м., 
с предназначение извършване на търговска и/или произ-
водствена дейност, с начална тръжна месечна наемна це-
на 90 лв. с ДДС  и стъпка за наддаване 9 лв. с ДДС

б/ Магазин № 2 в сграда блок № 1, с  площ от 24,37 
кв.м., с предназначение извършване на търговска и/или 
производствена дейност, с начална тръжна месечна на-
емна цена 170 лв. без ДДС  и стъпка за наддаване 17 лв. 
без ДДС

в/ Магазин № 3 в сграда блок № 1, с  площ от 50.19 
кв.м., с предназначение извършване на търговска и/или 
производствена дейност, с начална тръжна месечна на-
емна цена 300 лв. с ДДС  и стъпка за наддаване 30 лв. с 
ДДС

2.СОС – аптека № 5, с идентификатор 07079.612.284.1.7, 
с площ от 53.05 кв. м.,с предназначение за аптека, с ад-
рес – гр. Бургас, партерния етаж на монолитна сграда на 
ул. „Александровска” № 83, с начална тръжна месечна на-
емна цена 4400 лв. с ДДС  и стъпка за наддаване 440 лв. 
с ДДС

ІІ. Търговете ще се проведат на 04.02.21 г. от 10.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок до 
14.00 ч на 03.02.21 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
На основание Заповед на управителя № РД-07-

9/07.01.21 г издадена на основание  чл.18 ал.1 от Наред-
бата за условията и реда за  упражняване правата на соб-
ственост в търговски дружества, участието в граждански 

дружества и сключването на договори за съвместна дей-
ност от община Бургас, по реда на глава VII във връзка с 
чл.61 и следващите от Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общински имоти и ве-
щи, приети от Общински съвет - Бургас:

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на  публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем  за 
срок от три години  на нeдвижими имоти -търговски обек-
ти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1. Търговски обекти, разположен в ПИ с идентифи-
катор 07079.651.285 по КККР на гр. Бургас- с адрес: Па-
зар на селскостопанска продукция, хранителни и про-
мишлени стоки, гр. Бургас,  ж.к. ”М. Рудник”:

а/ Магазин № 3 в сграда блок № 2, с  площ от 37.24  
кв.м., с предназначение извършване на търговска и/или 
производствена дейност, с начална тръжна месечна на-
емна цена 300 лв. с ДДС  и стъпка за наддаване 30 лв. с 
ДДС

б/ Магазин № 2 в сграда блок № 3, с  площ от 37.25  
кв.м., с предназначение извършване на търговска и/или 
производствена дейност, с начална тръжна месечна на-
емна цена 300 лв. с ДДС  и стъпка за наддаване 30 лв. с 
ДДС

в/ Магазин № 4 в сграда блок № 3, с  площ от 37.31  
кв.м., с предназначение извършване на търговска и/или 
производствена дейност, с начална тръжна месечна на-
емна цена 300 лв. без ДДС  и стъпка за наддаване 30 лв. 
без ДДС

г/ Магазин № 1 в сграда блок № 4, с  площ от 37.25  
кв.м., с предназначение извършване на търговска и/или 
производствена дейност, с начална тръжна месечна на-
емна цена 300 лв. с ДДС  и стъпка за наддаване 30 лв. с 
ДДС

3. Търговски обект № 2 в свободностояща едноетаж-
на сграда тяло „А”, разположена в ПИ с идентификатор 
07079.653.781 по КККР на гр. Бургас с адрес:  гр. Бургас, 
ж.к. „М. Рудник”, зона „В” до бл.100 -Пазар за селскосто-
панска продукция, хранителни и промишлени стоки, гр. 
Бургас, представляващ аптека, с площ 43 кв.м, с предназ-
начение на обета: за здравни и социални услуги, с начал-
на тръжна месечна наемна цена 500 лв. без ДДС и стъп-
ка за наддаване 50 лв. без ДДС

ІІ. Търговете ще се проведат на 05.02.21 г. от 10.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок до 
14.00 ч на 04.02.21 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
На основание Заповед на управителя № РД-07-

10/07.01.21 г издадена на основание  чл.18 ал.1 от На-
редбата за условията и реда за  упражняване правата на 
собственост в търговски дружества, участието в граждан-
ски дружества и сключването на договори за съвместна 
дейност от община Бургас, по реда на глава VII във връз-
ка с чл.61 и следващите от Наредбата за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общински имоти и 
вещи, приети от Общински съвет - Бургас:

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на  публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем  за 
срок от три години  на нeдвижими имоти -търговски обек-
ти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1. Търговски обекти, разположени на районен пазар 
„Младост”, с адрес: гр.Бургас, ж. к.”Славейков”:

a/ Магазин № 9, с площ от 14 кв.м.,с предназначение 
извършване на търговска дейност на дребно, с начална 
тръжна месечна наемна цена 150 лв. с ДДС и стъпка за 
наддаване 15 лв. с 

ДДС
б/ Магазин № 10, с площ от 14 кв.м.,с предназначе-

ние извършване на търговска дейност на дребно, с начал-
на тръжна месечна наемна цена 150 лв. с ДДС и стъпка 
за наддаване 15 лв. с ДДС

в/ Магазин № 11, с площ от 14 кв.м.,с предназначе-
ние извършване на търговска дейност на дребно, с начал-
на тръжна месечна наемна цена 150 лв. с ДДС и стъпка 
за наддаване 15 лв. с ДДС

2. Търговски обект, разположен в ПИ с идентифика-
тор 07079.607.5.1.64  по КККР на гр. Бургас - с  адрес: 
гр. Бургас, ж. к. ”Лазур, бл.5, вх.1, ет.1, партер, с площ 
от 68 кв.м., с предназначение извършване на търговска 
дейност  на дребно, с начална тръжна месечна наемна це-
на 790 лв. без ДДС  и стъпка за наддаване 79 лв. без 
ДДС.

ІІ. Търговете ще се проведат на 08.02.21 г. от 11.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок до 
14.00 ч на 05.02.21 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
На основание Заповед на управителя № РД-07-

11/07.01.21 г издадена на основание  чл.18 ал.1 от На-
редбата за условията и реда за  упражняване правата на 
собственост в търговски дружества, участието в граждан-
ски дружества и сключването на договори за съвместна 
дейност от община Бургас, по реда на глава VII във връз-
ка с чл.61 и следващите от Наредбата за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общински имоти и 
вещи, приети от Общински съвет - Бургас:

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на  публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем  за 
срок от три години  на нeдвижими имоти -търговски обек-
ти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1.СОС – подблоково помещение, с идентификатор 
07079.607.421.1.14, с адрес - гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. 
„Лазур, ул. Иван Богоров № 64, ет.0 – Сутерен с площ от 
108 кв.м. състоящо се  от 3 самостоятелни помещения и 
санитарен възел, с начална тръжна месечна наемна цена 
1000 лв. с ДДС и стъпка за наддаване  100 лв. с ДДС.

2. Търговски обекти, разположен на районен пазар 
„Младост”, с адрес: гр.Бургас, ж. к.”Славейков” Мага-
зин № 260025 зад РУМ „Младост”, с площ от 32 кв.м., 
с предназначение извършване на търговска дейност на 
дребно с риба, с начална тръжна месечна наемна цена 
550 лв. с ДДС и стъпка за наддаване 55 лв.с ДДС .

3. Търговски обекти, разположен на районен пазар 
„Младост”, с адрес: гр.Бургас, ж. к.”Славейков”- Мага-
зин № 260027 зад РУМ „Младост”, с площ от 16 кв.м., 
с предназначение извършване на търговска дейност на 
дребно, с начална тръжна месечна наемна цена 250 лв. с 
ДДС и стъпка за наддаване 25 лв.с ДДС .

4. Търговски обект, разположен в ПИ с идентифика-
тор 07079.614.141 с  адрес: гр. Бургас, Цeнтрален па-
зар „Краснодар”,ж. к. ”Възраждане - Магазин № 2 в 
сграда- блок № 5, с площ от 32.50 кв.м., с предназначе-
ние извършване на търговска дейност на дребно с алко-
хол, с начална тръжна месечна наемна цена 605 лв. с ДДС 
и стъпка за наддаване 60 лв. с ДДС.

ІІ. Търговете ще се проведат на 09.02.21 г. от 11.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок до 
14.00 ч на 08.02.21 г.

Определям следните изисквания към  кандидатите 
за участие в търговете:

Участник в съответния търг може да бъде всяко българ-
ско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, регистрирано като тър-
говец по Търговския закон, не е обявено в несъстоятел-
ност, не се намира в производство по несъстоятелност, 
не се намира в производство по ликвидация, не е лише-
но от право да упражнява търговска дейност, няма задъл-
жения   към държавата  и към община Бургас, няма задъл-
жения към „Бургаски пазари” ЕООД, ако е бил предишен 
наемател наемният договор не е бил прекратен поради ви-
новно поведение на участника.

Определям ред за закупуване на тръжната докумен-
тация, размер и начин на плащане на цената й, краен 
срок за приемане на заявленията на участниците  как-
то следва:

1. Тръжната документация се получава в касата на „Бур-
гаски пазари” ЕООД, гр. Бургас, ТК ”Краснодар” ет.1-вход 
към Централен пазар, след заплащане на стойността й от 
40 лв. 

2. Заявления за участие в търга се приемат в запеча-
тан непрозрачен плик, с ненарушена цялост,  в деловод-
ството на „Бургаски пазари” ЕООД  гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, Централен пазар „Краснодар”, ад-
министративна сграда , 2 етаж.

Депозитът за участие в съответния търг е в трикрат-
ния размер на началната тръжна месечна наемна цена, и 
следва да се внесе  по разплащателна сметка на “Бурга-
ски пазари” ЕООД  в Търговска банка „Д“ АД  - Бургас: 
IBAN: BG 02 DEMI 9240 1000 1789 68 BIC: DEMIBGSF 

Огледи на имотите може да се извърши  в присъствие 
на техническия организатор от 10 до 12 и  от 14 до 16 ч. 
на 19.01.21  г. и 15.01.21 г..

Разяснения по тръжните процедури и допълнителна ин-
формация в срока за подаване на заявленията за участие  
в търга на тел.: 056/894293. 

УПРАВИТЕЛ:      /п/
/д-р  инж Ж. Панайотов/

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

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

АНАСТАСИЯ ТОМОВА ШОПОВА, уведомява всички заинтересо-
вани лица, че има следното инвестиционно намерение, ,,Поставя-
еми обекти 2 броя по чл. 56 от ЗУТ в ПИ с идентификатор 
48619.6.534, по КККР на гр. Царево, м."Арапя", Община Царево, 
Област Бургас”.

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

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

Община Средец, гр.Средец, област Бургас на 
основание Заповед № 26 от 07.01.2021 г. на 
Кмета на община Средец, обявява търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на част от имот 
–‘dijkd общинска собственост за срок от 5 го-
дини, а именно:

Общинско помещение № 8 с площ от 22,27 
кв.м. (двадесет и две цяло двадесет и седем ква-
дратни метра), находящо се на партерен етаж 
от масивна триетажна сграда, изградена в Уре-
гулиран поземлен имот I (първо римско), кв.103 
(сто и трети), зона втора по плана на гр.Сре-
дец, при граници на помещението: от две стра-
ни-външен зид, изток и север-стълбище, с Акт 
за ЧОС № 9382/ 08.07.2002г., при начална тръж-
на цена за месечен наем в размер на 49,00 лв 
/без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер 
на 4,90 лв.

 Търгът ще се проведе на 22.01.2021 г. от 

09:50 ч. в зала № 202 в сградата на община 
Средец.

 Цената на тръжната документация за имота 
е в размер на 24,00 лв. с ДДС, внесена до 
16:00ч. на 21.01.2021 г.

 Документи за участие в търга се подават в 
деловодството на община Средец до 16:00 ч. 
на 21.01.2021 г.

 Определеният депозит за участие се внася в 
касата на Общината или по банкова сметка на 
община Средец BG53BPBI79373347649603 BIC: 
BPBIBGSF – БПБ Средец до 16:00 ч. на 
21.01.2021г. (деня, предхождащ търга). 

 При неявяване на поне двама кандидати за 
участие, повторен търг ще се проведе на 
29.01.2021 г. при същите условия.

Пълна информация за търговете: www.sredets.
bg., информационното табло на Общината и тел: 
05551/7730

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Георги Николов Атана-
сов, уведомява всички заинтересувани физически и юридически 
лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Изгражда-
не на вилни сгради в УПИ ХI-146, (ПИ с идентификатор 44094.1.1193 
по КК) с. Лозенец, м. „Тарфа“, Община Царево“.

Лице за контакти: Красимир Азов-пълномощник
Тел.: 0894 300 968

ОБЯВА 
„БЕЛИНА ЕКО“ ООД уведомява заинтересованите 

за инвестиционното си намерение: “Преустройство на 
магазин в ателие за химическо чистене на СОС с иден-
тификационен номер: 07079.615.68.1.61 в сграда в УПИ 
II, кв. 138 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас.“

СъОБщЕНИЕ 
зА ИНВЕСтИцИОННО НАмЕРЕНИЕ

Бигс ООД, съобщава на всички заинтересовани фи-
зически и юридически лица за инвестиционното си на-
мерение, което се състои в изграждане на автосервиз, 
пункт за ГТП и цех за производство на гуми регенерат 
на адрес в гр. Бургас, СПЗ, ул. Одрин 130. За контакти: 
Георги Славчев, тел. 056 84 81 21

СЪОБЩЕНИЕ

ЗК "Единство" - с. Голямо Буково, общ. Средец, обл. Бургас, ка-
ни всички член-кооператори на извънредно общо събрание на ко-
операцията, което ще се проведе на 30.01.2021 година от 10.00 
часа в Административната сграда на ЗК "Единство" - с. Голямо Бу-
ково, при следния:

ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на Председател на кооперацията.
2. Избор на член за попълване състава на Управителния съвет 

на кооперацията.
3. Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе 1 час по-късно.
От Управителния съвет на Кооперацията

Фирма „АлексОК“ ЕООД - 
гр. Велико търново 

набира шофьори с кате-
гория „Е“,

за курсове от България 
до Европа и обратно. 

Високо възнаграждение.
тел.0893068537, 
www.alexok.com

ОБЯВА

за РЕКЛаМа   
056 82 54 35 
0878 424 698
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Бургаски политици първи влязоха  
в галериите след отварянето им

Депутати и местна власт уважиха традиционната изложба на Живко Иванов

Какви суми можете да 
получите 

„Много хора, работили в 
чужбина, не знаят за обезще-
тенията, на които имат закон-
но право“, - отбелязва Росен 
Ковачев, ръководител на RT 
Tax за България. Той обясня-
ва, че всеки българин, който 
работи легално в чужбина, 
има право на различни видо-
ве обезщетение: детски над-
бавки, изплащане на неполз-
ван годишен отпуск, здравно 
осигуряване или надвнесени 
данъци върху доходите.

Ковачев споделя статисти-
ческа информация за разме-
ра на обезщетенията: „Обез-
щетението, предоставено на 
българските граждани, които 
са работили или работят в 
Германия и са родители на 
деца под 18-годишна възраст, 
възлиза на 204-235 евро на ме-
сец, в зависимост от броя на 
децата. В Холандия подобно 
обезщетение възлиза на 55-79 
евро на месец, а в Норвегия 

достига до 685 евро на месец, 
но на него имат право само ро-
дители на деца под 2-годишна 
възраст“.

Възстановяването на 
надвнесени данъци е въз-
можно до 5 години назад. 
Това означава, че ако сте ра-
ботили във Великобритания, 
Германия, Холандия, Нор-
вегия, Дания, Ирландия или 
Австрия през последните 5 
години, можете да подадете 
документи за връщане на над-
платени данъци. 

„Обезщетението за над-
платени данъци е еднократно 
и количеството му зависи от 
много фактори“ - казва Росен 
Ковачев. Българските граж-
дани могат сами да кандидат-
стват пред чуждестранните 
институции за възстановяване 
на данъци. Рискуват обаче да 
се окаже, че не са събрали 
всички необходими докумен-
ти, не са ги попълнили пра-
вилно или не са отговорили 
на някое от многобройните 

бюрократични изисквания. В 
такъв случай те не получават 
обратно парите, които са над-
внесли. Затова, за вас ползите 
от помощта на специалист в 
този процес са много. 

„Всеки може да се 
възползва от нашите услу-
ги. Помагаме на всички“

Няма значение каква сума 
ще ви бъде върната, екипът на 
RT Tax е готов да ви помог-
не. „Случвало се е да успеем 
да възстановим на клиент 11 
хиляди евро. Случвало се е 
да възстановим и само ня-
колко евро – разказва Росен 
Ковачев. Средният размер на 
обезщетението за надвнесени 
данъци варира според държа-
вата. В Германия е около 950 
евро. В Австрия, Великобри-
тания, Холандия е със сходен 
размер – съответно 804 евро, 
833 евро и 816 евро. В Нор-
вегия – 353 евро, в Ирландия 
– 753 евро. В Дания средната 
сума достига до 1219 евро” - 

посочва Ковачев.
Според ръководителя на 

RT Tax за България възста-
новяването на данъци от 
чужбина, детските надбавки, 
изплащането на неползван 
отпуск – всички тези ползи за 
работещите са предвидени от 
закона на всяка страна и за-
явяването и получаването им 
са абсолютно законни. 

„За съжаление, опитът по-
казва, че много хора не са 
наясно с всички предимства и 
ползи от това, че работят или 
са работили легално в чужби-
на и са си плащали данъците. 
В резултат, българските граж-
дани, а и държавата ни, губят 
огромни суми. Надвнесените 
данъци за 2019 например, ко-
ито не са възстановени, възли-
зат на 3,2 милиона евро. 

Ето защо е важно да разяс-
няваме, да даваме максимал-
на информация по темата, да 
говорим с роднини и съседи 
за допълнителните ползи, 
които имат, когато работят в 

чужбина и които пропускат 
от незнание - подчертава Р. 
Ковачев. - Вероятно във вся-
ко българско семейство има 
поне по един човек, който 
работи в чужбина. И е важно 
той да знае какви са негови-
те права.“ 

Наберете телефонен но-
мер +359 892 245 027, за 
да разберете дали вие или 
вашите близки роднини 
имате право на обезще-
тението. Първоначалните 
консултации на RT Tax са 
безплатни!

Българските емигранти, работещи в чужбина, 
могат да получат парично обезщетение

Българските граждани, работили в чужбина през последните 5 години (2015 – 2020г.), имат право на различни 
видове обезщетение от чуждестранните държавни институции. За съжаление, в повечето случаи не се възползват 

от тях. За това информира RT Tax – една от най-големите компании за възстановяване на данъци в Европа.

Михаил КОЛЕВ

Бургаският журналист 
Георги Костадинов записа 
участие в популярното поз-
навателното предаване на 
БНТ „Последният печели“. 
В конкуренция на достой-
ни опоненти той завърши 
трети, като малко не му 
достигна да играе финал 
срещу десеткратния вече 
победител Йордан. Възлов 
се оказа моментът, когато 
на въпрос за 80 точки в 
категория „Спорт“, къде-
то Костадинов разполага 
с голям набор от знания 
и успя да отвее конкурен-
цията в „Последният пе-
чели“. Въпросът за името 
на щангиста (Ивайло Фи-
лев), спечелил златото на 
Европейското първенство 
през 2004 година в Тел 
Авив, обаче бе изключи-
телно труден, като не само 
Георги, но и за останалите 
участници и никой не даде 
своето предположение. 
При тази ситуация, ако 
Костадинов бе дал верен 
отговор, щеше да излезе 
на първо място и играта 
да се развие по съвсем 
друг начин.

Самият той се записва 
съвсем спонтанно за учас-
тие в предаването с водещ 
Орлин Горанов. 

„Харесва ми много пре-
даването, както и подобен 
тип състезания, затова се 
записах спонтанно, без да 
го обмислям много. Получи 
се много добра игра, но мо-

жех да се представя далеч 
по-добре. Оценявам пред-
ставянето си на „Среден 
3“. На четири от въпросите 
знаех верния отговор, но 
конкурентите ме изпрева-
риха с натискането на бу-
тона. На други два пък от-
говорих вярно по инерция, 
без да имам правото на то-
ва. Безспорно този въпрос 
за щангиста бе решителен 
за моето участие. Според 
мен малко колеги спорт-
ни журналисти в страната 
знаят правилния отговор 
на този въпрос“, сподели 
Георги Костадинов пред 
вестник „Черноморски 
фар“, който добавя, че не 
е отишъл с амбицията да 
спечели, а просто заради 
самата тръпка. 

До момента той е изгле-
дал пред телевизора много 
от предаванията на „По-
следният печели“, като по 
негови думи от 30 епизода 
на 25 от тях е събрал точ-
ки, които да му гарантират 
изява на финала.

„Но вкъщи си далеч по-
освободен психически и 
спокоен, а освен това дори 
и да знаеш верния отговор, 
някой от участниците може 
да те изпревари и го по-
знае преди теб, печелейки 
по този начин точки. Тряб-
ва да имаш много познания 
в най-различни области, 
но и силна тактика и само 
така можеш да излезеш ка-
то краен победител в „По-
следният печели“, смята 
бургаският журналист. 

Щангист „изяде“ 
главата на местен 

журналист  
в „Последният печели“
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