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Це на 1.50 лв. www.faragency.bg

Американци ще строят 
луксозни яхти в Бургас

Силвия ШАТЪРОВА

Бургазлии се организират на протест срещу поскъп-
ването на билетчето, което осигурява вход до лугата 
и калните бани.

То вече е 5 лева. Организаторите на протеста ще на-
стояват да се върне старата цена от 2 лева.

Хората са готови и на активни протестни действия, 
включително и да блокират входа до Солниците. Вече 
е организирана фейсбук група „Да си върнем лугата“, 
в която за по-малко от 24 часа вече има 1000 после-
дователи.

Солени цени нА 
БургАСкото СпА

Бежанци диабетици чакат инсулин 
от дарения и доброволци

когато пиете чай,  
си спомнете за берачите-

метачи на липи

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 1 юли

14-ата регата на „Черноморец“ 
приключи успешно
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Ще получат ли желан паркинг 
живеещи в „Славейков“

4 Бургазлии си искат 
евтинийката 

4 Фирмата: лугата  
не е само природен 
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Бежанци диабетици чакат  
Георги РУСИНОВ

Украинци бедстват в базата на 
Министерски съвет в Слънчев 
бряг. За това алармира до „Чер-
номорски фар“ адвокат Драгомир 
Ошавков. Хората, настанени там, 
масово имат нужда от медицин-
ска помощ и лекарства, посочи 
юристът, който се е заел да им 
помага заедно с други неправи-
телствени организации.

„Това, което остава невидимо 
за масовата част от хората, са ог-
ромната част от бежанци, прис-
тигнали с автобуси или влакове с 
малко ръчен багаж, събран на-
бързо при бягството им от място-
то на войната. Това са хора, загу-

били дом, работа, семейства и 
роднини, бягащи от места, където 
се водят бойни действия или от 
такива, намиращи се вече под 
окупация. Такива хора не ходят 
по скъпи магазини или ресторан-
ти, защото единствената им гри-
жа към момента е осигуряването 
на минимални условия за оцеля-
ване – подслон, храна, лекарства. 
За тези хора могат да ви разка-
жат шепата доброволци, посрещ-
нали ги при първото им идване, 
държавните служители, които ра-
ботят с тях, или хората от непра-
вителствените организации, кои-
то продължават да правят какво-
то им е по силите, за да помагат“, 
разказа адвокат Ошавков.

З А П О В Е Д
№ 479/27.06.2022 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, 
ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост и чл.61 ал.1 т.2 и във връзка с чл. 26 ал.1 от Наредба-
та за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,

З А П О В Я Д В А М :
І. ОТКРИВАМ процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем 

на общински земеделски земи, частна - общинска собственост на Община Приморско, както следва: 

Землище с . Веселие

Номер
по ред

АЧОС № Обект с НТП Местонахожде-
ние Площ

Начална тръж-
на цена в лв.
(за една годи-

на)без ДДС

Депозит
за участие

1 №3941/
17.02.2022г.

ПИ №10731.2.27 
ІІІ категория по 
КК; КР на с. Ве-
селие ,
Друг вид нива 

с.Веселие 
м.”Кисови ниви” 
при граници 
ПИ №10731.2.29 
ПИ №10731.2.83 
ПИ №10731.2.28
ПИ №10731.2.109
ПИ №10731.2.116

9.337дка 168.06

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

2 №3942/
17.02.2022г.

ПИ№10731.2.75
ІХ категория
по КК; КР на с. 
Веселие 
Друг вид нива 

с.Веселие м.” Ки-
сови ниви “ при 
граници
ПИ №10731.2.83 
ПИ №10731.2.108 
ПИ №10731.2.74

16.293 97.75

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

3 №3943/
17.02.2022г..

ПИ 10731.3.3
VІ категория 
по КК; КР на с. 
Веселие 
Изоставена орна  

с.Веселие м.” Кур-
балиите “ при гра-
ници
ПИ №10731.3.48 
ПИ №10731.3.87
ПИ №10731.3.2
ПИ №10731.3.68 

8.292дка 99.50

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

4 №3944/
17.02.2022г..

ПИ №10731.3.5 
ІХ категория 
по КК; КР на с. 
Веселие 
Друг вид нива

с.Веселие м.” Кур-
балиите “ при гра-
ници
ПИ №10731.33.1 
ПИ №10731.33.28
ПИ №10731.33.3
ПИ №10731.33.64

15.189дка 91.13

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

5 №3945/
17.02.2022г.

ПИ№10731.3.10
VІ категория 
по КК; КР на
с. Веселие 
Друг вид нива

с.Веселие м.” Кур-
балиите “ при гра-
ници
ПИ №10731.3.84
ПИ №10731.3.13
ПИ №10731.3.9
ПИ №10731.3.71
ПИ №10731.3.123

8.326дка 99.91

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

6 №3946/
17.02.2022г.

ПИ№10731.3.21 
VІ категория 
по КК; КР на с. 
Веселие 
Друг вид нива

с.Веселие м.” Кур-
балиите “ при гра-
ници
ПИ №10731.3.77
ПИ №10731.3.75
ПИ №10731.3.22
ПИ №10731.3.23
ПИ №10731.3.78

6.970дка 83.64

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

7 №3947/
17.02.2022г.

ПИ№10731.3.79
VІ категория по 
КК; КР на 
с. Веселие ,
Друг вид нива 

с.Веселие м.” Кур-
балиите “ при гра-
ници 
ПИ №10731.3.56
ПИ №10731.3.50
ПИ №10731.3.55
ПИ №10731.3.49

5.916дка 70.99

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

8 №3948/
17.02.2022г.

ПИ№10731.3.80
VІ категория
по КК; КР на 
с. Веселие 
Друг вид нива 

с.Веселие м.” Кур-
балиите “ при гра-
ници
ПИ №10731.3.55
ПИ №10731.3.50
ПИ №10731.3.54
ПИ №10731.3.53
ПИ №10731.3.49

12.894дка 154.72

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

9 №3949/
17.02.2022г..

ПИ№10731.3.82 
VІ категория 
по КК; КР на
с. Веселие 
Друг вид нива 

с.Веселие м.” Кур-
балиите “ при гра-
ници
ПИ №10731.3.111
ПИ №10731.16.62
ПИ №10731.3.8
ПИ №10731.3.74

8.393дка 100.71

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

10 №3950/
17.02.2022г.

ПИ№10731.3.84 
ІХ категория 
по КК; КР на 
с. Веселие 
Друг вид нива 

с.Веселие м.” Кур-
балиите “ при гра-
ници
ПИ №10731.3.24
ПИ №10731.3.85
ПИ №10731.3.13
ПИ №10731.3.10
ПИ №10731.3.123
ПИ №10731.3.118

4.704дка 28.22

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

11 №3951/
17.02.2022г.

ПИ№10731.4.9
VІ категория 
по КК; КР на
с. Веселие 
Друг вид нива

с.Веселие 
м.”Дерекелеме” 
при граници
ПИ №10731. 4.18
ПИ №10731. 4.15

5.947дка 71.36

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

12 №3952/
17.02.2022г.

ПИ№10731.6.20 
ІІІ категория 
по КК; КР на 
с. Веселие 
Изоставена орна 

с.Веселие 
м.”Турлучките” 
при граници
ПИ №10731. 37.5
ПИ №10731.6.19

20.249дка 364.48

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

13 №3953/
17.02.2022г.

ПИ№10731.8.2
VІ категория по 
КК; КР на
с. Веселие ,
Друг вид нива 

с.Веселие 
м.”Дълбокия дол “ 
при граници 
ПИ №10731.8.1 
ПИ №10731. 8.6 
ПИ №10731. 3.50 
ПИ №10731.8.3

9.398дка 112.77

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

14 №3954/
17.02.2022г..

ПИ№10731.8.5
VІ категория
по КК; КР на 
с. Веселие 
Друг вид нива  

с.Веселие м.” Дъл-
бокия дол “ при 
граници
ПИ №10731.8.6 
ПИ №10731. 8.32 
ПИ №10731. 8.4 
ПИ №10731.8.3

4.003дка 48.03

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

15 №3955/
22.02.2022г.

ПИ№10731.8.25 
VІ категория 
по КК; КР на 
с. Веселие 
Друг вид нива 

с.Веселие м.” Дъл-
бокия дол “ при 
граници
ПИ №10731.8.24 
ПИ №10731. 8.23 
ПИ №10731. 3.22 
ПИ №10731.8.21 
ПИ №10731. 8.26 
ПИ №10731. 3.27 
ПИ №10731.8.28

12дка 144

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

16 №3956/
22.02.2022г.

ПИ №10731.14.4 
VІ категория 
по КК; КР на 
с. Веселие 
Друг вид нива 

с.Веселие м.” Дъл-
бокия дол “ при 
граници
ПИ №10731.8.32
ПИ №10731.8.24 
ПИ №10731. 3.50 
ПИ №10731. 8.28 

8.407дка 100.88

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

17 №3957/
22.02.2022г.

ПИ №10731.8.30
VІ категория 
по КК; КР на
с. Веселие 
Друг вид нива

с.Веселие м.” Дъл-
бокия дол “ при 
граници
ПИ №10731.8.14 
ПИ №10731. 8.32 
ПИ №10731.8.13 
ПИ №10731.156.8 

68.759дка 825.10

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

18 №3958/
22.02.2022г..

ПИ№10731.8.31 
VІ категория 
по КК; КР на с. 
Веселие 
Друг вид нива 

с.Веселие м.” Дъл-
бокия дол “ при 
граници
ПИ №10731.8.7 
ПИ №10731. 8.32 
ПИ №10731. 8.8 
ПИ №10731.8.6 

8.700дка 104.40

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

19 №3959/
22.02.2022г..

ПИ № 0731.8.34 
VІ категория по 
КК; КР на с. Ве-
селие ,
Друг вид нива 

с.Веселие м.” Дъл-
бокия дол “ при 
граници 
ПИ №10731.8.14 
ПИ №10731. 8.38 
ПИ №10731. 8.40 
ПИ №10731.8.32 

89.586дка 1075.03

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ следните условия за провеж-
дане на търга:

1. Срок на договора – 5 /пет / години.
2. Началната тръжна цена в лева без ДДС, за 

имота за една година е посочена в таблицата по т.І 
3. Депозит за участие – 10% от началната тръж-

на цена за една година без ДДС.
4. Направените предложения не могат да бъдат 

по-малки от началната тръжна цена за една година 
(без ДДС) плюс 10%.

5. Не се допускат до участие в търга лица, които 
имат данъчни или облигационни задължения към 
община Приморско.

6. Не се допускат свързани лица по смисъла 
на Търговския закон и свързани предприятия по 
смисъла на Закона за малките и средните предпри-
ятия, които обработват повече от 10 000 дка.

7. Начин на плащане на наемната цена – спече-
лилите участници заплащат достигната при търга 
цена, съгласно проект на договор в тръжната доку-
ментация.

ІІІ.Тръжна документация:
1. Заявление за участие в търга – (по образец);
2. Административни сведения за участника -(по 

образец);
3. Декларация по чл.11, ал.2 от Закона за об-

щинската собственост- (по образец);
4. Акт за общинска собственост;
5. Препис от настоящата заповед;
6. Извлечение от Наредбата за реда за придоби-

ване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
- общинска собственост, в частта относно проце-
дурата за провеждане на търга;

7. Проект на договор;
8. Скица на имота
9. Ценово предложение за размера на цената 

(по образец);
10. Декларация за оглед и съгласие (по образец).
ІV. Задължителни документи за участие:
1. Заявление за участие в търга – (по образец);
2. Административни сведения за участника -(по 

образец);
3. Декларация по чл.11, ал.2 от Закона за об-

щинската собственост- (по образец);
4. Декларация за оглед и съгласие (по образец);
5. Декларация за свързаност/липса на свърза-

ност по смисъла на ТЗ и ЗМСП (по образец);
6. Идентификационен номер по ЗДДС (за реги-

стрираните по ЗДДС);
7. Квитанции за внесен депозит за участие и за-

купена тръжна документация;
8. Предложение за размер на цената, поставено 

в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис от 
външната страна „предлагана цена” и името на 
участника, и поставен в общия плик; за обект 

№..... ………../по образец/. Размерът на цената да е 
без включен ДДС.

9. Декларация за оглед и съгласие. 
10. Решение на управителния орган на юридиче-

ското лице за участие в търга /за юридическите ли-
ца/ и наемане на имота.

* Всички документи трябва да са с дата на из-
даване, не по-рано от 3 (три) месеца от обяве-
ната дата на отваряне на офертите или да са в 
срок на тяхната валидност, когато такава е из-
рично записана в тях. 

Документите се предоставят в оригинал или 
копия, заверени с подпис и печат на участника. 

Изпълнението на договор за отдаване под наем 
на земеделските земи, ще започне считано от да-
тата на сключване на договора .

V. Срок за закупуване на тръжната документа-
ция- от деловодството на Община Приморско - до 
16.00 часа на 06.07.2022г.  

VІ. Срок за подаване на предложенията за 
участие - до 17.00 часа на 06.07.2022г.

VІІ. Предложения за участие се подават в де-
ловодството на Община Приморско в запечатани и 
непрозрачни пликове, надписани с наименование-
то на участника и описание на обекта, за който се 
участва в търга.

VІІІ. Цена на тръжната документация – 30.00 
лв.(тридесет лева) за всеки обект/имот/, плати-
ми на касата на Община Приморско, и размер на 
депозит за участие -10% от началната тръжна це-
на за една стопанска година , вносими по сметка-
та на Община Приморско:

Банка-ОББ АД , 
ІBAN :BG59UBBS80023300372010; 
BІC : UBBSBGSF
ІХ. Дата на отваряне на предложенията – 

07.07.2022г., час на отваряне -10.00 часа, място 
на отваряне - сградата на Общинска администра-
ция Приморско, ул. „Трети март”№56.

Х. Оглед на обектите може да се извърши всеки 
работен ден до деня, предхождащ датата на про-
веждане на търга, с превоз на кандидата и в при-
съствието на представител на Община Примор-
ско.  Настоящата заповед да се постави на 
информационното табло в сградата на Община 
Приморско и кметство Веселие. Да се публикува в 
един регионален ежедневник и на интернет стра-
ницата на Община Приморско.

XІ. Контролът по изпълнение на настоящата за-
повед, възлагам на Мария Георгиева – Секретар на 
община Приморско.

Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ 
(Кмет на община Приморско)

4 Украинците в 
базата на Министерски 
съвет спешно се 
нуждаят от лекар

4 Джипита отказват 
да ги запишат заради 
много пациенти
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Вестникът е член е на Бъл гар-
ска та асо ци ация на ре гио нал ни-
те ме дии (БАРМ). Носител е на 
наградата "Св.Константин Ки-
рил Философ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

Вест ни кът е но си тел на ор ден "Св. св. Ки рил и Ме то дий",  
вто ра сте пен. 

Силвия ШатЪРОВа

Юни, мирис на липа и на мета-
чите й, които успешно успяват 
да я пробутат по пунктовете за 
билки. Прецъфтелият и изпад-
нал от дърветата и посипал 
се по тротоари на Бургас ли-
пов цвят отива в пликчета за 
горещата напитка.

Преди това „берачи“ с 
метли и кофи го събират и 
поставят в чували, наред с 
боклуци, фасове и кучешки 
изпражнения. След това не е 
ясно дали се чисти и премина-
ва някакъв здравен контрол и 
филтър.

Събота и неделя е рай за метачи-

те и събирачите по 
улиците „Цар Кало-

ян“ и пресечките 
й, където има ма-

сово липи - можете да наблюдавате ето 
тези кадри, които предоставяме на  
РИОСВ, РЗИ и БАБХ и всякакви здравни 
и екоинспекции.

Таксата на то
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инсулин от дарения и доброволци
Точно такава голяма група 

хора е разселена в почивната 
база на Министерски съвет в 
Слънчев бряг. Понастоящем 
там са настанени над 500 ук-
раински бежанци. Поради ня-
каква причина, вероятно из-
вестна само на тези, които са 
взели това решение, голяма 
част от хората там са от т. 
нар. „уязвими групи“. 

„Държавната администра-
ция и специализираните орга-
низации използват този тер-
мин, за да опишат една доста 
широка група от хора, в които 
се включват лица с уврежда-
ния, хронично болни, възраст-
ни хора, самотни майки с де-
ца, непридружени деца, и въ-
обще хора, които се намират 
в по-уязвима позиция заради 
техните конкретни проблеми, 
рискове или потребности. Ог-
ромната част от тези хора въ-
обще не излизат по-далече от 
двора на базата, а за шопинг 
и забавления не могат и да си 
помислят. И ако за бежа-
нците, настанени там, въпро-
сът за подслон и храна, поне 
към настоящия момент, е ре-
шен от държавата, не така 
стои въпросът с медицинска-
та помощ“, продължи бурга-
ският адвокат.

Основният проблем за мно-
го от бежанците остава лип-
сата на адекватно медицин-
ско обслужване. Оказва се, 
че за тези хора е изключител-
но трудно да се намери личен 
лекар в района. Заради това, 
че масово личните лекари в 
населените места на община 
Несебър отказват да приемат 
нови пациенти, към момента 
едва около 10% от настанени-
те в почивната база на Ми-
нистерски съвет имат личен 
лекар. 

„Така, въпреки че всички 
бежанци се считат за осигу-
рени и имат право на без-
платно медицинско обслуж-
ване, за много от тях достъпът 
до медицинска помощ е огра-
ничен, поради  невъзмож-
ността да се запишат при ли-
чен лекар. Това е сериозен 
проблем, защото само лични-
ят лекар може да издава на-
правление за безплатни пре-
гледи при специалисти и из-
следвания, както и да издава 
рецепти, които са особено 
нужни за хронично болните 
хора“, уточни юристът.

Според адвокат Ошавков е 
трудно да се намери точна 
статистика, но по най-обща 
информация от настанените 
там, лицата с хронични забо-
лявания, живеещи почивната 

база на Министерски съвет, 
са над 100. Сред тях има поне 
двадесет инсулинозависими 
диабетици, болни от детска 
церебрална парализа, инва-
лиди, лица с онкологични за-
болявания, множество хро-
нично болни и даже такива с 
трансплантирани органи. Лип-
сата на личен лекар за всич-
ки тях означава, че пътят им 
към специализирано лечение, 
което е жизненоважно за 
много от тях, е отрязан.  

„Доскоро грижата на дър-
жавата за медицинска помощ 
на настанените там се свеж-
даше до поддържането на ли-
нейка, която да обслужва 
спешните случаи в базата. 
Поради скъпата поддръжка и 
нуждата от спешна медицин-
ска помощ на други критични 
места обаче, от около 2 сед-
мици тя вече не е на тяхно 
разположение“, заяви той. 

В момента най-фрапиращи-
ят случай са около 20 инсули-
нозависими диабетици, които 
разчитат изцяло на снабдява-
не с инсулин и медикаменти 
за диабет от дарения и с уси-
лията на доброволци.  

„Само който е имал близък 
диабетик или друг вид хронич-
но болен роднина знае какво 
значи животоподдържащото 
лекарство да свършва след 
броени дни и да не знаеш да-
ли и как да си набавиш още от 
него. В момента събраните 
количества инсулин са доста-
тъчни за още около седмица. 
Хронично болните диабетици 
се нуждаят както от инсулин, 
така и от „писалки“ за поста-
вянето им. Към момента гри-
жата за тези хора е поета из-

цяло от доброволци и пред-
ставители на Червеният кръст, 
като на терен работят и други 
неправителствени организа-
ции като Фондацията за дос-
тъп до права, Фондация „До-
бро“ и Регионално сдружение 
с нестопанска цел „Диабетни 
грижи“ - Бургас“, посочи ад-
вокат Ошавков.

Парадоксалното в ситуаци-
ята е, че на място в сградата 
на почивната база на Минис-
терски съвет в има готов обо-
рудван медицински кабинет, 
който веднага може да започ-
не работа. 

„Наличието на лекарски ка-
бинет в база, създадена да си 
почиват властимащите, не е 
странно – в крайна сметка 
държавата обикновено пола-
га грижи за тези, които я ръ-
ководят. Дали обаче е готова 
да положи същите грижи за 
тези, които по силата на ситу-
ацията са изпаднали в невъз-
можност да се грижат за себе 
си, все още не е ясно. Нами-
рането на личен лекар, който 
да запише всички тези нужда-
ещи се пациенти в личната си 
практика, не е непосилна за-
дача. Със сигурност някъде в 
района на Южното Черномо-
рие или на друго място по-да-
лече в страната има общо-
практикуващи лекари, желае-
щи да попълнят пациентската 
си листа. При това в случая 
става дума за пациенти, полз-
ващи се от правата на осигу-
рени лица съгласно решение 
на държавата“, каза още 
юристът.  

Остава да се намери общо-
практикуващ доктор, който да 
поеме грижите за тези паци-

енти, на място в базата на 
Министерски съвет в Слънчев 
бряг. 

„Такова решение може да 
се окаже и правилно и в по-
дългосрочен план, имайки 
предвид липсата на изгледи 
войната в Украйна да приклю-
чи скоро. А дотогава можем 
само да си припомним стария 
принцип, че грижите за без-
домните животни, беззащит-
ните хора и децата е мярка за 
цивилизованост на една на-
ция“, завърши адвокат Ошав-
ков.

Адвокат Драгомир Ошавков

Дона мИтеВа

Практиките на личните лекари в Бургаско 
са пренаселени като цяло. Дори премества-
нето на пациенти българи от един личен лекар 
при друг не винаги е възможно. Камо ли като 
става дума за бежанците от Украйна. 

Но със случая с украинците в базата на Ми-
нистерски съвет в Слънчев бряг, където всич-
ки са крайно нуждаещи се и със сериозни за-
болявания,  д-р Желязков е запознат.

„Там наистина има хронично болни. Коле-
гата Мишо Христов ходи при тях. Пуснали сме 
съобщение в нашите групи, че се търси личен 
лекар, който да ги поеме тези хора. До този 
момент аз лично не знам някой да е изявил 
желание. 

Вероятно трябва да се намеси и Здравната 
каса, където се вижда кой лекар колко паци-
енти има, защото голяма част от колегите са 
с огромни практики и наистина нямат физиче-
ска възможност да записват нови пациенти. 
Би могло и държавата да се намеси и да по-
сочи служебен медицински център, който да 
ги обслужва“, казва лекарят.

По негови думи наистина хронично болните 
бежанци от Украйна са в омагьосан кръг, за-
щото ако нямат личен лекар, няма кой да им 
даде направление за ендокринолог например 
или друг специалист, който от своя страна да 
им изпише необходимите лекарства. 

Д-р Петко Желязков, Сдружение на общопрактикуващите лекари: 

Търси се личен лекар, 
който да поеме тези хора

Панайот ГеОРГИеВ

Мъртвопиян шофьор блъсна 
три автомобила в Бургас и оп-
ита да избяга, съобщиха от 
пресцентъра на Областна ди-
рекция на МВР-Бургас. В мал-
ките часове на вечерта, на 
улица „24-ти Черноморски пе-
хотен полк“ служители от Пето 
районно управление – Бургас 
подали сигнал със стоп-палка 
за спиране на автомобил „Ау-
ди А4“. 

Шофьорът не се съобразил 
с полицейските разпорежда-
ния и побягнал в посока центъ-

ра на града. След кратко пре-
следване на улица „Княз Бо-
рис I“ в посока улица „Мария 
Луиза“ аудито блъска три пар-
кирани по улицата автомоби-
ла. На кръстовището с улица 
„Мария Луиза“ пък водачът оп-
итал да избяга от автомобила 
и побягнал по булевард „Иван 
Вазов“, където е задържан. 

Установено е, че това е 36-
годишен криминално проявен 
бургазлия, който е тестван за 
употреба на алкохол, като 
дрегерът е отчел 2.48 проми-
ла. Работата по случая про-
дължава.

Мъртвопиян блъсна  
три автомобила докато 

бяга от ченгетата

Когато пиете чай, си спомнете 
за берачите-метачи на липи



Силвия ШАТЪРОВА

Бургазлии се организи-
рат на протест срещу пос-
къпването на билетчето, ко-
ето осигурява вход до луга-
та и калните бани. 

То вече е 5 лева. 
Организаторите на проте-
ста ще настояват да се вър-
не старата цена от 2 лева.

Хората са готови и на ак-
тивни протестни действия, 
включително и да блокират 
входа до Солниците. Вече е 
организирана фейсбук гру-
па „Да си върнем лугата“, 
в която за по-малко от 24 
часа вече има 1000 после-
дователи. 

От там настояват за сре-
ща с кмета, след което ще 
протестират пред сами-
те басейни. Гражданската 
инициатива настоява за мо-
тивите за това повишение и 
ще настоява цената да се 
върне на 2 лева, освен това 
исканията са мястото да се 
върне на общината.

Протеста подкрепят и пя-
съчните артисти Пол и Реми 
Хогард, които от години рад-
ват бургазлии със своите 
скулптури на плажа.

Факт е, че през послед-
ните години басейните са 
любимо място и бургазлии 
свикнаха с него като без-
платното СПА, така бе и 
рекламирано дълго време. 
След като се отвори вело-
алеята до Сарафово, тя се 
превърна в още по-притега-
телно място.
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Бургазлии на протест, искат си евтиното спа

Силвия ШАТЪРОВА

Горещата тема за лу-
гата привлече внимание-
то на бургазлии и общин-
ски съветници, след като 
от юни „Бургаски солни-
ци“ завишиха цената на 
билетчето от 2 на 5 лева. 
Последва остър отпор от 
бургазии, които я полз-
ват. Започна организация 
за протест, главно във 
Фейсбук, под мото: „Да 
си върнем лугата“. 

Хората, които я полз-
ват, са предимно въз-
растни и социално слаби 
и трудно могат да си поз-
волят това завишение. 

Темата не остана не-
забелязана и от общин-
ски съветници. Даниела 
Божинова е поискала от-
говор от фирмата, на чия-
то територия са басейни-

те с лугата и която опре-
деля достъпа. 

От там отговарят със 
следните аргументи: 

"Следва да знаете, че 
лугата е продукт на соло-
добива, тя не е природна 
даденост. Не съществува 
като естествен ресурс, 
ние я добиваме в резул-
тат на извличането на сол 
от водата. 

Ние прехвърляме вода 
на площ от 18 000 дека-
ра, прехвърляме вода 
и към басейните с луга. 
Процесът е свързан с из-
ползване на помпи (мно-
го малка част от водата 
е на гравитачен принцип) 
и на тежка механизация 
(багери). 

Основно перо са ни ел. 
ток, дизел и газ. След ня-
колкократното им нара-
стване се покачи себе-

стойността на солодо-
бива, който извършва-
ме. Оттам се наложи да 
повишим цената на би-
летчето. 

5 лева е доста под се-
бестойността, но вина-
ги сме си давали сметка 
за социалната и здрав-
на функция на това, ко-
ето правим. Още от от-
варянето на басейните с 
луга за свободен достъп, 
което направихме преди 
17 години, до днес. 

Натискът на цените 
върху нашето производ-
ство не може да не се 
отрази върху цената на 
билета", пише в техните 
мотиви.

От "Бургаски солни-
ци" също се оплакали от 
това, че хората не пазят 
чисто и оставят какви ли 
не отпадъци наоколо.

Според изпълнителния 
директор на „Бургаски сол-
ници“ Николай Пиронков 
причината за повишени-
ето е скокът в енергията 
и горивата (виж мотивите 
на ръководството на фир-
мата по-долу). Той допъл-
ни, че по договор нямат 
задължение да осигуря-
ват достъп до лугата, но 
го правят.

„Аз съм тук от 17 годи-
ни, преди това лугата се 
посещаваше от 5 човека, 
нямаше велоалея и тога-
ва сложихме една кара-
вана, като разработихме 
това място. Това е ново и 
иновативно. Първата так-
са я пуснахме след като 
се урбанизира зоната и 
се пусна велоалеята и за-
почна по-голямата посе-
щаемост. Постоянно се 
чистят басейните“, заяви 
той пред „Черноморски 
фар“.

Сезонът на лугата за-
почва от 1 юли. Освен 
това, ако го няма солено-
то езеро, то ще се превър-
не в блато.

Ако трябва да си върнем 
всички инвестиции, цена-
та трябва да е около 10 

лева, допълни Пиронков.
Огромни са разходите 

ни, в милиони в годишен 
аспект. Добивът е зависим 
и от слънцегреенето. При 

тези цени е невъзможно 
да се борим с конкурен-
цията и отвън, мислим да 
развиваме и други проду-
кти“, заяви още той.

Николай Пиронков:  Нямаме 
задължение да осигуряваме 

достъп, но го правимТя не е природна даденост, 
а добив и струва пари

Ето какво написа Реми Хогард: 

Повишаване на цената от 2 лв. на 5 лв., това е твър-
де много. В тези времена, в които всички вече усещат 
икономическата тежест. Просто не е честно. 

Това прави лечебните басейни недостъпни за мнози-
на. Особено за тези с ниски доходи и хора с лошо здра-
ве, които наистина се нуждаят от това.

Тези бани са дар от природата на бургазлии, за да ги 
поддържат здрави в тези трудни времена. Тези природ-
ни ресурси не трябва да се експлоатират така!

„Бургаски солници“ за „солената“ луга: 

Просто не е честно

О Б Я В А

ДЛС „Ропотамо”  ТП на ЮИДП гр. Сливен обявява търг с явно наддаване за про-
дажба на движими вещи, обособени в Обект №1 и представляващи вещи и оборудва-
не на помещения, намиращи се в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул.“Трети март“№82а, 
който ще се проведе на 08.07.2022год.  от 10.00 часа в административната сгра-
да на ТП“ДЛС Ропотамо“в гр. Бургас, ж.к.“Изгрев“ № 170. Първоначална тръж-
на цена – 22791.67 лв. (двадесет и две хиляди седемстотин деветдесет и един 
лева и 67ст.) без ДДС. Оглед на вещите  се извършва всеки работен ден до 16.00 
часа с представител на  ТП“ДЛС Ропотамо“ до 07.07.2022 год. с превоз на канди-
дата. Датата на повторният търг е 15.07.2022 год. от 10.00 часа при същите условия. 
Критерий за оценка - предложена най-висока цена със стъпка на наддаване от 1140лв. 
(хиляда сто и четиридесет лева). Подробно описание на вещите, включени в обект №1, 
както и заповедта за откриване на търга и условията за участие може да се види в 
профила на купувача, сайт на ЮИДП ДП гр. Сливен - www.uidp-sliven.com, както и 
в деловодството на ТП“ДЛС Ропотамо“, намиращо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“№170.  
За повече информация: 0888202131 – М. Томовa.

Вечер басейните се затварят

СПА-то в годините, когато бе по-малко натоварено и по-евтино

Сезонът започва от 1 юли



Церемонията по връчване-
то на зрелостните свидетел-
ства тази година се случи на 
23 юни. Учители, родители, 
приятели и граждани препъл-
ниха читалищния салон, за да 
споделят радостта на абиту-
риентите, примесена с малко 
тъга по безгрижните учениче-
ски години. 

Кметът Васил Едрев, ди-

ректорите на трите средни 
училища, класните ръково-
дители и зрелостниците по-
срещнаха прави училищни-
те знамена, прозвуча нацио-
налният химн. Директорът на 
СУ "Христо Ботев" Пенка Ки-
рязова, на СУ "Никола Вапца-
ров" - Ирина Вътева и зам.-
директорът на ПГСС "Злат-
на нива" Таня Андреева из-
лязоха на сцената, съпрово-
дени от възгласите на свои-
те възпитаници и дълго нес-
тихващи аплодисменти. Кме-
тът Васил Едрев ги поздрави 
за поредния успешен випуск 
и им поднесе цветя. Водещ на 
церемонията беше Цвета Ан-
дреева - преподавател в СУ 
"Христо Ботев", училището, 
което тази година беше ор-
ганизатор на традиционното 
празнично дипломиране на 
айтоския випуск.

В обръщението си градона-
чалникът пожела на зрелост-
ниците винаги да помнят три 
неща: семейството, своите 

учители и родния град. "Чес-
тито дипломиране, госпожи-
ци и господа! На всички Вас, 
които днес ще получавате ди-
пломи за средно образова-

ние, пожелавам попътен вя-
тър! Преследвайте мечтите 
си, поставете си цели, кои-
то да следвате. Ако първият 
опит е неуспешен - опитайте 
отново! Младостта Ви дава 

предимството да търсите и 
да откриете най-верния път. 
Пътят на Вашето призвание и 
реализация. Моят съвет към 
всички Вас е да бъдете ини-

циативни! Да надграждате 
знанията, получени в средно-
то училище, да трупате опит и 
да се стремите да бъдете най-
добри в това, с което сте се 
заели. Доказвайте се всеки 

ден! Сигурен съм, че ще ус-
пеете. Но само ако имате тър-
пение и воля, ако не се огъне-
те пред трудностите. Ще ус-
пеят тези от Вас, които имат 

амбиция и хъс. Тези, които 
не избират застоя. Тези, ко-
ито не отлагат реализацията 
си за утре", заяви с апломб 
още кметът.

Той благодари на директо-

рите и класните ръководите-
ли за усилията и труда, които 
са положили, за да образо-
ват и възпитат едно прекрас-
но айтоско поколение.

"Използвайте знанията и 
възможностите си за успеш-
на реализация в онази об-
ласт, в която се чувствате 
най-подготвени. И посветете 
таланта си на бъдещето на 
община Айтос!", каза още в 
обръщението си към младите 
хора градоначалникът.

55 бяха тази годна отлични-
ците от трите училища. Дис-
танционното обучение не се 
е отразило върху качеството 
на образованието и на ре-
зултатите от 12-годишното 
им старание. 30 са отлични-
ците в СУ "Христо Ботев", 16 
- в СУ "Никола Вапцаров" и 9 
- в ПГСС "Златна нива". Лич-
но кметът им връчи свидетел-
ствата за зрелост, заедно с 
Почетен плакет на Община 
Айтос, с диплом "Отличник 
на Випуск 2022", като не про-

пусна да разговаря с всеки 
един от тях за бъдещите му 
намерения. За 12-годишно-
то си старание първенците 
получиха и пожелания за ус-
пешно студентстване и още 
отлични дипломи.

Церемонията продължи с 
връчването на дипломите на 
останалите зрелостници, ре-
дом до тях на сцената бяха 
директорите и класните ръ-
ководители на випуска - СУ 
"Христо Ботев" - Атанаска 
Бойчева, Николай Димитров 
и Атанас Маринов, СУ "Нико-
ла Вапцаров - Галина Ивано-
ва и Стоянка Костова и ПГСС 
"Златна нива" - Лидия Коста-
динова и Мариана Дончева. 
Много снимки за спомен, ус-
мивки и разплакани очи, бро-
ене от 1 до 12, радостни въз-
гласи и еуфорично летящи 
шапки на сбогуване - това се 
случи след последната обща 
снимка на айтоския Випуск 
2022. На добър час!
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

28-30 ЮНИ 2022, бр. 560

Випуск 2022 се дипломира! На добър час!
Кметът Васил 
Едрев удостои  
55 отичници  
с Почетен плакет 
и диплом 
„Отличник на 
випуска“

Пламена, Мария и Джем с диплома Отличен 6.00!  
Щурмуват университетите с кураж и самочувствие -  
избрали са право, медицина и журналистика



Красимира СОТИРОВА

Педагози и ученици от 
три учебни заведения об-
мениха опит и добри прак-
тики в рамките на Нацио-
нална програма "Иновации 
в действие". Домакин на съ-
битието беше ОУ "Св. св. Ки-
рил и Методий", село Кара-
георгиево. В началото на 
срещата директорът на учи-
лището домакин, Силвия То-
мова приветства гостите от 
учебните заведения в села-
та Петко Славейков и Бело-
вец. Тя отчете добрите прак-
тики, които са реализирани 
до този момент благодаре-
ние на възможността учи-
лището да бъде иноватив-
но. От тази учебна година 
учениците от четвърти, пети 
и шести клас в ОУ "Св. св. 
Кирил и Методий", село Ка-
рагеоргиево имат допълни-
телни часове по информа-
ционни технологии и компю-
търно моделиране. В рамки-
те на два открити урока де-
цата представиха уменията 
по графичен дизайн и мул-
тимедия, които са усвоили 
през учебната година. Пред 
своите гости, чрез различ-
ни програми петокласници-
те изработиха филм, посве-
тен на 150-годишнината на 
училището, която се чест-
ва тази година. По-големи-
те им съученици от шести 
клас пък монтираха видео-
фото албум. При изготвяне-
то му те използваха ефек-
ти и програми, които гос-

тите имаха възможност да 
наблюдават в реална сре-
да. Албумът включва сним-
ки на учениците от седми 
клас, които тази година за-
вършват основното си обра-
зование. По този начин шес-
токласниците направиха и 
подарък на своите прияте-
ли, с които са за последна 

година заедно в това учеб-
но заведение. Гостите има-
ха възможност да разгледат 
училището в Карагеоргиево, 
което разполага с модерна 
материална база. В края на 
срещата те също споделиха 
своя опит и представиха до-
брите практики и модели в 
своите училища.
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Три училища обмениха опит и  

добри практики в Карагеоргиево
По Национална програма „Иновации в действие“

На Еньовден гости на 
Архитектурно-етнографския 
комплекс "Генгер" бяха гру-
па ученици от ОУ "Кирил и 
Методий" село Карагеорги-
ево с директор Силвия То-
мова. Под сенките на стара-
та липа те научиха история-
та на характерните занаяти 

в Айтоския край, с интерес 
разгледаха старинния ин-
струментариум и наблюда-
ваха работата на майстори-
те занаятчии.

Много от децата влязоха 
за първи път в Етнографска-
та къща, за да се докоснат 
до бита на предците си от 

края на 19 век и началото на 
20 век. Научиха имената на 
билките, които растат на ска-
лите край "Генгер" и чуха ин-
тересни подробности за ред-
кия растителен вид генгер - 
бодливо сграбиче, чието име 
носи комплексът.  

НП

Станка 
ТЕРЗИЕВА

Под този над-
слов премина по-
редната среща на 
екипа за ресурс-
но подпомагане 
на СУ „Никола Й. 
Вапцаров“ с мла-
дежите, обитатели 
на Защитено жи-
лище – Айтос.

Бившите възпи-
таници на учили-
щето завинаги ос-
тават част от голя-
мото вапцаровско 
семейство и често 
се радват на вни-
манието на своите учители, 
съученици и приятели.

През юни беше поредни-
ят слънчев и емоционален 
ден за всички тях. Заедно с 
училищния психолог Стан-

ка Терзиева и ресурсните 
учители Росица Дохнева 
и Веска Ценова, младежи-
те посетиха айтоския парк 
„Славеева река“, където 
се забавляваха, спортува-
ха, общуваха непринудено 

и спонтанно. 
Трогнати от приятелския 

жест и вниманието, мла-
дежите сияеха от щастие, 
а обятията им бяха непре-
къснато отворени за топли 
и сърдечни прегръдки.

На Еньовден в Етнографски 
комплекс „Генгер“

Здравей, как си, приятелю!



Бургаската търговско-
промишлена палата и Ев-
ропейският информацио-
нен център "Европа Директ-
но - Бургас" представиха на 
среща с айтоския бизнес 
проект "Европейският зелен 
пакт". Домакин на срещата 
беше екипът на Дирекция 
"Бюро по труда"-Айтос. 

Да запознаят айтозлии 
със същността и целите на 
Европейския зелен пакт и 
ангажиментите на Европей-
ския съюз, в Айтос темата 
презентираха Боряна Же-
лева - изпълнителен дирек-
тор на Бургаската търгов-
ско-промишлена палата, и 
Радко Дренчев - завеждащ 
сектор "Информационно об-
служване и Европейски про-
екти". В Айтос двамата бяха 
и в качеството си на учас-
тници в Информационен 
център „Европа Директно - 
Бургас“, член на мрежата 
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Бъл-
гария, която от своя стра-
на е част от група центро-
ве EUROPE DIRECT, разпо-
ложени в цяла Европа. Бла-
годарение на тези центрове 
гражданите имат достъп до 
Европа и могат да участват 
в дебати за бъдещето на ЕС. 
Мрежата се ръководи от Ев-
ропейската комисия. 

"Този център е създаден 
да дава първоначалните и 
най-основните информа-
ции относно Европейския 
съюз, политиките на Евро-
пейския съюз и как те се от-

разяват на нашето ежедне-
вие. И то по директен и раз-
бираем начин за обикнове-
ните граждани, за бизнеса, 
за хората, които работят ди-
ректно с клиенти в своето 
ежедневие", заяви при от-
криването на срещата Бо-
ряна Желева. 

Желева посочи още, че 
Пактът касае климата и за-
коните за климата, и има 
водеща роля за зелената 
промяна по света. Голяма-
та идея е опазване на при-

родата и насърчаване на 
чистата енергия с приори-
тетно финансиране на еко-
логични проекти. Целите са 
премахване на замърсява-
нето, инвестиции в по-инте-
лигентен транспорт и стре-
меж към по-екологична про-

мишленост.
Радко Дренчев посочи ан-

гажиментите на ЕС и цел-
та му чрез Европейския зе-
лен пакт да бъде пример за 
подражание - като използ-
ва дипломацията, търго-
вията и сътрудничеството 

за развитие, за да насър-
чи дейностите в областта 
на климата. Европа се ан-
гажира още да намали до-
пълнително и по-бързо еми-
сиите от транспорта. Тъй 
като на транспорта се пада 
една четвърт от емисиите 

на парникови газове на Съ-
юза и този дял продължава 
да нараства. Зеленият пакт 
се стреми към намалява-
не на тези емисии с 90% до 
2050 година.

Според Дренчев конкрет-
ните действия в тази по-
сока имат за цел устойчи-
ва мобилност с по-стро-
ги стандарти, относно за-
мърсяването с автомоби-
ли и значително увелича-
ване дела на железопът-
ния транспорт при прево-
за на хора. Другата крайна 
цел е устойчива промишле-
ност с акцент върху полити-
ката за "устойчивите проду-
кти", която ще даде приори-
тет на намаляването и пов-
торното използване на су-
ровините преди тяхното ре-
циклиране.

Стана ясно още, че дру-
га посока на Зеления пакт 
е инициативата „Вълна на 
саниране“ на сградния фонд 

2030 г. "Вълната на санира-
не" има за цел да бъдат са-
нирани 35 милиона енер-
гийно неефективни сгради 
като мярка срещу енергий-
ната бедност, която ще до-
веде до намаляване сметки-
те на гражданите. 

В крайна сметка, целта 
е да се подобри благосъс-
тоянието на хората и пре-
връщането на Европа в не-
утрална по отношение на 
климата зона, както и опаз-
ването на естественото ни 
местообитание.

Представителите на биз-
неса в Айтос зададоха въ-
проси, свързани новия про-
грамен период, с кандидат-
стването по оперативни-
те програми и параметрите 
на програмата за енергийна 
ефективност. Гостите бяха 
категорични, че към Инфор-
мационен център „Европа 
Директно - Бургас“ местни-
ят бизнес може да се обръ-
ща по всяко време с въпро-
си, да търси отговори и да 
иска съдействие.

Проектът „Европа Директ-
но“ Бургас се финансира от 
Европейския съюз и Бурга-
ска търговско-промишлена 
палата. Европейският ин-
формационен център "Евро-
па Директно - Бургас е ор-
ганизатор на публични съ-
бития, снимки от които мо-
гат да бъдат публикувани в 
интернет и в писмени публи-
кации. Мненията, изразени 
в настоящия сайт са автор-
ски, не отразяват задължи-
телно официалните стано-
вища на европейските ин-
ституции.
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Директно за политиките на ЕС и  
как се отразяват на нашето ежедневие

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
„ЗЛАТНА НИВА“ ГРАД АЙТОС

гр. Айтос, ул. „Славянска“ №50, e-mail: pgss_aitos@abv.bg, тел.0888206682

ОБЯВА
ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос, ул. „Славянска“ №50, приема оферти за ремонт на 

покрив на училищната сграда.
Офертите се получават в запечатани, непрозрачни пликове до 16:00 часа на 

15.07.2022 г.
Оглед на обекта - всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа и снимки на сайта на учи-

лището www.pgss-aitos.org
За допълнителна информация- тел: 0888/206682; 0878/451459
Директор: /п/ Т. Чакъров

„Европа Директно - Бургас“ 
пред бизнеса в Айтос

Макар че айтозлии имат 
немалко възможности да из-
бират къде да прекарат лет-
ните неделни вечери, много 
от тях се изкушиха от едно 
страхотно предложение – 
театър, музика и хубава хра-
на ведно. 

На 26 юни Етнографски 
комплекс "Генгер" за пореден 
път ги изненада със стендъп 
концерта "Още една жена 
каза". Пожелалите да видят 
комедийното шоу на Здрава 
Каменова и Вяра Пантелее-

ва неочаквано станаха част 
от него.

Двете талантливи фурии 
поведоха с песен и комедия 
зрителите в абсурдно смеш-
ния свят, наречен живот на 
артистите. Дадоха съвети как 
се пишат сценарии за бг се-
риали и как се пише обява за 
изчезнал котарак в стил тур-
ски сериал. После разкриха 
колко луди майки могат да се 
съберат в музикална школа 
за деца и как се оцелява след 
тайфун в Южна Корея. 

Идеята за среща с извест-
ни актьори и певци под чар-
даците на старите къщи в "Ге-
нгер" набира скорост и пече-
ли все повече почитатели не 
само от Айтос. Тази неделя 
публиката набъбна от фено-
ве на Каменова и Пантелее-
ва, дошли от Несебър, Кар-
нобат и Бургас.

Изявата съвпадна с рож-
дения ден на Здрава Каме-
нова, айтозлии я изненада-
ха с честитки и торта.

НП

„Още една жена каза“ под чардаците 
на старите къщи в „Генгер“

Тридесет и трето заседа-
ние ще проведе Общински-
ят съвет Айтос на 29.06.2022 
г. в Заседателната зала 
на Община Айтос. Според 
предварителния дневен 
ред, първите три доклад-
ни записки са на Краси-
мир Енчев – председател 
на Общински съвет Айтос 
- за избиране на предста-
вители на община Айтос в 
Съвета на директорите на 
„Индустриален и бизнес 
парк-Айтос“ АД, за прие-
мане отчета на управителя 
Димо Димчев за дейност-
та на Общинско търговско 
дружество „Генгер” ЕООД, 
гр. Айтос за 2021 г., и за да-
ване съгласие за изработ-
ването на ПУП – Парцела-
рен план за обект на тех-
ническата инфраструктура 
извън границите на населе-
ните места.

Васил Едрев – кмет на об-
щина Айтос внася предло-
жение за прекратяване на 
разрешително за ползва-

не на воден обект язовир 
„Суатя“, с площ 30,462 дка, 
в землището на с. Чукарка. 
Кметът ще иска от Съвета 
и удължаване на срока за 
предоставяне на интегри-
рани здравно-социални ус-
луги по проект ''Патронаж-
на грижа+ в община Ай-
тос''. Общинските съветни-
ци ще разискват и гласуват 
Годишен план за развитие 
на социалните услуги в об-
щина Айтос през 2023 г.. Ще 
трябва да вземат решение 
и по докладна записка за 
учредяване на безвъзмезд-
но право на управление на 
част от недвижим имот – 
частна общинска собстве-
ност, представляваща три 
помещения в администра-
тивна сграда, на ул. ”Бого-
риди” №2, в кв.121 по пла-
на на гр.Айтос.

Чака се решение и по 
предложението на кмета за 
определяне на земеделски 
земи от Общинския позем-
лен фонд, които ще се от-

дават под наем, както и за 
отдаване под наем на имот 
с площ 266,551 дка в земли-
щето на с. Мъглен.

Ще се иска съгласието на 
общинските съветници за 
учредяване право на при-
строяване за изграждане 
на „Пристройка на жилищ-
на сграда” в кв. 201 по пла-
на гр. Айтос с администра-
тивен адрес: гр. Айтос, ул. 
”Шипка” №26. Мариана Ди-
мова – зам.-кмет на община 
Айтос внася предложение 
за прекратяване на съсоб-
ственост между Община 
Айтос и физическо лице в 
кв. 48 „Г“ по плана на гр. Ай-
тос, с адрес: гр. Айтос, ул. 
“Иван Карагеоргиев“№1. 
Градоначалникът ще иска 
и разрешение за изработ-
ване на проект за ПУП-
ПРЗ (подробен устройствен 
план - план за регулация и 
застрояване) за поземлен 
имот в м. Кара Пелит, зе-
млище на гр. Айтос с НТП 
„Нива”.

Общинският съвет  
с 33-то заседание за 
мандата на 29 юни
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#ЗАДОБРОТО и Ротари - Триадица 

надграждат проект #Светулка в МБАЛ-Айтос

Спомняте си това важно за 
Айтос събитие - случи се пре-
ди малко повече от месец. На 
11 май 2022 г. беше открито 
първото детско болнично от-
деление #Светулка, в „МБАЛ-
Айтос“ ЕООД, ръководено от 
специалиста по детски боле-
сти д-р Милена Марковска. 
Преобразяването на отделе-
нието се случи по проект "Све-
тулка" на фондация “За добро-
то”, обединяваща доброволци 
и дарители, чиято основна ми-
сия е да наложат висок стан-
дарт за детско здравеопазва-
не в България.

Своеобразно продължение 
на проекта през м. юни т.г. 
беше новата съвместна ини-
циатива на фондация “За до-
брото” и Ротари клуб "Триа-
дица" - София - дарение на 
веноскоп. 

На 24 юни, представители 
на клуба, водени от президен-
та Иво Михайлов, пристигна-
ха от София в „МБАЛ-Айтос“ 
ЕООД, за да предадат лич-
но на д-р Марковска особено 
необходимия за лечението на 

децата уред за търсене и на-
миране на вени. С него се от-
криват подкожните повърх-
ностни вени - след съответна-
та обработка вените се проек-
тират върху повърхността на 
кожата и се вижда положени-
ето им. "Търсенето на вените 
при манипулация е основното, 
което причинява болка на де-
цата. Въпреки че нашите ме-
дицински сестри са с много 
опит и изключително добра 
квалификация, детските вени 
са трудни за откриване, зато-
ва веноскопът ще ни е много 
полезен", заяви д-р Марков-
ска и сърдечно благодари на 
дарителите за новия апарат, 
който досега липсваше в от-
делението.

Ще припомним, че по про-
екта на фондация "За добро-
то" бяха осигурени шест пер-
фузора, аспиратор, професи-
онални инхалатори, маси за 
лекарства, пациентски мони-
тор с принтер, цялостно беше 
подменено обзавеждането и 
подовата настилка. Осигуре-
ни са и таблети, които децата 

да използват за самообуче-
ние по време на престоя си в 
болницата. 

Реновирани бяха четири 
стаи, интензивното и изолато-
ра. Интериорният дизайн с ав-
тор Магдалена Славова беше 
адаптиран за деца, като сте-
ните са изрисувани с различ-
ни сюжети. Имената за ста-
ите също целят да предраз-
положат малките пациенти - 
“При видрата”, “При котки-
те”, “При светулката”, “При 
енота”, “При жабата”, “При 
патето”. 

Членовете на Ротари клуб 
„Триадица“ бяха впечатле-
ни от стаите, всяка в разли-
чен цвят и със свой приказен 
свят, от персоналните прос-

транства за игра, занимания и 
хранене на децата, от новите 
болнични легла, от новите дет-
ски масички и столове.

Целта на проект #Светул-
ка да промени емоционална-
та среда за лечение на деца-
та пациенти беше постигната. 
Болничната среда беше тран-
сформирана в жизнерадостно 
пространство, което прилича 
на детската стая, което пред-
разполага децата да забравят, 
че са в болница.

Преобразяването на отде-
лението се случи с много труд 
и дарения, с участието на та-
лантливи и мотивирани да по-
магат доброволци. Членовете 
на Ротари клуб „Триадица“ са 
част от тях. "Дарението на ве-

носкопа е резултат от нашето 
партньорство с фондация "За 
доброто" и техния проект "Све-
тулка". А резултатът е този ве-
носкоп, за който ние събрах-
ме пари от едно наше съби-
тие - Пролетен благотворите-
лен бал. Събрахме доста сери-
озна сума пари и в партньор-
ство със "Светулка" за различ-
ни детски отделения в цяла-
та страна ще дарим различна 
апаратура за дечицата. Пред-
стои да посетим отделения-
та в Силистра, Враца и в дру-
ги градове", каза за НП пре-
зидентът на Ротари-Триадица 
Иво Михайлов.

На официалното предава-
не на веноскопа на д-р Мар-
ковска и нейния екип, при-

състваха д-р Паруш Парушев 
- управител на „МБАЛ-Айтос“ 
ЕООД и членове на Ротари 
клуб - Айтос. От името на бор-
да Иван Иванов приятно из-
ненада екипа на Детско отде-
ление с новината, че и айтос-
ките ротарианци се включват 
с парично дарение в подкре-
па на инициативата на Рота-
ри - Триадица и Фондацията. 
По време на една от клубни-
те си инициативи, на айто-
ското стрелбище, членове-
те на Ротари - Айтос са съ-
брали известна сума пари, 
предназначена за ДО-Айтос, 
Президент-Елект 2021/22 на 
клуба Павлин Стефанов връ-
чи дарението на управите-
ля д-р Парушев, с желанието 
средствата да бъде използ-
вана за лечението на айтос-
ките деца.

Дали Детско отделение на 
„МБАЛ-Айтос“ ЕООД има най-
добрата, най-приказната и ща-
дяща децата пациенти бол-
нична среда в България няма 
как да твърдим, защото така-
ва класация няма. Но е сигур-
но, че е в топ десет на отде-
ленията в страната, на които 
всеки родител, с много дове-
рие, би поверил лечението на 
детето си.

НП

Те са чаровни, талантливи, атрак-
тивни, запомнящи се. Те са моми-
четата от новия мажоретен състав 
„Морски сирени“ на средно училище 
„Никола Й. Вапцаров“ - Айтос. 

Преди три години преподавате-
лите Маргарита Стратиева и Весе-
ла Захариева го основават с много 
желание и ентусиазъм, за да възста-
новят традицията на училището - да 
има свой мажоретен със-
тав. И до днес те са ръко-
водители на състава. 

Няколко момичета, во-
дени от любов към танца, 
заедно със своите учи-
тели поставят началото 
на нещо ново и красиво, 
нещо различно, което да 
оцвети училищното еже-
дневие и празниците. 

Изпълненията на мажо-
ретките са съчетание на 
елементи от акробатиката 
и модерните танци, а във 
всеки следващ танц се 
залагат по-сложни и ин-
тересни комбинации. Съ-
четанията им не съдържат 
само обичайните марши-
ровки и традиционните 

движения с помпони или батони, и 
точно това ги прави уникални и ат-
рактивни. И може би защото оценява 
красотата, техниката и труда на мо-
мичетата, няма публика, която да не 
прикове поглед към тях, няма публи-
ка, която да остане безразлична, ко-
гато те се появят на сцената. За хо-
реографията на танците мажоретки-
те се доверяват на професионални-

те умения на Мая Христова.
Вапцаровските грации имат учас-

тия в различни градски, регионал-
ни, областни и общински прояви. И 
разбира се, са задължителна част от 
всяко училищно тържество, незави-
симо от мащабите му. Винаги усмих-
нати, пластични, вложили душата си 
в танца, мажоретките събират емо-
ционални реакции и много аплодис-

менти при всяка своя изява.
В представителния мажоретен 

състав „Морски сирени“ участват та-
лантливи представителки на всички 
възрасти - от І до Х клас. Най-малка 
е Моника Маринчева – Iб клас, Ва-
лерия Миткова – Vа клас, Стелияна 
Иванова - Vб клас, Каролина Влади-
мирова – VIа клас, Пресияна Геор-
гиева - VIа клас, Виктория Маринче-
ва – VIIв клас, Ралица Дачева – VIIв 
клас, Раиса Бурова – VIIв клас, Али-
сия Василева – IXa клас, Алисия Ме-
мова – IXa клас, Габриела Димитро-
ва – IXa клас, Елиф Исмаилова – IXa 
клас, Мерай Алиш - IXa клас, Стефа-
ния Станчева - IXб клас, Емили Йор-
данова – Xa клас.

Клуб „Училищни медии“ -  
СУ "Никола Вапцаров" - Айтос

Снимки: Мария ФИЛИПОВА

„Морски сирени“ 
продължават традицията

Детско отделение получи дарение 
и от Ротари клуб - Айтос

„Еко модно ревю 2022“ 
в ДГ „Здравец“

Оригинални модни об-
лекла и аксесоари пред-
ставиха на "Еко модно 
ревю 2022" в детска гра-
дина "Здравец" в Айтос. 
В главните роли бяха 
децата, които не само 
с много желание пред-
ставиха моделите, но и 
научиха, че с природ-
ни и отпадъчни матери-
али може да бъде изра-
ботено всичко, стига да 
имаш въображение. 

Екипът на детската 
градина подготви атрак-
тивен сценарий и режи-
сира изявата на малчу-
ганите. Уникалните об-
лекла са дело на учите-
лите, изработени с лю-
безното съдействие на 
родителите.

И това е само една от планира-
ните летни инициативи на детска-

та градина, реализирана успеш-
но от директора Мима Лавчиева 
и учителския колектив.

Или защо вапцаровският мажоретен състав е уникален



Георги РУСИНОВ

Община Бургас е старти-
рала ремонт на улица „Мит-
рополит Симеон“. Това ста-
на ясно от заседанието на 
Комисията по устройство 
на територията. В заседа-
нието й бе разгледана жал-
ба от живеещи по улицата, 
в отсечките между улиците 
„Лермонтов“ и „Алексан-
дровска“. 

48 души са входирали и 
подписка до Общински съ-
вет – Бургас за безобраз-
ното състояние на улицата. 

„Ние, долуподписаните 
живущи и работещи на ули-
ците „Митрополит Симеон“, 
„Гео Милев“, „Успенска“, 
„Граф Игнатиев“, „Момина 
сълза“, „Александровска 
1“, Бизнес центъра, Търгов-
ската гимназия, храм „Све-
та Богородица и други сме 
принудени ежедневно да 
преминаваме по горепосо-
чената отсечка, за да стиг-
нем до нашите домове, или 
месторабота. Вече втора 
година тази отсечка от 

„Митрополит Симеон“ до 
паркинга пред хотел „Бъл-
гария“ е в безобразно със-
тояние. Дупките са с дълбо-
чина до 20 сантиметра, а 
тротоар откъм нечетните 
номера почти липсва. На-
стояваме за бърз ремонт на 
тази отсечка“, посочват 

подписалите подписката.
Заместник-кметът инж. 

Чанка Коралска посочи, че 
преди около седмица ре-
монтът е започнал и ще 
приключи до края на месе-
ца.

„В действителност ремон-
тът на „Митрополит Симе-

он“ малко закъсня, но пред-
вид забавянето на държав-
ния бюджет, се забавихме с 
приемането и на общин-
ския. След това пък време-
то не беше благоприятно за 
ремонти заради честите дъ-
ждове през месец май“, до-
бави тя.

Георги РУСИНОВ

До интересен казус се 
стигна в Комисията по ус-
тройство на територията 
към Общински съвет – Бур-
гас. В редовното й заседа-
ние бе разгледано писмо 
от жители на бургаския 
комплекс „Славейков“, ко-
ито искат изграждане на 
паркинг. Любопитният мо-
мент идва от факта, че та-
кова искане вече бе раз-
гледано през ноември 2021-
ва и след дълъг дебат в за-
ла бе отхвърлено от мест-
ния парламент. 

Хората, живеещи и има-
щи бизнес в района на бло-
ковете 69, 41, 40, 39 и 38 по 
булевард „Проф. Яким Яки-
мов“ и улица „Епископ Кон-
стантин Преславски“, оба-
че настояват общинските 
съветници да преосмислят 
решението си. 

„През годините сме вло-
жили много труд и инвести-
ции да закупим както апар-
таментите си, така и тър-
говските си помещения, за-
конно да изградим търгов-
ските си обекти, да разра-
боти и утвърдим зоната. 
Плащаме ежегодно всички 
дължими към Община Бур-
гас данъци и такси. С реа-
лизиране на проекта на 
„Комфорт Естейтс“ ЕООД в 
района значително ще се 
повиши както броят на на-
шите потенциални клиенти, 
така и на живеещите в но-

востроящата се сграда“, 
пишат  заинтересованите 
лица.

В писмото се посочва 
още, че след посещение в 
Община Бургас са научили, 
че част от имота, в който се 
реализира новата жилищ-
на сграда – 293 кв.м от не-
го, е отредена за озеленя-
ване.

„Считаме това за непра-
вилно и изразяваме катего-
рично несъгласието си с 
това. Имот с площ от 1259 
кв.м, ситуиран между блок 
69 и имота на „Комфорт Ес-
тейтс“ ЕООД, също е отре-
ден за озеленяване. Същи-
ят УПИ е многократно по-
голям от новосформира-
ния. През всички години 
ние, живеещите в блокове 
39 и 40, както и другите 

околни блокове, сме парки-
рал там. Ето защо считаме, 
че е редно този имот да се 
преотреди за паркинг, озе-
леняване като част от него, 
или целия да стане част от 
уличната пътна мрежа на 
община Бургас“, аргумен-
тират се бургазлии и доба-
вят, че е добре да се пред-
види паркомясто за инва-
лиди и по-добро място за 
достъп на хора в неравнос-
тойно положение, тъй като 
в новата сграда имало 
предвидени самостоятелни 
обекти за тях. 

Бургазлии канят всички 
заинтересовани институ-
ции като Община Бургас, 
КАТ, АПИ и други да извър-
шат нови огледи на място и 
след като установят вер-
ността на твърденията и ис-

канията им, да съобразят 
отреждането 293-те кв.м от 
имота на строителната фир-
ма за паркинг и озеленява-
не и част от него да стане 
част от уличната пътна мре-
жа на община Бургас. 

„Заявяваме готовността 
си, ако същият имот остане 
само за „озеленяване“ и ни 
лишите от възможността да 
паркираме, без организи-
ране на обществено обсъж-
дане с гражданите и бизне-
са в комплекс „Славейков“, 
без сериозен анализ на не-
гативните ефекти и не на 
последно място рисковете 
за хората в неравностойно 
положение, да използваме 
всички дадени ни от закона 
и Конституцията на Репу-
блика България възмож-
ности и граждански права 

да спрем това безумие, ка-
то включително изразява-
ме готовността си да уведо-
мим всички останали орга-
ни на Република България, 
медии, неправителствени 
организации, защитаващи 
правата на хората в нерав-
ностойно положение, да 
блокираме трафика като 
паркираме нашите коли на 
улиците до достигане на за-
конните ни и справедливи 
искания“, завършват пис-
мото си искащите паркинг.

Към него е прикачена и 
подписка от живеещи в ра-
йона, на която 504 души са 
ударили подпис „за“. 

Обратно в комисията ар-
хитект Петър Статев обяс-
ни на колегите си членове, 
че по правилник на Общин-
ски съвет – Бургас при из-
тичане на шестмесечен 
срок може да се входира 
отново докладна със също-
то искане. 

„Ние поддържаме стано-
вището, че това трябва да 
се случи, за да се разкрият 
допълнително паркоместа. 
Виждаме, че и хората имат 
голяма подписка, така че 
може да се излезе с реше-
ние за докладна“, заяви за-
местник-кметът инж. Чанка 
Коралска. 

В отговор на общинския 
съветник Даниела Божино-
ва на въпроса й „Защо не 
се реализира озеленяване-
то“, от администрацията 
посочиха, че действително 

исканият терен и сега се 
ползва за паркинг от живе-
ещите наоколо и е в недоб-
ро състояние – най-вече 
много кален при всеки 
дъжд. Преди на същия те-
рен е имало преместваеми 
обекти и заради това озе-
леняването не е било въз-
можно. Живко Димитров от 
„Общински имоти“ добави, 
че озеленяване на 238 кв.м 
няма да постигне желаният 
ефект. 

Общинският съветник Ге-
орги Спасов попита дали 
инвеститорът продължава 
да е съгласен да се изгради 
паркинга за негова сметка, 
както беше през ноември. 
От администрацията му от-
говориха, че след това раз-
говори с него не са водени. 
Според решението на Об-
щински съвет – Бургас ще 
бъде проведен разговор с 
него. 

Георги Маринчев предло-
жи на председателя арх. 
Петър Статев да внесе из-
вънредна докладна за се-
сията, която ще се състои 
във вторник (б.а. - днес), 
тъй като правилникът на 
местния парламент позво-
лява на председателите та-
зи възможност. Предложе-
нието на Маринчев бе при-
ето от колегите му. 

Топката сега отново е в 
ръцете на Общински съвет 
– Бургас, който днес трябва 
да гласува докладната за 
втори път.

Комисията по ТСУ внесе извънредна  
докладна заради подписката на бургазлии

Георги РУСИНОВ

Една от най-обсъжданите 
докладни записки в постоян-
ните комисии към Общински 
съвет – Бургас е тази за въ-
веждането на тарифи за пар-
кинга в началото на квартал 
„Сарафово“. Общинските съ-
ветници категорично под-
крепят предложението на 
кмета Димитър Николов те-
ренът до кръговото преди 
летището да се превърне в 
първият на практика буфе-
рен паркинг на Бургас, като 
се въведат цени за престой 
и абонаментни планове.

Общинският съветник от 
ДБГ Костадин Андонов, кой-
то представлява местните, 
тъй като е от Сарафово, 
кратко и ясно заяви в Коми-
сията по обществен ред и 
сигурност, че това е желани-
ето на хората от квартала. 

Стана ясно също така, че 
ще има лимит за рент-а-кар 
компаниите, които досега 
обсебваха безплатния пар-
кинг с автомобилите си, а не 
са плащали нищо. Това пък 
изнервяше местните и гости-
те на Сарафово, които много 

често не можеха да намират 
място за паркиране от коли-
те под наем. Сега вече юри-
дически лица ще могат да 
паркират не повече от 10 ав-
томобила и ще заплащат 
престоя си.

Ето и какви цени се пред-
лага да се въведат в бъде-
щия буферен паркинг. Тари-
фите ще са сезонни: лято – 
от 1.05. до 30.09. и зима – от 
1.10. до 30.04.

През лятото: за престой 
до 5 часа - на час по 1 лев; 
над 5 часа, но не повече от 8 
часа - 5 лева; над 8 часа, но 
не повече от 12 часа - 7 лева; 
над 12 часа, но не повече от 
24 часа - 14 лева. През зима-
та същите тарифи са намале-
ни с 50%.

Въвеждат се и три вида 
месечни абонаменти. През 
лятото едно паркомясто, ко-
ето да се пази за вас 24 ча-
са, ще ви коства 60 лева. За 
часовете от 8:00 часа до 
20:00 часа – 40 лева и обра-
тно от 20:00 часа до 8:00 часа 
– 30 лева. Както при остана-
лите тарифи, и месечните 
абонаменти са наполовина 
по-евтини в зимния период.

Община Бургас започна ремонт 
на улица „Митрополит Симеон“

ОБЯВА

0879 834668 – Търси шофьор-разпространител за 
лепене на плакати по Южното Черноморие - 
60-90 лв./ден, служебен телефон, квартира
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УлицА
моята

Ще получат ли желан паркинг 
живеещи в „Славейков“

Ограничават рент-а-кар 
автомобилите на бъдещия 

паркинг в Сарафово

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

www.faragency.bg за РЕКЛаМа 
0878 424 698 
056 82 54 35



Георги РУСИНОВ

Момичетата, които из-
писаха имената си със 
злато – бургазлийката 
Стефани Кирякова, Си-
мона Дянкова, Ерика За-
фирова, Мадлен Радук-
анова и Лаура Траатс, 
идват в Бургас, за да 
предадат ценен опит на 
младите гимнастички. 
Олимпийските шампи-
онки започват нова ини-
циатива в живота си. 
Създали са фирма „Ди-
аманткиТЕ“ ООД, с коя-
то ще организират про-
веждането на мастър-
класове в страната. За 
първа дестинация е из-
бран именно морският 
град, от който родом е 
Стефани Кирякова.

Събитието трябваше 
да се състои на 13 юни, 
но датата бе изместена 
за днес – 28 юни. Общи-
на Бургас съфинансира 

провеждането на май-
сторския клас.

Програмата сутринта 
включва загрявка, рабо-
та с тяло, техника с об-
ръч и топка. Следобед 
ще се проведе втора 
тренировка като загряв-
ката ще се комбинира с 
танци и урок по артис-
тично поведение, след-
ва техника с бухалки и 
лента. Предвидена е и 
мотивационна среща, 
която ще даде възмож-
ност на младите гимнас-
тички да общуват лице в 
лице със своите идоли и 
да получат автографи.

„Ние сме преминали 
през много от нещата, 
през които и вие преми-
навате като спортисти. 
За нас е огромна ра-
дост, когато споделяте с 
нас! Подгответе въпро-
си и теми, които винаги 
сте искали да ни зада-
дете, но досега не сте 

имали тази възможност. 
Ние от наша страна ще 
отговаряме и разбира 
се, ще ви разкажем ня-
кои интересни случки, 
свързани със спортната 
ни кариера“, обещават 
шампионките в писмо до 
клубовете.

Подаръкът за бурга-
ската публика е в края 
на деня – от 19 ч. ще за-
почне закриващ спекта-
къл с вход свободен, в 
който ще участват Див-
на & LIVE BAND. Водещ 
– актрисата Диана Лю-
бенова.

„Диамантките“ от от-
бора по художествена 
гимнастика, които спе-
челиха злато на Олим-
пийските игри в Токио, 
избраха Бургас за нача-
ло на новата инициати-
ва – поредица от мастер 
класове, насочени към 
млади спортни надеж-
ди.

Георги РУСИНОВ

В рамките на три дни се 
проведе 14-ата поредна ре-
гата на яхтклуб „Черномо-
рец“ (Бургас). Състезание-
то бе организирано със съ-
действието на Българската 
федерация по ветроход-

ство, Пристанище Бургас и 
Община Бургас. 

Участие взеха 10 отбора 
със 130 състезатели от ця-
лата страна. Те се състеза-
ваха в класовете „Опти-
мист“, „IALA 4“, „IALA 6“, 
„Фин“, „420“ и „470“. В съ-
ботния ден между 16:00 и 

18:00 часа се проведе де-
монстративна гонка в клас 
„Оптимист“. Тя е с отделно 
класиране и специални на-
гради за призьорите. 51 бя-
ха участниците в нея.

Бургаското участие бе по-
вече от добро, като местни-
те ветроходци заемаха чел-

ните места в почти всяко 
състезание.

Победителите бяха награ-
дени с купи от главния съ-
дия Никола Александров, 
президента на БФВ Росен 
Марангозов, областния ко-
ординатор на КНСБ Мая 
Сариева, регионалния екс-

перт от Министерство на 
младежта и спорта Атанас 
Атанасов и президентът на 
яхтклуб „Черноморец“ Алек-
сандър Събев. 

За поредна година бяха 
връчени почетните плакети 
на името на изтъкнатите 
треньори Стефан Бончев и 

Стоян Петков.
„Специална благодар-

ност на всички наши прия-
тели, спонсори и добровол-
ци които подпомогнаха ор-
ганизацията на регатата. До 
следваща регата през 2023 
година”, заявиха домакини-
те. 
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„Созопол“ загуби от „Добруджа“ в контрол-
на среща. На собствения си стадион край мо-
рето „небесносините“ отстъпиха с 1:2. Освен 
с резултата, проверката ще се запомни и с мно-
го нерви, придружени с 6 червени картона.

Гостите започнаха ударно и поведоха още 
в 6-ата минута. Точен за 0:1 бе Денислав Ан-
гелов.

„Созопол“ натисна и успя да изравни в 20-
ата минута. От бялата точка Деян Молдованов 
бе точен за 1:1.

„Добруджа“ реагира мигновено и 5 минути 
по-късно възстанови аванса си с нов точен 

удар на Денислав Ангелов.
В 35-ата минута настана най-неприятният 

момент в двубоя. Съперникови футболисти си 
размениха реплики, което доведе до масово 
меле на терена. Наложи се двата щаба да вли-
зат, за да успокояват страстите. В крайна смет-
ка ситуацията приключи с два червени карто-
на за футболисти на тима от Добрич и един за 
домакините – на Деян Молдованов.

През втората част се стигна до ново спреч-
кване, довело до нови три червени картона – 
пак два за добричлии и един за морския тим – 
на Венцислав Гюзелев.

СКАНДАЛ „Созопол“ падна от „Добруджа“ 
в мач с 6 червени картона

Чф

ХУДОЖЕСтВЕНа ГИМНаСтИКа

14-ата регата на „Черноморец“ приключи успешно

Георги РУСИНОВ

В спортно училище „Юрий 
Гагарин” бе представен до-
кументален филм за един 
от успелите му възпитани-
ци - легендарния бургаски 
футболист Радостин Киши-
шев.

„От обикновено момче с 
малко талант и много труд, 
постигнал завидни светов-
ни успехи в спорта, Тинка-
та е пример за една изгра-
дена личност, в основата 
на която са спортът и дис-
циплината. Вдъхновяващ за 
нашите футболисти бе раз-
казът на Кишишев за дъл-
гия път към професионал-
ния футбол, който не би по-
стигнал без помощта на 
своя първи треньор и обра-
зованието, което е получил 
в училище. След филма дис-
кутирахме въпроси, които 
учениците поставиха към 
треньора Стоян Терзиев, 

създателя на филма - Тодор 
Жеравнински и към мен”, 
каза директорът Янчо Стой-
чев и добави:

„Само талант не е доста-
тъчен! Виждал съм много 
таланти, които са се прова-
лили, но не съм виждал ни-
то един да се е провалил, 
когато е положил много 

труд и усилия!”, мотивира 
учениците господин Стой-
чев.

Радостин Кишишев оста-
ви богата футболна карие-
ра зад гърба си – 83 мача в 
националния отбор, вклю-
чително „Евро 96“, 236 ма-
ча в Англия, включително и 
Висшата лига.

„Златните момичета“ пристигат 
в Бургас за мастър клас

В Спортното млади 
футболисти гледаха филм 

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

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

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

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

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

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

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

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

ли, обзор

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

СПРАВОЧНИК

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

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 15/23°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 37%
Вероятност за буря: 3%
Облачност: 44%
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З А П О В Е Д
№ 480.06.2022 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, 
ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост и чл.61 ал.1 т.2 и във връзка с чл. 26 ал.1 от Наред-
бата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,

З А П О В Я Д В А М :
І. ОТКРИВАМ процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем 

на общински земеделски земи, частна - общинска собственост на Община Приморско, както следва: 

Землище с . Веселие

Номер
по ред

АЧОС № Обект с НТП Местонахождение
Площ

Начална тръжна 
цена в лв.

(за една година)
без ДДС

Депозит
за участие

1 №3986/
04.03.2022г.

ПИ №10731.35.6 IХ 
категория по КК; КР 
на с. Веселие ,
Изоставена орна 

с.Веселие 
м.”Сакарджата” при 
граници 
ПИ №10731.35.28 
ПИ №10731.35.33 
ПИ №10731.35.9
ПИ №10731.35.8

14.711дка 88.26

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

2 №3985/
04.03.2022г.

ПИ№10731.33.27
 III категория
по КК; КР на с. Весе-
лие 
Друг вид нива 

с.Веселие 
м.”Хасаница “ при 
граници
ПИ №10731.33.55 
ПИ №10731.33.26
ПИ №10731.33.4
ПИ №10731.33.3 
ПИ №10731.33.28

4 72

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

3 №3984/
02.03.2022г.

ПИ 10731.33.14 III 
категория 
по КК; КР на с. Весе-
лие 
Друг вид нива 

с.Веселие 
м.”Хасаница “ при 
граници
ПИ №10731.33.13 
ПИ №10731.33.15
ПИ №10731.33.58
 ПИ №10731.33.69 
ПИ №10731.33.64

4.457дка 80.22

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

4 №3983/
02.03.2022г.

ПИ №10731.33.2 
 V категория 
по КК; КР на с. Весе-
лие 
Друг вид нива

с.Веселие 
м.”Хасаница “ при 
граници
ПИ №10731.33.1 
ПИ №10731.33.28
ПИ №10731.33.3
ПИ №10731.33.64

4.990дка 69.86

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

5 №3982/
02.03.2022г

ПИ№10731.29.68
IV категория 
по КК; КР на
с. Веселие 
Друг вид нива

с.Веселие м.”Шикале” 
при граници
ПИ №10731.29.71 
ПИ №10731.29.22
 ПИ №10731.29.10 
ПИ №10731.29.21 

9.569дка 153.10

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

6 №3981/
02.03.2022г.

ПИ№10731.29.13 
IV категория 
по КК; КР на с. Весе-
лие 
Друг вид нива

с.Веселие м.” Шика-
ле“ при граници
ПИ №10731.29.15 
ПИ №10731.29.16
ПИ №10731.29.17 
ПИ №10731.29.18 
ПИ №10731.29.12 
ПИ №10731.29.69
ПИ №10731.29.2 

15.970дка 255.52

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

7 №3980/
02.03.2022г.

ПИ№10731.29.11
IV категория по КК; 
КР на 
с. Веселие ,
Друг вид нива

с.Веселие м.” Шика-
ле“ при граници 
ПИ №10731.29.20 
ПИ №10731.29.67
 ПИ №10731.29.69 
ПИ №10731.29.12 

9.998дка 159.96

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

8 №3979/
01.03.2022г.

ПИ№10731.28.12
 IV категория
по КК; КР на 
с. Веселие 
 Д р у г  в и д  

с.Веселие м.”Шикале” 
при граници
ПИ №10731.28.13 
ПИ №10731.28.11
ПИ №10731.28.23
ПИ №10731.27.16 

10.001дка 160

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

9 №2518/
04.10.2016г.

ПИ№10731.22.19 V 
категория 
по КК; КР на
 с. Веселие 
Изоставена орна

с.Веселие м.”Костов 
ясак” при граници
ПИ №10731.22.24 
ПИ №10731. 22.11 
ПИ №10731. 22.10 
ПИ №10731. 22.7 
ПИ №10731. 22.6 
ПИ №10731. 22.5 
ПИ №10731. 22.4 
ПИ №10731. 22.3
ПИ №10731.22.20 
ПИ №10731. 22.27 
ПИ №10731. 22.26 
ПИ №10731. 21.9 
ПИ №10731. 21.12 
ПИ №10731. 21.13 

25.048дка 350.67

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

10 №3977/
01.03.2022г.

ПИ№10731.18.10 
 V категория 
по КК; КР на 
с. Веселие 
Изоставена орна

с.Веселие м.” Юрта “ 
при граници
ПИ №10731.18.12 
ПИ №10731.18.9
ПИ №10731.138.25
ПИ №10731.17.11 
ПИ №10731.17.5
ПИ №10731.18.4
ПИ №10731.18.5

8.106дка 113.484

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

11 №3976/
01.03.2022г

ПИ№10731.18.9
V категория 
по КК; КР на
 с. Веселие 
 Друг вид нива

с.Веселие м.”Юрта” 
при граници
ПИ №10731. 18.8
ПИ №10731. 18.12
ПИ №10731. 18.10
ПИ №10731. 18.5

4.006дка 56.08

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

12 №3975/
01.03.2022г.

ПИ№10731.18.4 
 V категория 
по КК; КР на 
с. Веселие 
Друг вид нива

с.Веселие м.” Юрта “ 
при граници
ПИ №10731. 18.11
ПИ №10731. 18.5
ПИ №10731. 18.10
ПИ №10731. 17.5

4.996дка 69.94

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

13 №3974/
28.02.2022г.

ПИ№10731.17.3 V 
категория по КК; КР 
на
 с. Веселие ,
 Изоставена орна

с.Веселие м.” Юрта “ 
при граници 
ПИ №10731.17.9 
ПИ №10731. 17.1 
ПИ №10731. 17.4 
ПИ №10731. 17.5

17.538дка 245.53

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

14 №3973/
28.02.2022г.

ПИ№10731.14.29
 V категория
по КК; КР на 
с. Веселие 
Друг вид нива 

с.Веселие м.”Босна” 
при граници
ПИ №10731.14.44 
ПИ №10731. 14.31 
ПИ №10731. 14.64 
ПИ №10731. 14.63
ПИ №10731. 14.28 
ПИ №10731. 14.5 
ПИ №10731. 16.65 

13.037дка 182.51

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

15 №3972/
28.02.2022г.

ПИ№10731.14.10 V 
категория 
по КК; КР на 
с. Веселие 
Друг вид нива 

с.Веселие м.” Босна “ 
при граници
ПИ №10731.14.5 
ПИ №10731. 14.24 
ПИ №10731. 14.6 
ПИ №10731. 14.23
ПИ №10731. 14.13 

22.860дка 320.04

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

16 №3971/
28.02.2022г.

ПИ №10731.14.4 
 V категория 
по КК; КР на 
с. Веселие 
Изоставена орна

с.Веселие м.” Босна “ 
при граници
ПИ №10731.14.5 
ПИ №10731. 14.13 
ПИ №10731. 14.6 
 ПИ №10731. 14.3
ПИ №10731. 14.49 
ПИ №10731. 14. 2
ПИ №10731. 10.50 

40.863дка 572.08

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

17 №3970/
28.02.2022г

ПИ №10731.14.2
V категория 
по КК; КР на
 с. Веселие 
 Друг вид нива

с.Веселие м.” Босна “ 
при граници
ПИ №10731.14.4 
ПИ №10731. 14.3 
ПИ №10731. 14.1 
 ПИ №10731. 14.49

6.834дка 95.70

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

18 №3969/
25.02.2022г.

ПИ№10731.10.72 
 V категория 
по КК; КР на с. Весе-
лие 
Изоставена орна

с.Веселие 
м.”Курбалиите “ при 
граници
ПИ 10731.10.74 
ПИ 10731.10.71 
ПИ 10731.10.87 

4.280дка 59.92

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

19 №3968/
25.02.2022г.

ПИ № 0731.10.44 
IХ категория по КК; 
КР на с. Веселие ,
 Друг вид нива 

с.Веселие м.” Курба-
лиите “ при граници 
ПИ № 10731.10.47 
ПИ №10731.10.40 
ПИ №10731.10.43 
ПИ №10731.10.44 

5.359дка 32.15

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

20 №3967/
25.02.2022г.

ПИ №10731.9.57
IV категория
по КК; КР на с. Весе-
лие 
 Друг вид нива  

с.Веселие м.” Курба-
лиите “ при граници
ПИ №10731.9.34
ПИ №10731. 10.67
ПИ №10731. 9.25
 ПИ №10731..9.56

9.251дка 148.01

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

21 №3966/
25.02.2022г.

ПИ№ 10731.9.53 VI 
категория 
по КК; КР на с. Весе-
лие 
Друг  вид  нива  
 

с.Веселие м.” Курба-
лиите “ при граници
ПИ №10731.9.18
ПИ №10731. 9.17
ПИ №10731. 9.56
ПИ №10731.9.14
ПИ №10731.9.13 

4.407дка 52.88

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

22 №3965/
25.02.2022г.

ПИ №10731.9.52 
IV категория 
по КК; КР на с. Весе-
лие 
Друг  вид  нива  

с.Веселие м.” Курба-
лиите “ при граници
ПИ №10731.9.56
ПИ №10731. 9.54
ПИ №10731. 9.55
ПИ №10731.9.36

7.105дка 113.68

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

23 №3964/
24.02.2022г

ПИ №10731.9.44
IV категория 
по КК; КР на
 с. Веселие 
 Друг вид нива

с.Веселие м.” Курба-
лиите “ при граници
ПИ №10731.8.38
ПИ №10731. 9.59
ПИ №10731. 9.56
ПИ №10731.9.38

7.372дка 117.95

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

24 №3963/
24.02.2022г.

ПИ №10731.9.38 
 IV категория 
по КК; КР на с. Весе-
лие 
Друг вид нива

с.Веселие м.” Курба-
лиите “ при граници
ПИ №10731.9.44
ПИ №10731. 8.38
ПИ №10731. 9.56
 ПИ №10731.9.20
ПИ №10731. 8.39

9.423дка 150.76

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

25 №3962/
24.02.2022г.

ПИ №10731.9.19 VI 
категория по КК; КР 
на с. Веселие ,
Друг вид нива

с.Веселие м.” Курба-
лиите “ при граници 
ПИ №10731.9.16
ПИ №10731. 9.48
ПИ №10731. 10.66
ПИ №10731.9.6
ПИ №10731. 9.15

9.900дка 118.80

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

26 №3961/
23.02.2022г.

ПИ 10731.9.8
 VI категория
по КК; КР на с. Весе-
лие 
Друг вид 

с.Веселие м.” Курба-
лиите “ при граници
ПИ №10731.9.10
ПИ №10731. 9.9
ПИ №10731. 9.56
 ПИ №10731.9.3

3.897дка 46.76

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

27 №3960/
23.02.2022г.

ПИ 10731.9.2
 VI категория 
по КК; КР на с. Весе-
лие 
Изоставена орна
Друг вид нива

с.Веселие м.” Курба-
лиите “ при граници
ПИ №10731.9.1
ПИ №10731. 9.10
ПИ №10731. 9.3
 ПИ №10731.3.50

9.001дка 108.01

10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ следните условия за провеж-
дане на търга:

1. Срок на договора – 5 /пет / години.
2. Началната тръжна цена в лева без ДДС, за 

имота за една година е посочена в таблицата по 
т.I 

3. Депозит за участие – 10% от началната тръж-
на цена за една година без ДДС.

4. Направените предложения не могат да бъдат 
по-малки от началната тръжна цена за една годи-
на (без ДДС) плюс 10%.

5. Не се допускат до участие в търга лица, кои-
то имат данъчни или облигационни задължения към 
община Приморско.

6. Не се допускат свързани лица по смисъла 
на Търговския закон и свързани предприятия по 
смисъла на Закона за малките и средните предпри-
ятия, които обработват повече от 10 000 дка.

7. Начин на плащане на наемната цена – спече-
лилите участници заплащат достигната при търга 
цена, съгласно проект на договор в тръжната до-
кументация.

ІІІ.Тръжна документация:
1. Заявление за участие в търга – (по обра-

зец);
2. Административни сведения за участника -(по 

образец);
3. Декларация по чл.11, ал.2 от Закона за об-

щинската собственост- (по образец);
4. Акт за общинска собственост;
5. Препис от настоящата заповед;
6. Извлечение от Наредбата за реда за придоби-

ване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
- общинска собственост, в частта относно проце-
дурата за провеждане на търга;

7. Проект на договор;
8. Скица на имота
9. Ценово предложение за размера на цената 

(по образец);
10. Декларация за оглед и съгласие (по обра-

зец).
ІV. Задължителни документи за участие:
1. Заявление за участие в търга – (по обра-

зец);
2. Административни сведения за участника -(по 

образец);
3. Декларация по чл.11, ал.2 от Закона за об-

щинската собственост- (по образец);
4. Декларация за оглед и съгласие (по обра-

зец);
5. Декларация за свързаност/липса на свърза-

ност по смисъла на ТЗ и ЗМСП (по образец);
6. Идентификационен номер по ЗДДС (за реги-

стрираните по ЗДДС);
7. Квитанции за внесен депозит за участие и за-

купена тръжна документация;
8. Предложение за размер на цената, поставено 

в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис 

от външната страна „предлагана цена” и името на 
участника, и поставен в общия плик; за обект №..... 
………../по образец/. Размерът на цената да е без 
включен ДДС.

9. Декларация за оглед и съгласие. 
10. Решение на управителния орган на юриди-

ческото лице за участие в търга /за юридическите 
лица/ и наемане на имота.

* Всички документи трябва да са с дата на из-
даване, не по-рано от 3 (три) месеца от обяве-
ната дата на отваряне на офертите или да са в 
срок на тяхната валидност, когато такава е из-
рично записана в тях. 

Документите се предоставят в оригинал или 
копия, заверени с подпис и печат на участника. 

Изпълнението на договор за отдаване под наем 
на земеделските земи, ще започне считано от да-
тата на сключване на договора .

V. Срок за закупуване на тръжната докумен-
тация- от деловодството на Община Приморско - 
до 16.00 часа на 07.07.2022г. 

VІ. Срок за подаване на предложенията за 
участие - до 17.00 часа на 07.07.2022г.

VІІ. Предложения за участие се подават в де-
ловодството на Община Приморско в запечатани 
и непрозрачни пликове, надписани с наименова-
нието на участника и описание на обекта, за кой-
то се участва в търга.

VІІІ. Цена на тръжната документация – 30.00 
лв.(тридесет лева) за всеки обект/имот/, плати-
ми на касата на Община Приморско, и размер на 
депозит за участие -10% от началната тръжна це-
на за една стопанска година , вносими по сметка-
та на Община Приморско:

Банка-ОББ АД, 
ІBAN :BG59UBBS80023300372010; 
BІC : UBBSBGSF
ІХ. Дата на отваряне на предложенията – 

08.07.2022г., час на отваряне -10.00 часа, мяс-
то на отваряне - сградата на Общинска админи-
страция Приморско, ул. „Трети март”№56.

Х. Оглед на обектите може да се извърши все-
ки работен ден до деня, предхождащ датата на про-
веждане на търга, с превоз на кандидата и в при-
съствието на представител на Община Примор-
ско.  Настоящата заповед да се постави на ин-
формационното табло в сградата на Община При-
морско, кметство Ясна поляна, кметство Ново Па-
ничарево и кметство Веселие. Да се публикува в 
един регионален ежедневник и на интернет стра-
ницата на Община Приморско.

XІ. Контролът по изпълнение на настоящата за-
повед, възлагам на Мария Георгиева – Секретар на 
община Приморско.

 Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ 
(Кмет на община Приморско)



Дона МИТЕВА

Единственият творец в Бълга-
рия, който може да се похвали с 
това, че двама негови ученици са 
номинирани за „Оскар“, живее в 
Бургас. Това е режисьорът и по-
четен гражданин на града Симеон 
Димитров. А известните имена, 
расли под крилото му, са Мария 

Бакалова и Илиян Иванов.
Стихове от Жак Превер, Еми-

ли Дикинсън, откъси от "Малкият 
принц" на Екзюпери, от поема-
та "Палечко" на Валери Петров 
прозвучаха в залата на НХА ка-
то поздрав към твореца, създал 
поколения нови творци. Част от 
присъстващите го дариха със 
стихове, написани за 80-годиш-

ния му рожден ден. С танцова 
импровизация го поздрави хо-
реографката Петя Стойкова, ръ-
ководител на балет "Дюн", която 
също не спести суперлативи за 
Мони, както всички негови уче-
ници го наричат.

Честването на кръглата годиш-
нина бе паралелно с изложба-жи-
вопис „На учителя с любов” с ав-

тор Илиян Иванов. Експозицията 
представи творби на популярния 
в цял свят Илиян Иванов - худож-
ник, музикант и психиатър. Той 
е и продуцент на номинирания 
за „Оскар” късометражен филм 
„Дълбоко усещане”. 

Именитият бургазлия пристиг-
на от Ню Йорк, за да бъде специ-
ален гост на вечерта, посветена 
на Симеон Димитров. И освен 
че показа своите платна, пред 
бургаската публика изсвири на 

китара за първи път и свои ком-
позиции на китара.

По време на вечерта стана яс-
но, че Илиян Иванов и обичаният 
от бургазлии Тончо Токмакчиев 
са съученици от първи клас. 

Това, че са седели на един 
чин, издаде самият Токмакчиев. 
Поздравявайки „виновника“ за 
прекрасната пъстра вечер, той 
подчерта, че не е пряк ученик на 
Мони, но пък е повлиян от негови-
те ученици, за да стане актьор.
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в бургас

Премиера 

В „Страх“ се 
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Как висшата мода дойде в Бургас и кой я доведе
Силвия ШАТЪРОВА

Нещо ново, нещо свежо, но 
не нещо назаем, а бургаско 
- така може да се определи 
Дипломното ревю-дефиле на 
абсолвентите на филиала на 
НХА. Сред събитията по така 
наречения тренд „В час по 
20“ през последната седмица 
трябваше да заложите точно 
на това в четвъртък и да оти-
дете до Ченгене скеле.

Нещо за естети, не за 
силиконови устни, скули и 
коронки на главата, както и 
за привърженици на рокли-
принцеси, рокли-торти или 
конфекция на килограм. 

Ченгене скеле се превърна 
в подиум на висша мода, а 
това, че не сте ходили на по-
добно събитие в Милано или 
Париж, не е загуба. Защото 
абсолвентите от филиала на 
НХА я доведоха в Бургас. 

Аплодисменти за техните 
преподаватели и за тях, де-
монстрираха креатив, прово-
кация и модерен поглед. 

Селектираните модели 
включваха цялостен, мно-
гопластов образ – рокли, 
якета, панталони, поли, блу-
зи, ризи, умело съчетани 
с подходящите аксесоари 
– бижута и чанти. Колекци-
ята бе вдъхновена от ве-
чната класика „символите 
на българската шевица”, 
специфичните бродерии от 
регионите в цялата страна. 

Идеята обаче бе претво-
рена с много съвременен 
поглед и експериментална 
техника, нестандартни отво-
ри, рециклирани материали, 
асиметрии и различни дизай-
нерски хрумки, колкото на 
пръв поглед на някои да им 
изглеждаха стряскащи. Мла-
дите хора сред публиката си 
харесаха модели и дори бяха 
готови да ги облекат в еже-
дневието си.

Изключителен професи-
онализъм като модели де-
монстрираха ученици и 
самите абсолвенти, впечат-
ляващ грим и поведение на 
подиума допълваха цялата 
представа на ревюто.

Бургас отдавна не е бил на 
картата на висшите и инте-
ресни модни събития, а ре-
вюто доказа, че определено 
има място в културния кален-
дар и ще се запомни. Още 
отсега очакваме следващата 
промоция, а на абитуриенти-
те от Випуск 2023 им казва-
ме, че може да се доверят 
на новите дизайнери.

„Браво за младите арти-
сти, огромна благодарност 
на партньорите от Община 
Бургас, поздравления за 
ентусиазираната и интели-
гентна публика!“, написа рек-
торът на НХА - проф. Георги 
Янков, който бе сред гости-
те на дипломното ревю на 
възпитаниците от Бургаския 
филиал на Академията.

Картини, специално донесени от Америка, 
бяха подредени в чест на Симеон Димитров
Учителят на двама бургазлии, номинирани за 
„Оскар“, събра приятели на трогателна вечер
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