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8 процента от
фармацевтите
искат да се
ваксинират

Цена 1.00 лв.

Бургас, 19-21 януари 2021 г.

Бургазлии настръхнаха
срещу подземен паркинг
в центъра на града

Тръгва подписка,
интелектуалци заплашиха
със съд и протести,
туристическият бранш
застана зад идеята,
архитекти - скептични
Силвия ШАТЪРОВА
Остра реакция от бургазлии получи идеята за подземен паркинг под хотел
„България“.
В петък бе представен проектът, като от Община Бургас
са категорични, че до този момент още не е постъпил официално такъв за реализация.
Той трябва да бъде разгледан от Общински съвет и да
бъде променен ПУП-ът на територията.
Подписка срещу идеята да
бъде изграден подземен паркинг под хотел "България" веднага започнаха от ОЗБГ още
часове след обсъждането.
От организацията не пропуснаха да използват поредния

обществен проект за политически дивиденти. Изказаха се
и други местни политици, за
които темата е добър ход за
предизборен ПР.
Веднага след обсъждането в социалните мрежи избухна остро негодувание срещу евентуалното реализиране на проекта. Голяма част
от участниците в обсъждането се оплакаха, че не им

е била дадена думата за изказване.
Коментарите в социалните
мрежи на повечето са свързани със сагата с подземния паркинг под площад „Св.
св. Кирил и Методий“, който сега стои полупразен и е
собственост на банка, и настръхнаха.
Мотивът да се появи новото съоръжение е, че сега съ-

ществуващият паркинг е недостатъчен за хотела, а след
основния ремонт се е увеличил капацитетът му. Според
намеренията новият паркинг
ще трябва да отнеме известна част от градинката, която е
общинска собственост, от инвеститора обещават, че няма
да засягат зелени площи, но
ще бъде преместена плочата
на евреите.

Не е възможно да бъде построен на няколко подземни
нива и единствено под сега
съществуващия паркинг, защото има големи подпочвени
води, сочи геоложко проучване. Инвестицията е частна.
Остро срещу намерението се изказа и поетът
Недялко Йорданов, който заяви: „Стига сте пипали Стария
Бургас!“ и припомни сагата
със сградата на „Хеликон“
където ще се строи огромна сграда от нов собственик. Паметливи припомнят,
че той е бил против и пробива на улица "Булаир", а сега
инфраструктурата на града е
немислима без него.
В обсъждането се включиха общински съветници и
експерти по туризъм, които
заявиха, че това е необходимо за по-добър туристически продукт и ще помогне за
транспортната схема в тази
част на града. Архитектите
от Камарата на строителите
бяха по-скептични.
Опасенията на част от бургазлии са свързани с това
какво ще се случи с арменската църква и зелените площи, както и факта, че новото съоръжение ще обслужва изцяло частни интереси.
Това се изтъква като мотив и
в подписката, която започва.

Тръгнаха и електронни анкети, които са „За“ и „Против“.
Бившият зам.-кмет по строителство на община Бургас
Костадин Марков бе категоричен, че Бургас няма необходимост от този паркинг, а
само хотелът.
Отново във фейсбук съветници заявиха, че тепърва ще
се обсъжда идеята и ще се съобразят с мнението на гражданите, като припомниха, че
голяма част от замислените
паркинги в центъра на града
и „Възраждане“ не са се случили, защото жителите са ги
отхвърлили.
Обикновено бургазлии
не обичат подземни инфраструктурни проекти, особено в историческото ядро на
града, бяха против подземен пробив на „Богороди“
до Гъбката и градът изпусна
средства за трасето. Сега се
налага трафикът да се регулира с безброй светофари.
Близо 40 години отлежаваше
и идеята за подземната улица под „Тройката“, която все
пак се реализира и облекчава пътния поток, свързвайки
„Възраждане“ със зоната около Морската градина.
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6400 чартърни полета е амбицията
за лято 2021 на летище Бургас

Дона МИТЕВА
Очаква се Министерството на туризма да открие представителство във
Варшава, Полша. Мотивът
за това е нарастващият интерес и резервации от
полски туристи по Южното
Черноморие. Това заяви
при посещението си на
бургаското летище вицепремиерът и министър на
туризма Марияна Николова.
По предварителни данни
6400 чартърни полета е амбицията, която си поставя
летището за лято 2021. А
самият туристически сезон да започне от 1 юни.
Министър Николова се
срещна с Франк Кванте,
изпълнителен директор на
„Фрапорт Туин Стар Еър-

Българският
кардиологичен
институт с нов
временен шеф

порт Мениджмънт“ АД, и
изпълнителния директор
на летището Георги Чипилски.
В дискусията за предстоящия сезон участваха кметът на община Бургас Димитър Николов и областният управител Вълчо Чолаков.
В своето експозе министърът на туризма подчерта, че амбицията е България да се наложи като четирисезонна целогодишна
дестинация. „Област Бургас дава прекрасни възможности не само за туризъм на Черноморието, но и
археологически, винен,
бизнес и шопинг туризъм.
Това са ниши, които не са
развивани, и ние ще трябва да го направим. Времената се промениха с оглед

на пандемията и туристите
все повече предпочитат
индивидуални пътувания,
които обаче ще бъдат съчетани с бизнес и други пътувания”, заяви министър

Николова и допълни, че
към този момент най-много заявки има от пазарите
Русия, Чехия и Полша.
Специална
рекламна
кампания се подготвя за

Куп искания за обезщетения след
зверската катастрофа край ГКПП-Лесово
Молдовският тираджия се изправя пред съда за смъртта на трима души
Георги РУСИНОВ

„Черноморски фар“
На своето извънредно заседание, проведено на 14
януари 2021 г., Управителният Съвет на Българския Кардиологичен Институт избра
за член на УС на Института
и назначи за изпълняващ
длъжността (и.д.) Директор
на Българския Кардиологичен Институт доц. д-р Яна
Симова, д.м.
Доцент д-р Яна Симова е
началник на отделението по
кардиология в УМБАЛ "Сърце и Мозък" Плевен и ръководител на научноизследователската група „ПостCOVID-19 синдром” и главен
изследовател и медицински
ръководител на Националната диагностична и лечебна
кампания
"Живот
след COVID -19" .
Завършва Медицинския
университет в София и защитава докторска степен по
медицина в УМБАЛ „Александровска“. Специализира
кардиология в Националната кардиологична болница и
в Италия, под ръководството на водещи специалисти
по ехокариография. Хабилитира се като доцент през

2015 година.
Водещ специалист по ехокардиография в България и
модерни методи на диагностика и лечение, доц. Симова е заемала ръководни позиции, включително в Европейското кардиологично
дружество и Европейската
асоциация по сърдечносъдово изобразяване. Изследването, диагностиката и лечението на пациенти със
синкоп (преходна загуба на
съзнание/припадък), стрес
тестове на сърцето, анализ
на функцията на съдовете,
включително телемедицина
и телекардиология са иновативни направления в медицината, които са в центъра
на нейните професионални
интереси.
Доц. Симова е отличена с
многобройни награди за научни постижения, включително престижната награда
за Високи научни постижения на Съюза на учените в
България. Редактор на шест
списания, с над 350 научни
публикации, доц. Симова е
вече известен лектор и преподавател в национални и
международни конгреси и
обучителни модули.

Делото за зверската катастрофа край ГКПП-Лесово започва с разпоредително заседание в Окръжен съд – Ямбол днес.
Обвиняем е молдовският
тираджия Октавиан Бедиян. Инцидентът е от ранната сутрин на 9 октомври
2020-а. Тогава микробус с
пътуващи към Турция се
вряза в неправилно спрелия на пътя камион, шофиран от молдовеца.
Вследствие на автомелето трима души загинаха, а
16 бяха ранени.
Наблюдаващият прокурор Милен Божидаров заяви пред „Черноморски
фар“, че във времето на
досъдебното производство са извършени две
комплексни автотехнически експертизи, едната от
които допълнителна. Били
са направени и 15 съдебномедицински експертизи за 12 пострадали и тримата починали. Две химически експертизи също са
част от производството.
„С общите усилия на
разследващите успяхме
да свършим много работа
за кратко време. Това е
продиктувано от това, че
обвинението е за убийство по непредпазливост
и трябваше разследването го приключим за 2 месеца, иначе трябваше да
го освободим с по-лека
мярка“, заяви държавният
обвинител.
Бедиян е обвинен за
причиняване на пътно-

транспортно произшествие след нарушение на
правилата за движение
по пътищата, вследствие
на което е причинена по
непредпазливост смъртта
на повече от едно лице,
както и средни телесни
повреди на повече от едно лице. Случаят е особено тежък. Наказанието е
лишаване от свобода от 5
до 20 години. В момента
той е с мярка „задържане
под стража“ и е приведен
към Централния софийски
затвор. Има и забрана за
напускане на страната.
Молдовецът на два пъти
обжалва мярката си за
неотклонение, но и на
двете инстанции съдебни-

те състави оставиха жалбите му без уважение.
„Преценка на съда е
какво ще е наказанието.
Зависи и от това как ще
протече самото съдебно
производство, каква ще е
защитата. В известен смисъл има и голяма доза
съпричиняване от страна
на шофьора на микробуса“, обясни прокурор Божидаров.
Това, което безспорно е
установено по делото е,
че Бедиян е спрял на мястото, където се е случило
ПТП-то и докъм 5 и нещо
сутринта не е мръднал и
сантиметър.
„Установено е, че е заспал. В момента, в който е

спрял, е имало образувана колона от ТИР-ове.
Малко след това тя се е
изтеглила, но той не е реагирал, тъй като е спял.
Камионът и ремаркето са
били на пътното платно,
което Законът за движение по пътищата изрично
забранява. Той се явява
една преградна стена на
пътя. От друга страна, шофьорът на микробуса се е
движил с по-голяма от
позволеното скорост. И
там има доза невнимание. Пътниците пък не са
били обезопасени с колани. И така виждате, че
има един куп обстоятелства, които водят до неприятния инцидент с много пострадали“, конкретизира прокурорът.
Божидаров посочи, че
от информацията по делото става ясно, че има доста предявени претенции
за обезщетение към отделните застрахователи.
„Към настоящия момент
(б.а. петък) няма предявени искове за конституиране на граждански ищци по
делото. Има предявени
молби за конституиране
на част от пострадалите и
техните повереници като
частни обвинители. Надявам се съдебното производство също да приключи навреме. Никой няма
интерес да се бави. Ние
положихме максимални
усилия да съхраним интересите на потърпевшите“,
завърши държавният обвинител.

До края на януари изчисляват щетите
от наводненията в община Бургас
Георги РУСИНОВ

www.burgas.bg

Германия и Русия.
В зависимост от хода на
пандемията, ще продължат
да се провеждат и двустранни разговори за отпадане на задължителния

До края на януари ще
станат ясни щетите от последните наводнения в община Бургас, отговориха
от администрацията за
„Черноморски фар“. Продължилите с дни проливни
дъждове в областта през
изминалата седмица скъсаха стени на язовири, ре-

ки излязоха от коритата си.
Доведоха и до наводнени
дворове и имоти, изгоряла
техника, залети с вода земеделски земи. За щастие
и този път, благодарение
на системата за ранно предупреждение от наводнения на общината, бяха спасени човешки животи.
„Общински служители
обикалят по места, за да

изготвят снимков и фактологичен материал. Това са
Димчево, в.с. „Черниците“,
Извор, Маринка, в.з. „Росенец“, Отманли, Горно
Езерово и други места, откъдето сме получили сигнали. Огледите не са минали,
така че в момента точна
справка не можем да дадем. След това на база констатациите ще започне из-

готвяне на количественостойностни сметки и накрая ще се кандидатства
пред комисията за възстановяване след бедствия и
аварии, която е дала достатъчен срок за подаване
на мотивираните искания,
преди да излезе с решение“, отговориха от Община Бургас на питане на
„Черноморски фар“.
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във Варшава, търси полски туристи

PCR тест, където е възможно.
Вицепремиерът коменти-

ра още, че животът и навиците на хората са се променили само в рамките на

няколко месеца, а това несъмнено води и до промяна в начина им на пътува-

не и придвижване. Много
от бъдещите тенденции не
са някаква новост, те са
съществували и досега, но
пандемията ще тласне напред развитието им. Така
например се очаква все
повече да се търси възможността организирането на пътуването да бъде
почти или изцяло безконтактно и трансферите да
се организират не групово,
а индивидуално. „Въпреки
това обаче – държава,
местна власт и бизнес,
трябва да сме гъвкави и
бързи, за да можем да отговорим на всички очаквания и новости в бранша
ни“, уточни още тя.
Франк Кванте благодари
на министъра за възможността да бъде проведена
този среща и поздрави
местната власт за усилията, които полага за разви-

тие на града. По думите му
Бургас е град на бъдещето.
„Започваме да работим по
инфраструктурни проекти
в града - уточни още той. За нас е много важно всички служители на летищата
да бъдат ваксинирани, което ще бъде предпазна
мярка както за пътуващите, така и за заетите в тази
сфера“, заключи г-н Кванте.
В тази връзка министър
Николова коментира, че
здравните власти взимат
решенията, когато става
въпрос за влизане на чужденци в страната. „Ваксинацията е надеждата, която крепи света за съживяване на туристическия сектор“, уточни още тя.
По време на срещата бе
обсъдена и темата относно
визовия режим за гражданите на Русия и Израел.

В Маринка Българи и чужденци поддържат
храм в средецко село
искат
общинска
аптека
Михаил КОЛЕВ

Георги РУСИНОВ
Жители на Маринка
искат да се отвори общинска аптека в селото.
Това става ясно от входирано писмо до Общински съвет – Бургас
от Иринка Сарафова. Тя
посочва, че зад искането стоят подписите на
289 души от Маринка.
„Жителите на селото
са преобладаващо възрастни хора с влошено
здраве и майки с малки
деца, а са принудени да
ходят до Бургас, за да
си вземат необходимите лекарства. Селото е
разположено на място,
което е транзитен път за
Турция и околни по-малки села също имат потребност от тази аптека“, посочва в писмото
тя.
Според местните за
изграждане на аптеката
може да се ползва сградата на старото кметство.
„Базата е налична и е
общинска собственост
и отговаря на условията
за аптека. След разговор с администрацията
стана ясно, че общинска аптека не е възможно да бъде отворена на
този етап. Затова искането ни е Община Бургас да подготви базата и
отдаде под наем на
частни инвеститори“,
пише още в писмото от
местните.
В селото няма аптека
от 2012 година.

Хора от най-различни
националности поддържат
църквата в средецкото село Светлина. Храм „Свети
Димитър“ е основан през
1869 година, като през последните години силно се
е нуждаел от ремонт. Църковното настоятелство и
местни жители решават,
че по случай неговата 150годишнина през 2019 г
трябва да му се направи
обновление, за да бъде
приведен в по-подходящ
вид.
Един от членовете в църковното настоятелство –
Владимир Климов от Латвия, пише писмо до Дирекцията по вероизповеданията, до Сливенската епархия и спонсори за финансова помощ. Парите биват
събрани и хората от Светлина се захващат дружно
за работа.
Така Пеньо Бендев открива сметка за ремонта,
Тодор Златаров със свои
средства прави външния
ремонт, а с вътрешното обновление се захваща бургаска фирма. Руската художничка от Бургас Марина Матлина на свои разноски изготвя витражите
за прозорците и стенописите в храма. Българката
Елена Калудова, ромката
Зорка Снежанова и децата
й, Марк Дроздов от Молдова, Людмила Кравале от
Латвия чистят и боядисват
църквата.
Усилията им дават резултат и на Димитровден
през 2019 г. храмът бива
осветен от Поморийския
епископ Иеротей. Впоследствие е ремонтиран и стълбът за камбаната, която е
дарена от жена от Кипър,
която преди е живяла в
средецкото село. Храмът
се издържа с пари от аренда, които получава един
път годишно, както и от
продажбата на свещи и дарения.

"Черноморски фар" еАД
Издател:

Димитър Николов
Главен редактор:

Силвия Шатърова

Сега в църквата в село
Светлина се провеждат
служби по празниците и в
неделя тя винаги е отворена за жителите и гостите
на населеното място.
През миналата година
протоиереят на храма отец
Недялко Радев е кръстил
общо осем деца, две от които латвийчета. С благословението на отец Недялко и Поморийския епископ
Иеротей Елена Климова
обучава деца в основите
на православието и приложните изкуства.
Елена, която е специалист по човешки ресурси и
съпругът й лекарят Владимир Климов са в село
Светлина от 2014 година.
Преди това една година са
живели в Ахелой, но са искали да се установят в някое по-спокойно място, за-

Елена и Владимир се чувстват щастливи в село
Светлина

В храма за 2020 година са извършени 8 кръщенета
това след дълги обиколки
из цялата страна се спират на странджанското село. Двамата се запознават
през 2011 година в Калининград, но тъй като там
няма слънчеви дни (едва

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

50 в годината), взимат решението да емигрират в
България.
„Разбираме се много добре с местните жители в
Светлина, станахме приятели. Аз даже пея в певче-

ска група „Детелина". Владимир не отказва консултации като лекар. „България стана наш втори дом.
Сега се притесняваме, че
не можем да видим децата
си, които живеят в Англия,
Швеция и Русия. Пандемия“, казва пред вестник
„Черноморски фар“ Климова.
Тя се надява, че храмът
ще започне по-често да бъде посещаван от хората в
селото, особено сега, когато в трудната ситуация в
цял свят хората имат силна нужда от вяра.
Самото село Светлина е
с население от близо 250
постоянни жители, сред
които има и англичани,
французи, руснаци и латвийци. Отскоро населеното място в община Средец
има нов кметски наместник в лицето на Иван Айрянов. Родом от селото е легендарният борец Янчо
Патриков. Селото е живописно и с хубава природа,
намиращо се в полски район и с много богата история. Според легенда в
Светлина е отсядал и Васил Левски.

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

Репортери и редактори: 0878/424676 • Кореспондент: Айтос 0558/2-35-27 • Реклама: Директор 0897 546 055
Счетоводство: 056/82 54 35 • Телефон за реклама: 056/ 82 54 35, 0878 424 698

Всички права са запазени. възпроизвеждането на информацията от "Черноморски фар" под каквато и да е форма, без предварително писмено разрешение
от притежателя на авторските права или без позоваване на източника е забранено. Всеки автор носи персонална отговорност за публикацията си.
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крими
Джакузито
и сауната на
руснак
изгоряха
при пожар
В Пето районно управление – Бургас е получено
съобщение за гъст дим,
излизащ от партерния етаж
на блок 4 в комплекс
„Перла“ в ж.к. „Зорница“.
Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция
на МВР-Бургас. Установено
е, че пушекът идва от наскоро ремонтирано помещение, пригодено за сауна,
собственост на руски гражданин. Огънят е потушен от
два противопожарни екипа.
От инцидента, възникнал
вероятно от неизправност в
ел. инсталацията и късо
съединение, изгоряла цялата сауна, както и монтираните в помещението климатик и джакузи. От пожара
няма пострадали, като не са
причинени
материални
щети по съседни апартаменти или партерни помещения.

Мъж се
блъсна с
колата си в
дървета
Мъж е катастрофирал
самостоятелно с автомобила си край Обзор на пътя
Варна - Бургас. Това съобщиха от пресцентъра на
Областна дирекция на МВРБургас. Инцидентът е станал поради движение с
несъобразена с пътните
условия скорост, при което
шофьорът на „Форд Ескорт“
се е блъснал в крайпътни
дървета. Водачът, който е
на 67 години и е от Бургас,
не е установен на място, а
със случаен транспорт е
отпътувал до УМБАЛБургас, където впоследствие е открит от органите
на реда. В района на болницата бургазлията е тестван
за употреба на алкохол,
като дрегерът отчел нулеви
показания. След медицинския преглед пострадалият
е настанен за лечение с контузия в областта на кръста,
без опасност за живота.

Задържаха
помориец,
откраднал
чанта от
офис
Помориец е задържан
заради извършен кражба,
съобщиха от пресцентъра
на Областна дирекция на
МВР-Бургас. Установено е,
че 21-годишният криминално проявен младеж е отнел
чанта от офис, намиращ се
на
булевард
„Алеко
Богориди“ в Бургас, в която
имало
3000
лева.
Задържаният е направил
пълни
самопризнания.
Работата по случая продължава от служители на Първо
районно управление Бургас.

Адрес на редакцията:
ул."Милин камък" 9, ет.3
"Черноморски фар"
e-mail: far@chfar.com
info@faragency.bg
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Близо 2800 семейства от Бургаско
искат помощ за деца заради ковида
19-21 ЯНУАРИ 2021

Ина ПЕТРОВА
Близо 2800 семейства от
Бургаски регион искат целева помощ за деца до 14
години при обявена извънредна епидемиологична обстановка.
Подпомагането предвижда финансова подкрепа за
родители, принудени да излязат в неплатен отпуск заради онлайн обучение на
децата си. На помощ могат
да разчитат и майки, и тат-

ковци, останали без работа,
но без право на обезщетение за безработица или размерът му е по-малък от минималната работна заплата.
Сред изискването има подоходен критерий, така че
родителите трябва да представят бележки за брутните
си доходи, ако работят.
„Досега са одобрени близо 1200 молби от цялата област. Откази са получили
287, а близо 1300 молби все
още се обработват“, съоб-

щиха от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ в Бургас.
Повечето откази са свързани с факта, че кандидат-

стващите родители не са
работили преди 13.03.2020
г., което е едно от изискванията на програмата. Става
въпрос за трайно безработ-

ни, а не останали без препитание по причина извънредната епидемиологична обстановка, уточняват социални работници. Друга причина за отказ е, когато родителят е получавал обезщетение за временна неработоспособност или средномесечния доход на член от
семейството е по-висок от
150% от минималната работна заплата, определена за
страната. Приемът на молби продължава в социалните служби по места. От там
препоръчват документи да
се подават по електронен
път, чрез Системата за сигурно електронно връчване.
Има и извънредно въведен
електронен адрес.
Размерът на помощта се
определя за всеки месец
поотделно съобразно броя
на дните, в които в училището или детската градина са въведени ограничения във връзка с COVID-

епидемията. От значение
е също колко деца има семейството.
При въведени ограничения за срок над 10 работни
дни семейство с едно дете
ще получи една минимална работна заплата или 650
лв. за 2021 г. Ако децата са
две и повече деца, размерът на помощта е равен на
150 на сто от размера на
месечната минимална работна заплата. При затваряне на учебното заведение за срок от 6 до 10 работни дни от месеца на семействата с едно дете се
полагат 325 лв.
Междувременно от социалната дирекция съобщиха,
че са отпуснали еднократна целева помощ на 1556
осмокласници от Бургаска
област. Помощта се изплаща за първи път от 2020 година. Предоставени са и помощи на родителите на 2017
първокласници.

Офицер от запаса благодари на
лекари, спасили го от COVID
Неделчо ДИМОВ

д-р Маркова, д-р Ковачева,
д-р Фенев. Медицинските
сестри: Доротея Петкова,
Деница Халачева, Олга
Илиева, Мария Милева,
Евгения Пенкова, Виолета
Кирова. Санитарите: Радка
Чобанова, Елена Иваненко,
Зекие Осман, Роза Савова,
Анка Янчева, Дора Минкова.
Този персонал от 16 души е
лекувал 25 пациенти, настанени в отделението. На медицинския персонал майор
о.з. Стоянов изказва благодарност. Офицерът от запаса благодари и на кмета на
Бургас, който на празника
на града осигурява на всички пациенти, медицински персонал от УМБАЛ-Бургас ,ДКЦта и социални домове, намиращи се на територията на
града и община Бургас печена риба, рибена чорба, картофено пюре.

„На тези хора дължа живота
си", това са думите на майор о.з.
Стоян Николов Стоянов от град
Бургас към медицинския персонал на УМБАЛ-Бургас, които са
го излекували от COVID-19.
От 19 до 27 ноември 2020 година Стоян Стоянов е на домашно
лечение по указание на личния
си лекар - Антоанета Атанасова.
От 28 ноември до 24 декември
е на лечение в УМБАЛ-Бургас.
След престоя си в болницата е
в 14-дневна карантина.
Офицерът от запаса описва
престоя си в болничното заведение. Болните се лекуват от
лекари, които са на смени по
12 часа. В отделението на 5-ия
етаж има един лекар, две медицински сестри и две санитарки. Грижите за болните и тяхното лечение са полагани от лекарите: д-р Севил Шакирова,

ОБЯВЛЕНИЕ
Областният управител на област с административен център
гр.Бургас на основание § 4к, ал.6 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) и чл.28, ал.8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ съобщава, че със заповед № РД-09-151 от 23.12.2020
г. е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към
него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани,
въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за м. ”Старо сметище
1”, землище на гр. Поморие, общ. Поморие, обл. Бургас.
Планът на новообразуваните имоти е изложен в сградата на
Община Поморие, стая № 26.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Административния съд в 14-дневен срок от съобщаването на заповедите в “Държавен вестник”.
Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник” бр. 4 от
15.01.2021 г.

Ина ПЕТРОВА

е стриктното спазване на
противоепидемичните мерки в аптеките и изчакването от страна на фармацевтите на по-големи дози от
препарата и влизането на
нови видове ваксини.
Към началато на тази
седмица ваксинацията на
фармацевтите в Бургаско
все още не е започнала.
„Дори в момента колегите ми звънят да питат кога
ще започне ваксинирането. Но всъщност ние нямаме план и график, по
който да се извършват
ваксинацията“, подчерта
Бургазлиева.
Формите, в които фармацевтите трябва да подадат съгласие, още са отворени, така че броят им
може да расте занапред.
Те се подават директно
към Българския фармацевтичен съюз.

Документите ще се приемат до 30 дни след публикуване на
обявата.
Справки: ЦПЗ-Бургас ЕООД, служител ЧР - тел.056 / 83-73-78
0879292065 от 8.00 ч. до 14.00 часа.

Едва 8% от фармацевтите в Бургаска област са заявили желание, че желаят
да се ваксинират. В списъците към момента фигурират имената на 51 души от
общо 402-ма, вписани в регистририте от региона.
Данните съобщи председателят на Регионалната
фармацевтична колегия
Любима Бургазлиева.
„43 от колегите са от
Бургас и по един е подал заявление от аптеки в
Созопол, Несебър, Айтос,
Карнобат, Черноморец,
Сунгурларе, Слънчев
бряг и Св. Влас“, уточни
Бургазлиева. Тя допълни,
че част от колегите й вече
са преболедували от коронавирус, което е една
от причините за по-слабия интерес. Сред другите

ОБЯВЛЕНИЕ
Областният управител на област с административен център
гр.Бургас на основание § 4к, ал.6 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) и чл.28, ал.8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ съобщава, че със заповед № РД-09-149 от 23.12.2020
г. е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към
него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани,
въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за м. ”Езика”, землище на гр. Поморие, общ. Поморие, обл. Бургас.
Планът на новообразуваните имоти е изложен в сградата на
Община Поморие, стая № 26.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Административния съд в 14-дневен срок от съобщаването на заповедите в “Държавен вестник”.
Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник” бр. 4 от
15.01.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Областният управител на област с административен център
гр.Бургас на основание § 4к, ал.6 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) и чл.28, ал.8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ съобщава, че със заповед № РД-09-150 от 23.12.2020
г. е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към
него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани,
въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за м. ”Зад мината”,
землище на с. Каменар, общ. Поморие, обл. Бургас.
Планът на новообразуваните имоти е изложен в сградата на
Община Поморие, стая № 26.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Административния съд в 14-дневен срок от съобщаването на заповедите в “Държавен вестник”.
Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник” бр. 4 от
15.01.2021 г.

„Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас“ ЕООД
гр.Бургас, к-с Лазур, Парк Езеро
ОРГАНИЗИРА ТЪРГ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМАТЕЛ НА ТЪРГОВСКО
ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ПРОДАЖБА НА ПАКЕТИРАНИ ЗАКУСКИ,
СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ЧАЙ, КАФЕ С ОБЩА ПЛОЩ
45,39 КВ.М., НАХОДЯЩО СЕ НА 1 ЕТАЖ В СГРАДАТА НА „ЦПЗ-БУРГАС”ЕООД
чрез ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Търгът ще се проведе на 22.02.2021 год. от 10 часа в сградата
на „ЦПЗ - Бургас“ ЕООД, стая №126 - гл.счетоводител.
Начална месечна тръжна цена 246.00 /двеста четиридесет и
шест/лева.
Депозит за участие – 10% от първоначалната тръжна цена внесен в касата на „ЦПЗ - Бургас“ ЕООД, стая №128.
Предложенията за участие в търга се приемат в запечатан, непрозрачен плик в деловодстото на „ЦПЗ - Бургас“ ЕООД, стая №105
ет.1, в тридесетдневен срок от датата на публикацията. Връщането
на депозит се извършва в срок от 3 /три/дни след сключване на
договор със спечелилия кандидат.
Работно време за приемане на предложения за участие, плащания, оглед и допълнителна информация от деня, последващ публикацията- от 08.00- 14.00 часа всеки делничен ден.
За контакти и информация: тел: 056/ 816304.

8% от фармацевтите
в Бургаско искат
да се ваксинират

ОБЯВА
от

Ръководството на ЦПЗ-Бургас ЕООД, съгласно чл. 5 ,ал.2 т.2
Наредба №1 от 22.01.2015 год. на МЗ обявява конкурс за :

1. Лекар - специализант по Психиатрия - 1 място.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до Управителя на базата за обучение.
2. Автобиография.
2. Документ за самоличност.
3. Документ за придобита професионална специалност
„Медицина”.
4. Удостоверение за членство в съсловната организация на
БЛС.
5. Свидетелство за съдимост.

ПриятеЛ
народен

Cyan Magenta Yellow Black
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101 учители и служители в образованието
готови да се ваксинират
В СУ „Христо Ботев” и ОУ „Христо
Ботев”, село Пирне - най-активни,
желаещите са близо 50%

Ръководствата на училищата и детските градини в
община Айтос изпратиха
списъците с желаещите учители и непедагогически персонал да се ваксинират срещу COVID. Стана ясно, че общият брой на готовите да се
ваксинират в образованието
е 101 човека, което е 22% от
работещите в тази сфера.
Най-много, близо 50%, са
желаещите да се ваксинират
в основно училище “Христо
Ботев” - село Пирне, средно
училище “Христо Ботев” - Айтос и детска градина “Славейче” - Айтос, показват данните на дирекция “Култура, образование, вероизповедания, здравеопазване и
спорт” в Община Айтос.
Училищата на територията на община Айтос са напълно готови да посрещнат
учениците от 5 до 12 клас,
когато това бъде разрешено

от здравните власти. Всички
учебни заведения са снабдени с достатъчно количество
дезинфектанти и предпазни
средства, персоналът е на
работа и отговорно изпълнява задълженията си, вътрешният ред е съобразен с
противоепидемичните мерки. Няма проблем учебните заведения да бъдат от-

ворени за големите ученици още на другия ден след
съответната заповед на министъра на здравеопазването. Това каза за НП директорът на дирекция КОВЗС Диню Динев.
60-70% от децата в общината посещават детска градина от началото на 2021 г.
Към средата на месец януа-

Община Айтос

ри т.г. няма болни и карантинирани учители и служители в детските и учебните
заведения. Не е имало, а и

СУ “Христо Ботев” - Айтос

през тази година няма пожелали да напуснат заради опасност да се заразят
с COVID.

Увеличени са единните
разходни стандарти за 2021
г., и финансовите средства,
които ще постъпят в новия
бюджет за детските градини от “държавни дейности”
ще бъдат достатъчни, за
да покрият увеличението
на заплатите на учителите
и непедагогическия персонал. Предвид това увеличение, като стойност бюджетът за образование ще бъде
по-голям, сравнен с миналогодишния. Средствата от
“местни дейности” в проекта за Бюджет 2021 пък гарантират пълната осигуреност
на детските градини с материали, горива, хранителни продукти, текущи ремонти и т.н., научи още общинското издание.
НП

190 двойки си казаха „да“
в община Айтос през 2020 г.
334 са починали
през годината

Йордан и Селена - топ двойката на квартал “Странджа” за 2020 г.

184 са сключените граждански бракове в Ритуалната зала на Община Айтос през м.г., сочи статистиката на Общинска администрация - Айтос. Още
шест двойки са си казали
“да” в кметствата на селата Мъглен, Пещерско и
Черна могила, пред младата Кристина Станоева гл. специалист в кметство
село Мъглен, която в момента е и вр.и.д. кмет на
селото, до провеждането на частични избори за
кмет на 28 февруари т.г.
Простата аритметика сочи, че на два дни се
е сключвал по един граждански брак в общината.
28 пък са пресъставените
актове за граждански бракове, сключени в чужбина.
Общата цифра на бракосъчетанията надхвърля 200,

но няма как да се сравни с бума от 2019 г., когато бяха счупени всички
рекорди и сватбите бяха
311, горе-долу по една
на ден.
Няма точна статистика
за броя на родените айтоски бебета у нас, защото
след закриване на родилното отделение през 2007
г., младите майки раждат
най-вече във Ветрен, Сливен и Бургас. 136 са пресъставените актовете за
родени през 2020 г. бебета, чиито майки са с айтоски адрес, но живеят в чужбина и там са родили своите рожби.
334 са общо издадените
смъртни актове, от тях 224
са за починалите в град
Айтос и 110 - в населените
места на общината. Пресъставени са и 20 акта за
смърт на айтозлии, които
са завършили земния си
път зад граница. Най-висока смъртност през година-

та отчита най-голямото айтоско село Карагеоргиево
- 17, следвано от Пирне и
Тополица - с по 12 смърт-

ни случая. Няма починал
през годината само в село
Дрянковец.
НП

Ритуалната зала на Община Айтос
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Годината на страниците на „Народен приятел”
то в Национален конкурс на НК
“Родолюбие”, а МИГ-Айтос отчете, че средствата за подпомагане на местната общност
(стопански, публичен и нестопански сектори) за финансиране на дейности, допринасящи
за изпълнение на Стратегията
за водено от общностите местно развитие, са в размер на 2
933 745.00 лв.
Общинският съвет взе важно
решение в подкрепа на местния
бизнес - кметът предложи засегнатите от мерките да не плащат
наем за общинските имоти. При
спазване на мерките, художникът Иван Петров откри осмата
си изложба, традиционна предколедна експозиция - “Надежда
за света” в Ритуалната зала на
Община Айтос. А след загубата на Ахмед Ахмед - дългогодишен кмет на с. Мъглен, младата
Кристина Станева беше избрана за вр.и.д. кмет до изборите
на 28 февруари т.г.
През декември почти всички
20 легла в отделението за лечение коронавирус в „МБАЛ Айтос“ ЕООД оставаха заети, лично зам.-министърът на здравеопазването донесе в болница-

(Продължава от миналия брой)

ДЕКЕМВРИ
АЙТОС ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ГРАДСКАТА
ГРАДИНА И УЛИЦИТЕ В ДЕВЕТ СЕЛА
Д-р Мурад беше утвърден за управител на „Медицински център І“ ЕООД, стана ясно, че средната брутна заплата на лекарите в Центъра е 3000 лв., а на мед. сестрите - 1000 лв. Пак тогава, с 97 000 лв. от бюджета подкрепиха училищата в Тополица и Карагеоргиево. Общият брой на одобрените от МИГ-Айтос
проекти през декември беше вече 19. Открита беше и процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на общинското търговско дружество “Генгер” ЕООД – гр. Айтос.
Общинският съвет реши Временна комисия да определи местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Айтос в общинската наредба за животновъдната дейност. Благодарение на щедрия жест на един сърцат айтозлия - Златко Кънев, болницата се сдоби с преносим кислороден концентратор, последно поколение, предоставящ кислород, без нужда от зареждане с кислородна бутилка.
Кметът Васил Едрев призова айтозлии да бъдат отговорни и да
спазват противоепидемичните мерки в дните до Коледа и Нова
година, а “Айтос-Автотранспорт” ЕООД, за пореден път през годината, обяви промени в курсовете си до Бургас и селата.
Айтозлията Георги Ангелов беше сред първите, дарили кръв
за лечебна плазма, Общината пък поиска онлайн мнението
на гражданите за изготвяне на План за интегрирано развитие
(ПИРО) на община Айтос за периода 2021-2027 г. ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН, учениците от СУ „Христо Ботев“ –
Айтос, се включиха в поредица от занятия за кариерно ориен-

тиране. Пак тогава стана ясно, че удължават учебната година
за учениците от 1 до 7 клас.
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Айтос“ подписа първи договор с бизнеса за безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно
развитие, а по общински проект преобразиха в красива градина превърнал се в сметище общински терен. Без празник и фойерверки тази година Айтос запали коледните светлини, а Общината се похвали с пореден проект в с. Карагеоргиево за над
650 хил. лв. Математиците на СУ “Никола Вапцаров” се радваха на златни и сребърни медали, набираше скорост гласуването за Спортист, Треньор и Отбор на 2020 г. С над 1700 лв. дарения беше продължена една традиция на “Бъди човек - Айтос” коледна вечеря за пенсионер в нужда - кауза, носеща любов,
усмивки и надежда за доброто.
От 1 декември, всеки ден, работещите в „МБАЛ Айтос“ ЕООД
получаваха топъл обяд от фирма “Алмар Сийфуд“ АД – Айтос,
собственик на завода за скариди в Айтос. От декември е и голямата новина за община Айтос - с Министерско постановление Айтос получи 2 670 321 лв. за реализиране на проекти. Стана ясно, че е осигурено финансиране от 1 310 000 лв. за благоустрояване на Градска градина, изграждане на спортна пло-

щадка и кът за фитнес. И още
1 350 000 лв. бяха осигурени за
ремонт на уличната мрежа на
9 села в общината. Десет хиляди лв. пък ще бъдат инвестирани през 2021 г. в с. Карагета два кислородни концентратора. Пак по това време кметът
Васил Едрев удостои читалището в с. Пирне с почетен плакет и
диплом за 95-ата годишнина от
създаването на културната институция. В очакване на празниците, доброволци реновираха проблемна улица в Айтос с
подкрепата на Общината.
През декември айтозлии решиха: АНТОН СТАНЧЕВ и ЯНКО
КИРОВ са най-добрите спортисти на община Айтос за 2020 г.
Техният треньор Мартин Бенов
за трети път получи титлата Треньор №1 на годината, за най-добър отбор на 2020 г., гражданите
посочиха отбора на борците на
КСБ “Айтос”. Нищо, че детските
градини бяха затворени, Общината спази традицията и предколедно изненада всяка група
с подаръци и обучителни игри.
По инициатива на СУ “Христо
Ботев”, вместо коледен базар,
беше организирана дарителска кампания за болницата до
15 януари.
НП

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
З А П О В Е Д
№ РД-08-35
Гр. Айтос, 15 януари 2021 г.
На основание чл.8 от Изборния кодекс и Указ №302 от
29.12.2020 г. /ДВ, бр.110/20 г./ на Президента на Република България за насрочване на частични избори за кмет на кметство Мъглен,
община Айтос на 28 февруари 2021г. и т.10 от Решение №1917МИ на ЦИК от 15.12.2020 г.
З А П О В Я Д В А М:
ОБРАЗУВАМ избирателни секции на територията на община Айтос, кметство Мъглен за произвеждане на Избори за кмет на кметство МЪГЛЕН на 28 февруари 2021 г. и утвърждавам тяхната номерация и адрес, както следва: 020100—
№ по ред № на избирателна
Адрес на избирателната
секция
секция
1
036
ОУ „Христо Ботев“ с.Мъглен
2

049

ОУ „Христо Ботев“ с.Мъглен

Настоящата заповед да се обяви публично и да се изпрати на ГД
ГРАО , ТЗ ГРАО Бургас, Областна администрация Бургас и Общинска избирателна комисия Айтос.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в
3-дневен срок от обявяването и пред областния управител на област Бургас.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

оргиево за изграждане на детска площадка. Стана ясно още,
че всеки учител, лекувал се от
COVID в болница, получава от
СБУ еднократна помощ от 120
лв, а по проект читалищната
библиотека в Айтос се сдоби
с 276 нови заглавия. Айтоското читалище организира традиционната инициатива „Моето писмо до Дядо Коледа”, всяко от децата получи отговор от
Добрия старец.
НП разказа и за мисията
на билкаря Христо Христов да
раздава здраве безплатно и за
успеха на 12-годишната Магдалена Радева от Айтос, която с
талант се нареди сред финалистите на поетичния конкурс
“Моята мечта”. Пак тогава, единадесетокласничката Зорница Денкова от СУ “Христо Ботев” се класира на първо мяс-
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Документите са достъпни на официалната интернет страница на община Айтос на адрес: http://aytos.bg
Със Заповед№ РД012474/30.12.2020 г. на изпълнителния директор
на Агенция за социално подпомагане, Община Айтос разкрива социална услуга, делегирана от държавата дейност „Асистентска подкрепа“, с капацитет 53
потребители.
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда
на деца и лица с трайни
увреждания и на лица в
надтрудоспособна възраст, в невъзможност
да се самообслужват.
Услугата ще бъде предоставяна от лице, назначено на длъжност
„Социален асистент“.
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден,
съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.
„Асистентската подкрепа“ включва подкрепа на потребителите от социалния асистент за:
• самообслужване;
• движение и придвижване;
• промяна и поддържане на позицията на
тялото;
• изпълнение на ежедневни и домакински
дейности;
• комуникация.

Приемът на документи за „Асистентската
подкрепа“ за кандидатпотребители и кандидати за персонал започна
от 04.01.2021 г. в сградата на Общински център
за социални и здравни
услуги, с адрес: гр. Айтос, ул. „Васил Левски“
№5, всеки работен ден

от 08:30 до 12:00 часа и
от 12:30 до 17:00 часа.
Документите са
достъпни и на официалната интернет
страница на община
Айтос на адрес: http://
aytos.bg,
За допълнителна информация тел.
0558/2-56-30

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЯВЛЕНИЕ
за прием на документи от кандидати за потребители на
социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Специализираната
социална услуга ще се
предоставя на:
1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на
намалена работоспособност;
2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които
не ползват асистентска
подкрепа, помощ за
осигуряване на асистентска подкрепа или
за които не се получава помощ за грижа в
домашна среда по реда
на друг закон.

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос
ОБЯВА
„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос , ул. ”Славянска” №50,
приема оферти за закупуване на 2 бр. лаптопи за дигитална обработка на данни с технически параметри: Intel
Core i3, 256GB SSD, 1TB HDD, Windows 10 до 2800 лв. с
ДДС, 1 бр. интерактивен дисплей//Интерактивен панел
с вграден компютър – OPS PCi5, 8G, 128G SSD, Операционни системи – Windows 10 и Android до 4500 лв. с ДДС
и 1 бр. мултифункционално лазерно устройство: 4 в 1
WiFi, ADF. Печат; Сканиране; Копиране; Факс до 450 лв.
с ДДС. Кандидатите могат да участват и за отделни позиции. Офертите се получават в запечатани, непрозрачни
пликове до 16,00 часа на 01.02.2021 г. За допълнителна
информация тел.0888 20 66 82 и на pgss-aitos.org“
„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос
ОБЯВА
„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос , ул. ”Славянска” №
50, приема оферти за закупуване на 1 брой комплект по
ботаника и биология за лабораторна работа до 1225 лв
с ДДС, 1 брой комплект по растениевъдство за лабораторна работа до 1050 лв с ДДС, 1 брой Уред за измерване влажността на зърнени култури до 810 лв с ДДС, 1
брой Почвоанализатор - дигитален с микропроцесорен
контрол, измерва съдържанието на N, P, K, соленост и
PH в почви, торове и растения; може да съхранява и да
принтира данните от измерванията; компактен до 3600 лв
с ДДС. Кандидатите могат да участват и за отделни позиции. Офертите се получават в запечатани, непрозрачни
пликове до 16,00 часа на 01.02.2021 г. За допълнителна
информация тел.0888 20 66 82 и на pgss-aitos.org“

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЯВЛЕНИЕ
за прием на документи от кандидати за персонал
на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
Със Заповед № РД01-2474/30.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане община Айтос разкрива социална услуга, делигирана от държавата дейност „Асистентска подкрепа“, с капацитет 53 потребители.
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна
от лице назначено на длъжност „Социален асистент“. Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки
работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.
Във връзка с горе посоченото от 04.01.2021 г. Община Айтос
стартира прием на заявления от кандидати за персонал за длъжността „Социален асистент“.
1. Потребители на социалната услуга ще бъдат:
• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на
намалена работоспособност;
• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска
подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за
които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда
на друг закон.
2. „Асистентската подкрепа“ включва подкрепа на потребителите от социалния асистент за:
• самообслужване;
• движение и придвижване;
• промяна и поддържане на позицията на тялото;
• изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
• комуникация.
3. Място на предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“:
• предоставянето на специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа” ще се предоставя по настоящ адрес на потребителите.
4. Необходими документи, които трябва да бъдат подадени
от кандидатите за персонал:
• Заявление – декларация (по образец):
• Документ за самоличност (за справка);
• Автобиография;
• Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
• Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин,
не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено
по съответния ред от правото да заема определена позиция и не
са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
• Копие на документите, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит;
• Копие от сертификат/и за извършени обучителни курсове.
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:
• сградата на Общински център за социални и здравни услуги,
с адрес: гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ № 5, всеки работен ден от
08:30 до 12,00 часа и от 12,30 до 17:00 часа;
• документите са достъпни и на официалната интернет страница на община Айтос: http://aytos.bg,
4. Начин на провеждане на подбора:
• Първи етап - допустимост по документи;
• Втори етап - интервю/събеседване.
С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 2-ма потребители.
За допълнителна информация тел. 0558/2-56-30

Със Заповед № РД01-2474/30.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане община Айтос разкрива социална услуга, делегирана от държавата дейност „Асистентска подкрепа“, с капацитет 53 потребители.
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга,
която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда
на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“. Максималната продължителност за ползване на социалната услуга
„Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно,
всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.
Във връзка с горе посоченото от 04.01.2021 г. Община Айтос стартира прием на заявления от кандидат-потребители за
включване в специализираната социална услуга „Асистентска
подкрепа“.
1. Потребители на социалната услуга могат да бъдат:
• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен
на намалена работоспособност;
• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа
или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда
по реда на друг закон.
2. Място на предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“:
• кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес.
3. Необходими документи, които трябва да бъдат подадени от кандидат-потребителите:
• Заявление-декларация /по образец/;
• Документ за самоличност (за справка);
• Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – етапна епикриза, актуална епикриза и др.;
• Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично
от кандидата за потребител).
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:
• сградата на Общински център за социални и здравни услуги,
с адрес: гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ № 5, всеки работен ден от
08:30 до 12,00 часа и от 12,30 до 17:00 часа;
• документите са достъпни и на официалната интернет страница на община Айтос: http://aytos.bg.
За допълнителна информация тел. 0558/2-56-30

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос уведомява всички собствениците на домашни любимци, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност
(ЗВМД) са длъжни:
чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;
т.2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора
или други животни;
т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;
т.4. при използването им за размножаване да се съобразяват с
физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.
чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на
общинските и ветеринарномедицинските органи;
т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар;
т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета и без намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци
За неспазване на горе описаните законови задължения ще бъдат налагани административно-наказателни санкции.
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По-малко произшествия за 2020 г.
отчетоха айтоските огнеборци

Cyan Magenta Yellow Black

В процес на установяване
са 22 пожара, лъжливите
повиквания са 4
В началото на 2021 г. районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - Айтос (РСПБЗН) отчете и анализира дейността си
през миналата година. Статистическата справка показва, че
ликвидираните произшествия
от айтоските огнеборци през
2020 г. бележат понижение с
11%, в сравнение с предходната година.
С 21% по-малко са били пожарите с материални щети на
територията на община Айтос,
а с 33% са скочили пожарите
с материални щети в община
Руен, сравнено с 2019 г. С 9% е
паднал броят на пожарите без
материални загуби. Един е загинал и един гражданин е пострадал в резултат на пожарите, при общо трима за 2019 г. В
процентно съотношение, близо
три пъти повече са излизанията
на екипа на службата в община Айтос - 77% от общия брой,
и 23% - за община Руен, отчете още началникът на службата
инж. Мариян Маринов.
Най-висок е ръстът на пожарите в жилищно-комуналния
сектор, на второ и трето място
се нареждат транспорт, складиране и пощи и селско и рибно стопанство. Основните причини са небрежност при боравене с открит огън и къси съединения. Голям е броят на тези
от пожарите, които са в процес на установяване – 22.
216 са общо пожарите през
2020 г., от тях 57 - с материални щети. Пожарите в сухи треви и отпадъци за годината са
общо 159, големият дял - 124

пожара са на територията на
община Айтос, 35 пожара е гасила службата на територията
на община Руен. Броят на лъжливите повиквания за помощ
са четири - толкова са били и
през 2019 г.

Занятие на огнеборците в Етнографския комплекс “Генгер”

Обучение на ученици от СУ “Никола Вапцаров”

2020 г. - ІІ място за младите айтоски огнеборци в
националната надпревара за купа “Юлиян Манзаров” в гр. Ловеч
Децата със сладък жест за огнеборците
Щетите от огнената стихия
не са малко. Унищожени са
2292 кв. м покривна конструкция, 500 птици, 100 дка широколистна гора, 22 дка смесени гори, 50 дка с пшеница,
35 броя бяла, черна и компютърна техника, три леки автомобила, два фургона, имущество и др.
“Зимният сезон през 2021 г.
е съпътстван с чести температурни промени, което може да
бъде причина за пожари. През
първата половина от м. януа-

ри на т.г. оперативната обстановка е относително спокойна. Досега районната служба се е отзовала на две произшествия”, казва инж. Маринов. Стана ясно, че на 12 януари, около 16:30 часа е получено съобщение за оказване
на техническа помощ в жилищна сграда в с. Ябълчево,
община Руен, където заради
проливните дъждове е наводнено мазе. В същия ден десетина минути по-късно възниква пожар в комин на жилищна сграда на ул. “Кирил и Ме-

тодий“ в Айтос. Няма нанесени материални щети.
“За недопускане на инциденти през зимния сезон е
необходимо стриктно спазване на правилата за пожарна
безопасност. На първо място
гражданите трябва строго да
спазват инструкциите на производителите и приложените
съвети за поддръжка, експлоатация, зареждане и ремонт
на отоплителните уреди. Необходима е ежедневна техническа проверка на състоянието на електрическите и газо-

ви отоплителни уреди. При напускане на жилището и вечер
преди лягане тези уреди трябва да се изключват. Задължително се поставят на безопасно разстояние от мебелите и обзавеждането в жилищата. Добре е да се използват само преносими нагревателни уреди, които имат възможност да се самоизключват при преобръщане и падане. Децата не трябва да имат
пряк достъп до отоплителните
уреди. Недопустимо е оставянето без надзор на включени
печки, духалки и радиатори”,
съветва гражданите началникът на РСПБЗН - Айтос.

Продължава масовата практика в контейнерите за смет да
се изхвърля неизгасена сгурия
от отоплителни уреди с твърдо
гориво. Необходимо е всички
граждани да проявяват по добра бдителност и добросъвестност и да сигнализират службата и дежурния в общинска
администрация при констатирани запалвания от недобросъвестни лица. При възникване на пожар или друг инцидент
е необходимо незабавно да се
потърси съдействието на вече
добре познатия ви телефон
112, припомнят още от пожарната служба в Айтос.
НП

Айтоското тракийско дружество - четвърто по ред
в историята на организираното тракийско движение
125 години ще отбележи организацията
През настоящата 2021 година се навършват 125 години
от учредяването в гр. Варна
на Тракийската организация
в България. Първият конгрес
на преселниците и емигрантите от Източна Тракия се провежда в гр. Бургас на 15 декември 1896 г.
Непосредствено след конгреса в защита интересите на
хилядите преселници от Одринския вилает намерили подслон в Айтоския край, на 26
януари 1897 г. в Айтос възниква Тракийско младежко дружество, подкрепено от Варненското емигрантско дружество „Странджа“, основано от
братята Никола и Петър Драгулеви и легендарния тракийски водач Петко Киряков, поизвестен като Капитан Петко
Войвода.
По този повод във в-к „Тракия“ бр.9/13.05.2016 г. видният
тракийски деятел и историк
проф. Иван Филчев отбелязва: „Важни постановки се съдържат в уводната статия на
в-к „Странджа“ от 15 февруари 1897 г. Първият конгрес в
Бургас подчертава, че целите
на тракийските дружества се
поставят по-високо от всяка
партизанска прищявка. Това
означава, че на организацията са нужни хора действени
и патриоти, а не привърженици на разните партии“.
По-нататък проф. Филчев
съобщава: „По повод основаването на клонове на дружество „Странджа“в Бургас и
Пловдив, вестникът излиза с
възторжена похвала за тяхната инициатива. Апелът е всич-

ки преселници от Одринско
да основават дружества и да
бъдат готови за великия час,
„когато ще удари революционният звън“.
В своята статия проф. Филчев цитира в-к„ Странджа“: „В
бр.32 от 1897 г.се съобщава,че
на 26 януари 1897 г.в гр.Айтос
е организирана група на
дружество„Странджа“от 19
членове“.
Тази историческа истина
означава ,че Айтоското тракийско дружество се явява
четвърто по ред дружество
след Варна, Бургас и Пловдив в историята на организираното тракийско движение
в България. Водено от заве-

Битов хор “Българка” към ТД “1897 - Петър Киприлов” - град Айтос
Членове на Тракийско дружество “1897 - Петър
Киприлов” - град Айтос на 120-годишния юбилей
на организацията

та на учредителите на тракийската организация в България, ръководството на Тракийско дружество “1897 - Петър Киприлов“ проведе честване на 120-а
годишнина от началото на организирано тракийско движение в Айтос.
В чест на юбилейната годишнина сдружение „Тракийско дружество „1897 - Петър
Киприлов“ бе удостоено от Централното
ръководство на Тракийската организация
в България със сребърен плакет „Капитан Петко Войвода“.
Това отличие легитимира „Тракийско дружество „1897 - Петър
Киприлов“ като законен представител и
Председателят на ТД “1897 - защитник на тракийПетър Киприлов” Пламен Ми- ската кауза в нашия
хайлов (вдясно) и почетният град, достоен продълпредседател на дружеството жител на Тракийското
Димитър Ошавков
младежко дружество

„Странджа“,учредено на 26
януари 1897 година.
Богата и продължителна е
житейската история на организираното тракийско движение в Айтоския край. През
своята дългогодишна история дружеството е претърпяло много и различни моменти на изпитания, но жилавият корен на тракийските българи винаги е намирал начин
да оцелее.
Ето и приоритетите на тракийската организация:
– Защита на човешките и
имуществените права на тракийските бежанци и техните
потомци.
– Съдействие на Общинските органи за патриотичното
възпитание на младото поколение, сигурността и отбраната на страната.
– Изграждане и опазване
на паметните знаци на българската история.
– Защита на българските
национални интереси и Православната вяра.
– Запазване и популяризи-

На националния празник Трети март
ране на тракийското фолклорно наследство.
– Културно-просветна и художествено-творческа дейност сред населението в Общината и други.
Основен приоритет на айтоските тракийци през настоящата юбилейна 125-а годишнина на Тракийската организация в България е издигането на паметен знак на патрона на дружеството – свещеник Петър (Пею) Киприлов, в чест на 170-а годишнина от рождението му, за което имаме пълна проектна го-

товност. В проекта на паметника под барелефа на Петър
Киприлов ще бъдат изписани
заветните думи на свещеника: „Деца, не забравяйте Тракия, за която България проля толкова скъпа кръв! Имайте вяра в световната правда!
Бог бди над Тракия! Истината рано или късно ще възтържествува!“.
Честит празник, тракийци!
Управителен съвет на
Тракийско дружество
“1897 Петър Киприлов” град Айтос
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Подземен паркинг
под хотел „България“ ядоса бургазлии
От „Алеф“ - притеснени за
преместването на паметна
плоча на еврейската общност
Георги РУСИНОВ
Бургазлии поискаха уверение от инвеститора, че градинката и арменската църква
ще се запазят при строителството на подземен паркинг
за хотел „България“. Това стана по време на обществено
обсъждане, което се проведе
онлайн. Близо 80 бургазлии
взеха участие в него.
Още в началото думата взе
заместник-кметът по строителство на община Бургас
инж. Чанка Коралска. Тя увери, че като при всички важни
и големи проекти в община
Бургас, както и при този найважно е мнението на бургазлии. От думите й стана ясно,
че все още няма стартирала
процедура за изграждането
на проекта. Това може да стане само след решение на Общински съвет – Бургас. Главният архитект на Бургас Емил
Бурулянов уточни, че експерти от Общината ще дадат становище по проекта и по въпросите, които ще възникнат
по него.
След основния ремонт на
хотел „България“, който е една от знаковите архитектурни
забележителности в Бургас,
неговият нов собственик
представи пред общинската
администрация инвестиционно намерение за изграждане
на подземен паркинг и благоустрояване на околното пространство със собствени средства. По този начин могат да
бъдат задоволени актуални
обществени потребности без
влагане на публичен финансов ресурс.
Към момента, в резултат от
инвестиционната инициатива
на собственика, е извършена
цялостна реконструкция на
хотела. Той е с площ от близо
18 000 кв. м. Легловата му база и обслужващи обекти генерират сериозен пешеходен и
автомобилен пътникопоток.
След реконструкцията общо

194 са хотгелските стаи, има
няколко конферетни зали за
400 души, предвижда се отваряне на казино. Предвид централното местоположение на
сградата и факта, че от север
и запад са разположени основни пешеходни улици, а от
изток други имоти, транспортното обслужване към хотелската част е силно затруднено. Това е констатирано и отчетено още преди десетилетие с изготвянето на цялост-

Чанка Коралска

Проектът
ната концепция за реконструкция на пешеходните зони на Бургас.
Вече има изготвен идеен
проект за подземен паркинг,
който доказва параметрите
на бъдещата инициатива. С
инвестиционното намерение
е разгледано и околното пространство, за което е направено предложение да се облагороди, като архитектурно се
обвърже с характеристиките
на главните пешеходни улици
„Александровска“ и „Богориди“. За имота, предвиден за
озеленяване, където понастоящем е разположена градинката между хотела и Часовника, се предлага внасяне на

допълнителна едроразмерна
растителност, а настилките
да бъдат подменени, за да са
в унисон с общата визия на
прилежащите пешеходни зони.
Според идейното решение
възможният паркинг за 100
автомобила е ситуиран подземно в пространството източно и северно от сградата
на хотел „България“, като
транспортният достъп до него
се запазва от улица „Митрополит Симеон“. Чрез рампа,
максимално отдалечена от
пешеходната зона, може да
бъде осъществена връзката
към паркинга.
Архитектът на проекта за

реконструкцията на хотел
„България“ арх. Красимир
Джеджев заяви, че подземният паркинг е необходим за
справянето с проблемите с
паркирането в центъра на
града. Освен това обновеният
хотел има нужда от повече
паркоместа. Сегашният им
подземен паркинг е малък, а
този пред хотела е общински
и вече бил част от синята зона, стана ясно по време на
обсъждането.
Арх. Груд Илиев, ръководител на проекта, посочи, че от
доста време се работи по него и че са били обследвани
различни варианти за паркинга. В крайна сметка са се

спрели на този. Той ще е дълъг не повече от 17.50 метра и
ще се простира на територията от 2300 кв.м. Предвидено е
да има един павилион за билетен център, който е не повече от 50 кв. м. Сегашните паркоместа ще бъдат запазени,
но е необходимо разширение
на паркинга, тъй като ще идват и автобуси с туристи.
Тъй като граждани изказаха притеснение за градинката
и арменската църква, Илиев
обясни, че паркингът ще е на
10 метра от църквата, а засегнатата зелена площ ще е не
повече от 15-20%. Седем са
дърветата, които ще трябва
да се премахнат. Ръководителят обаче поясни, че инвеститорът е сериозен и очаква да
спази ангажимента си. Сегашните паркоместа били общо около 60, които са недостатъчни за хотел с капацитет
за 400 посетители максимум.
Николай Цоцомански, началник на отдел „Инвестиционно планиране“ на Община
Бургас, обясни, че тъй като се
засяга улична регулация и
има залесяване, то ПУП-ът на
парцела ще трябва да се промени. Тъй като арменската
църква е една от най-старите
сгради в Бургас и паметник
на културата, то всички действия ще се съгласуват с Министерство на културата.
По време на обсъждането
стана ясно, че и паметната
плоча на спасителите на бургаските евреи ще бъде преместена. Това не се хареса на
Алберта Алкалай от фондация
„Алеф“ и поиска допълнителна информация относно това
какво ще се случи с нея. От
екипа на инвеститора обясниха, че дори и преместена на
друго място, тя ще запази
подхода към нея и зеленината
си. Проектантите изразиха и
готовност да обсъдят заедно
с „Алеф“ мястото, където ще
се премести.
Бургазлия изрази притеснение да не би да се повтори
историята с подземния паркинг на площад „Кирил и Методий“, където заради строителните дейности бе застрашен храмът. Появи се и съмнение, че чак сега излиза ин-

формация за този проект, а
вече са водени разговори
между инвеститорите и администрацията. Граждани поискаха от инвеститора да се наеме със срок на изпълнение
на проекта. Според ръководителя арх. Илиев това няма да
отнеме повече от 9 месеца.
Заместник-кметът Коралска отговори, че е имало инвестиционно намерение, но
чак сега, когато проектът е готов да се презентира, се свиква обществено обсъждане и
че такава е процедурата. Тя
добави, че Община Бургас няма да финансира нищо в целия проект. Всичко е за сметка на инвеститора.
Директорът на дирекция
„Управление на общинска
собственост“ Живко Димитров направи важното уточнение, че собствеността не се
променя. Тя остава публична
общинска. Възможните процедури за реализиране на
проекта са две – чрез разрешаване за строеж от Общински съвет – Бургас, или чрез
концесия.
От Регионалната камара на
архитектите се обявиха против проекта. Според арх. Кирил Христов е несериозно да
се прави обществено обсъждане на база три картинки в
интернет. Друг негов колега
предложи да се помисли за
вариант, в който хотелът да
добави още едно подземно
ниво към сегашния си паркинг.
Геологът инж. Пламен
Петров обясни, че след извършени подробни хидрогеоложки проучвания в територията е констатирано, че е
възможно изграждане на такова съоръжение само на едно подземно ниво и това е отчетено в инвестиционното намерение.
От Регионалната туристическа камара обаче смятат, че
проектът ще е полезен за туристическото развитие на
града. Туроператорът Евелина Пулева заяви, че е важно в
центъра на града да могат да
спират автобуси и хотел „България“ като един от символите на града е подходящо за
това място.

Недялко и Асен Йорданови
скочиха срещу изграждането му
Поетът Недялко Йорданов
и синът му Асен скочиха срещу изграждането на подземен паркинг под част от градинката до хотел „България“.
Двамата взеха участие в провелото се онлайн обществено
обсъждане на инвестиционния проект.
„Как е възможно това да се
обсъжда въобще от сериозни
хора? Паркингът на площад
„Кирил и Методий“ е свободен и е на 200 метра от хотела. Защо е необходимо в центъра на града да се дълбае и
копае? Това е най-хубавото
място на града. Това и през
трупа ми няма да стане“, за-

Недялко Йорданов

кани се поетът.
Общинският съветник Йордан Георгиев от БСП обаче
отвърна на Йорданов с думите, че въпреки, че е от еврейски произход и заради това
трябва да се притеснява за
паметната плоча, и че въпреки че е опозиция и това означава, че трябва да не е съгласен с управляващите, то той е
„за“ този проект. Георгиев
добави, че приветства инвестиция, която е нормална за 21
век. Колегата му Стоян Коларов заяви, че ще подкрепи
проекта, стига инвеститорът
да гарантира, че ще го изпълни навреме и че градинката

ще стане по-хубава от сега.
След изказванията и от Регионалната туристическа камара Йорданов ядосано отвърна:
„Излиза, че този паркинг
едва ли не ще спаси Бургас.
Той е едва ли не спасителят.
Кое му е спасителното на този паркинг като се разруши
градинката, облика на Бургас?“.
Поетът припомни и изграждането на подземния паркинг
на „Кирил и Методий“.
„Такъв гаф имахме тогава и
сега още веднъж да правим
такова нещо. Защо трябва да
се копае в самия център на

града. Това е безумие!“, отсече Йорданов.
Красимира Маркович от
ГЕРБ се включи в дебата и отвърна на поета, че Бургас не
е еднолична собственост, а
на всички бургазлии.
Синът на поета Асен Йорданов не бе съгласен с факта,
че паметната плоча ще трябва да се премести. Според
него това е недопустимо и невъзможно, предвид всички
усилия, положени за полагането му. Той е категоричен,
че ще се водят дела, ако се
налага. Йорданов изрази притеснение и относно църквата.

Градина
моята
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Най-голямата градина
с райски ябълки пустее
Инж. Иван Камбуров,
главен експерт „Биологично
разнообразие“ в
Дирекцията на Природен
парк „Странджа“

През 2020 година се навършиха 35 години, откакто в околностите на град
Ахтопол е засадена найголямата овощна градина
с райски ябълки в България.
Първите сведения за
културно отглеждане и селекция на райската ябълка (Diospyros kaki) са от
Далечния изток – Япония
и Китай.
Произходът на фиданките, използвани в градината край Ахтопол, обаче е
черноморски, от полуостров Крим. Дръвчетата
първоначално са отгледани в прочутата Никитска
ботаническа градина, в
околностите на Ялта.
Доставени са общо 240
броя отгледани фиданки, с
височина около един метър и половина.
Подборът на фиданките,
засаждането през пролетта на 1985 г. и тяхното
последващо отглеждане в
овощната градина са дело
и отговорност на научен
колектив към Опитната
станция по южни култури,
град Мичурин (сега Царево), която е поделение на
Селскостопанската академия.
До това време райската
ябълка като плод не е
твърде известна в България и търсенето º е ограничено.
Основната научна задача е била: доколко плантацията ще може да се аклиматизира тук, по Южното
Черноморие, и да плододава?! До това време отделни дръвчета от райска
ябълка са били отглеждани единично в дворовете
на къщите, на заветни
места, защитени от североизточния вятър.
"Рождението" или поточно "разсадъчната дата"
на най-голямата за България плантация с райски
ябълки е в началото на месец април през 1985 г. Уни-

калната с размерите си
овощна градина от 60 дка
се разполага в землището
на град Ахтопол: близо до
морето, в местността Варварско, непосредствено
над къмпинг „Делфин“ и
над пътя от Царево за
Ахтопол.
Сортовете в градината
край Ахтопол са пет: „Хиро Таненаши“, „Хиакуме“,
„Хачия“, „Костата“, „Зенджи Маро“.
Младите райски ябълки
са засадени при схема пет
на пет метра: редовете са
с пет метра отстояние
един от друг, а отстоянието на дръвче от дръвче в
самия ред е също пет метра. Прихващането на фиданките се оказва успешно и на следващата година цялата градина от 60
декара е оградена с трайна ограда от бетонни колове и поцинкована метална мрежа. За опазването на тази градина и на
няколкото други градини с
трайни насаждения на Опитнатата станция по южни
култури в околността на
Ахтопол е назначена и охрана.
Единични дръвчета започват да "връзват" още

Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас на
основание чл. 47ж, ал. 1 и 4 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването
на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), Заповед № РД
46-143 от 20.03.2019 г., на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на начални
тръжни цени, Заповеди с №№ РД 46–68/26.02.2020
г., № РД 46-239/24.08.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ, Заповеди с
№№ РД - 04- 15/14.01.2021 г., № РД – 0416/14.01.2021 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие ”- гр. Бургас
О Б Я В Я В А:
1. Провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2020/2021 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения, и за
ползване на свободните пасища, мери и ливади.
2. Обект на търга са свободните земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, форма на отдаване (наем, аренда), срок за предоставяне и начална тръжна цена в списък, който е неразделна
част от настоящата заповед.
3.Условия за участие: В търга могат да участват
физически лица, еднолични търговци юридически
лица, и кооперации, регистрирани по Търговския
закон, които отговарят на условията посочени в чл.
47в, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, за всички или за отделни

на втора година, а на
трета година – всички
млади райски ябълки
в градината край
Ахтопол вече дават
своите първи плодове. В следващото десетилетие плододаването естествено се
увеличава.
В Ахтополската градина с райските ябълки започват да се
прилагат всички обичайни за овощните
градини "агротехнически мероприятия": резитби на короните, пръскане, торене, плевене.
Разстоянието между редовете допуска механизирана обработка, включително с трактори.

Продукцията от градината се е пласирала в Бургас и по-големите градове.
От един декар овощна
градина с райски ябълки
при нормални условия може да се получи около тон
и половина плодова продукция. При добри условия
и при максимално плододаващи дървета (около седем-осем-годишни) е възможно да се достигне и
над 2 тона плодова продукция. Има руски съобщения
за добив годишно от 200 250 кг от едно дърво.
До ден днешен опитната
овощна градина с райски
ябълки край Ахтопол остава най-голямата в България. У нас този опит, в та-

къв
производствен мащаб, не е
продължен никъде
другаде. Дори днес
овощните градини с
райска ябълка в България са с далеч поскромни размери и не
надвишават един-два декара.
След
политическите
промени през 1989 г. постепенно настъпват едни
по-сложни времена за
градината. Към края на 90те години на миналия век
в сърцевината на масива
от райски ябълки биват
възстановени на частни
собственици общо три
имота, всеки с размер от
осем декара. Впоследствие и оградата, която е
защитавала градината като единно производствено
цяло, е била разграбена
(унищожена).
Последната цялостна
обработка с трактор на
райската градина е била
през 2002 година. Въпреки
настъпилите
промени,
свързани с възстановяването на частната собственост върху почти половината от градината, обра-

Швейцарци се радват на багрите,
снимат се в градината
Във връзка с любопитния авторски материал
се свързахме с Иван
Камбуров за подробности около въпросната градина с райски ябълки
около Ахтопол. Той сподели, че всички подробности е научил от своя
колега Никола Стоилов.
Материалът му е оставен с отворен край, защото съдбата на градината не е завидна. „Тя е
разградена и вътре често
могат да бъдат забелязани стада, които пасат.
Освен това никой не се
грижи за нея и всеки,
който пожелае, може да

поземлени имоти в землищата, описани в списъка
по т. 2.
4. До участие в търга, за ползване под наем за 1
стопанска година на пасища, мери и ливади от
ДПФ се допускат собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължението да поддържат наетите земи в добро земеделско и екологично състояние, по ред,
определен в Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи.
5. Началната тръжна цена за предоставяне на земите от ДПФ, по общини е посочена в Приложение
№ 1, представляващо неразделна част от заповедта. Размерът на депозита за участие в търга е определен със заповед № РД 46-143 от 20.03.2020 г.
на министъра на земеделието, храните и горите, и
е както следва:
5.1. За отглеждане на едногодишни полски култури – 20% от началната тръжна цена, умножена по
площта на имота по общини, и е посочена в Приложение 1 – колона 1;
5.2. За ползване на пасища, мери и ливади –
20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота по общини, и е посочена в Приложе-

си набере плод есента“,
обясни Камбуров.
Принципно градината
се водела на подчинение
на опитната станция в
Поморие, но явно е икономически нерентабилно
тя да бъде заградена отново, защото с изваждането на почти една трета
от площта, която вече е
частна, се увеличава
двойно необходимото количество ограда. Освен
това самата обработка
става трудна, заради разкъсването на парцела.
Също така не е изгодно и
да се назначи пазач, който да охранява дърветата

с ценния плод.
Любопитна подробност
допълни главният експерт. Есента, когато са
правили опознавателен
тур с швейцарци, самите
туристи са пожелали да
се спре при градината,
за да си направят снимки. „Емоцията за тези хора бе неописуема. Те
много се радваха на багрите на дърветата“, припомня си Камбуров и коментира, че това би могло да е една атракция и
наслада за окото на хората, посещаващи района на Ахтопол, особено
през есента.

ние 1 – колона 3, за ливади - колона 2;
5.3. За отглеждане на съществуващи трайни насаждения е съгласно Приложение № 3. Размерът на
депозита за участие в търга е 20,00 лв/дка.
5.4. В случай, че земите от ДПФ са поливни, началната тръжна цена по 5.1, 5.2 и 5.3 се коригира
с коефициент за поливност: за Южна България 1.5.
6. Сключването на договор за наем или за аренда за ползване на обявените по този ред земеделски земи от ДПФ не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките
на общата селскостопанска политика.
7. Условия за плащане на цената и депозита:
плащанията се извършват в български лева, по
банков път. ОББ – клон Бургас, IBAN: BG48 UBBS
8002 3300 2525 10, BIC: UBBSBGSF
Получател ОД „Земеделие” - гр. Бургас
8. Място и срок за получаване на документите за
участие в търга. Документи за участие в търга се
получават в ОД „Земеделие“ – Бургас, ул. ”Фердинандова” № 5, ет. 3, офис 3, всеки работен ден от
9,00 до 17,30 ч., до 03.02.2021 г., Документите могат да се изтеглят и от интернет страницата на ОД
„Земеделие“ – гр. Бургас www.mzh.government.bg/

ботката е била извършена
върху цялата площ на
плантацията.
За да може да бъде съхранен този единствен по
рода си български агрономически експеримент, ценен от научна гледна точка поради обхвата на начинанието и неговата 35годишна история на развитие... А от гледище на
краезнанието, райската
градина край Ахтопол отдавна се е превърнала в
знаков и разпознаваем
топос, в една от визитките
на най-южното Българско
Черноморие...
Бележки:
*Никитската ботаническата
градина (Никитский ботанический сад) се намира на полуостров Крим, в близост до
черноморския курорта Ялта.
Ботаническата градина е основана през 1812 г. и се явява
една от най-старите научноизследователски институции в
тогавашната Руска империя.
Ботаническата градина е специализирана още от първите
години на своето съществуване във въвеждане, аклиматизация, селекция и широко
разпространение на южни
овощни, цветни, декоративни,
нови технически, лечебни и
други полезни растения...
*Особености на сортовете
използвани в градината край
Ахтопол
 „Хиро Таненаши“ (с плодове без танин, не се нуждаят
от лагеруване, самият плод е
плосък, 4-ръбест)
 „Хиакуме“ (с едри, до
много едри плодове, с коркови концентрични кръгове по
долната част на плода)
 „Хачия“ (с едри до много
едри плодове, жълто-оранжеви на цвят!)
 „Костата“ (най-студоустойчив сорт, със средно едри
плодове, конични, с наситена
червено-оранжева окраска,
листата са кожести, лъскави)
 „Зенджи Маро“ (край
Ахтопол са засадени само 5-6
дръвчета, с оранжево-жълти
плодове, средно едри)...

ODZ-Burgas/bg/Home.aspx
9. Документи за участие в търга се подават всеки работен ден в ОД “Земеделие”- гр. Бургас, ул.
ул. ”Фердинандова” № 5, ет. 3, офис 3, в непрозрачни и запечатани пликове от 9,00 до 17,30 часа, до 03.02.2021 г.
10. Информация за земите – обект на търга е изложена в ОД “Земеделие”- гр. Бургас и общински
служби по земеделие – за земите обект на търга на
територията на съответната община, както и на интернет страницата на ОД „Земеделие”- гр. Бургас
www.mzh.government.bg/ODZ-Burgas/bg/Home.aspx
11. Търгът за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на съществуващи
трайни насаждения, ще се проведе в сградата на
Водната палата, в заседателната зала на ОД „Земеделие“ – Бургас, ул. ”Фердинандова” № 5, ет. 3 на
05.02.2021 г. от 10,00 часа, със задължителното
присъствие на кандидатите или упълномощени
от тях лица.
12. Търгът ползване на свободните пасища,
мери и ливади ще се проведе в сградата на Водната палата, в заседателната зала на ОД „Земеделие“ – Бургас, ул. ”Фердинандова” № 5, ет. 3 на
05.02.2021 г. от 14,00 часа, със задължителното
присъствие на кандидатите или упълномощени
от тях лица.
13. В случаите, когато от няколко участници е
предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена- предложената от кандидатите, като стъпката за наддаване е в размер на 1,00 лв. от началната тръжна цена.
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„Нефтохимик 2010” игра две
контроли с „Локо” (Пловдив)
Волейболният шампион „Нефтохимик 2010” (Бургас) победи ПСК
„Локомотив” (Пловдив) с 3:0 (25:19,
25:14, 25:22) във втората контрола
помежду им. Двата отбора изиграха и четвърти допълнителен гейм,
който бе спечелен от пловдивчани

с 29:27. Най-резултатен за „Нефтохимик” в този мач бе Денис Карягин с 28 точки, а 11 добави Златко
Кьосев. Първата проверка между
двата тима приключи при резултат
2:2. Проверките се проведоха в
спортна зала „Младост” в Бургас.

Медали за борците от Бургаския регион
на Държавното в Горна Оряховица
През уикенда се проведе
шампионатът за момчета
Михаил КОЛЕВ
Успешно представяне записаха борците от Бургаския регион, които участваха на Държавното лично
първенство за момчета, което се проведе в Горна Оряховица. Поредни медали за-

воюваха от клуб „Руен", като финалът в категория до
62 кг, бе между техни двама
представители. Ердал
Шюкри спечел златото, а
със среброто се окичи Шабан Неджметин. Малшанс
споходи руенци в малките
финали при свободняците,

като с бронза се разминаха Мукит Бекир в кат 85 кг,
Огнян Тодоров при 68-килограмовите и Мехмед Ердинч
(кат. 44 кг).
Треньорите Салим Салим,
Баязид Кемал и Кемал Кемал съжаляват за изпуснатите три медала, но са до-

Ръководството на „Черноморец“ е доволно от представянето на момчетата

Отборът на „Руен“ завоюва нови отличия в актива си

БАСКЕТБОЛ

волни от представянето на
всички техни състезатели.
За бургаския „Черноморец" златен медал в своята
категория до 62 кг, свободен стил, завоюва Ердал Галип, със сребърни отличия
останаха Лаврентиос Григо-

рядис (кат. 44 кг) и Константин Райков (кат. 68 кг).
Второ място при класиците спечели Жуан-Пол
Кръстев от клуб „Бургас".
Сребро при свободняците в кат 44 кг завоюва Кристиян Демирев от „Айтос”.

В свободния стил трети в
кат. 57 кг стана представителят на „Странджа-2001"
(Средец) Стоян Сашев, а в
категория + 85 кг неговият
съотборник Пламен Сидеров се окичи със сребърен
медал.

КИКБОКС

Гергана Брънзова Португалец иска
се завръща в игра реванш от Наката
„Черноморски фар”

Едно от големите имена в женския баскетбол
Гергана Брънзова ще се
завърне на терена. Цен-

Михаил КОЛЕВ

търът подсилва „Славия”,
като вече има картотека
и в Българската федерация по баскетбол. 44-годишната състезателка
стартира професионал-

ната си кариера в Бургас. Избрана е за MVP в
женското първенство като част от ДЗУ „Стара Загора”, под ръководството на баща си – легендата Бойчо Брънзов през
1993/1994.
Завършва „Флорида
Юнивърсити” през 1998
г. Гергана Брънзова е
първата българка, избрана в драфта на WNBA от
„Детройт Шок”. След
престоя си в САЩ тя преминава през френския
„Рен”, гръцкия „Астерас”,
турските „Фенербахче”,
„Мигроспор”, „Мерсин” и
„Бешикташ” и словашкия
„Кошице”.
През 2015 г. издава
личната си история в „Отвисоко на живота“, където споделя за диагнозата множествена склероза и начина, по който се
справя с живота.
През 2017 г. става автор на наръчник за положителна промяна и за
здраве отвътре навън
„Съзнание и тяло в едно“.
Миналото лято Гергана
Брънзова оглави Обществения съвет към
Българската федерация
по баскетбол.

Португалецът Адолфо Барао поиска реванш от капитана на българския национален отбор по кикбокс Атанас Божилов. Двамата се
срещнаха през февруари
2020 година в мач за световната титла на WAKO Pro,
стил К-1, в категория до
71.800 кг. Това беше първа
успешна защита на титлата
за бургазлията.
Сега Барао смята, че е готов за втори двубой помежду им, като изяви желание-

то си чрез коментар в Инстаграм под публикация на
SENSHI, на която се вижда
как Божилов тренира.
„Кога е реваншът? В очакване съм. Вече съм готов
на 100%“, написа ибериецът.
Португалецът е петкратен
иберийски и шесткратен национален шампион по кикбокс. В актива си има бронзов медал от Европейското
първенство по кикбокс К-1
на WAKO.
От щаба на Атанас Божилов все още не пожелаха

да дадат конкретен отговор
ще има ли реванш.
Божилов е притежател на
световния пояс в категория
до 71,8 кг от април 2019 година, когато надигра беларусина Макс Сподаренко
на SENSHI 2.
До момента има пет забележителни победи на
арената на международната верига.
Наката е първенец и по
кикбокс за професионалисти на Kickboxing Grand Prix
в категория до 72,5 кг от
2018-а.
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Black

Cyan Magenta Yellow

Бургазлии хукнаха
към планината в търсене на сняг

Розово фламинго от Пунта де ла
Баня гостува в Атанасовско езеро
Прелетяло е 2231 км, за да дойде до България

