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Завръщане 
в Бургас – 
Райна 
Дамяни 

В земеделието 
ври от 
проблеми

През XVIII век 
пристанището 
дава тласъка  
за развитие

Над 500 души от 
региона искат 
провеждане на 
референдум 
„За или против 
джендър 
идеологията“

Младите лица 
в ГЕРБ пред 
„Черноморски 
фар“: 
Иван Ников 
от Поморие 
и Мартин 
Желязков от 
Камено

ГЕОРГИ  
СТОЯНОВ: 

Държавата 
трябва 

да помогне
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Огромна ВиК-инвестиция спъва 
проекта за „Кьошето“
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„Мадика“ и бившият мол „Странд“ – 

СИЛВИЯ ШАТЪРОВА

Комплексите „Славейков“ 
и „Изгрев“ в началото на 
Бургас се превръщат в 
новия Клондайк, там в 
момента се наблюдава бум 
на жилищно строителство, 
а цените на терените 
вървят бясно нагоре.

Звездата на зона „Мади-
ка“ изгря след като се реа-
лизира инвестицията на 
високотехнологичната 
болница „Сърце и мозък“ и 
Общината уреди довеж-
дащата инфраструктура. 
Така се оформи нова тен-
денция болничен бизнес.

Наскоро дори и от ле-
чебното заведение се оп-
лакаха, че не могат да си 
купят нов парцел за раз-
ширение на паркинг, защо-
то собствениците стоят 
и чакат изгодни сделки. 

Зоната е предвидена за 
смесено строителство – 
производства и складове, 

но в момента това се 
пренебрегва. Бивши шоу-
румове вече са преустано-
вили търговска дейност и 
терените са продадени за 
жилищни сгради. 

Напоследък наблюдаваме 
и един проблем, който 
засяга периферията на 
комплексите „Изгрев“ и 
„Славейков“. Там се офор-

мят нови жилищни зони, 
които преди години са 
били заложени като таки-
ва със смесено предназна-
чение, тоест за индустрия 
и жилищно строителство. 
В момента обаче липсват 
локални центрове, около 
които тези зони да се 
развиват“, коментира арх. 
Емил Бурулянов, председа-
тел на бургаската струк-
тура на Съюза на архите-
ктите в България по време 
на дискусионния форум 
„Предизвикателствата 
пред пазара на имоти – 
политически, икономически, 
технологични“, организи-
ран от Интернет плат-
формата imoti.net.

Оказва се, че транспорт-
ната инфраструктура е 
твърде тясна в този ком-
плекс и ще доведе до проблем 
с пренаселването. От 
разрастването на жилищ-
ното строителство в 
местността Мадика са 

обезпокоени и от „Сидо-
ренко Холдинг“ АД. По 
напълно естествен начин 
Бургас се разширява на 
север, но сега възниква 
въпросът как ще съжи-
телстват новодомците 
в близост до различни 
производствени бази (Виж 
карето).

Концепцията за 15-ми-
нутния град на професор 
Карлос Морено, научен 
директор на катедра „Пре-
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Пречка. Огромна ВиК-инвестиция спъва проекта за „Кьошето“

Бизнес зона 
„Мадика“
ФОТО: 
ЧЕРНОМОРСКИ ФАР

„
„Мадика“ има 
опасност да се 
развие прекале-
но плътно

Арх. Емил Бурулянов 
– председател на 
САБ – Бургас

ФОТО: ЧЕРНОМОРСКИ ФАР

ГЕОРГИ РУСИНОВ

Проверявайте редовно кога 
изтича валидността на винет-
ката, за да не станете жертва 
на некоректната практика от 
служителите на БГ  ТОЛ, за 
която се оплака потърпевш 
наш читател. 

Мъжът е от Айтос и всеки 
ден пътува до Бургас за работа. 
Миналата сряда е спрян от 
екип на БГ ТОЛ, който е пози-
циониран малко над разклона 
за село Съдиево. Тогава с изне-
нада разбира, че има три глоби 
– за три последователни дни 

– понеделник, вторник и сряда, 
в които е шофирал без винет-
ка. Айтозлията е забравил, че 
годишната му винетка е изте-
кла дни преди това и така се 
налага да се бръкне над 200 лева 
за три поредни глоби. 

Възниква и основателният 
му въпрос към служителите: 
„Защо след като всеки ден 
минава по един и същ път, не е 
спрян още в първия ден, когато 
са засекли, че шофира без ви-
нетка“. Отговор не получава, 
а само вяло обяснение, че не 
можело да се натрупват пове-
че от три глоби. 

Според потърпевшия това 
е некоректна практика, още 
повече, че става въпрос за един 
и същ маршрут, с една и съща 
позиция на БГ ТОЛ и дори веро-
ятно един и същ екип. 

„Поне да бяха измислили СМС 
известяване когато наближава 
крайния срок на валидността 
на винетката. Преди като 
бяха стикери, никога не ми се 
е случвало да шофирам без ви-
нетка. Как може примерно за 
гражданската да ми се обаждат 
10 дни преди това, че изтича?“, 
посочи мъжът.

Оказва се, че опция за СМС 

известяване има само ако заку-
пите винетката си през моби-
лен оператор, какъвто не е 
описаният случай. Айтозлията 
е закупил винетката от бен-
зиностанция. 

Но сагата не свършва дотук. 
В началото на тази седмица 
редовният шофьор по марш-
рута Айтос – Бургас е спрян 
още два пъти от служители 
на БГ ТОЛ, които му твърдят, 
че има нарушение и незапла-
тени глоби. Да, точно така. 
Става въпрос за същите 
глоби, които той вече е за-
платил наведнъж още мина-

лата седмица. 
„Не мога да разбера що за 

некадърност е това? Платил 
съм, а продължават да ме спират, 
тъй като в системата им 
продължава да показва, че имам 
нарушение. Докога така? Всеки 
ден ли ще ме спират и да закъс-
нявам за работа, докато се 
обясняваме едно и също? Една 
работа имат и дори и нея не 
вършат“, възмутен бе чита-
телят ни и добави, че при 
всяка една от проверките не 
му дават обяснение защо е бил 
оставен да шофира три дни 
без винетка, преди да го спрат.

ГЕОРГИ РУСИНОВ

Таксиметрови шофьори 
искат стоянка пред болни-
ца „Сърце и мозък“ в Бургас. 
Това става ясно от входи-
рано кратко искане до Об-
щински съвет – Бургас от 
шофьор от бранша. 

„Дали е възможно да се 
направи такава стоянка и 
ако е възможно да се гласува 
от съвета, когато е удобно“, 
посочва таксиджията. 

Той обяснява, че колегите 
му няма къде да паркират 
пред лечебното заведение и 
постоянно имали проблеми 
с полиция и охрана. 

„Поне, ако е възможно, 
три места. Има достатъч-
но място за частни авто-
мобили, както пред болни-
цата, така и отзад на 
паркинга. Надявам се на 
положителен резултат“, 
пише още бургазлията.

За БГ ТОЛ и омагьосания кръг на една глоба

Таксиметрови 
шофьори 
искат стоянка  
пред „Сърце и 
мозък“

СРЕЩУ ДЕНЯ НА ВОДАТА 

ВиК отново награди малки художници
ВЕСЕЛА ГОРАНОВА

В навечерието на Све-
товния ден на водата – 22 
март – ВиК-Бургас награ-
ди участниците в тра-
диционната изложба 
„Водата е живот“. Тя се 
организира за 21 път. Тази 
година над 50 творби на 
деца от художествени 
школи и училища от Бур-
гас и Търговище бяха по-
казани в изложбената зала 
на Дружеството на бур-
гаските художници. Над 
300 пък бяха получените 
красиви рисунки.

Председател на журито 
е художничката Златка 
Бобева, която заяви, че 
през годините децата 
вече не показват само 

морско дъно и не свързват 
водата главно с него, а 
имат много мъдро отно-
шение вече към природния 

ресурс и неговото опазва-
не.

Участниците бяха на-
градени от директора на 

водното дружество в 
Бургас – инж. Ганчо Тенев. 

Официален гост бе зам.-
кметът по култура и 

спорт Диана Саватева.
Подаръци и грамоти 

получиха 52-ма млади та-
ланти. 

Децата бяха наградени по време на церемония в залата на Дружество на бургаските художници ФОТО: ЧЕРНОМОРСКИ ФАР
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Мъж опита да 
подкупи полицаи

53-годишен мъж от 
Камено е задържан в 
опит за подкуп на 
полицаи, съобщиха от 
пресцентъра на Област-
на дирекция на МВР-Бур-
гас. На КПП, изградено в 
района на завод „Симп-
то“ АД, на пътя Айтос 
– Средец, служители от 
Районно управление 
– Айтос спрели за 
проверка мъжа, управля-
ващ „Ауди А4“, с 
чуждестранна регистра-
ция, който представил 
свидетелство за 
регистрация на „Ауди А4 
Авант“ – образец от 
Швейцария. Констати-
рано е, че МПС е без 
сключена гражданска 
отговорност. С цел 
осуетяване на полицей-
ските действия по 
санкционирането му, 
водачът на автомобила 
се опитал да подкупи 
единия полицейски 
служител с 50-левова 
банкнота. Своевременно 
е задържан за срок до 24 
часа. Работата по случая 
продължава от служите-
ли на Районно управление 
– Айтос.

Криминоген 
открадна 
автомобил и 
катастрофира

28-годишен криминал-
но проявен мъж от село 
Люляково е задържан за 24 
часа след като се забърка 
в див екшън, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Полицаи от Районно 
управление – Айтос са 
получили съобщение за 
противозаконно отнема-
не на „Ауди А6“, собстве-
ност на 22-годишен мъж 
от руенското село 
Рудина, който се движел в 
посока Руен. Служители 
от Районно управление 
– Руен забелязали лекия 
автомобил, но при опит 
да бъде спрян, водачът му 
извършил маневра на 
заден ход и попаднал в 
крайпътна канавка. 
Водачът на автомобила е 
установен – това е 
28-годишният познайник 
на полицията. Същият е 
тестван за употреба на 
алкохол и наркотици, 
като първата проба била 
положителна – 0,98 
промила. Задържан е за 
срок до 24 часа. Работата 
по случая продължава.

криминовите жилищни зони на Бургас
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дприемачество – терито-
рия – иновации“ във френс-
ката Сорбона, може да 
бъде приложена и в Бургас, 
тъй като градът разпола-
га с всички дадености за 
подобна концепция. Според 
нея, всички жители имат 
достъп до всички съоръже-
ния и ресурси на едно насе-
лено място в рамките на 
едва 15 минути, и то пеша 
или с велосипед. Това каза 
още по време на форума 
арх. Бурулянов. 

Според Бурулянов, за-
твореният преди години 
открит мол „Странд“ 
може да се окаже именно 
такъв център, около който 

да се развие ново жилищно 
строителство в перифе-
рията на ж.к. „Изгрев“. „На 
този терен вероятно ще 

има раздвижване“, посочи 
архитектът.

Бургаският търговски 
център „Странд“ отвори 

врати през 2013 г. Година 
по-късно беше запечатан 
заради ситуацията със 
затворената Корпоратив-
на търговска банка, която 
беше основна финансираща 
институция на обекта. До 
момента са проведени 
няколко търга за продаж-
бата на търговския център.

В последните години 
много хора търсят имоти 
в полузатворени комплекси 
и къщи в периферията на 
града, допълни той и като 
пример за бъдещо развитие 
в тази посока посочи кон-
цепцията за нов термален 
и археологичен парк в Ми-
нералните бани, която бе 
приета наскоро от Общин-
ски съвет – Бургас и така 
тя ще се превърне в затво-
рени комплекси с ниски 
еднофамилни къщи, прогно-
зира още той.

Брокери се вълнуваха ще 

има ли бъдеще зоната око-
ло „Кьошето“. Но стана 
ясно, че там е необходима 
огромна ВиК-инвестиция, 
която да изгради изцяло 
инфраструктурата, преди 
да се тръгне към реализация. 

Държавното дружество 
предпочита преди всичко 
да ремонтира, отколкото 
да изгражда нова, а едно 
физическо лице трудно би 
се съгласило да даде 150 000 
евро за построяване на 
къща и още толкова за ВиК-
инфраструктура, е мне-
нието на специалистите. 

Около „Кьошето“ има 
проблем с отводняването 
и заустването на водите 
в морето и независимо че 
е на атрактивно място, 
би следвало холдингът да 
предвиди в инвестицион-
ната си програма изграж-
дането на изцяло нова 
инфраструктура. 

Форумът събра брокери, очертаха се новите тенденции на 
пазара ФОТО: ЧЕРНОМОРСКИ ФАР

Дружествата от групата на „Сидоренко 
Холдинг“ АД направиха предприятие, което 
произвежда опаковки за хранително-вкусова-
та промишленост. Общата инвестиция на 
проекта е малко над 10 милиона лв. Предприя-
тието осигурява и немалко на брой работни 
места. С писмо до кмета Димитър Николов 
ръководството на компанията изразява 
притесненията си относно прогресивно 
развиващата се тенденция на проектиране и 
изграждане на жилищни сгради в близост до 
предприятието. Опасенията са им, че ако 
това продължи, би довело до сериозен проблем 
за съществуването дори на промишлени 
предприятия в района. В рамките на инвести-
ционния проект на компанията влиза и 
изграждането на фотоволтаична централа. 

Ако се проектира и построи сграда с височина 
от 28 метра или повече в близост, производ-
ственият капацитет на централата ще 
намалее сериозно. Това е причината от 
компанията да искат в близост до тяхната 
производствена база да се проектират сгради 
с височина до 12 метра.
От „Сидоренко Холдинг“ АД се опасяват, че 
съществуването на жилищни сгради в 
непосредствена близост, по-малка от 50 
метра до действащи промишлени предприя-
тия, в бъдеще би довело до сериозни проблеми 
и конфликти между живеещите в района и 
собствениците, работниците и служителите 
на промишлените предприятия, като дават 
пример с „Кроношпан“ и жителите в к-с 
„Славейков“.

Фирма е обезпокоена да не се получи  
конфликт, подобен на „Кроношпан“

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР

Ректорът на Тракийски 
университет, проф. д-р Добри 
Ярков, посети черноморския 
град за официалното подпис-
ване на договора за сътруд-
ничество между учебното 
заведение и Община Царево. 
По силата на споразумението, 
старозагорската „Алма матер“ 
ще открие изнесена база в 
курортния град, където ще 
се провежда изнесено обучение 
на студенти и докторанти 
в различните специалности, 
в които те се обучават. Така 
Царево става третият чер-
номорски град след Варна и 
Бургас, в който ще има база 
на висше учебно заведение.

„Днес е съдбовен ден за 
нашия град и нашата община, 
защото даваме началото на 
академичния живот в община 
Царево“ – заяви при официал-
ното подписване на споразу-
мението кметът на Царево 
Георги Лапчев. 

Бъдещото звено на учеб-
ното заведение ще предлага 
обучение на студенти в 
различните научни направле-
ния, които университетът 
предлага. Ще има и специалност, 
която ще е обвързана с от-
глеждането на морска храна, 
защото Царево е най-голяма-
та морска община. 

„Много се радвам, че вече 
сме и в град Царево! Уверявам 
Ви, че само след няколко годи-
ни ще се радваме на добри 
резултати като запазим 
младите хора от региона да 
останат да живеят тук – 
каза проф. Ярков по време на 
официалната церемония. – 
Това, което стартираме днес, 
ще бъде полезно за Тракийски 
университет, за община 
Царево и бих казал – за цяла 
България.“

Кметът Георги Лапчев 
връчи символично на проф. 
Ярков ключа за сградата на 
бившия Българо-германски 
център, в която ще се поме-
щава Тракийски университет. 
Към момента в старозагорския 
университет се обучават 
около 10 000 студенти от над 
50 държави от целия свят. 
Над 600 висококвалифицира-
ни преподаватели, както и 
гост-лектори от други уни-
верситети в страната и 
чужбина ръководят обуче-

нието по повече от 70 бака-
лавърски специалности и 
магистърски програми. Уни-

верситетът провежда и по-
вече от 70 докторски програ-
ми.

„
Много се 
радвам, че вече 
сме и в тази 
община

проф. д-р Добри 
Ярков

ФОТО: ОБЩИНА ЦАРЕВО

ФАКТ!

Тракийският университет стъпва в Царево 

Ректорът на Тракийски университет, проф. д-р Добри Ярков, по-
сети черноморския град за официалното подписване на договора 
за сътрудничество между учебното заведение и Община Царево

ФОТО: ОБЩИНА ЦАРЕВО
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В земеделието
ДОНА МИТЕВА

Екс земеделският минис-
тър от ГЕРБ Десислава 
Танева, заедно с Васил Гру-
дев бивш шеф на ДФЗ, се 
срещнаха със земеделски 
производители, лозари, 
пчелари и животновъди от 
региона. Обсъдени бяха 
актуални теми за пропус-
нати възможности и ре-
сурси за аграрния сектор.  

Както водещият на 
срещата земеделецът Сто-
ян Гюзелев подчерта, по-
следните месеци се задъл-
бочават проблемите, а не 
се решават. Секторът е 
недоволен от липсата на 
предвидимост, което води 
до липса на инвестиционни 
проекти.

На срещата присъства-
ха кметовете на Бургас 
Димитър Николов и на 
Поморие Иван Алексиев, 
водачът на листата на 
ГЕРБ – СДС Жечо Станков. 

Кметът Николов комен-
тира от своята гледна 
позиция на градоначалник, 
че всичко е спряло заради 
липсата на бюджет, но и 
не само заради нея. „По 
време на управлението на 
нашите гости имаше 

устойчивост на сектора 
и прогнозируемост на це-
ните на доставките. Сега 
всичко се обърка и хората 
станаха много по-несигур-
ни и не могат да предвидят 
инвестициите си“. Към 
това Жечо Станков доба-
ви, че присъстващите имат 
възможност да добавят 
свои гледни точки и пред-
ложения, които на по-късен 
етап да залегнат в програ-
мата на партията за земе-
делие, за да бъде в полза на 
реалния бизнес.

Водещият Гюзелев оч-
ерта на първо четене най-
актуалните проблеми в 
сектора като започна от 
300% увеличение на водата 
за напояване, проблема с 
млякото и намаляване по-
головието от крави и 

други животни, по-малко-
то средства за млади лоза-
ри, дефицита на работна 
ръка, искането на произво-
дителите на зеленчуци да 
бъдат разделени оранже-
риите на отопляеми и 

неотопляеми, разнопосоч-
ните изисквания към зър-
нопроизводителите и още 
други. Той самият попита 
гостите до каква степен е 
възможно да се направи 
изравняване на субсидиите 

на българските фермери с 
тези на европейските им 
колеги и дали технологич-
но това може да стане в 
рамките на месеци или 
става дума за процес, кой-
то би отнел години.

Недоволство. Пропуснати възможности и ресурси в аграрния сектор

300%  
увеличена цена на 
водата за напояване

Много пробле-
ми поставиха 
земеделските 
стопани пред 

екс земедел-
ския министър 

Десислава 
Танева

ФОТО ДОНА МИТЕВА

Като зам.-председател 
на Националната асоциация 
на зърнопроизводителите 
Проданов бе категоричен, 
че са в непрекъснати раз-
говори с временното пра-
вителство, от което 
получават само обещания.

„Като зърнопроизводи-
тел мога да кажа, че нито 
една стотинка компенсации 
заради войната в Украйна 
не сме получили. Ние също 
настояваме украинската 
стока да излезе извън ЕС“, 
каза той.

По негови думи хората 
от сектора са недоволни 
от екосхемите. „При ця-
лата смяна на правителства 

ние изгубихме нишката, 
реалната отговорност 
къде е“, призна Проданов. 

Той предложи трудът в 
земеделието да мине първа 
категория – така ще се за-
държат специалисти като 
трактористи и животно-
въди. А що се отнася до 
„Напоителни системи“ – да 
се върне миналогодишната 
цена на водата. Така ще се 
спре наблюдавания в момен-
та рязък спад в броя на 
ползвателите на тази ус-
луга. „Няма много декари за 
напояване в нашия регион, 
но смятам, че „Напоителни 
системи“ страдат от лип-
са на контрол върху дей-
ността и несъбираемост 
на вземанията. И трябва да 
се намери решение на тези 
два проблема“, обобщи той.

Във връзка с това, че 
непрекъснато фермерите 
трябва да се информират 
за новите изисквания от 
ЕС и решенията на бъл-
гарското правителство, 
Киров зададе риторичен 
въпрос: „Ние непрекъсна-
то трябва да четем и да 
стоим в столицата на 
различни съвещания, или 
трябва да произвеждаме. 
Не знаем всяка стъпка 
на политиците. В как-
ви ли не срещи на вся-
какво ниво съм участвал. 
Връщаме се от тях 
обнадеждени и после 
никакви резултати“, 
оплака се той и допълни: 

„Ако излезем на протест 
– всички ще скочат 
срещу нас и вината ще 

е при нас.“
„Осем месеца не мога 

да изкарам разрешение 
за водоползване, от 
август миналата година 
съм в процедура и ходя 
по различни институ-
ции“ –постави личен 
проблем зърнопроизво-
дителят. 

И се върна към един 
от старите проблеми 
– акцизът с горивата. 
„Настояваме акцизът 
да се получава в пълния 
размер, както във всич-
ки европейски  страни. 
Ако трябва да се прибег-
не до оцветяване на 
горивата.

Що се отнася до липса-
та на добре обучени кадри 
за селското стопанство, 
своето компетентно 
мнение изрази бившата 
шефка на РУО:

„Стана модерно през 
последните години стари 
специалности и професии 
да се появяват с нови 
наименования. В област 
Бургас има три големи 
професионални гимназии, 
пряко свързани с професии 

и специалности в земеде-
лието – това са в Средец, 
Айтос и Карнобат и едно 
средно училище с такава 
насоченост в Камено. Те 
обучават средно по чети-
ри паралелки. Бяха финан-
сирани от Земеделското 
министерство.

Във връзка с демограф-
ската криза една част от 
специалностите в тези 
училища бяха вкарани, 
като „Електроника“ или 

пък „Електротехника“. 
Сега тези професионални 
гимназии по земеделие 
само носят името земе-
делски, а учениците там 
се обучават в съвсем 
различни направления. 
Моето предложение е в 
държавния план-прием да 
се въведат квоти, както 
е за СТЕМ образованието 
или пък за езиковите па-
ралелки. Така да има и за 
селското стопанство.

Отливът и в този сектор 
на земеделието е голям, кон-
статира младата пчеларка. 
„Кризата в пчеларството е 
невиждана. Стоката ни стои, 
а цената на консумативите 
расте. Храната за пчелите, 
която им даваме всяка про-
лет, сега е на цената на меда. 
Да не говорим, че по пчелите 
се появяват непрекъснато и 
нови болести. Смъртност-
та не е малка. Много млади 
хора се захванаха с пчеларство 
и сега са наникъде. Няма ре-
шение за нормализиране на 
пазара поне на този етап“, 
обобщи тя.

Илия Проданов, зърнопроизводител:

Настояваме украинската 
стока да излезе извън ЕС

„
Напоителни 
системи стра-
дат от липса 
на контрол

Илия Проданов
ФОТО: ДОНА МИТЕВА

„
Акцизът  
да се получава  
в пълен размер

Николай Киров
ФОТО:AGROSALON.BG

Николай Киров, зърнопроизводител:

Стефка Божкова-Генчева, пчелар:

Не знаем всяка стъпка  
на политиците

В пчеларството  
кризата е невиждана

„
Стоката 
ни стои, а цената 
на консумативите 
расте

Стефка Божкова-
Генчева
ФОТО: ГЕРБ – СДС

Виолета Илиева, бивш началник на Регионалното 
управление на образованието:

Да има квоти в държавния план-прием за 
специалности и професии в селското стопанство

„
Професионални-
те гимназии само 
носят името 
земеделски

Виолета Илиева
ФОТО: ГЕРБ



Като лъч светлина в 
тунела на безизходи-
цата в земеделието 
прозвуча изказването 
на Вежди Орманов, 
който от 12 – 13 годи-
ни се занимава с произ-
водство и износ на 
череши за европейските 
пазари.

„След като разбрах, 
че не става лесно с из-
купуването на череши 
за преработка, аз се 
насочих към прясно 
производство. 

Изработих си стра-
тегия за подновяване на 
сортовете, които да са 
насочени изцяло за пряс-
на консумация с висока 
принадена стойност. 

Съветвам ви и вас да 
направите такава пре-
оценка на производства-

та си и по възможност 
да се преориентирате. 

Така хората ще си 
останат по родните си 
места, и млади ще запо-

чнат да се занимават със 
земеделие. 

Търсете култури с 
висока принадена стой-
ност и модерно земеде-
лие. 

С такова модерно 
земеделие аз не разчитам 
на субсидии. Другото 
важно е да има обедине-
ния – клъстери, които 
да защитават интере-
сите на производители-
те и да спомагат за 
пласирането на продук-
цията. 

Защото колкото по-
големи количества от 
дадена стока се договаря, 
толкова условията са 
по-добри“, даде съвети 
Орманов и изяви готов-
ност да сподели опита 
си с всеки, който прояви 
интерес .
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ври от проблеми

Вежди Орманов, черешопроизводител: Младен Върбанов, агроном-лозар, Поморие:

Аз няма да се оплаквам От всяка продадена бутилка 
вино 1 лев да е за лозарите

Десислава Танева пред-
стави пред присъстващи-
те напълно нова програма 
за сектора, а преди това 
очерта и негативните 
тенденции като трайно 
намаляване на площите за 
зеленчукопроизводство, 
намаляване броя на крави-
те и овцете. При пуйките 
намаляването е с 30%, 
подчерта драстичния факт 
екс земеделският министър. 
Тя не пропусна да спомене 
и това, че намалява броят 
на малките ферми именно 
заради липсата на сигурност. 

Танева коментира, че има 
реална опасност кризата 
при зърнопроизводителите 
да се увеличи заради рекорд-
ните зърнени запаси. „В 
момента в страната има 
милион и половина излишъ-
ци. 25 пъти повече слънчо-
глед се внася, два пъти 
повече пшеница и 64 пъти 
повече царевица“, посочи 
данни тя.

Дебело подчертавайки, 
че изразява съгласие с евро-
пейската солидарност с 
Украйна, Танева подчерта, 
че въпросните коридори на 
солидарността, през които 
трябваше украинската 
продукция да се насочва към 
трети, нуждаещи се стра-
ни, направиха така, че да 
са потърпевши родните 
зърнопроизводители и 
техните колеги от Полша, 
Чехия, Унгария, Словакия 
и Румъния. По нейни думи 
трябва да се вземат мерки 
на общоевропейско ниво, 
така че ЕС да съхрани свои-
те зърнопроизводители и 
това може да стане с пла-
нирана обща инициатива 
на правителствата на 
гореизброените държави. 

„Подготвен е проекто-
регламент за още една 
година безмитен внос на 
украинско зърно и мляко. 
България не е заявила по-
зиция. Правилната стъп-
ка е да се потърси контакт 
с всички засегнати източ-
ноевропейски страни, 
членове на съюза, които 
имат проблеми, да се про-
яви смелост и да се заяви 

на еврокомисията, че на 
практика членове на съюза 
изпитват изключителни 
затруднения с реализаци-
ята на собствената си 
продукция“, предупреди 
тя, допълвайки, че регла-
ментът ще задълбочи 
кризата на ликвидността. 
Екс земеделският министър 
призова НАЗ да е по-ак-
тивна като браншова 

организация, която да 
защити интересите на 
своите членове.

Да се ускори изработ-
ването на дългосрочните 
транспортни коридори 
за украинската продукция, 
е друга стъпка, която би 
помогнала на сектора.

Пред селскостопански-
те производители тя 
коментира и стратегиче-

ския план, който е приет 
без обществено обсъжда-
не, което е скандал.

„Там са заделени 200 
милиона евро за подпома-
гане на непроизводствени 
площи – елементи на 
ландшафта. На практика 
за синори и редици от 
дървета ще се плащат по 
172 лева на декар, а не как-
то е било досега по 12 лева. 
Тези пари трябва да се 
върнат при производите-
лите, а не да се раздават 
на разни тарикати“, даде 
пример Танева. 

Тя постави въпроси и за 
оцеляването на животно-
въдите без поземлен фонд, 
за административно об-
лекчаване на дейността 
на фермерите, стимули-
рате семейното фермерс-
тво и др. Засегнат бе и 
болезненият въпрос за 
липсата на обучени кадри 
в земеделието.

„Проблемите 
в сектора 

растат ла-
винообразно“ 
– обобщават 

запознати
ФОТО: ДОНА МИТЕВА

30%  
са намалели пуйките

„
Търсете  
култури  
с висока  
принадена 
стойност  
и модерно 
земеделие

Вежди Орманов
ФОТО: ЧЕРНОМОРСКИ ФАР, 
АРХИВ

За многократните срещи 
с управляващите и благите 
думи, които си остават само 
такива, потвърди и лозарят 
от Поморие. Той изтъкна 
факти и цифри, които показ-
ват как секторът „Лозарство“ 
у нас се срива. Припомни и 
джентълменското споразу-
мение от 2007 година за огра-
ничаване на лозарството 
заради това, че се плува в 
„море от вино“. Но изтъкна 
и това, че докато съседни нам 
държави са свили сектора с 
10%, то у нас тези проценти 
са 100.

„Проблемите на лозарство-
то се отъждествяват с тези 
на сектора „Винопроизводство“. 
А производството на грозде 
не включва само това за вино 
– има и десертно, което не 
постига пазарна цена.

Като цяло гроздето не е 
пазарна стока, то е суровина. 
Ние не сме предпочитан сектор. 
Виненото грозде го продаваме 
на много ниска цена. Голяма 
част от колегите гледат 

чушки и патладжани, за да си 
покриват разходите. Ние 
имаме недостиг в разходите 
по 800 лева на тон. Хората 
от бранша знаят – средната 
изкупна цена на тон грозде е 
750 лв. Разходите са над 1400 
лв. Не искаме европейски суб-
сидии, нито национални 
доплащания. На нас те не ни 
стигат. Винпромите също не 
могат да ни дадат реалната 
цена, при положение че и те 
имат собствени лозя. А някои 
от тях като например „Ка-
таржина естейт“, си продава 
също гроздето. Не щем пари, 
искаме преразпределение на 
финансовите потоци – лозе, 
винзавод, търговска мрежа – 
ХОРЕКА. На продадена бутил-
ка вино 1 лев да се връща при 
лозарите“, заключи агрономът 
Младен Върбанов.

„
Не щем пари, 
искаме прераз-
пределение на 
финансовите 
потоци

Младен Върбанов
ФОТО: ДОНА МИТЕВА

Управителният съвет на ЗПК 
„Успех” – с. Аспарухово, общ. 
Карнобат, област Бургас,  
уведомява членовете на коо-
перацията, че свиква редовно 
изборно общо събрание на 
„Земеделска производителна 
кооперация „Успех” със седа-
лище и адрес на управление 
с. Аспарухово, общ. Карнобат, 
обл. Бургас, което ще се про-
веде на 22.04.2023 г. (събота) 
от 10,00 часа, в стопанския 
двор на кооперацията в с. 
Аспарухово, при следния 
дневен ред:

Точка първа: Избор на 
Председател на коопераци-
ята.

Точка втора: Избор на 
членове на управителния 
съвет и на контролния съвет 
на кооперацията.

При липса на необходимия 
кворум за провеждане на 
Общото събрание на 22.04.2023 
г., от 10,00 часа, то на осно-
вание чл. 17, ал. 2 от Закона 
за кооперациите и чл. 28, ал. 
2 от устава на кооперацията, 
събранието ще се проведе един 
час по-късно, от 11,00 часа на 
22.04.2023 г., на същото 
място и при същия дневен ред, 
независимо от броя на при-
състващите членове.

ОБЯВА

 У С на ЗКПУ ”Обединение” 
гр. Камено на основание чл.26 
от Устава  на кооперацията кани 
своите член кооператори да 
присъстват на Годишно отчетно 
събрание  за стопанската 2021/2022 
год., което ще се проведе на 
22.04.2023 г./ събота / от 9.00 
часа в залата на Гражданска 
отбрана  гр.Камено при

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Отчет за едногодишната 
дейност на кооперацията за 
стопанската 2021/2022 година 
– докладва – председател Николай 
Петров ; 

2. Информация за финансово 
– икономическата дейност и 
резюме от годишния финансов 
отчет за стопанската 2021/2022 
година – докладва  гл. счетоводител 

Галя Кирилова ;
3. Приемане на годишния 

финансов отчет за 2021/2022 
год. ;

4. Избор на Одитор на осн.
чл.25, ал.2 от Устава на кооперацията;

5. Отчет на Контролния Съвет 
за стопанската 2021/2022 година 
– докладва председателя на КС  
Пенка Димитрова ;

6. Избор на пълномощници 
за изборно събрание през 2023 
г. и редовно Общо Събрание през 
2024 г.  - докладва  - Николай 
Петров ;

Носете си поканата, необходима 
при кворум за присъствие и 
гласуване .

При липса на кворум, събранието 
ще се проведе един час по - късно 
на същото място при същия дневен 
ред.

УС на ЗКПУ

ПОКАНА
за свикване на редовно изборно Общо събрание на  

член-кооператорите на ЗПК „УСПЕХ” – с. Аспарухово,  
общ. Карнобат, обл. Бургас, насрочено за 22.04.2023 г. 

СЪОБЩЕНИЕ

ДАНИЕЛ ВЕСЕЛИНОВ АНТОНОВ и ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА 
АНТОНОВА съобщават на заинтересованите лица и ведомства 
за своето инвестиционно намерение:

Вътрешно преустройство на съществуващ гараж в „Ателие 
за творческа дейност и лятна кухня“ в УПИ XI, кв. 10, гр. Китен, 
община Приморско.

www.faragency.bg
Следете новините в развитие и на 

мобилната версия, достъпна за всички
смартустройства

За реклама:
056 825 435, 0878 424 698
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Запознайте се с новите лица в ГЕРБ

– Как едни млад човек си пред-
ставя политиката?

– Политиката за мен е въз-
можност да промениш средата, 
в която живееш. Да участваш 
във важните процеси, които ще 
определят посоката на развитие 
на родното ти място и страна-
та за следващите години. Тя е 
един от най-важните инстру-
менти за подобряване живота 
на хората. А предимството на 
младите хора в политиката е в 
новите идеи и енергията да ги 
осъществят. Особено важно за 
мен е обединението на всички 
политици във важни за страната 
проблеми в името на хората, 
които са ги избрали. 

– С каква експертиза се чувст-
вате, че ще бъдете полезен?

– От години работя в две 
насоки – строителен бизнес, един 
много важен сегмент в Бургаски 
регион, и развитие на спорта в 
родното ми място. И в двете 
насоки съм постигнал успехи и 
бих искал опитът и знанията, 
които съм придобил, да ги при-
ложа в политиката. По отноше-
ние на спорта първата ми задача 
беше да мотивирам децата да се 
увлекат от футбола и да създа-
дат отборен дух, а после с обща 
помощ да постигнем резултати. 
А самочувствието от тях по-
мага за още по-голям напредък. 
Нелека задача, която все пак се 
случи. Сега бих искал повече деца 
и подрастващи да имат стреме-
жи извън виртуалното простран-
ство и бих работил за това в 
парламента.

– От какво се нуждаят най-
много малките населени места?

– Те стават все по-привлека-
телни за живеене, а и за бизнеса 
– за изнесени производства и 
бази. Затова мисля, че първосте-
пенни са инвестициите във ВиК, 
пътна, развлекателна инфра-
структура, лесен достъп до 
здравна и медицинска помощ, 
както и за стимулиране разви-
тието на малкия и средния бизнес. 

– Селата в община Камено 
имат ли потенциал да привличат 
население в тях?

– Те не само имат потенциал, 
през последните 10 години стават 
търсени от млади и работещи 
граждани. Условията в община 
Камено са добри, заради близост-
та до областния център Бургас 
и връзката с магистралата, 
както и заради цените на имо-
тите. Селата ни са спокойни, 
няма битова престъпност. Кре-
постта „Русокастро“ има 
огромен потенциал за 
развитие и популя-
ризиране, но тук 
пак опираме до 
нуждата от 
държавна по-
мощ, разбиране 
и финансиране. 
А развитието на тази истори-
ческа местност със сигурност 
ще спомогне за икономическото 
разгръщане на региона. 

– Кое е основното, за да могат 
да се развиват малки общини?

– Сериозни инвестиции в 
инфраструктурата, както вече 
казах. Развитие на алтернативен 
туризъм. Достъпност до услуги.  

– Можем ли да говорим за равен 
достъп до качествено образова-
ние, здравеопазване и социални 
услуги в малките общини като 
тази, в която живеете? Нужни 
ли са законодателни промени в 
тази посока?

– Не би следвало да има разли-
ка, предвид териториите. Но 
когато говорим за отдалечени 
райони – има. Образованието и 
здравеопазването са държавно 
решени. Правата на общините 
са законово определени и ако има 
големи разлики, това би бил се-
риозен проблем по-скоро на ко-
муникацията между местна и 
държавна власт. 

Не са нужни законодателни 
промени, а по-скоро добър диалог 
между държава, общини, бизнес. 
И точно тук е ролята на народ-
ните представители, които да 
бъдат работещ посредник меж-
ду двете страни, за да защитят 
интересите на региона, от 
който са избрани. 

Това ще бъде и мой приоритет 
в парламента.

– Г-н Ников, какво е млад човек да 
се занимава със земеделие и по-конкрет-
но с отглеждане на лозя? 

– Задавали са ми този въпрос много 
пъти. Да се занимавам със земеделие за 
мен е изключително удоволствие. 
Всичко започна като хоби. Покрай 
пандемията 2020 година започнах да 
помагам дядо ми, малко след това про-
четох за отглеждането на една под-
правка – шафран. Поръчах луковици и 
си отделих едно местенце, където да 
го отглеждам. Макар че идеята 
ми да развия бизнес с т. нар. 
„червено злато“, не се оказа 
сполучлива, започна да ми 
харесва да се занимавам със 
земеделие. Във всяка една 
култура – от посяването 
до продажбата – си има 
тънкости, с които трябва да си наяс-
но, за да може да извлечеш най-доброто 
от даденото семе. В момента разпо-
лагам с трайни насаждения – лозя, 
както и малко картофи, домати 
(външни и оранжерийни), които про-
давам по заведения лятото.

– Намира ли добра реализация про-
изведеното в региона грозде?

– Мога да кажа за моя опит в про-
дажбата на продукцията. От години 
нашата реколта от лозята се продава 
на лица, идващи от Северозападна и 
Централна България. Предварително 
се разбираме и уговаряме за цената на 
килограм. В деня на продажбата купу-
вачите идват, теглим превозното 
средство когато е празно, респектив-
но после го теглим и когато е със сто-
ката. И накрая се разделяме с усмивка 
на лице.

– Има ли сив сектор в лозаро-винар-
ството?

– За съжаление не съм запознат и не 
мога да дам адекватен отговор на то-
зи въпрос.

– Очертава ли се добро бъдеще пред 
винения туризъм в Бургаски регион, 
респективно в Поморие?

– Абсолютно! Град Поморие е извес-
тен с отличните си условия за тури-
зъм, с прословутата си лечебна кал 
(луга), както и с добива на сол (Музея 
на солта). Градчето обаче може да се 
похвали и с отглеждането на прекрас-

ни сортове грозде, от които се правят 
едни от най-хубавите вина в България. 
В района се отглеждат както червени 
сортове („Каберне“, „Мерло“ и „Сира“), 
така и бели („Шардоне“, „Мускат 
Отонел“ и „Совиньон блан“).

– Необходими ли са законодателни 
промени, за да бъде подпомогнат точ-
но този сектор в земеделието?

– Доколкото съм запознат, знам, че 
се работи по няколко проекта точно 
в тази насока, но не мога да дам повече 
информация по темата.  

Мартин Желязков, Камено:Иван Ников, Поморие:

 Мартин Желязков е строите-
лен предприемач и председател 
на ФК „Камено“.
 40-годишен, семеен, с две 
деца. Завършил средно образо-
вание в техникум по строител-
ство „Кольо Фичето“, бакалавър 
„Маркетинг“ и магистър 
„Маркетинг и мениджмънт“ в 
университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“ – Бургас.
 Работил в община Камено в 
отдел ТСУ от 2008 до 2017 
година, председател на ФК 
„Камено“ от 2018 година и 
управител на строителна 
фирма.

 Иван Ников e роден в град Тервел, но 
през целия си съзнателен живот е 
живял в град Поморие. Завършва 
средно образование в ПГЕЕ „Констан-
тин Фотинов“ – град Бургас. От две 
години се занимава със земеделие и има 
амбиции да развие бизнес в този 
сектор.
 Член е на МГЕРБ отскоро. Политика-
та за него е ново, непознато и 
вълнуващо предизвикателство. 
 Признава, че за него е чест, но и 
голяма отговорност да е „под 
крилото“ на най-добрите и подготве-
ни политици в тази сфера. 
 Ангажирал се е да защитава 
интереса на своите съграждани и 
обещава да направи всичко по силите 
си, за да бъде техният глас чут.

Политиката е начин да промениш 
средата, в която живееш

Поморие може да се похвали  
с отлични условия на туризъм

МАРТИН 
ЖЕЛЯЗКОВ
ФОТО: ПП ГЕРБ

ИВАН
НИКОВ
ФОТО: 
ПП ГЕРБ

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР

Запознайте се с новите 

и млади лица в листата 
на ПП ГЕРБ за парламен-
тарните избори. Те са 

експерти в своята област, 
добре подготвени и раз-
познаваеми в общините, 

от които идват.
Близко до хората в своя 

район, познават добре 

проблемите им.
Днес избрахме да ви 

покажем Иван Ников от 

Поморие и Мартин Же-
лязков от Камено:

* * *
Каузата ми е изграждане на 
бъдеще за българските деца!
Ще работя за:
– повече спортни бази в 
малките населени места
– по-добри условия за спорт и 
образование на децата ни
– повече лично отношение на 
държавните институции към 
проблемите на хората от 
малките общини
– за развитието на Камено 
като важна туристическа 
дестинация чрез популяризира-
нето и продължаването на 
археологическите разкопки на 
крепостта Русокастро  

Продължава събирането на 
подписи в подкрепа на искане-
то за провеждането на рефе-
рендум на тема „За или против 
джендър идеологията в учи-
лищата“. В Бургас до момента 
в документите за провежда-
не на инициативата на Бъл-
гарската социалистическа 
партия вече са се подписали 
над 500 души, които са декла-
рирали подкрепата си за 
провеждане на допитването. 

В морския град мнението си 
по въпроса гражданите могат 
да изразят в обособения пункт, 
разположен в централата на 
партията на ул. „Фердинан-
дова“ 60, както и в информа-
ционните пунктове на Коа-
лиция „БСП за България“ на 
бул. „Богориди“ в центъра на 
града и в комплекс „Меден 
рудник“, до магазин БИЛЛА. 
Те могат да направят това и 
в клубовете на БСП в Бургас.

К У П У В А Н Е Т О   И   П Р О Д А В А Н Е Т О   Н А   Г Л А С О В Е   Е   П Р Е С Т Ъ П Л Е Н И Е .

Над 500 души в Бургаско искат провеждане на  
референдум „За или против джендър идеологията“



Община Айтос благоустроява Емировския квартал, 
инвестира 3 166 000 лв. в инфраструктурата

Областният управител и кметът дадоха старт на проекта

На 23 март, на ул. 
„Чудни скали“ в Еми-
ровския квартал на 

град Айтос беше направена 
символичната първа копка 
на строителния обект по 
общински проект „Изграж-
дане и реконструкция на 
улици с прилежащи парко-
места в кв. 5 и 5А, кв. 5Б, 
кв. 8, кв.8А, кв. 8Б по плана 
на гр. Айтос, общ. Айтос“.

С кирки и каски домаки-
нът на събитието кметът 
Васил Едрев и областният 
управител проф. Мария 
Нейкова дадоха официалния 

старт на проекта. На це-
ремонията присъстваха 
представителят на фир-
мата изпълнител Людмил 
Митов, председателят на 
Общински съвет – Айтос 
Красимир Енчев, зам.-кме-
тът Мариана Димова, 
общински съветници и 
много граждани от квар-
тала. За успеха на проекта 
и за здравето на жителите 
на квартала енорийски 
свещеник Ромил Георгиев 
отслужи водосвет и осве-
ти три камъка, които 
бяха ритуално положени 

след първата копка.
Проектът на Община 

Айтос за благоустрояване 
на т.н. Емировски квартал 
на град Айтос беше одобрен 
от Министерски съвет на 
Република България с Реше-
ние №711 от 30 септември 
2022 г. На 25 октомври 2022 
г. беше подписано Спора-
зумение за финансиране на 
проекта от министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството и 
кмета на община Айтос. 
Финансирането се осъщест-
вява в рамките на бюджета 

на МРРБ. Стойността на 
проекта е 3  166  000 лв. с 
ДДС.

С реализацията на про-
ектното предложение 
Община Айтос цели въз-
становяване и подобряване 
на транспортно-експло-
атационните качества и 
носимоспособността на 
пътната настилка в един 
от кварталите на града, 
осигуряване на условия за 
безопасност, изграждане на 
паркоместа, благоустроя-
ване и осигуряване на дос-
тъпна среда, включително 

подобряване на достъпа за 
хора с увреждания.

Обхватът на инвести-
ционното намерение включ-
ва улици „Ради Боруков“ и 
„Чудни скали“ и прилежа-
щите им блокови простран-
ства. Обект на проекта са 
уличните и тротоарните 
настилки, паркингите към 
жилищните блокове и 
уличното осветление.

Още информация и 
снимки за началото на 
проекта и за очакваните 
резултати – в следващия 
брой на НП.
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– Женя, сигурно са мал-
ко айтозлии, които не те 
познават. Но заради тях 
– нека да започнем този 
разговор с кратка визит-
ка. Хората имат право да 
знаят за кого гласуват.

– Обикновен човек съм, 
родена съм в Айтос. От 
близо 20 години работя 
като икономист в една 
местна фирма, на която 
дължа професионалното си 
развитие и добрата шко-
ловка за работа в екип. 
Няма да скрия, че най-голя-
мата ми гордост е дъщеря 
ми, която вече е студент-
ка, при това работеща 
студентка. Посветила се 
е на педагогиката. Справя 
се сама, мисля – успешно. 
Така са ме учили моите 
родители – най-важното, 

което дължиш на децата 
си, е да ги изучиш. И аз цял 
живот вярвам в това. 

Иначе, в свободното си 
време обичам да танцувам 
народни танци. Много съм 
горда, че съм част от един 
известен айтоски танцов 
клуб, в който намерих 
много приятели. Другата 
ми страст е природата, 
използвам малкото свобод-
но време, за да усетя кра-
сотата ѝ през всичките 
сезони.

– Имаше предложение 
да бъдеш в листата и на 
предишни предсрочни 
избори. Не прие. Защо сега?

– До момента не съм 
била кандидат на парла-
ментарни избори. Заради 
работата, семейството, 
многото ангажименти – 

причини винаги се намират. 
Но на тези предсрочни 
парламентарни избори 
реших, че не мога да стоя 
отстрани. Защото сега е 
по-различно. И защото 
вярвам, че след толкова 
неуспешни опити стаби-
лен парламент може да 
има, ако народните пред-
ставители имат едно 
основно човешко качест-
во – честно отношение 
към хората, които са ги 
избрали. С риск да прозву-
чи нескромно, иска ми се 
да участвам и да бъда 
позитивен пример.

– Имаш много добро 
образование, чудесна ра-
бота и семейство. Защо 
се захвана с политика?

Започна се! Вече са в ход дейностите по проекта за изграждане 
и реконструкция на улици с прилежащи паркоместа в градския 
квартал

ФОТО: НП

Женя Пеева – кандидат за народен 
представител от коалиция ГЕРБ – СДС:

Истината винаги побеждава!



КРАСИМИРА СОТИРОВА

Ученици от ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“, с. 
Карагеоргиево обсъ-

диха с експерти вредите, 
които причиняват енер-
гийните напитки. По не-
официални данни, около 
20% от децата между пети 
и седми клас консумират 
поне по пет енергийни 
напитки седмично. А сред-
ногодишно в България се 
консумират около 19 000 000 
литра енергийни напитки. 

Тази стряскаща статис-
тика беше и причина за 
дискусията, организирана 

от Местната комисия за 
борба срещу противооб-
ществените прояви на 
малолетни и непълнолетни 
в ОУ „Св. св. Кирил и Ме-

тодий“, с. Карагеоргиево. 
По време на беседата стана 
ясно, че енергийните на-
питки са достъпни за всеки, 
който иска да си ги закупи, 

независимо от възрастта. 
Поради тази причина уче-
ниците не се замислят за 
вредата от тях. Експерти-
те от РЗИ обаче обясниха 

на учениците, че енергий-
ните напитки причиняват 
някои изключително сери-
озни странични ефекти. 
Сред тях са: превъзбуденост, 

треперене, стомашно раз-
стройство, болки в гърди-
те, световъртеж, припа-
дъци, безсъние и дори 
сърдечносъдови атаки. 

Само защото са достъп-
ни и изглеждат безобидни, 
не означава, че не могат да 
нанесат сериозни здраво-
словни вреди, категорични 
са РЗИ експертите. Не са 
малко случаите на деца и 
възрастни със заболявания, 
причинени от тези напит-
ки. Освен за вредата от 
тях, експертите разгова-
ряха с децата и за други 
проблеми, свързани с тю-
тюнопушенето и употре-
бата на вредни храни.
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Тийнейджърите на Карагеоргиево 
казаха „не” на енергийните напитки 

На Първа пролет с красиви 
пролетни танци, стихчета 
и пожелания, децата от ІV 
група на детска градина „Ка-
лина Малина“ с директор 
Мариана Драганова, успяха да 
развълнуват пролетно кмета 
Васил Едрев, председателя на 
Общински съвет – Айтос 
Красимир Енчев, зам.-кмета 
Мариана Димова и общински-
те служители. 

Домакините от Общинска 
администрация дариха с мно-
го аплодисменти спектакъла 
на малките кокичета, щъркели, 
калинки, слънца и пролетни 
цветя. За чудесната пролетна 
програма в Ритуалната зала 

малчуганите, възпитаници на 
учителки Вълчева и Колева, 
получиха сърдечна благодарност, 

много пожелания и лакомства 
от градоначалника.

НП

Пролетно настроение  
в Община Айтос 

Скъпоценните капчици вода – 
извор на живот, изцеление и 

вяра в бъдещето

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  
съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  
Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на 
основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, 
ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, 
свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО  ЗАСЕ-
ДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което 
ще се проведе на 30.03.2023 г. /четвъртък/  
от 9:30ч. в заседателната зала на Община 
Айтос,  при  следния  проект  за  

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :
1. Предложение с вх.№ ОбС-76/07.03.2023 г. 

от Красимир Енчев – председател на Общински 
съвет Айтос, относно отчет за дейността 
на Общинско търговско дружество „Медицин-
ски център I” ЕООД, гр.Айтос за 2022 г.

2. Предложение с вх.№ ОбС-77/07.03.2023 г. 
от Красимир Енчев – председател на Общински 
съвет Айтос, относно отчет за дейността 
на Общинско търговско дружество „Многоп-
рофилна болница за активно лечение - Айтос” 
ЕООД, гр. Айтос за 2022 г.

3. Предложение с вх.№ ОбС-79/08.03.2023 г. 
от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, 
относно упълномощаване на представител на 
община Айтос за участие в извънредно общо 
събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” 
АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат 
по решенията, които следва да се вземат.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-94/21.03.2023 
г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община 
Айтос, относно удължаване на срока за пода-
ване на документи за участие в конкурс за 
възлагане управлението на „Многопрофилна 
болница за активно лечение - Айтос” ЕООД – гр. 
Айтос.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-95/21.03.2023 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, 
относно удължаване срок на договор за възла-
гане управлението на „Многопрофилна болни-
ца за активно лечение - Айтос ” ЕООД – гр. 
Айтос.

6. Предложение с вх.№ ОбС-96/21.03.2023 г. 
от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, 
относно Даване на съгласие  за кандидатства-
не на Община Айтос с проектно предложение 
”Закупуване на оборудване и обзавеждане на 
помещения на Защитено жилище за лица с 
умствена изостаналост“, гр. Айтос  пред фонд 
„Социална закрила” към Министерство на 
труда и социалната политика и осигуряване 
на съфинансиране по проекта.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-87/17.03.2023 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, 

относно одобряване на Предложение за плани-
ране на социалните услуги на общинско и об-
ластно ниво, които се финансират изцяло или 
частично от държавния бюджет във връзка с 
разработване на Национална карта на социал-
ните услуги.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-88/17.03.2023 
г. от Красимир Енчев – председател на Общин-
ски съвет Айтос, относно приемане на Общин-
ска програма за закрила на детето за 2023 г. на 
Община Айтос.

9. Предложение с вх.№ ОбС-80/08.03.2023 г. 
от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, 
относно приемане на отчет по изпълнението 
на „Програма за управление на отпадъците на 
територията на община Айтос 2021 – 2028 
г.“ за 2022 г.

10. Предложение с вх.№ ОбС-81/10.03.2023 г. 
от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, 
относно приемане на Отчет по изпълнение на 
„Програма за опазване на околната среда на 
община Айтос 2021 - 2028 г.“  за 2022 г.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-82/13.03.2023 
г. от Временна комисия, създадена с Решение 
№475/25.10.2022 г. на ОбСАйтос, относно при-
емане на Наредба за обществения ред на те-
риторията на Община Айтос.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-93/20.03.2023 
г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община 
Айтос, относно застраховане на имоти – 
частна общинска собственост.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-89/17.03.2023 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, 
относно възлагане управлението на рибните 
ресурси във воден обект язовир „Парка”, ак-
туван с  АПОС № 6125/10.03.2023г., за любител-
ски риболов и охрана.

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-92/17.03.2023 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, 
относно прекратяване на съсобственост 
между Община  Айтос и юридическо лице в УПИ 
ХV-3335, кв.185 по плана на гр. Айтос, с адрес: 
гр.Айтос, ул.“Добри Войников“ №9.

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-91/17.03.2023 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, 
относно продажба на недвижими имоти - зе-
меделски земи, представляващи частна общин-
ска собственост, чрез провеждане на публичен 
търг с явно наддаване, 9 броя.

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-90/17.03.2023 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, 
относно продажба на земя – частна общинска 
собственост на собственика на законно по-
строена сграда в ПИ № 49,  находящ се в мест-
ност „Помпена станция” , землище гр. Айтос.

17. Питания.

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
Председател на Общински съвет Айтос

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
АЙТОС

ПОКАНА
Управителният съвет на Тракийско дружество „Петър Киприлов 1897“ – град 

Айтос кани всички тракийци и гражданите на Айтос на тържество по случай 26 
март – ДЕН НА ТРАКИЯ.

Тържеството ще се проведе пред паметника на Петър Киприлов в градинката до 
общинския коперативен пазар на 26 март 2023 г. (неделя), от 11.00 часа.

Председател: Мария Тодорова

Екипите от педагогически 
специалисти в ДГ „Калина 
Малина“, гр. Айтос, нейните 
бази ДГ „Слънце“, с. Мъглен и 

ДГ „Усмивка“, с. Черна могила 
с директор Мариана Драгано-
ва с удоволствие приеха по-
каната на РИОСВ – гр. Бургас 

да се включат в Световния 
ден на водата – 22 март 2023 
г. под мотото „Ускоряване на 
промяната“. Този ден е за 
ускоряване на промяната, за 
разрешаване на кризата с 
водата и канализацията. За-
това от ранна детска възраст 
в детската градина и с помо-
щта на семейството се фор-
мират знания за водата, 
въздуха и почвата, разпознават 
се техни качества, правят се 
експерименти, откриват се 
зависимости между неживата 
и живата природа, осъзнава 
се значението на човешката 
дейност за опазването на 
водата.



В края на м. февруари 
приключи срокът за пода-
ване на оферти по общест-
вена поръчка на Община 
Айтос за „Изпълнение на 
СМР на улици в град Айтос“. 
Поръчката е с две обособе-
ни позиции – за „Основен 
ремонт на улица „Арда“ от 
О.Т. 24 до О.Т. 7 по плана 
на град Айтос, община 
Айтос“ и „Реконструкция 
и рехабилитация на улици 
в община Айтос – етапно 
строителство: I-ви етап: 
Реконструкция на улица 

„Христо Кърджилов“ в гр. 
Айтос“.

С изпълнението на дей-
ностите по проекта ще се 
осигури възстановяване и 
подобряване на транспорт-
но-експлоатационните 
качества и носимоспособ-
ността на пътната на-
стилка на двете градски 
улици. Предвижда се бла-
гоустрояване на трото-
арните площи, изграждане 
на бетонови бордюри, 
осигуряване на условия за 
безопасност на движение-

то и достъпна среда, вклю-
чително подобряване 
достъпа на хора с увреж-
дания. 

В обхвата на обществе-
ната поръчка е включен 
основен ремонт на улица 
„Арда“, включително подо-
бряване на отводняването 
на улицата с изграждането 
на нови дъждоприемни 
шахти и на нови линейни 
отводнители. Новата 
пътна настилка ще е асфал-
това. Проектът предвиж-
да още изграждане на нови 
тротоарни настилки по 
цялата дължина, поставя-
нето на нови знаци и изпъл-
нение на хоризонтална 
пътна маркировка. 

Аналогични са дейност-
ите в обхвата на Обособе-
на позиция 2 на обществе-
ната поръчка. В обхвата ѝ 
е включена реконструкци-
ята на улица „Христо 
Кърджилов“ – полагане на 
пътни бордюри, асфалт и 
пешеходен тротоар с бе-
тонови павета.

Предстои изборът на 
изпълнител на СМР. Ще 
припомним, че финансира-
нето на проекта е по 
Стратегията на СНЦ 
МИГ-Айтос за Водено от 
общностите местно раз-
витие (СВОМР) от Про-
грамата за развитие на 
селските райони за периода 
2014 – 2020 г.

НП

Община Айтос събира 
оферти за изграждане на 
две нови детски площад-
ки в град Айтос. Прогноз-
ната стойност за изграж-
дане на двата обекта е 
52 623,55 лв.

Едната ще бъде изгра-
дена в кв. 3А по плана на 
град Айтос (в близост до 
ул. „Христо Кърджилов“), 
на площ от 150 кв. м. 
Планирана е в източната 
част на зелена площ, с 
размери 11x13 м. В мина-
лото на терена е същест-
вувала зона за отдих, 
благоустроена навремето 
от местни жители.

Предмет на проекта е 
изграждането на детска 
площадка с ударопоглъ-
щаща настилка за деца до 
12 години, осигуряваща 
занимания, подходящи за 
две възрастови групи. 
Настилката ще бъде 
положена върху армирана 
основа от шлайфан бетон 
с дебелина 10 см. Теренът 
ще е достъпен за хора в 
неравностойно положение.

Втората детска пло-
щадка в град Айтос е за-
мислена като детски кът 
за малчугани от 0 до 12 
години с площ 117 кв. м. 
Ще бъде разположена 
между ул. „Генерал Гурко“ 
и ул. „Бъдеще“. За тази 
цел, в северната част на 
общинския имот е офор-
мена голяма зона, която 

и преди време е била дет-
ска площадка. 

Новите площадки за 
игри ще бъдат обезопасе-

ни с предпазна ограда от 
метална конструкция с 
дървени елементи.

НП
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Община Айтос
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

С ъ о б щ е н и е
Във връзка със задължението на Общинска администрация 

– Айтос да предприеме мерки, позволяващи на хората с физи-
чески и зрителни увреждания да се придвижват и гласуват на 
Изборите за Народно събрание на 02 април 2023 г., уведомяваме 
гражданите, че са организирани и предвидени за обозначаване 
специализирани избирателни  секции (СИК) съответно:

– № 014 – Заседателна зала на Община Айтос 
– № 015 – Малка заседателна зала на Община Айтос
– № 016 – ул. „Гурко“ 3 – Общински център за социални и 

здравни услуги (ОЦСЗУ) – Айтос.
Предприети са мерки за своевременното информиране на 

нуждаещите се граждани, чрез средствата за масово осведо-
мяване. Заявки за помощ (превоз) предварително, както и в 
деня на Изборите ще се приемат от Общинска администрация 
– Айтос,  в часовете от 8.00 до 17.00 часа (в работните дни), 
на телефони 0558 2-35-42; 0898 530 016, и в изборния ден от 07.00 
ч. до 17.00 ч. Ще бъде изготвен и съответен график.

За предстоящия ремонт на улиците 
„Арда“ и „Хр. Кърджилов“ в Айтос

Две нови детски площадки 
изгражда Общината

6 февруари 2023 г. – ул. „Арда“ и ул. „Христо Кърджилов“ преди 
ремонта

ФОТО: ОБЩИНА АЙТОС

Община Айтос

Втората детска площадка – между улиците „Гурко“ и 
„Бъдеще“

ФОТО: ОБЩИНА АЙТОС

До участниците в секционни 
избирателни комисии

За община Айтос
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 
02 април 2023 г., обучението на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ 
КОМИСИИ ще се проведе на 25 март (събота) 2023 г. от 10.00 
часа в Народно читалище „Васил Левски 1869“, гр. Айтос.

Важно съобщение за жителите на 
Емировския квартал

Във връзка с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци 
в Емировския квартал, Община Айтос се обръща с апел към 
собствениците на гаражи, които в момента ги освобождават 
от съхраняваните в тях вещи.

Не изхвърляйте в контейнерите за битови отпадъци и до 
тях непотребни стари вещи, в т.ч. строителни материали, 
старо обзавеждане, гуми, дървен материал и др.

Използвайте лицензирани фирми, предоставящи кон-
тейнери за отпадъци. При необходимост и въпроси, обръ-
щайте се към еколога на община Айтос, ст. експерт Катя 
Иванова, на тел. 0897992321

СТАНИМИР ГЕНЕВ

Ръководството, треньорите и най вече децата 
от набор 2012 и 2013 година от футболен клуб 
„Вихър Айтос“ поднасят своята огромна благо-
дарност към г-н Борислав Христов, който в тези 
трудни времена подари на децата перфектни 
ветровки, с които да им е още по приятно да 
тренират и да постигат още по големи спортни 
успехи. 

Нека да има повече сърдечни и щедри хора като 
г-н Борислав Христов, които да помагат на деца-
та от школата на ФК „Вихър Айтос“. Повярвай-
те, те ще се отблагодарят с усмивките си и с още 
повече усърдие в тренировъчния процес!

БЛАГОДАРИМ ви, г-н Христов!

С благодарност към г-н Борислав Христов

   Екипът на „Бъди човек – 
Айтос“ организира традиционна 
кампания за събиране на дарения 
за изготвеното на хранителни 
пакети, които ще бъдат раздадени 

на нуждаещи се хора в населените 
места на община Айтос.

   Включете се в раздаването на 
пакетите на 31.03.2023 г., или в 
дейностите преди това. За целта 

можете да подпомогнете с дарения 
в предназначените за това кутии, 
с логото на „Бъди човек“.

Ако желаете да ни предоставите 
хранителни продукти, свържете 
се с нас чрез страницата ни във 
Фейсбук: Бъди човек – гр. Айтос.  

По повод кампанията екипът 
организира и две благотворителни 
прояви:

На 24.03.2023 г. от 17:30 часа 
– Благотворителен концерт 
„Великденска вечеря на пенсионер 
в нужда“ – в НЧ „Васил Левски“ с 
участието на местни състави.

На 25.03.2023 г., от 11.00 часа 
за любителите на спорта – 
Благотворителен турнир  по 
волейбол в спортна зала „Аетос“.

Приканваме всички с добри сърца 
да се включат!

Традиционна благотворителна инициатива
„ПОДАРИ ВЕЛИКДЕНСКА ВЕЧЕРЯ НА ПЕНСИОНЕР В НУЖДА“
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Женя Пеева – кандидат за народен представител от коалиция ГЕРБ – СДС:

– Имала съм своите ко-
лебания. Но политиката е 
била и остава единствена-
та възможност да защи-
таваш, да се бориш за 
това, в което вярваш. За-
щото целта да променяш 
нещата, няма как да се 
случи отвъд политиката. 
И защото моите прияте-
ли и хората, на които 
вярвам, ме подкрепят. 

Както вече споменах, от 
години работя в правилния, 
в точния екип от профе-
сионалисти, за които успе-
хът означава много работа. 
Без тяхната подкрепа не 
бих направила тази крачка. 
Благодарение на работата 
във фирмата съм създала 
личните и деловите си 
контакти и там в години-
те ми дадоха възможност-
та да развия професионал-
ните си качества.

През 2015 г. се запознах с 
много хора от ГЕРБ, които 
мислят като мен, и вече 
нямах съмнение – мястото 
ми е там.

– Втори мандат си 
общински съветник. 
Помогнаха ли тези осем 
години да научиш мест-
ните проблеми, да натру-

паш опит в решаването 
им?

– Тези години бяха добра 
школа за мен, както и за 
моите колеги. Имали сме 
сложни казуси, особено по 
време на пандемията. И ще 
си позволя един пример. 
Комисията, която предсе-
дателствам, трябваше да 
даде финансова експертиза 
за състоянието на общин-
ските търговски дружества, 
които на практика не ра-
ботеха заради наложените 
мерки. От становището 
на комисията зависеше 
дали да бъдат подпомогна-
ти финансово по време на 
здравната криза. Защото, 
истината е, че те бяха пред 
финансов колапс. Не сгре-
шихме в преценката си – 
тези общински дружества 
успяха да се стабилизират 
и да преодолеят финансо-
вите проблеми, благодарение 
на общинската подкрепа, 
благодарение на решението 
на Общинския съвет. Това 
е само един пример, с който 
искам да подчертая, че ра-
ботата на Общинския съвет 
е наистина много динамич-
на и отговорна. Не съм си-
гурна дали хората знаят 
какъв точно е механизмът 
на вземане на решения в 

местния парламент, но 
искам да ги уверя, че като 
местен законодателен орган, 
Общинският съвет е едно 
мини народно събрание.

– Като общински съвет-
ник, според теб какво се 
случи в общината през 
тези осем години и какво 
трябва още да се случи?

– Като изключим послед-
ните две години, мисля, че 
имаше отлична координация 
между местната и цен-
тралната власт. Двата 
общински мандата са пе-
риод с рекорден брой про-
екти и инвестиции, реали-
зирани в община Айтос. 
Период, в който общинска-
та администрация и Об-
щинският съвет работят 
в синхрон, без партийни 
боричкания, в интерес на 
хората от града и селата. 

Много работа беше свър-
шена, но и много работа 
предстои. Спортът, обра-
зованието и културата 
получават общинска под-
крепа и помощ, но мисля, че 
трябва да бъдат по-сери-
озно подпомагани и от 
държавата. А предвид из-
ключително активната 
работа на нашата община 
и многото спечелени през 
годините проекти по Про-
грамата за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 
г., за Айтос, а и за остана-
лите малки общини, е осо-
бено важна подготовката 
на програмата за приема на 
проекти по Стратегическия 
план 2023 – 2027, с което да 
започне усвояването на 
средствата от новия про-
грамен период. 

Местната власт в Айтос 

използва всяка възможност 
за допълнително финанси-
ране по проекти, стига да 
има такава нормативна 
възможност. Защото ре-
шенията, които се взимат 
на местно ниво, в много 
голяма степен зависят и са 
проекция на това, което 
решават парламентът и 
централната изпълнител-
на власт.

– В кои сфери би била 
най-полезна със знанията 
и опита си, ако бъдеш из-
брана за народен предста-
вител?

– Аз съм икономист и 
мисля, че това е моята 
сфера. Смятам, че бих доп-
ринесла и по въпроси, свър-
зани с младите хора, децата 
и екологията, защото 
това са другите сфери, в 
които имам чисто прак-
тически опит. Според мен, 
най-важна за един народен 
представител е комуника-
цията с хората, личната 
среща с тях и желанието 
да помагаш. Да чуваш про-
блемите и да правиш въз-
можните усилия да ги решиш, 
независимо какви точно 
знания имаш и колко опит 
си успял да натрупаш.

– Имаш ли лична кауза?
– Да, имам кауза, според 

мен, кауза с бъдеще – за 
подкрепа и подпомагане на 
предприемчивите българи. 
Не хаотично, не на парче, 

а истинска стабилна под-
крепа за малките производ-
ства, за услугите, търго-
вията, за хората, които 
искат и могат да успеят, 
ако получат навреме и съ-
образно идеите си финан-
сиране от държавни фон-
дове, безлихвени заеми и 
т.н. Мисля, че малко се 
прави в тази посока – и ако 
се прави, прави се анблок, 
липсва диференцираният 
подход. А малкият и сред-
ният бизнес са фундаментът 
на всяко развито общество.

– От срещите с хората 
разбра ли какво искат 
избирателите от община 
Айтос?

– Както всички българи, 
и хората от община Айтос 
се умориха – от избори, от 
битки за оцеляване, от 
инфлацията, от противо-
речиви действия и решения. 
Както всички, и айтозлии 
мечтаят за повече спокой-
ствие, предсказуемост, 
сигурност. И за действи-
телна грижа и честно 
отношение. Може да проз-
вучи наивно, но аз съм от 
хората, които вярват, че 
истината винаги побежда-
ва. А истината е, че при 
управлението на ГЕРБ в 
община Айтос беше напра-
вено толкова, колкото през 
всички предишни мандати, 
взети заедно. Затова съм 
сред кандидатите на ГЕРБ.

– Какво би искала да 
кажеш на айтозлии?

– Да гласуват – защото 
за бъдещето всеки глас е 
важен. Да гласуват за дока-
зани професионалисти, 
които знаят проблемите 
им и са готови да съпрежи-
веят тези проблеми в 
търсене на решение. Да 
гласуват за стабилна Бъл-
гария. Отново!

К У П У В А Н Е Т О   И   П Р О Д А В А Н Е Т О   Н А   Г Л А С О В Е   Е   П Р Е С Т Ъ П Л Е Н И Е .

Мандат 2019 – 2023 г. Женя Пеева (на първата банка в средата) 
по време на заседание на местния парламент в Айтос

ФОТО: ОБС – АЙТОС

Истината винаги побеждава!

Пет медала за най-малките 
от Държавния шампионат 

по борба в Сливен
Общо 189 състезатели от 39 клуба от 

страната участваха в Държавния шам-
пионат по свободна борба в Сливен. В 

спора за медалите, между най-силните в борбата 
бяха и айтоските момчета от СКБ „Айтос“ с 
президент и треньор Ружди Ахмед. 

Много успешно беше представянето на най-
малките айтоски състезатели на Шампионата 
– І-ва група деца. Младите надежди на Айтос 
извоюваха 5 медала. Сребърен медал с блестяща-
та си изява заслужи Божидар Яворов в категория 
до 53 кг. Бронзови медали спечелиха Исак Андонов 
– кат. 26 кг, Стефан Кандур – кат. 30 кг, Ибрахим 
Ибрям – кат 35 кг, Хасан Мустафа – кат. 53 кг. 
Емре Ерол се представи много добре. 

Честито на децата и на техните треньори!

В края на ман-
дат 2015 – 2019 
г. членовете на 
ПК „Финансово-
икономическа, 
бюджет и 
оперативни 
програми“ 
към Общински 
съвет-Айтос, 
която Женя 
Пеева председа-
телства
ФОТО: ОБС – АЙТОС
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Благотворителен базар навръх Цветница

Георги Червенков от Созопол има нужда от нашата 
помощ. Той е диагностициран с карцином на белия дроб и 
в момента се лекува в клиника в Турция. Лечението вече 

дава резултати, но за да продължи, е необходима 
непосилната за семейството сума в размер на 300 000 лв.

Всеки готов да помогне да върнем усмивката 
на Георги отново, може да дари средства 

по следната банкова сметка:
ЦКБ АД

IBAN: BG32 CECB 9790 10C5 2149 00
BIC: CECBBGSF

Титуляр: Георги Николов Червенков
Основание: за лечение на Георги Червенков

ЗАЕДНО ЗА ГЕОРГИ!

В навечерието на най-светлия християнски празник 
Великден Община Созопол отправя покана към всички 
жители и неправителствени организации за участие 
в благотворителен базар. Ежегодният кулинарен базар 
се провежда с цел да помогне на най-нуждаещи се в 
обществото. На него майсторите на кулинарните 
изкушения от Созопол и цялата община ще предоста-
вят с благотворителна цел своите произведения, като 
вложат целия си майсторлък.

Събраните средства ще бъдат дарени за лечението 
на Георги Червенков от Созопол, който се бори с ко-
варна болест.

Желаещите да се включат в него могат да участват 
както с великденски ястия и сладкиши, така и с пред-
мети и сувенири, които да направят благотворител-
ното събитие още по-красиво и пъстро.

Цветният кулинарен базар ще се проведе на 9 април 
2023 г. (неделя) от 11.00 ч. на площад „Хан Крум“, гр. 
Созопол. Желаещите да представят свои изделия 
могат да заявят това на тел.: 0888 532 049 – Мария 
Вълчева.

Със заседания на поли-
тическите групи в 
Конгреса и трите 

комисии – по мониторинг, 
актуални въпроси и упра-
вление започна традицион-
ната пролетна сесия на 
Конгреса на местните и 
регионални власти на Съ-
вета на Европа. 

Продължава на стр. 4

Каратистите от Черноморец 
защитиха нови колани

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА 
и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация 
и дейността на Общински съвет Созопол, 
неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация“, свиквам 
ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание 
на Общински съвет Созопол на 30.03.2023 г. 
(четвъртък) от 09:30 часа, в Заседателна-
та зала в сградата на Общински съвет, при 
следния проект за

 ДНЕВЕН РЕД :
I. Доклад на комисията по законност, 

обществен ред, сигурност, граждански 
права, молби и жалби:

 Докладна записка №133/01.03.2023 г. 
от Тихомир Янакиев – кмет на Община 
Созопол относно: Приемане на Правилник 
за изменение и допълнение на правилника за 
организацията, устройството и дейността 

на Общинско предприятие “Общински гори 
и озеленяване” гр. Созопол.

 Докладна записка №187/13.03.2023 г. от 
Георги Пинелов – председател на Общински 
съвет Созопол относно: Приемане на Програма 
за работата на Общински съвет - Созопол за 
периода: м. Април 2023 г. – м. Септември 2023 г.

 Докладна записка №188/14.03.2023 г. от 
Тодор Дамянов – заместник кмет на Община 
Созопол относно: Приемане на Общинска 
програма за закрила на детето за 2023 г. в 
Община Созопол.

 Докладна записка №193/14.03.2023 г. от 
Румен Кисьов – заместник кмет на Община 
Созопол относно: Одобряване промени в 
наименованието на звено от структурата 
на общинска администрация Созопол.

Продължава на стр. 2

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и 
ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

Янакиев участва в 44-ата сесия на  
Конгреса на местните и регионални власти 

на Съвета на Европа в Страсбург
Сесията се проведе от 21 до 23 март т.г. в Двореца  

на Европа в Страсбург
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Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със 
заповед № OX-194/07.03.2023 г. на министъра на отбра-
ната на Република България са обявени вакантни 
длъжности за приемане на срочна служба в доброволния 
резерв от 07.09.2023 г., както следва:  

• В НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново  –  90  
места

• Във Факултет „А, ПВО и КИС” – гр. Шумен  –  60  
места

• Във военно формирование 22160 – Плевен–  100  
места

Срок за подаване на документи – до 28.04.2023 г.
Повече информация за кандидатстването и пода-

ването на документите можете да получите  в сайта 
на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в сградата на 
Военно окръжие ІІ степен – Бургас и в офисите за во-
енен отчет в общини: Бургас, Айтос, Камено, Карно-
бат, М. Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, 
Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево.

Военно окръжие - Бургас обявява, че на 22, 23, 24 и 27 март 
2023 г., в град Сливен ще се проведе кампанията за ранен при-
ем на НВУ „Васил Левски“ – гр. В. Търново, по следния ГРАФИК: 

• Общообразователен тест от 13.00 до 17.00 часа на 
22.03.2023 г;

• Тест по английски или френски езици от 9.00 до 11.00 
часа на 23.03. 2023 г.;

• Психологическо тестиране на кандидат-курсантите 
от 9.00 до 12.00 ч. на 22.03.2023 г;

• Психологическо интервю на кандидат-курсантите (кои-
то не се явяват на ООТ) от 13.00 до 17.00 ч. на 23.03. 2023 г.;

• Психологическо интервю на кандидат-курсантите от 
09.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч. на 23.03. и 24.03. 2023 г., 

в сградата на Военно окръжие – Сливен на адрес: гр. Сли-
вен, бул. „Генерал Скобелев” № 4, телефон 088 466 58 31.

)  Изпит за физическа годност/подготовка от 08.00 до 
17.00 часа на 27.03.2023 г. във в. ф. 22220-гр. Сливен.

Информация за приема и изискванията може да се намери 
в сайта на НВУ http://www.nvu.bg/node/60 или във Военно 
окръжие - Бургас.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със за-
повед  № РД-147/13.03.2023 г. на командира на Национална-
та гвардейска част са обявени 50 (петдесет) вакантни 
длъжности за войници за приемане на военна служба на 
лица, завършили граждански средни или висши училища в 
страната и в чужбина, в Националната гвардейска част 
- военно формирование 54 800 - гр. София:

Военно формирование 54800 – гр. София – 50  места.
Срок за подаване на документи - до 06.06.2023 г.
Повече информация за  кандидатстването и подаване-

то на документите можете да получите  в сайта на ЦВО 
http://www.comd.bg/, както и  в сградата на Военно окръжие 
ІІ степен – Бургас и в офисите за военен отчет в общини: 
Бургас, Айтос, Камено, М.Търново, Несебър, Поморие, 
Приморско, Руен, Созопол, Средец и Царево.

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС

гр. Бургас, 8000,ул. „Цар Асен“ № 4, тел. 02/922 3876

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС

гр. Бургас, 8000,ул. „Цар Асен“ № 4, тел. 02/922 3876

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС

гр. Бургас, 8000,ул. „Цар Асен“ № 4, тел. 02/922 3876

 Продължение от стр. 1
Докладна записка №206/20.03.2023 г. от 

Георги Пинелов – председател на Общински 
съвет Созопол относно: Откриване на про-
цедура за определяне на съдебни заседатели, 
приемане на правила и създаване на временна 
комисия за подбор на съдебни заседатели за 
Районен съд - Бургас от Община Созопол за 
мандат 2024 – 2027 г. 

II. Доклад на комисията по финанси и 
бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка №136/06.03.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Актуализация на утвърдения списък 
на длъжностите и лицата, които имат право 
на транспортни разходи за 2023 година във 
функция „Социално осигуряване, подпомагане 
и грижи“.

Докладна записка №165/10.03.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Утвърждаване на ценоразпис за 
продажба на дървесина и недървесни горски 
продукти от общински горски територии на 
Община Созопол за 2023 г.

 Докладна записка №189/10.03.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Одобряване на индикативен годишен 
разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз на община Созопол за 2023 година.

 Докладна записка №190/14.03.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Утвърждаване на средства за субсидии 
през 2023 година за организации с нестопанска 
цел и читалища, дофинансирани със собствени 
средства.

 Докладна записка №191/14.03.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Утвърждаване на средства за суб-
сидия през 2023 година на спортните клубове, 
развиващи дейност на територията на община 
Созопол, за спортно- състезателна дейност.

 Докладна записка №192/14.03.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Компенсирани промени в разчетите 
на капиталовите разходи по обекти на община 
Созопол за 2023 г.

 Докладна записка №194/14.03.2023 г. от 
Тодор Дамянов – заместник кмет на Община 
Созопол относно: Утвърждаване на Културен 
календар на Община Созопол за 2023 година .   

 III. Доклад на комисията по устройство 
на територията, жилищна политика, 
строителство, екология, инфраструктура 
и телекомуникации:

 Докладна записка №134/01.03.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Изразяване на съгласие за допускане 
на изменение на Подробен устройствен план – 
план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за 
УПИ II, кв.71 по плана на гр. Черноморец, ПИ с 
идентификатори 81178.501.628 и 81178.501.629 
по КК на гр. Черноморец, Община Созопол.

 Докладна записка №148/07.03.2023 г. от 
Румен Кисьов – заместник кмет на Община 
Созопол относно: Издаване на Разрешение, по 
реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство 

на територията, за изработване на Подробен 
устройствен план – план регулация и застро-
яване за промяна предназначението, в обхват 
на поземлен имот №134.247, земеделска тери-
тория, зона по §4 от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, землище 
на с. Крушевец, с отреждане „за вилна сграда“ 
и План за улична регулация.

 Докладна записка №149/08.03.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Разполагане и поставяне на временни 
преместваеми обекти за търговски и други 
обслужващи дейности на територията на 
гр. Созопол.

 Докладна записка №150/08.03.2023 г. от 
Румен Кисьов – заместник кмет на Община 
Созопол относно: Издаване на Разрешение, 
по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията, за изработване на 
Подробен устройствен план - План регула-
ция и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на 
поземлен имот /ПИ/ с идентификатор ПИ 
с идентификатор 63029.100.6 по КК на с. 
Росен, м. ”Караисмаилица”, Община Созопол, 
извън границите на населеното място, с цел 
промяна предназначението, като се обособи 
един нов самостоятелен урегулиран поземлен 
имот /УПИ/, с отреждане „за фотоволтаична 
електроцентрала и трафопост”.

 Докладна записка №163/10.03.2023 г. от 
Румен Кисьов – заместник кмет на Община 
Созопол относно: Разполагане и поставяне на 
рекламно- информационни елементи на тери-
торията на гр. Созопол и неговото землище.

 Докладна записка №195/14.03.2023 г. от 
Румен Кисьов – заместник кмет на Община 
Созопол относно: Разполагане на монументално 
– декоративен елемент – бронзова скулптура 
на художника Йоргос Гунаропулос на терито-
рията на град Созопол, по реда на чл.62, ал.8 от 
Закон за устройство на територията.

 Докладна записка №198/14.03.2023 г. от 
Румен Кисьов – заместник кмет на Община 
Созопол относно: 1. Даване на съгласие за вна-
сяне на проект за ПУП - частично изменение 
на план регулация и застрояване на поземлен 
имот, изразяващ се в промяна на регулационни 
граници на ПИ 40124.501.697 идентичен с УПИ 
V-337 кв.37,по план за регулация и застрояване 
на с. Крушевец и общински ПИ 40124.501.89 по 
КККР, съгласно графичната част на проекта 
за ЧИ, и

2. Одобряване на пазарната цена при 
която да се сключат предварителни договори 
по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство 
на територията.

 Докладна записка №199/14.03.2023 г. от 
Румен Кисьов – заместник кмет на Община 
Созопол относно: 1. Даване на съгласие за вна-
сяне на проект за ПУП - частично изменение 
на план регулация и застрояване на поземлени 
имоти, изразяващ се в промяна на регулационни 
граници на УПИ II-763, кв.81 идентичен с ПИ 
81178.502.488, , по план за регулация и застрояване 
на гр. Черноморец и общински ПИ 81178.3.165 и 
ПИ 81178.502.92 по КККР, съгласно графичната 
част на проекта за ЧИ, и

2. Одобряване на пазарната цена при която 
да се сключат предварителни договори по 
реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на 
територията. 

 IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИ-
ЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ:

Докладна записка №124/22.02.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Прекратяване на съсобственост 
между Община Созопол и съсобственици в 
Поземлен имот с планоснимачен №135.055, с. 
Крушевец, Община Созопол.

Докладна записка №125/22.02.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Продажба на земя- частна общинска 
собственост, на собственика на законно по-
строена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от 
Закона за общинската собственост в Поземлен 
имот с идентификатор № 81178.501.165, гр. 
Черноморец, ул. “Петко Рачев Славейков“ №28, 
Община Созопол.

 Докладна записка №126/22.02.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Прекратяване на съсобственост 
между Община Созопол и съсобственици в По-
землен имот с идентификатор № 81178.41.10, 
с.о.“Червенка“, гр. Черноморец, Община Созопол.

 Докладна записка №127/22.02.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Прекратяване на съсобственост между 
Община Созопол и съсобственици в Поземлен 
имот с идентификатор 12975.501.410, с. Вър-
шило, ул. “Васил Левски“ №57, Община Созопол.

 Докладна записка №147/07.03.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созо-
пол относно: Издаване на разрешително за 
ползване на повърхностен воден обект р. 
Равадиновска /неанализиран участък, в който 
няма обособени повърхностни водни тела по 
смисъла на Рамковата директива за водите/ и 
подземно водно тяло „Пукнатинни води в K2t 
cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас“ с 
код BG2G0000K2035 с цел реконструкция на 
линейна инфраструктура, пресичаща водни 
обекти-мост над р. Равадиновска на път BGS 
1211 /II-99, Черноморец - Созопол/ - Равадиново, 
на км 1+395.

 Докладна записка №156/09.03.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Прекратяване на съсобственост между 
Община Созопол и съсобственици в Поземлен 
имот с идентификатор № 32737.501.123, с. 
Индже войвода, ул. “Дунав“, Община Созопол.

 Докладна записка №157/09.03.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Прекратяване на съсобственост между 
Община Созопол и съсобственици в Поземлен 
имот с идентификатор № 81178.501.294, гр. 
Черноморец, Община Созопол.

 Докладна записка №158/09.03.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Прекратяване на съсобственост 
между Община Созопол и съсобственици в 
Поземлен имот с планоснимачен №134.121, с. 
Крушевец, Община Созопол.

 Докладна записка №159/09.03.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Прекратяване на съсобственост 
между Община Созопол и съсобственици в 
Поземлен имот с планоснимачен №134.212, с. 
Крушевец, Община Созопол.

Докладна записка №164/10.03.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Искане за безвъзмездно предоста-
вяне на Община Созопол на недвижим имот 
с идентификатор 67800.505.111 – държавна 
собственост с цел развитието му като ри-
барско пристанище.

 Докладна записка №196/14.03.2023 г. от 
Румен Кисьов – заместник кмет на Община 
Созопол относно: Провеждане на публичен 
търг с тайно наддаване, за отдаване под 
наем на земеделски имот - частна общинска 
собственост, с идентификатор 63029.14.418, 
с площ 74 кв.м,, находящ се в Общ. Созопол, с. 
Росен, местност „Край село“.

 Докладна записка №197/14.03.2023 г. от 
Румен Кисьов – заместник кмет на Община 
Созопол относно: Приемане на дарение на По-
землен имот с идентификатор 67800.5.881- вид 
на територията – “Урбанизирана”, начин на 
трайно ползване - “За археологически паметник 
на културата”, целия с площ от 128 кв.м.

 Докладна записка №200/14.03.2023 г. от Румен 
Кисьов – заместник кмет на Община Созопол 
относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно 
наддаване, на самостоятелен обект в сграда, 
с идентификатор 14249.501.169.1.4, с адрес: 
Общ. Созопол, с. Габър, ул. „Стефан Караджа“ 
№ 5, вх. 1, ет. 2, с площ 78,03 квадратни метра 
(кв.м.), с предназначение на самостоятелния 
обект – „Жилище, апартамент“, разположен 
в сграда с идентификатор 14249.501.169.

 Докладна записка №201/14.03.2023 г. от 
Румен Кисьов – заместник кмет на Община 
Созопол относно: провеждане на търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на масивна 
сграда със застроена площ 185 квадратни ме-
тра (кв.м.) с идентификатор 61042.501.326.5, 
с предназначение – „Общежитие“, адрес: Общ. 
Созопол, с. Равадиново, ул. „Стара планина“ № 28.

 Докладна записка №202/15.03.2023 г. от 
Румен Кисьов – заместник кмет на Община 
Созопол относно: Одобрение на Годишен отчет 
относно изпълнението на включените в Плана 
за действие за общинските концесии действащи 
концесионни договори през 2022 година.

V. Доклад на комисията по СОЦИАЛНА 
ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРА-
ВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

Докладна записка №204/16.03.2023 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол 
относно: Приемане на Анализ на потребно-
стите на социални услуги на територията на 
Община Созопол, които се финансират изцяло 
или частично от държавния бюджет и Пред-
ложение за планирането на социални услуги на 
общинско и областно ниво. 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет – Созопол

ОБЯВЛЕНИЕ
БЛЕК СИЙ ФОРЕСТ обявява инвестиционно намерение 

за изработване на ПУП – ПРЗ в ПИ 67800.36.447 в м. Света 
Марина, землище на град Созопол и изграждане на сгради за 
отдих и курорт.
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ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

О Б Я В А

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане 
с общинска собственост на община Созо-
пол, и във връзка с изпълнение на Решение 
№ 966 от Протокол № 38/28.02.2023 г. 
Общински съвет Созопол, съгл. решение 
по т.2 от Протокол № 17/21.03.2023 г. на 
Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначе-
на със № 8-Z-265/18.02.2020 г на Кмета на 
община Созопол/, открива публичен търг с 
тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, 
представляващ: ПИ с идентификатор 
58400.501.250 /ЕКАТТЕ - петдесет и осем 
хиляди и четиристотин, кадастрален 
район - петстотин и едно, поземлен имот 
– двеста и петдесет/, с площ 623 кв.м. /
шестстотин двадесет и три квадратни 
метра/, находящ се в общ. Созопол, с. 
Присад, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: 
„Ниско застрояване (до 10m)“, по КККР, 
одобрени със Заповед РД-18-54/29.09.2015 
год. на изпълнителния директор на АГКК, 
при граници на имота: 58400.501.249, 
58400.501.251, 58400.501.248, 58400.501.206.

Начална тръжна-продажна цена да се 
ползва одобрената пазарна оценка, изгот-
вена от лицензиран оценител в размер на 
13 220,00 лв. /тринадесет хиляди двеста 
и двадесет лева/.

Стъпка за наддаване: 661,00 лв. /шест-
стотин шестдесет и един лева/ - 5% от 
началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в про-
цедурата – 1  322,00 лв. /хиляда триста 
двадесет и два лева/ - 10% от началната 
тръжна цена. 

Депозитът се внася по банкова сметка 
на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА 
КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 
CECB 9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация – 26,44 
лв. /двадесет и шест лева и четиридесет 
и четири стотинки/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от 
касата в Центъра за Административно 

информационно обслужване находящ се в 
Административната сграда на Община 
Созопол – площад ”Хан Крум” № 2, всеки 
работен ден до 12.00 ч. на 10.04.2023 год.

Право на участие имат физически и 
юридически лица; да не са в процедура 
по ликвидация или обявяване в несъсто-
ятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната 
процедура се подават лично от кан-
дидатите или от техни упълномощени 
представители в запечатани непрозрачни 
пликове, с ненарушена цялост всеки рабо-
тен ден в Центъра за Административно 
информационно обслужване находящ 
се в Административната сграда на 
Община Созопол – площад ”Хан Крум” 
№ 2 до 17.15 часа на 10.04.2023 год. Върху 
плика се отбелязват името на участника 
и цялостното наименование на обекта. В 
плика с предложението за участие се пред-
ставят всички изискуеми от тръжната 
документация документи. Към момента 
на подаване на предложението се представя 
копие от документа, доказващ внасянето 
на депозита. В плика се прилагат и доку-
менти, установяващи представителната 
власт на упълномощеното лице. 

Спечелилият търга в 14-дневен срок 
от връчване на заповедта за обявяване на 
резултатите внася по сметка на Община 
Созопол, предложената от него цена увеличена 
с местен данък, като от нея се прихваща 
внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна 
документация в определен от общинската 
администрация ден и час в срока определен 
по-горе след предварителна заявка, тел. за 
контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 11.04.2023 г. от 
14:15 часа в сградата на община Созопол в 
съответствие с описаните тук и утвър-
дени от Кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

РУМЕН МИТЕВ КИСЬОВ /п/
Зам.-кмет на Община Созопол
/Заповед за заместване № 8-Z-262/17.03.2023г./

О Б Я В А

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане 
с общинска собственост на община Созо-
пол, и във връзка с изпълнение на Решение 
№ 511 от Протокол №23/27.10.2021г. 
Общински съвет Созопол, съгл. решение 
по т.6 от Протокол №6/27.10.2021г. на 
Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена 
със № 8-Z-265/18.02.2020г на Кмета на об-
щина Созопол/, открива публичен търг с 
тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, 
представляващ: ПИ с идентификатор 
63015.506.508 /ЕКАТТЕ шестдесет и 
три хиляди и петнадесет, кадастрален 
район петстотин и шест, поземлен 
имот - петстотин и осем/, с площ 695 
кв.м. /шестстотин деветдесет и пет 
квадратни метра/, находящ се в община 
Созопол, с. Атия, местност „Старо 
селище“, с трайно предназначение на 
територията: „Земеделска земя“ и на-
чин на трайно ползване :“За земеделски 
труд и отдих (съгласно §4 от ПРЗ на 
ЗСПЗЗ)“, по КККР, одобрени със Заповед 
РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, при граници на имота: 
63015.506.128, 63015.506.134, 63015.506.389, 
63015.506.587, 63015.506.129, 63015.506.477.

Начална тръжна-продажна цена да се 
ползва одобрената пазарна оценка, изгот-
вена от лицензиран оценител в размер на 
22  900,00 лв. /двадесет и две хиляди и 
деветстотин лева/.

Стъпка за наддаване: 1 145,00лв./хи-
ляда сто четиридесет и пет лева/-5% 
от началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в проце-
дурата – 2 290,00 лв. /две хиляди двеста 
и деветдесет лева/ - 10% от началната 
тръжна цена. 

Депозитът се внася по банкова сметка 
на Община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА 
КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 
CECB 9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация 
– 45,80 лв. /четиридесет и пет лева и 
осемдесет стотинки/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от 

касата в Центъра за Административно 
информационно обслужване находящ се в 
Административната сграда на Община 
Созопол – площад ”Хан Крум” № 2, всеки 
работен ден до 12.00 ч. на 10.04.2023 год.

Право на участие имат физически и 
юридически лица; да не са в процедура 
по ликвидация или обявяване в несъс-
тоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната 
процедура се подават лично от кан-
дидатите или от техни упълномощени 
представители в запечатани непрозрачни 
пликове, с ненарушена цялост всеки рабо-
тен ден в Центъра за Административно 
информационно обслужване находящ 
се в Административната сграда на 
Община Созопол – площад ”Хан Крум” 
№ 2 до 17.15 часа на 10.04.2023 год. Върху 
плика се отбелязват името на участника 
и цялостното наименование на обекта. В 
плика с предложението за участие се пред-
ставят всички изискуеми от тръжната 
документация документи. Към момента на 
подаване на предложението се представя 
копие от документа, доказващ внасянето 
на депозита. В плика се прилагат и доку-
менти, установяващи представителната 
власт на упълномощеното лице. 

Спечелилият търга в 14-дневен срок 
от връчване на заповедта за обявяване 
на резултатите внася по сметка на Об-
щина Созопол, предложената от него цена 
увеличена с местен данък, като от нея се 
прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил 
тръжна документация в определен от 
общинската администрация ден и час в 
срока определен по-горе след предварителна 
заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 11.04.2023 
г. от 14:30 часа в сградата на община 
Созопол в съответствие с описаните 
тук и утвърдени от Кмета на община 
Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 
25772.

РУМЕН МИТЕВ КИСЬОВ /п/
Зам.-кмет на Община Созопол
/Заповед за заместване № 8-Z-262/17.03.2023г./

 О Б Я В А

На основание чл.58 от Наредба за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общинска 
собственост на Община Созопол, във връзка с 
изпълнение на Решение № 965 от Протокол 
№38/28.02.2023 г., на Общински съвет Созопол 
съгл. Решение по т.1 от Протокол №17/21.03.2023 
г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС /назначена 
със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г. на Кмета на 
Община Созопол/, открива публичен търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на недвижим имот 
– частна общинска собственост, представляващ: 
ПИ с идентификатор 63029.25.226 /ЕКАТТЕ – 
шестдесет и три хиляди двадесет и девет, 
кадастрален район – двадесет и пет, поземлен 
имот – двеста двадесет и шест/, с площ 1 585 
кв.м. /хиляда петстотин осемдесет и пет ква-
дратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, 
категория – 8 /осма/,находящ се в община Со-
зопол, с. Росен, местност „Край село“, по КККР 
одобрени със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 год. 
на изпълнителния директор на АГКК, при гра-
ници и съседи: 63029.23.4, 63015.25.225, 63029.25.4, 
63029.25.6, 63029.501.543.

Начална тръжна годишна наемна цена на имота 
е в размер на 270,00 лв. /двеста и седемдесет лева/

Стъпка за наддаване – 5% от началната 
тръжна цена в размер на 13,50 лв. /тринадесет 
лева и петдесет стотинки/.

Размер на депозита за участие в процедура-
та – 27,00 лв. /двадесет и седем лева/ - 10% от 
началната тръжна цена .

Депозитът се внася по банкова сметка на Об-
щина Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА 
БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02

Цена на тръжната документация – 20.00 лв. 
/двадесет лева/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от 
касата в Центъра за Административно 
информационно обслужване находящ се в Ад-
министративната сграда на Община Созопол 

– пл.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден, но до 
12.00 ч. на 10.04.2023 год.

Право на участие имат физически и юридически 
лица, които нямат непогасени данъчни задълже-
ния към Община Созопол, не са в процедура по 
ликвидация или обявяване в несъстоятелност 
/за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура 
се подават лично от кандидатите или от техни 
упълномощени представители в запечатани непрозрачни 
пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в 
Центъра за Административно информационно 
обслужване находящ се в Административната 
сграда на Община Созопол – пл. ”Хан Крум” № 
2 до 17.15 часа на 10.04.2023 год. Върху плика се 
отбелязват името на участника и цялостното 
наименование на обекта. В плика с предложението 
за участие се представят всички изискуеми от 
тръжната документация документи. Към момента 
на подаване на предложението се представя копие 
от документа, доказващ внасянето на депозита. 
В плика се прилагат и документи, установяващи 
представителната власт на упълномощеното лице.  
 Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване 
на заповедта за обявяване на резултатите внася по 
сметка на Община Созопол, предложената от него 
цена увеличена с местен данък и административна 
такса с включено ДДС, като от нея се прихваща 
внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна 
документация в определен от общинската адми-
нистрация ден и час в срока определен по-горе след 
предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 11.04.2023 год. от 
14:00 часа в сградата на Община Созопол в съот-
ветствие с описаните тук и утвърдени от Кмета 
на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772. 

РУМЕН МИТЕВ КИСЬОВ /п/
Зам.-кмет на Община Созопол
/Заповед за заместване № 8-Z-262/17.03.2023г./

О Б Я В А

На основание чл.80 от Наредба за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общинска 
собственост, както и на основание чл.37, ал.2 от 
Закон за общинската собственост и в изпълнение 
на Решениe № 973 от 28.02.2023г. на Общински 
съвет Созопол ОБЩИНА СОЗОПОЛ съгл. решение 
по т.3 от Протокол №17/21.02.2023г. на Комисия 
чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 
8-Z-265/18.02.2020г. открива процедура за провеждане 
на публично оповестен неприсъствен конкурс 
за учредяване на възмездно право на строеж в 
Поземлен имот с идентификатор 67800.503.539 /
ЕКАТТЕ – шестдесет и седем хиляди и осемстотин, 
кадастрален район – петстотин и три, поземлен 
имот – петстотин тридесет и девет/, с Трайно 
предназначение на територията - „Урбанизирана“ 
и Начин на трайно ползване – „за обект комплекс 
за здравеопазване“, целия с площ от 1 982 кв.м. / 
хиляда деветстотин осемдесет и два квадратни 
метра/, находящ се в гр. Созопол местност „Мисаря“ 
, при съседи по КККР: 67800.503.274, 67800.503.396, 
67800.503.397, 67800.503.243, 67800.503.239, 67800.503.268, 
67800.503.270, 67800.503.273 , идентичен с УПИ II 
кв.120 / сто и двадесет/ по плана на гр. Созопол, 
за изграждане на „общински Медицински център“ 
със разгърната застроена площ от 2569 кв.м. /две 
хиляди петстотин шестдесет и девет метра/.

Цена на правото на строеж – предоставяне в 
собственост на Община Созопол на не по-малко от 
15.13% или (388.69 кв.м) от новопостроената сграда 
равняваща се на 371 630,00лв. /триста седемдесет и 
една хиляди шестстотин и тридесет лева/, съгласно 
изготвена пазарна оценка 2023ЕО001/04.01.2023г. 
от независим лицензиран оценител, въз основа на 
която да се извърши учредяването на правото на 
строеж в имота.

Размер на гаранцията за участие в про-
цедурата – 18 581,50 лв. /осемнадесет хиляди 
петстотин осемдесет и един лева/ - същата 
ще бъде освободена, след сключване на договор за 
отстъпено право на строеж 

Цена на тръжната документация – 300,00лв,/
триста лева/ без ДДС.

Гаранцията се внася по банкова сметка на Oб-
щина Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА 
БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Изисквания към кандидатите: 
- Да са регистрирани като лечебно заведение 

по смисъла на чл.39 във връзка с чл.40 от Закона 
за лечебните заведения,

- Да осъществяват и упражняват медицинска 
дейност 

- Да нямат задължения към Община Созопол.
- Да не е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация.
- Да докажат финансова възможност за изпъл-

нение на възложените СМР. Като доказателство 
може да служи и банков документ за подкрепа 
на проекта. Липса на финансови възможности е 
основание за отстраняване на кандидат.

- Да са регистрирани като търговски дружества 
или като дружества по законодателството на 

държава- членка на Европейския съюз, или на дър-
жава – страна по Споразумението за Европейско 
икономическо – пространство.

- Да нямат парични задължения по смисъла на 
чл.162, ал.2 от Данъчно – осигурителния проце-
суален кодекс, установени с влязъл е сила акт на 
компетентен орган, освен ако не е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията. 

Задължителни условия:
- Кандидатите се задължават да предоставят 

в собственост на Община Созопол обектите в 
сградата, при следната завършеност: напълно за-
вършен вид с подови настилки, стени боядисани с 
латекс, фаянс, теракота, гранитогрес, санитарни 
възли, в напълно завършен вид, без специализирано 
медицинско оборудване и медицинско обзавеждане.

- Община Созопол има правото при пълно неиз-
пълнение на задължението за изграждане на сградата 
в уговорения срок да прекрати едностранно без 
предизвестие договора.

- При неизпълнение на задължението за изграждане 
и въвеждане в експлоатация на сградата, Канди-
датите дължат на Община Созопол неустойка в 
размер на 10% от пазарната стойност на сгра-
дата, ведно с правото на строеж, определена от 
независим лицензиран оценител.

- Кандидатите се задължава да използва и експло-
атира новоизградената сграда по предназначение, 
а именно медицински център.

Документи за участие в конкурса се закупу-
ват от касата в Центъра за Административно 
информационно обслужване находящ се в Админи-
стративната сграда на Община Созопол – площад 
”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 
17.15ч./, но до 12.00ч. на 10.04.2023г.

Предложения за участие в конкурсната про-
цедура се подават лично от кандидатите или от 
техни упълномощени представители в запечатани 
непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки 
работен ден в Центъра за Административно 
информационно обслужване находящ се в Админи-
стративната сграда на Община Созопол – площад 
”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 10.04.2023год. 
Върху плика се отбелязват името на участника 
и предмета на конкурса.

Оглед на терена и проектите ще се извършва 
всеки работен ден с представител от Община 
Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна 
заявка и закупена конкурсна документация до из-
тичане на крайния срок за подаване на офертите. 
Техническата документация се съхранява в сградата 
на Община Созопол в дирекция „УТИПЕП“

Конкурсът ще се проведе на 11.04.2023г. от 
15.00 ч. в сградата на Oбщина Созопол в съответ-
ствие с описаните тук и утвърдени от кмета на 
община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 
0550/25771

РУМЕН МИТЕВ КИСЬОВ /п/
Зам.-кмет на Община Созопол
/Заповед за заместване № 8-Z-262/17.03.2023г./



Посланикът на Украйна 
Н.Пр. Виталий Москаленко, 
чийто дипломатически 
мандат у нас изтече в нача-
лото на месеца, удостои с 
благодарствени грамоти 
петима кметове от Бурга-
ска област и двама предста-
вители на неправителстве-
ния сектор от региона. С 
тях той изказва благодарност 
за съществения принос в 
отстояване принципите на 
международното право и 
оказване на хуманитарна 
помощ за граждани на Ук-
райна, пострадали в резултат 
на войната.

По повод годишнината 
от започването на военния 
конфликт Почетният кон-

сул на Украйна в Бургас 
Димитър Караненов връчи 
грамотите в знак на призна-
телност на официална це-
ремония в Голямата заседа-
телна зала на Община Бургас.

Отличени са кметът на 
община Созопол Тихомир 
Янакиев, кметът на община 
Бургас Димитър Николов, 
кметът на община Примор-
ско Димитър Германов, кметът 
на община Несебър Николай 
Димитров и кметът на об-
щина Поморие Иван Алексиев.

Заедно с тях посланикът 
засвидетелства признател-
ност и на двама представи-
тели на гражданските 
структури Ротари България 
и Лайънс Клуб „Виа Понтика“.

„Организацията, която 
вие успяхте да създадете по 
отношение на регистраци-
ята на всички украински 
граждани в първите месеци 
от започването на войната, 
създаването на кризисните 
щабове във вашите общини 
и цялата логистика, която 
се извърши през последната 
година, бяха удивителни. 
Нашият регион беше лицето 
на държавата в това тежко 
за всички време и ние дължим 
благодарност за навреме 
оказана помощ на над 50 
хиляди украински бежанци, 
получили статут за вре-
менна закрила през послед-
ната година, а реално пре-
биваващите са били около 

65 хиляди. Заслужава почит 
цялостната ви работа по 
приемането и адаптацията 
на украинските граждани, 

тяхното здравеопазване, 
осигуряването на места в 
детските градини и учили-
щата, оказване на съдействие 

в намирането на работа“, 
каза Димитър Караненов на 
кметовете и представите-
лите на общините.

Продължение от стр. 1

В Комисията по управление, 
в която взема участие кметът 
на Созопол Тихомир Янакиев, 
бе проведен дебат за ролята 
на местните и регионалните 
власти в развитието на кръ-
говата икономика. Темата 
придоби още по-голяма акту-
алност на фона на пандемия-
та от COVID-19 и войната 
в Украйна, които ясно пока-
заха слабостите на веригите 
на доставки. На фона на 
глобалното затопляне тези 
предизвикателства показват 
неотложността на преосмис-
лянето на различни аспекти 
на икономическите дейности 
и превръщането им в устой-
чиви и съобразени с насто-
ящите реалности.

Концепцията за кръгова 
икономика може да бъде при-

ложена във всеки етап от 
живота на един продукт и 
трябва да навлезе трайно във 
всички сфери – от обществе-
ните поръчки до управлението 
на отпадъците. Това посочиха 
местните и регионалните 
власти в Конгреса. В дискуси-
ята бяха обсъдени и вече пред-
приети действия на местни 
и регионални власти, които са 
разработили собствени стра-
тегии за кръгова икономика.

Сред другите обсъдени 
теми в Комисията бе тази 
за водните ресурси и тяхно-
то опазване. Участниците 
подчертаха ключовото им 
значение за устойчивото 
развитие, намаляването на 
бедността, за здравето и 
благосъстоянието на граж-
даните. Достъпът до питей-
на вода и канализация е признат 
от ООН като човешко право. 

Въпреки това, на практика 
все още твърде много хора 
нямат безопасно управлява-
на питейна вода и канализация. 
Освен това водните ресурси 
и екосистемите са подложе-
ни на нарастващ натиск. 
Прекомерната експлоатация 
на наличните водни ресурси 
и замърсяването на сладко-
водните запаси водят до 
сериозни сътресения в мест-
ните общности. Темата бе 
обвързана и с кръговата 
икономика по отношение 
запазването на доброто ка-
чество на ресурсите и еко-
системите на подземните и 
морските води. Преходът 
към кръгова икономика пред-
ставлява възможност за ус-
коряване и увеличаване на 
технологичния напредък, 
който подкрепя по-голяма 
ефективност в сектора на 

водните ресурси и подкрепя 
постигането на целите за 
устойчиво развитие, споде-
лиха делегатите.

По време на заседанията 
акцент бе поставен още вър-
ху насърчаване на гражданско-
то участие за силна демокра-
ция, устойчивостта на 
градовете и регионите, изпра-
вени пред множество кризи. 
Представени бяха доклади на 
тема: Избори за регионалeн и 
областeн съвет в Берлин, 
Германия, както и Наблюдение 
на местните избори в Слове-
ния през 2022 г.

Янакиев присъства и на 
организирания в рамките на 
сесията от Парламентарната 
Асамблея и екипа на Amicale на 
Съвета на Европа благотвори-
телен базар в помощ на постра-
далите от опустошителните 
земетресения в Турция. 

Тържествено и в присъст-
вието на спортни деятели, 
родители и гости бяха връчени 
новите колани на малките ка-
ратисти от СК „Буши-до“ – гр. 
Черноморец.

На провелия се технически 
изпит през изминалия месец в 
Бургас нови колани заслужиха 
10 състезатели от карате клу-
ба в Черноморец.

Треньорът на каратистите 
Красимир Ангелов лично върза 
новите колани на своите въз-
питаници и поздрави всеки един 
от тях за доброто представя-
не и успешното преминаване в 
по-висока спортна категория 
(КЮ).

Оранжеви колани получиха 
Селим Хюсеинов и Даниел Геор-
гиев. По-високия клас колани – 
оранжеви с черта – получиха 
от своя треньор Симеон Васи-

лев Виктория Динева, Здравко 
Славов, Валентин Калчев и 
Мария Бакалова. Своя син колан 
получиха и каратистите Енгин 
Мустафа, Сияна Калчева и 
Мария-Константина Радева.

Гости на събитието бяха 
кметът на Черноморец Росен 
Деспов, председателят на Об-
щински съвет Созопол Георги 
Пинелов и общинският съвет-
ник Желязко Иванов.

С бурни аплодисменти и с 
пожелания за нови успехи гос-
тите поздравиха малките 
състезатели на клуба. Радост-

ни емоции и вълнения имаше и 
за родителите. Обща снимка 
запечата този важен за кара-
тистите от СК „Буши-до“ – гр. 
Черноморец.

Треньорът Красимир Ангелов 
и президентът на клуба Любо-
мир Лулев не скриха задовол-
ството от добрите резултати 
и постижения и изразиха надеж-
да за още нови успехи и медали 
за техните възпитаници.

Тренировката на карати-
стите продължи с усърдие и с 
истинско желание да покажат 
най- доброто от себе си.
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емеделците са заплашени 
от фалити, започнаха 
стачки. Зърнопроизводи-
тели от Великотърновско 
извадиха тракторите по 
улиците. В млечния сектор 
ври и кипи. Как ще комен-
тирате ситуацията в 
земеделието като цяло?

– Ситуацията в стра-
ната е много сериозна. Бих 
казал: всичко е барут. 
Последните седмици водим 
постоянно някакъв раз-
говор, в който се търси 
кой е виновен, кой е крив, 
кой е прав. Ако може ня-
кого все да го посочим 
като виновен. Дали са 
производителите, дали 
са прекупвачите, дали 

преработвателите или 
пък търговските вериги…
Фактологията е такава, 
че производителите са 
тези, които изпитват 
големите проблеми: нама-
лени изкупни цени, липса 
на адекватен пазар. Общо 
взето ситуация, в която 
с повишаването на всич-
ки разходи: по заплати, по 
енергоресурси, разходи 
въобще за работа – всич-
ко това неминуемо рефлек-
тира върху цялостната 
дейност на земеделците, 
без оглед на това дали са 
животновъди, млекопро-
изводители или пък зър-
нопроизводители или 
зеленчукопроизводители 
и овощари. Защото това, 
което колегите заявяват 
касае наистина техния 
бизнес. Когато те не мо-
гат да реализират своята 
продукция на адекватна 
цена, която да им осигури 
поминък, не просто за да 
оцеляват, а да може и 
утре да ги има и да инвес-
тират, и да се развиват. 
Стачки, протести – то-
ва е начинът да им се 

обърне внимание. С протест 
да се търсят варианти 
на действие.

– Как да се свърши?
– Ние сме в Европа. За 

съжаление или за хубаво, 
ни се налага да изпълняваме 
определени правила. Както 
имаме бонификации и 
плюсове, че сме членове на 
Европа, така и има неща, 
които вземането на реше-
ния по определени евро-
пейски политики, които 
невинаги се засичат и се 
обръща внимание на наши-

те национални интереси. 
Виждате в Украйна какво 
се случва. И в България, 
като част от Европа, сме 
длъжни да отговаряме на 
тези изисквания. Има 
безмитни вносове, които 
неминуемо оказват влияние 
върху нашия бизнес, който 
е на ръба на своето оцеля-
ване. Не казвам, че не сме 
заангажирани към съдбата 
на хората, които изпитват 
трудности, но Европа 
трябва да обърне внимание 
и да намери механизми, 
които да стимулират, да 
компенсират тези загуби. 
Последно имаше изказване 
на министъра на земеде-
лието Гечев, че е подадена 
нотификация за промяна 
и съответно за повиша-
ване на помощта от Ук-
райна, заради войната там, 
за да могат да се компен-
сират точно тези загуби 
на самите земеделци. Но 
аз не мисля, че това е дос-
татъчно. Определено 
държавата трябва да се 
намеси с всички възмож-
ности, за да може да оси-
гури възможност за реа-

лизация на тези продукции, 
особено за зърнопроизво-
дителите, защото голяма 
част от складовите им са 
пълни.

– Как може да се помог-
не – след два-три месеца 
идва жътвата. Имате ли 
някакъв резервен план?

– Резервни планове ня-
маме, защото ние не упра-
вляваме държавата, не 
стоим на границата, не 
определяме кой как да вли-
за в страната и по какъв 
начин да пласира продук-
цията си. Така че не можем 
да изискваме. Можем само 
да заявим, че имаме про-
блеми. Нека тези, които 
управляват да си вземат 
своите решения. Те при-
тежават всички механизми 
и лостове. Ние може да 
искаме много неща – освен 
да го заявим, да го кажем, 
да го покажем чрез дейст-
вие – например да затворим 
път или пък да изкараме 
тракторите, или пък ето 
така – давайки интервю-
та…

– Преди месеци по друг 
повод се спрягаше вариант 

държавата да изкупи 
една част от българското 
зърно. Това може ли да се 
приеме като краен вари-
ант преди жътвата, при 
положение че не се отпу-
шат пазари и зърното 
продължи да пълни скла-
довете?

– Връщате се на нещо, 
което беше тема преди 
няколко месеца. И то беше 
тема, в която при нормал-
но работещ пазар се опи-
таха да въвеждат други 
държавни механизми, в 
които да изкупуват и 
ограничават зърнопроиз-
водителите. Ако държа-
вата иска да се намеси и да 
помогне, нека да го напра-
ви на цени, които да са 
достойни за нашето земе-
делие. И наистина да под-
помогне. Защото в момен-
ти на кризи функцията 
на държавата е да помага 
на бизнеса, да помага на 
хората. Да създава условия 
за тяхното развитие и 
оцеляване. Държавата не 
трябва да печели. В таки-
ва моменти тя трябва да 
прави разходи.
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Георги Стоянов, председател  
на Български фермерски съюз:

 Втора национална информационна 
кампания повежда Български фермер-
ски съюз. Тя тръгна от Бургас и даде 
възможност на заетите в сектора да 
получат синтезирана информация по 
теми, които ги касаят. Затова и 
конферентната зала на хотел „Бълга-
рия“ се изпълни до краен предел с 
представители на различните секто-
ри в земеделието.
 Дейността на Българския фермерски 
съюз представи неговият председател 
Георги Стоянов като подчерта, че 
съюзът е само на една година: „Обедине-
ние на агросектора с чуваемост между 
различните браншови организации 
– това е нашата цел. За да бъде той 
по-устойчив. И да се обърне процесът 
– да тръгне от долу нагоре. Вие да сте 
проводник към държавата, така че да 
се засили комуникацията. БФС вече 
участва в различни работни групи, 
надяваме се и занапред да работим със 
законотворците. Важното е не да се 
борим за единия лев, а за утрешния 
ден“, коментира той.
 Информационната среща цели в 
максимална степен да обърне внимание 

на нуждите на земеделците за пред-
стоящата кампания по директни 
плащания на площ, както и за предсто-
ящите плащания по Плана за възстано-
вяване и по Стратегическия план.
Програмата включва четири панела: 
„Очаквания към старта на Кампания 
2023 – възможности и основни предиз-
викателства за агросектора“; „Въз-
можности за подкрепа на агросектора 
чрез Плана за възстановяване и 
устойчивост на България“;  „Съвмес-
тимост на проектите с Принципа за 
„Ненанасяне на значителни вреди“ и 
„Програма за морско дело, рибарство и 
аквакултури“.
Водещи експерти от различни дирек-
ции на Министерство на земеделието 
– „Директни плащания“, „Растение-
въдство“, „Програма за морско дело и 
рибарство“, „Изпълнителна агенция по 
лозята и виното“ са лектори по 
различните теми.
 Участници в срещата коментираха, 
че подобни събирания са много полезни, 
защото поднасят информацията 
накуп, а и срещите с колеги също 
обогатяват знанията.

ГЕОРГИ 
СТОЯНОВ                                         
ФОТО: AGRI.BG

„
ФАКТ 
Производи-
телите 
изпитват 
големите 
затруднения

ДОНА МИТЕВА

ИНТЕРВЮ

З

Държавата 
трябва 
да помогне
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РАЙНА ДАМЯНИ

Защо напусна София 
и отиде в Бургас? 
Защо дойде в Бур-
гас? Защо точно 
Бургас? Всеки ден 

ми задават този въпрос 
приятели, познати и не-
познати, таксиметрови 
шофьори, колеги от на-
ционални медии. Реших 
публично и искрено да 
споделя истината. Защо-
то обичам морето и съм 
емоционално свързана с 
него завинаги. 

Имам детски спомени 
от Бургас, от къща на моя 
леля, строена в началото 
на миналия век (на ул. 
„Христо Смирненски“ №33, 
сега може би е „Антим I“), 
в която отдавна ги няма 
живелите някога в нея. 

Имам родова нишка с 
Райна Кабаиванска 

и с родения в Бургас голям 
художник Христо Стефа-
нов. Мисля, че бях 6- или 
7-годишна, когато мама ме 
заведе на изложба на Геор-
ги Баев. Още тогава чрез 
картините му открих 
едно друго море и бряг, 
усетих, че живописта ще 
бъде голямата ми любов. 

След години имах вълне-
нието да направя с Баев 
кратко интервю. Той не 
обичаше да бъде под про-
жекторите и не даваше 
интервюта. Това, че се 
съгласи да поговорим, ми 
даде вдъхновение и само-
чувствие. Но не успях да 
му кажа как като малко 
момиченце, гледайки плат-
ната му, се опитвах не да 
го копирам, а да наблюдавам 
морето с вътрешните си 
очи. Защото 

Христо Фотев  
слушаше моите 

неделни предавания, 

обичаше да чета неговите 
стихове по радиото и на 
събития. Веднъж ми каза: 
„Ей… колко ще е хубаво да 
дойдеш насам задълго…“. 

Имаме с него недоизпи-
та чаша, недоизказани 
солени мисли и сладки 
разговори. Христо не до-
живя голямата изложба, 
която му посветих – „Пе-
тият сезон“, с участието 
на 22-ма именити български 
художници в столичната 
галерия „Сезони“. Защото 
акад. Антон Дончев ми 
казваше: „Райна, когато 
попадна на предаването 
ти, като слушам гласа ти, 
като гледам очите ти, 
море си ти, море…“. Е, как 
се забравя това! 

Защото Стоян Цанев 
ми предаде мълчаливо най-
добрите уроци по живопис 
по време на пленери. Защо-
то, когато в края на 80-те 
и началото на 90-те мои-
те колеги от Факултета 
по журналистика от 
различни градове 
наричаха Бургас и 
региона „провин-
ция“, искаха на 
всяка цена 
да останат 
в София, 
дори зато-
ва се женеха, аз избрах и 
настоявах в Бургас да на-
правя своите практически 

студентски стажове. И 
те бяха във в. „Черномор-
ски фар“. 

Имам спомен за печат-
ница, далеч от центъра на 
града, комари през нощта 
или рано сутрин, може би 
сме чакали раждането на 
поредния брой. 

Помня, че бях щастлива. 

Защото години по-късно 
като част от колегията, 
работеща за кампанията 
„Най-добрият град за жи-
веене“, се радвах искрено, 
когато Бургас спечели 
националното градско 
състезание и го обявихме 
с гръм и трясък в ефира на 
„Дарик радио“. Радвах се. 

Защо избрах Бургас? 
Защото направих този 
избор повече със сърце, 
отколкото с разум. Човек 
трябва да слуша сърцето 
си. Защото знам, че сърце-
то, морето и истинските 
приятели не познават 
предателството.

35 години по-късно

Моят романтичен поглед 
към Бургас и „неговите 
трудови хора“ беше изпра-
вен срещу видими и неви-
дими стени. Срещам наис-
тина трудови хора, имам 
прекрасни приятели, за-
познавам се и с нови. За-
щитавам града от напад-
ките на постоянно кри- 
тикуващите тихомълком. 
И не ме боли за недоремон-
тираните улици или за 
това, че понякога е труд-
но да се паркира. Боли ме 
за това, че топлата и 
уютна атмосфера на то-
зи град се е размила в дру-
го. Духът на този град, 
брегът на поети, музикан-
ти и художници е станал 
бряг за други… 

И сега, встрани от Бур-
гас и в същото време в 
центъра му, задавам въ-
проси към управляващите 
преди и сега, системата на 
администриране, менажи-
ране и популяризиране на 
изобразителното изкуство 
и културното наследство 
у нас. Защо в голяма част 
от извънстоличните 
градски художествени 
галерии на страната няма 
изкуствовед, няма пиар 
експерт, няма реклама и 
стратегия за такава. Ня-
ма и визия за развитието 
нито на държавните, 
нито на частните кул-
турни институции, 
конкретно за градските 
художествени галерии, 
които са културните 
оазиси в Бургас и в по-мал-
ките черноморски градове. 

Директорите на тези 
галерии в повечето случаи 

са наис-
тина мно-

го добри 
местни ху-

дожници – 
едновременно 
директори, тво-

рци, администратори, 
мениджъри, плановици, 

някои и счетоводители. 

Те едновременно дирек-
торстват, рисуват, пла-
нират, съгласуват, отчи-
тат дейности и изложби. 

В някои от галериите 
посетителят е посрещнат 
от жена, наричана уредник, 
която пази през деня кар-
тините. Случва се уред-
никът „стриктно“ да 
спазва обедната си почив-
ка, да отиде да си свърши 
нещо вкъщи, понякога да 
затвори по-рано галерията, 
защото има да си взима 
внуците от детска гради-
на, да пече чушки или да си 
полива градината. Често 
самите директори аран-
жират и окачват произве-
денията в изложбената 
зала. На откриването на 
изложбите присъства 
официално лице от мест-
ната власт, ако дойде, а 

сред публиката са 
едни и същи хора. 

Всеки път. Директорът на 
галерията открива поред-
ната изложба. Авторът 
благодари и казва, че няма 
нужда от повече думи, 
защото картините сами 
говорят за себе си. Семей-
ството на художника, 
няколко приятели и гости 
пият вино и си казват по 
някоя приказка. После се 
разотиват. 

Не се говори за изложби, 
за изкуство, не се обсъждат 
идеи, не се спори, не се 
пише, не се говори и по 
клубове, защото такива 
отдавна няма. 

Мирише на отлежал 
духовен  

провинциализъм. 

Но тази картинка я гледах 
и в София години наред. 

Защо Бургас? За да се 
опитам отново да дишам 
и да живея в един от гра-
довете, които бяха про-
чути със своите поети и 
художници. Повечето от 
тях отдавна ги няма, а 
духовните им наследници 
не са това ниво и усещане 
за света, града, изкуство-
то. Зависими са повече от 
властта, отколкото ко-
гато техните предци се 
бореха с поведение, възгле-
ди и с изкуството си 
срещу властта. 

Останаха поетът Не-
дялко Йорданов, компози-
торът Стефан Диомов и 
скулпторът Никола Стан-
чев – последните мохикани 
на един сякаш загубил се 
някъде или в себе си духов-
но град. 

Къде се събира  
бургаската  

интелигенция? 

Не зная, все още не съм 
открила адреса. Не жаля за 
миналото – страдам за 
бъдещето. Ние дори не 
можем да опазим едно ка-
фене, кръчма или улица с 
история. И това не е про-
блем на Бургас. Това е 
проблем на България. От 
тези исторически и чо-
вешки спомени по света и 
на Балканите се прави 
туризъм. А към културния 
туризъм у нас няма инте-
рес, защото няма пари или 
има само за някои, или ни 
се внушава, че няма.

Бургас, исторически и 
географски, заслужава 
пространство в близост 
до центъра на града, което 
да е създадено за градска 
художествена галерия. Днес 
това се случва в бившата 
Синагога може би поради 
липса на други възможнос-
ти. Тя отдавна не е дейст-
ващ молитвен храм и за 
мен е една от най-краси-
вите сгради в черноморския 
град. 

Мисля, че има нещо не-
лепо тази сграда да е Град-
ската художествена гале-
рия на Бургас, а на пос- 
ледния етаж да е постоян-
на иконна експозиция. 
Може би наистина няма 
друго място, което да ги 
запази. Знаем, че става 
дума за пари, за много пари. 
А дали са чак толкова мно-
го, или просто е друго?

Свободният универси-
тет в Бургас няма финан-
сови средства за пиар и 
реклама. Закриха се специ-
алностите, свързани с 
журналистика, медии и 
обществена комуникация. 
С тези неща се занимават 
дори зам.-ректорите, 
както и преподаващите. 

Всички правят всичко. 

Това се казва отдаденост 
и „Икономиката – икономия, 
дело на всеки“. В града – 
търговско и културно 
пристанище, няма нито 
една силна местна, частна 
радио- или телевизионна 
медия с регионален характер 
и облик. Рекламираше се 
през лятото стартът на 
нова специалност към 
бургаския филиал на На-

ционалната художествена 
академия, свързан с кул-
турното, археологическо-
то и подводното наследство 
на Черноморието. И какво 
стана? Може би е още е в 
проект.

Знаковият в миналото 
Бургаски драматичен те-
атър „Адриана Будевска“ 
също няма пиар и реклама. 
Няма и значителни поста-
новки, нови и стойностни 
заглавия с гост-режисьори, 
които към кафето да при-
бавят каймак. А въпреки 
икономическата и финан-
совата криза това се случ-
ва успешно в театрите и 
оперите във Варна, Пловдив, 
Стара Загора, Русе. 

Защо не се случва  
и в Бургас? 

Защо, след като повече от 
три десетилетия Бурга-
ският театър беше една 
от театралните перли на 

България, сега не се говори 
за него? Той беше прите-
гателна сцена както за 
именити драматурзи, 
така и за завършващите 
млади актьори и режисьо-
ри. Сега не знам кого при-
влича. И зная, че причини-
те не са в актьорите или 
в директора на Театъра. 

Бургаската опера пред-
лага представления за 
възрастни и за деца. Искре-
ни адмирации за това, че 
има спектакли за деца и се 
вижда и от афишите в 
центъра на града. 

Къде за последно е кане-
на Бургаската опера извън 
страната? Да сте чули 
скоро артновина за Бурга-
ския театър и Бургаската 
опера в националните ни 
медии? И дали това е про-
блем на Театъра и Операта? 
В някои от галериите из-
ложбите нямат открива-
не, не се рекламират, обя-
вяват се във Фейсбук. 

На Бургас  
с любов

Изповед. 
„Моята религия е изкуството, 

моят храм е морето“, 
казва Райна Дамяни 

Пластиката на централния гаров площад, 
дело на скулптора Никола Станчев 
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Прави се вернисаж, което 
е удачно при ковид вълни. 
Но от друга страна, така 
намалява възможността 
хората да се срещат, за-
познават и общуват. С 
малки изключения повече-
то частни галерии се пре-
връщат в места за отда-
ване на пространство. А 
понякога дори не са и това 
пространство. 

Всеки ден минавам покрай 
къщата на Петя Дубарова. 
Спирам се, мисля – усеща-
не за празнота и безжизне-
ност. Дворът е самотен. 
Ухае на тъга. Може би само 
на мен. Дори паметната 
плоча с името на бургаския 
поетичен ангел е поставе-
на неправилно, не се вижда 
от улицата. Спирах дечи-
ца на улицата, за да питам 
знаят ли каква е тази къща. 
Подминаваха ме, поглеж-
даха ме странно. 

Само едно момченце с 
баба си знаеше. 

Къщата я ремонтираха 
през лятото, белосаха я. В 
повечето случаи сякаш е 
затворена. Представям си 
я като място за млади хора, 
деца и таланти. Бих създа-
ла там детски школи по 
творческо писане, публич-
на реч, изобразително из-
куство. Бих правила лите-
ратурни и музикални срещи, 
изложби. Бих я превърнала 
в оживен дом за изкуство 
и събития. В двора бих 
правила пленери, а през 
топлите месеци – камерни 
концерти и срещи на хора 
от различни поколения и 
изкуства. Журналистката Райна Дамяни се определя като духовен космополит и маринист ФОТО: ЛИЧЕН АРХИВ

Притча 
за 

надеждата
Научих от един 

рибар, че всеки ден 
едно циганче отивало 
на брега на морето с 
кофичка кисело 
мляко. Търпеливо 
бъркало млякото с 
дървена лъжица и 
гледало мълчаливо 
морето. 

Странно го 
гледали гларусите, 
котките се увъртали 
питащо, чудели се и 
преминаващите 
рибари какво прави 
детето на брега с 
киселото мляко и го 
попитали. То 
отвърнало, че 
подквасва морето. 

Настанала 
тишина, после смях. 
Момчето продължа-
вало да гледа морето, 
да си бърка киселото 
мляко и казало: „Ами 
ако стане?“. Някои 
казват, че било 
истина, други – че е 
притча. 

Е, аз съм като 
това момче – всеки 
ден от една година, 
откакто живея в 
Бургас, отивам на 
брега, търпеливо 
бъркам моята 
кофичка с кисело 
мляко с надежда, че 
подквасвам надежда-
та – не само моята, 
но и вашата. 

 Журналистка и 
артекспертка с 
33-годишен профе-
сионален път в 
национални медии. 
 Авторка на 

осем самостоятел-
ни изложби живопис 
и кураторка на над 
100 художествени 
проекта. 
 Илюстрира 

множество книги. 
 Нейни стихове, 

рецензии и публици-
стични текстове 
намират място в 
авторитетни 
издания и в интер-
нет. 
 Създава и води 

единственото 

авторско предава-
не за изкуство и 
култура „В часа на 
синята мъгла“ по 
„Дарик радио“ (1994 
– 2021). 
 Носителка на 

престижни награди, 
сред които „Златно 
перо“ на СБЖ и 
голямата награда 
на София за култур-
на журналистика 
(2014). 
 Авторка на 

научното изследва-
не „Системата на 
културното 
наследство и 
новата медийно-
информационна 
среда“. 
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Скулптурна композиция VIA PONTICA на „Богориди“

Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“
Пластика „Грамофона“ от Руси Стоянов
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През XVIII век пристанището 
дава тласъка за развитие на Бургас
Легенда. Мит е, че градът тогава всъщност е едно рибарско селище, 
твърди историографът Митко Иванов

ГЕОРГИ РУСИНОВ

Пристанището в Бургас 
открай време играе важна 
роля в развитието на гра-
да. Именно изключителна-
та му натовареност от 
внос и износ през XVIII век 
тласка развитието на 
Бургас, който тогава е 
най-важният пристанищен 
град в тази част на Осман-
ската империя, заради 
свързаността си с Истанб-
ул. Това разказа преди 
време в лекция бургаският 
историограф Митко Ива-
нов, която днес ще при-
помним на Вас – нашите 
читатели. В нея той по-
сочи интересни факти, 
сочещи, че Бургас изобщо 
не е рибарското селище, за 
каквото винаги е бил по-
сочван, а развит град, с 
индустрия и търговия. В 
този материал ще обърнем 
внимание на пристанище-
то и процесите около него, 
които дефинират катего-
рично Бургас като град.

Бургаският залив – 
най-оспорваната 

територия между 
България и Византия

Още с появата си на 
картата на Европа през 
681 година България си 
спечелва един враг. Това е 
Източната римска империя, 
наричана също Византия. 
Войните между двете 
империи са непрестанни, 
а територии постоянно 
сменят владението си, 
най-вече тези по морето. 
Защо това е така? Визан-
тийците, сред което на-
селение са били и гърците, 
са били отдавна изявени 
мореплаватели. Затова по 
Българското Черноморие 
почти всички градове са 
били с преобладаващо гръц-
ко население и имена – Не-
себър – Месемврия, Созопол 
– Аполония, Поморие – Ан-
хиало, Царево – Василико и 
т.н. Морските градове са 
били от изключително 
значение за византийците, 
тъй като са осъществява-
ли търговия чрез тях и са 
представлявали директна 
връзка с дома – величест-
вения Константинопол.

Митко Иванов застъп-
ва тезата, че много малко 
време Бургас е бил част от 

българската държава. Ви-
зантия не го е давала за 
нищо. Защо? Отговорът 
е много лесен – с кораб от 
Бургас до Константинопол 
са няколко часа път. С ка-
руци по земята – дни мъ-
чителен преход.

„За пример само ще ви 
кажа, че от Бургас до Плов-
див тогава са пътували 10 
дни с каруца. Връзката с 
Константинопол е Стран-
джа и Бургас. Затова Визан-
тия всячески се опитвала 
да ги запази в територията 
си. Така Бургас се явява най-
оспорваната територия 
между България и Византия“, 
обясни той.

Защо обаче според Ива-
нов Бургас обезателно е 
град и бургазлии са били 

морски хора и граждани, за 
разлика от преобладава-
щото население, което е 
живяло в селата? 

Пристанището –  
това е отговорът 

С него Бургас много по-
рано от всички градове в 
страната, освен може би 
Варна, се свързва със света. 
Макар и под османско вла-
дичество, Бургас е бил 
изключително важен за 
империята. Причината 
отново естествено е съ-
щата, както и при Визан-
тия – връзката с Констан-
тинопол, вече наричан 
Истанбул. 

„През XVIII век в бурга-
ското пристанище вече 

влизат стоки от цял свят. 
Солодобивът е бил монопол 
на султана и важна екс-
портна стока. Търговията, 
особено с жито, в това 
време в Бургас процъфтя-
ва. Тя е основният мотор 
за развитието и няма 
градски център без търго-
вия. Няма“, каза историкът.

Житото е било най-
изнасяният продукт от 
пристанището в Бургас. 
Още през XVIII век оборо-
тите са били огромни. 
Митът, че риболовът е 
основният поминък в Бур-
гас е неверен.

„Мелничарството също 
е важен отрасъл. Тогава в 
Бургас има няколко мелни-
ци, които са се падали на 
края на града, днес вече в 

териториите му. После 
с индустриализацията 
някои от вятърните 
мелници се превръщат в 
парни. Лозарството също 
е било развито в Бургас. 
Противно на твърдения-
та, че е селско занимание 
– лозя са се гледали около 
градовете и вино се е ку-
пувало от градовете“, 
заяви Иванов.

В обобщение – мит е, че 
до XIX век тук не са живе-
ели българи. Мит е, че 
търговия и промишленост 
е имало само във Варна. 
Мит е, че рибарството е 
основен поминък до XIX 
век.

„Само за сведение още 
един любопитен факт. През 
1879 г. в града е имало фа-
брика за бира. Няколко го-
дини по-рано от първите 
фабрики в другите големи 
градове в България. Това 
говори и че не сме просто 
град, а сме европейски град. 
Бирата е била изключител-
но употребявана от евро-
пейците, а в Бургас покрай 
пристанището е имало 
доста от тях“, посочи 
историографът.

Айтос и Поморие 
спорят в чия околия 

да е важният приста-
нищен град Бургас

През 1784 г. Бургас е 
единственият неоколийски 
град, до който стигат 
фермани от султана. Бур-
гас тогава е бил в Айтоска 
околия. Тук може би се крие 
истината зад шегата 
„Бургас – пристанище на 
Айтос“.

„Фактът, че пристигат 
фермани до Бургас говори 
за важността на града. 
Околиите са имали и мно-
го интересни граници. 
Айтоска буквално разцеп-
ва на две Поморийска – 
причината, естествено, е 
Бургас да бъде в нейните 
граници. Тъй като от 
двата града тогава Айтос 
е с повече мюсюлманско 
население, естествен ред 
на нещата е било това 
население да има връзка с 
Истанбул, която се осъ-
ществява отново чрез 
бургаското пристанище“, 
поясни той.

Митко Ива-
нов показва 

френска карта 
от 1760 г., на 
която Бургас 

присъства – 
доказател- 

ство за важ-
ността на 

пристанището
ФОТО: 

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР

 Още няколко от показаните карти от друго събитие в Об-
ластна управа, на което историографът обори твърдения, че 
Бургас е само на 150 години (през 2018 г. – б.а.). Холандска карта 
от 1697 г. е най-старият документ, намиран досега, отбеляз-
ващ съществуването на града

ФОТО: ГЕОРГИ РУСИНОВ

 Въздушен 
поглед към 

пристанище 
Бургас 

в началото 
на XX век

ФОТО: 
OLDBURGAS.COM

Архивна снимка 
от 1893 г. 
на порта
ФОТО: 
OLDBURGAS.COM

Рибари през XIX век ФОТО: OLDBURGAS.COM

 

 
                            

 
 
 
 
       

Hа основание на чл.28 ал.5 и чл.33 от Устава на 
СЛР-ПАПИЯ гр.Царево, и с решение на Управител-
ният съвет НА СЛР-ПАПИЯ от 13.03.2023 г., е опре-
делена дата за провеждане на Годишно отчетно-
изборно делегатско събрание на Сдружение на 
Ловците и Риболовците – ПАПИЯ гр.Царево, на 
28.04.2023 г. (петък).

Същото ще се проведе в Заседателната зала в 
офиса на СЛР „Папия“, на ул.Хан Аспарух №37, от 
18:00 часа, със следния дневен ред:

1. Годишен Доклад за дейността на СЛР-ПАПИЯ 

гр.Царево за 2022г.
2. Годишен отчет на Финансово-ревизионната 

комисия за 2022г.
3. Разглеждане на молби и жалби до Общото 

събрание.
4. Промени в Устава на СЛР Папия.
5. Избор на Управителен съвет, Председател на 

Управителния съвет, Зам.-председател на Управи-
телния съвет и членове на Контролно-ревизионната 
комисия.

6. Други

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ДЕЛЕГАТСКО 
СЪБРАНИЕ  НА „СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ-ПАПИЯ” гр.ЦАРЕВО



19СПОРТ I 24 – 30 МАРТ 2023

„Черноморец“ гостува в Пловдив 
за атака към първото място
ГЕОРГИ РУСИНОВ

Важен мач предстои на 
бургаския футболен клуб 
„Черноморец“. В неделя 
момчетата на треньора 
Веселин Великов гостуват 
на дубъла на „Локомотив“ 
(Пловдив). „Акулите“ ще 

преследват задължително 
трите точки, тъй като са 
само на точка от върха в 
Трета лига – Югоизток. 
Амбициите на клуба са за-
връщане в професионалния 
футбол още от следващия 
сезон и засега шансовете на 
бургазлии остават големи.

На първото място е друг 
отбор от областта, кой-
то този сезон е неузнава-
ем – „Несебър“. Те имат 
гостуване на „Верея“, 
което почти сигурно ще 
им донесе трите точки, 
тъй като домакините се 
намират на дъното на 
таблицата с 0 точки. 
Въпреки това от Бургас 
ще се надяват именно сега 
„Верея“ да натрупа първия 
си актив в класирането. 

Третият отбор от 
Бургаска област – „Карно-
бат“, приема „Сливен“ във 
важен домакински мач. 
Карнобатлии не се пред-
ставят особено добре 
този сезон и заемат непре-
тенциозното предпослед-
но – 19-о място в табли-
цата, с 18 точки – на цели 
7 от спасителното 15-о 
място, което заема имен-
но „Сливен“ с 25 точки.

Както борбата на върха 
е заплетена – „Несебър“ с 

54 точки, „Гигант“ (Съе-
динение) с 53 точки и 
„Черноморец“ с 53 точки, 
така и на дъното на таб-
лицата се води безмилост-
на битка за оцеляване. На 
една позиция под чертата 
за изпадане е „Димитров-
град“ с 24 точки и след 
него следват три отбора 
с по 18 точки – „Берое II“, 
„Борислав“ (Първомай) и 

„Карнобат“. 
В последния си мач „Чер-

номорец“ победи „Борислав“ 
с класическото 3:0. С гол в 
първото полувреме на 
Венцислав Гюзелев, „аку-
лите“ поведоха. 5 минути 
след подновяване на игра-
та през второто полувре-
ме авансът бе удвоен от 
Аризио Коща, а 3 минути 
преди последния съдийски 

сигнал отново Гюзелев 
оформи крайния резултат 
– 3:0. 

В неделя играчите на 
„Черноморец“ ще имат 
повод да зарадват с побе-
да треньора си Веселин 
Великов и спортно-тех-
ническия директор Слави 
Костенски, които бяха 
рожденици дни преди 
мача.

Футбол. Разликата на върха е само една точка между три отбора

ОБЯВА

I. На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от Закона 
за общинската собственост, чл.19, ал.1, чл.83, ал.1, т.1, чл. 
86, ал. 1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение 
на Програма за управление и разпореждане с имоти, 
собственост на Община Поморие за 2023г., Решение № 
1049/31.01.2023г. на Общински съвет – Поморие и заповед 
№ РД-16-406/17.03.2023г. на кмета на Община Поморие 
Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ на „Публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична 
общинска собственост за медико-диагностична лаборато-
рия, в която ще могат да се обучават студенти и стажанти 
от университет „Професор д-р Асен Златаров“ – Бургас, за 
срок от 5 години“, при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА 
Отдаване под наем на имот - публична общинска соб-

ственост за медико-диагностична лаборатория, в която ще 
могат да се обучават студенти и стажанти от университет 
„Професор д-р Асен Златаров“ – Бургас, за срок от 5 години, 
който имот представлява: Помещение с площ от 70 кв. м. /
седемдесет квадратни метра/, находящо се на първи етаж на 
сграда с идентификатор 57491.501.687.1 /пет, седем, четири, 
девет, едно, точка, пет, нула, едно, точка, шест, осем, седем, 
точка, едно/ по КККР на гр. Поморие, одобрена със Заповед 
РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, 
последно изменение на кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, засягащо сградата е от 17.01.2017г., адрес 
на сградата: гр. Поморие, п.к. 8 200, ул. „Проф. Парашкев 
Стоянов“, сградата е разположена в поземлен имот с иден-
тификатор 57491.501.687 /пет, седем, четири, девет, едно, 
точка, пет, нула, едно, точка, шест, осем, седем/, застроена 
площ: 1 231 кв.м. /хиляда двеста тридесет и един квадратни 
метра/, брой етажи: 3 /три/, брой самостоятелни обекти в 
сградата: 2 /два/, предназначение: Здравно заведение, стар 
идентификатор: 57491.501.296.1, номер по предходен план: 
няма, при граници на помещението: от изток – коридор; от 
юг – кабинет на лични лекари; от запад – външен зид; от 
север – зъботехническа лаборатория, актувано с Акт за пуб-
лична общинска собственост /АПОС/ № 6135/09.05.2017г., 
вписан под № 148, том 3, дв. вх. рег. № 914 от 17.05.2017г. 
в Служба по вписванията - гр. Поморие.

2. СРОК НА ДОГОВОРА ЗА НАЕМ
Срокът на договора за наем е 5 /пет/ календарни години, 

считано от датата на подписване на договора.
3. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА  

/ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА/
3.1. Имотът - публична общинска собственост да се 

използва за медико-диагностична лаборатория, в която ще 
могат да се обучават студенти и стажанти от Университет 
„Професор Д-р Асен Златаров“ – Бургас;

3.2. Лабораторията да е акредитирана от Министерството 
на здравеопазването за обучение на студенти по медицина 
и лекари специализанти по специалностите: клинична 
лаборатория, микробиология, вирусология, имунология, 
имунохематология, паразитология и клинична патология;

3.3. Лабораторията да разполага с квалифициран пер-
сонал – лекар и медицински лаборанти, както и апаратура 
за осигуряване на 24-часово дежурство и лабораторно 
обслужване, както на пациенти от МБАЛ, така и на пациенти 
на Центъра за Спешна помощ;

3.4. Лабораторията да има сключен договор с РЗОК – Бур-
гас за клинична лаборатория, микробиология, вирусология, 
имунология, имунохематология, паразитология и клинична 
патология;

3.5. Лабораторията да участва във Външен контрол на 
качеството – НСВОК и да притежава съответните сертификати 
по клинична лаборатория с адрес на лечебното заведение, 
където се осъществява дейността, микробиология, вирусо-

логия и имунология.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА, КОИТО НОСЯТ 

ПРЕДИМСТВО ЗА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА
4.1. Лабораторията трябва да предостави оборудване, 

което да включва следния минимум:
• Биохимичен анализатор – 2
• Имунологичен анализатор
• Хематологични анализатори -2
• Глюкоанализатор
• Апарат за суе
• Апарат за коагулация
• Микроскопи – 2
• Центрофуги – 2
• Хладилници – 2
• Термостат
• Система за дейонизирана вода
• Апарат за идентификация на микроорганизми и анти-

биограми;
4.2. Лабораторията да има профeсионален опит не по-

малко от 10 години;
4.3. Лабораторията да има опит в партньорство с други 

лечебни заведения от Област Бургас;
4.4. Лабораторията да може да осигури широка гама из-

следвания на място: клиниколабораторни, микробиологични, 
вирусологични, имунохематологични, клинико-патологични, 
паразитологични, имунологични вкл. и тестове при по-рядко 
срещани заболявания;

4.5. Лабораторията да може да осигури консултация със 
собствени лекари специалисти по клинична лаборатория, 
микробиология, вирусология и паразитология  по всяко 
време на деня;

4.6. Лабораторията да има изградена лицензирана ла-
бораторно – информационна система, която да позволява 
лесен достъп до резултатите от лекар и пациент, както и 
възможност за онлайн връзка с информационни системи 
на болници, медицински центрове и индивидуални практики;

4.7. Сключването на договор с МБАЛ – Поморие.
5. НАЧАЛНА КОНКУРСНА ЦЕНА

Началната конкурсна наемна цена е в размер на 364,00лв. 
/триста шестдесет и четири лева/ на месец, без включен ДДС, 
която е определена съгласно Тарифа за базисните цени за 
отдаване под наем на общински обекти със стопанско и 
административно предназначение.

6. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРА
Наемната цена се заплаща по банков път по банкова 

сметка на община Поморие, посочена в договора за наем.
7. ВИД, РАЗМЕР И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

НА ДЕПОЗИТА ЗА УЧАСТИЕ
Депозитът за участие е в размер на началната конкурсна 

цена, а именно - 364,00лв. /триста шестдесет и четири лева/ 
на месец, без включен ДДС. 

Депозитът за участие се заплаща по банкова сметка 
на община Поморие с IBAN: BG02UNCR70003317000103, 
BIC:UNCRBGSF, банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, Филиал 
Поморие.

8. МЯСТО, КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ  
ДОКУМЕНТАЦИЯТА, НЕЙНАТА ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Документацията за конкурса се получава в община 
Поморие от Центъра за административно обслужване, гише 
№3. Цената на конкурсната документация е в размер 20 лв. 

/двадесет лева/ без вкл. ДДС и се заплаща в брой на касата 
на Община Поморие.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 
16:00 часа на 10.04.2023г.

9. КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА  
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Краен срок за приемане на заявленията за участие в 
конкурса до 17:00 часа на 10.04.2023г.

10. ВРЕМЕ И НАЧИН НА ОГЛЕД НА ОБЕКТА
Оглед на обекта може да бъде направен всеки работен ден 

от 08:30 - 16:00 часа след предварителна заявка на телефон: 
0596/2 58 45, лице за контакт: служител на отдел ОСТУП.

Участниците представят към своето офертно предложение 
декларация за оглед на обекта, с което удостоверяват, че са 
запознати с всички условия и особености на обекта, както 
и със специфичните конкурсни условия.

11. МЯСТО И СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
Предложенията на участниците ще се приемат всеки ра-

ботен ден от 08:30 - 17:00 часа до 10.04.2023г. в центъра за 
административно обслужване, гише №3, адрес: гр. Поморие, 
ул. „Солна“ № 5. 

12. ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ  
НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА

Разглеждането на предложенията ще се проведе на 
12.04.2023г. от 14:00 часа в сградата на община Поморие, 
зала №2.

13. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН 
КОНКУРС, АКО ТАКЪВ СЕ НАЛОЖИ

Когато в определения срок е постъпило предложение само 
от един кандидат или подадените предложения не отговарят 
на предварително поставените условия, срокът за предаване 
на предложения за участие в конкурса може да се удължи 
до 30 дни по преценка на кмета на общината, за което се 
издава нарочна заповед.

УСЛОВИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
Всички участници в конкурса следва задължително да 

отговарят на следните изисквания:
1. имотът-публична общинска собственост да се използва 

за медико-диагностична лаборатория, в която ще могат да 
се обучават студенти и стажанти от Университет „Професор 
Д-р Асен Златаров“ – Бургас;

2. лабораторията да е акредитирана от Министерството 
на здравеопазването за обучение на студенти по медицина 
и лекари специализанти по специалностите: клинична 
лаборатория, микробиология, вирусология, имунология, 
имунохематология, паразитология и клинична патология;

3. лабораторията да разполага с квалифициран персонал 
– лекар и медицински лаборанти, както и апаратура за осигу-
ряване на 24-часово дежурство и лабораторно обслужване, 
както на пациенти от МБАЛ, така и на пациенти на Центъра 
за Спешна помощ;

4. лабораторията да има сключен договор с РЗОК – Бургас 
за клинична лаборатория, микробиология, вирусология, 
имунология, имунохематология, паразитология и клинична 
патология;

5. лабораторията да участва във Външен контрол на ка-
чеството – НСВОК и да притежава съответните сертификати 
по клинична лаборатория с адрес на лечебното заведение, 
където се осъществява дейността, микробиология, вирусо-
логия и имунология.

Към предложението за участие се прилагат документи, 
доказващи наличието на посочените условия, както следва:

- за доказване на условието по т. 2 - заповед на основание 
чл. 91, ал. 6 и 10 от Закона за лечебните заведения и чл. 
17, ал. 1, 4 и 5 от Наредба № 8 от 2019г. за изискванията 
към лечебните заведения, които извършват обучение на 
студенти и специализанти, издадена от Министерство на 
здравеопазването;

- за доказване на условието по т. 5 - съответните серти-
фикати по клинична лаборатория;

- за условията по т. 3 и т. 4 участниците подават изрична 
декларация, в която посочват наличието на изисканите 
условия, като към нея прилагат и други относими документи, 
с които разполагат.

В случай, че някой от участниците не отговаря на което и 
да е от задължителните условия, посочени по-горе, същият 
се отстранява от участие в конкурса.

Участниците в конкурса задължително представят след-
ните документи:

1.заявления за участие по образец;
2.изрично пълномощно за участие в търга или конкурса, 

с нотариална заверка на
подписа, когато се участва чрез пълномощник;
3.документ за закупена конкурсна документация;
4.документ за внесен депозит;
5. декларация за съхранение и обработка на личните данни;
6. декларация за оглед на обекта;
7. декларация- съгласие с проекта на договора;
8. декларация, че участникът отговаря на задължителните 

изисквания, посочени в Раздел II: Условия към кандидатите 
за участие;

9. други документи, доказващи изпълнението на задъл-
жителните изисквания, посочени в Раздел II: Условия към 
кандидатите за участие.

Съответните документи на чужд език трябва да бъдат 
легализирани по установения ред.

II. УТВЪРЖДАВАМ конкурсна документация, изготвена 
на основание чл. 85, ал. 1 от Наредба №1 за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
съдържаща следните приложения:

Приложение № 1 - Заявление за участие по образец;
Приложение № 2 - Декларация за съхранение и обработка 

на личните данни;
Приложение № 3 - Декларация за оглед на обекта;
Приложение № 4 - Декларация съгласие с проекта на 

договора за наем;
Приложение № 5 - Декларация, че участникът отговаря на 

задължителните изисквания, посочени в Раздел II: Условия 
към кандидатите за участие;

Приложение № 6 - Проект на договор за наем;
Приложение № 7 - Заповед на Кмета на община Поморие;
Приложение № 8 - Акт за публична общинска собственост 

№ 6135/09.05.2017г., вписан под № 148, том 3, дв. вх. рег. № 
914 от 17.05.2017г. в Служба по вписванията - гр. Поморие;

Приложение № 9 - Скица № 15-855919-03.08.2021г., 
издадена от СГКК - гр. Бургас.

III. На основание чл. 86, ал. 2 от Наредба №1 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, КОНКУРСЪТ ДА СЕ ОПОВЕСТИ поне в един 
местен ежедневник, информационното табло и на интернет 
страницата на община Поморие, най-малко 15 дни преди 
датата за провеждането на конкурса.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен 
съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването º.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА
За справки отдел „Общинска собственост, транспорт и 

управление на проекти“q Община Поморие, тел: 0596 2 58 45

В последния мач бургазлии победиха с 3:0 „Борислав“ (Първомай)
ФОТО: ФК „ЧЕРНОМОРЕЦ“ (БУРГАС)

Футболисти-
те на тре-

ньора Веселин 
Великов ще 
искат да го 

зарадват 
с победа за 

миналия преди 
дни рожден ден 
на наставника
ФОТО: ФК „ЧЕРНОМО-

РЕЦ“ (БУРГАС)



ЖАКЛИН НОТЕВА

Тони Димитрова споде-
ли новата си песен „Ок-
томври“. Светослав Лобошки 
написва музиката по текст 
на бургаската поетеса 
Радосвета Аврамова. Най-
обичаната бургаска певица 
разказа и интересната 
история за „раждането“ 
на песента.

„Мили мои, имате ли 
няколко минутки? Преди 
доста време прочетох 

едно стихотворение – 
нежно, дъждовно, малко 
тъжно, но много мое като 
душевен пейзаж! Беше 
подписано с името Caribiana. 
Нищо не знаех за нея и 
когато Светльо Лобошки 
облече в музика красивите 
ѝ думи, споделих на мой 
близък човек, че издирвам 
поетесата! Не е за вярване, 
но се оказа, че той я позна-
ва, и че тя е от Бургас! 
Радосвета Аврамова – 
Caribiana! Прекраснице, 

къде  си  била  досега?  
Щастлива съм да пред-
ставя новата си песен  
„Октомври“! Свето-
слав Лобошки, ти 
си  безценен! 
Caribiana, Гос-
под е съ-
бирач!“, 
написа 
в соци-
алните 
мрежи 
Дими-
трова.

Тя благодари на БГ Радио, 
че дават криле на пес- 
ните ѝ. 

„А „Октомври” и 
още много дру-

ги ще изпея 
на 10.06. в 
Зала 1 на 
НДК, в моя 
концерт, 

който  
нарекох 

„Обич“!“, 
завършва 
певицата.
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Кметът на Приморско д-р Димитър 
Германов празнува 60 години 

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР

Със стилно тържество и 
отбрани гости кметът на 
Приморско д-р Димитър 
Германов отпразнува 60-го-
дишнина в първия ден на 
пролетта.

На поканата откликнаха 
почти всички негови колеги 
– кметове от област Бургас, 
шефове на държавни инсти-
туции, с които Общината 
работи, а той е намерил в 
тяхно лице приятели и съ-
мишленици. Васил Едрев, Иван 
Алексиев, д-р Георги Кенов, 
Илиян Янчев, Жельо Вардун-
ски бяха сред гостите. 

Германов става кмет на 48 
години, когато на местните 
избори през 2011 година пече-
ли изборите срещу Димитър 
Димитров. Политическата 
си кариера започва като кмет 
на село Ясна поляна, а преди 
това работи в Областната 
структура на БАБХ.

Германов вече 12 години 
успешно управлява морската 
община, а зад тези години 
стоят много спечелени бит-
ки в името на Приморско.

„Като чуеш 60 години – 
звучи страшно и в първия 
момент си задаваш въпроса: 
„Как така?“, но това е живо-

тът. Колкото той е по-ди-
намичен и активен, повече 
изпълнен със съдържание, 
толкова по-неусетно минават 
годините. За мен лично не са 
толкова много, но са много 
опит и борби“, казва той.

Няма как да не се погледне 
назад и в перспектива. 12 го-
дини в управлението винаги 
е било динамично, като ди-
ректор на Областната ди-
рекция на БАБХ е трябвало 
да се справи с епидемията от 
шап по животните. „Успяхме 
да прекъснем един процес и да 
не допуснем да навлезе към 
Европа. Работата като кмет 
на община е сериозна и ком-
плексна, това не е икономи-
ческа структура. Важното е 
обаче да запазиш човешкото 
и да не се вземеш на сериозно, 
казва сега от позицията на 60 
години и 12 на върха на адми-
нистрацията. Аз съм безкрай-
но щастлив човек, защото 
имам прекрасно семейство“, 
категоричен е. 

А като своя спечелена 
битка откроява изграждане-
то на музей в Приморско, 
което променя облика на 
града и брегоукрепването на 
Северния плаж и това в Китен.

Още спечелени битки и 
нови хоризонти му пожела-
ваме ние!

Наздравица. Покани приятели и съмишленици на тържество

Тони Димитрова посвети нова песен на октомври

Кметът на Поморие Иван Алексиев със специално послание, 
което носи със себе си подаръкът – плакет на Свети Георги 
– символ на храбростта ФОТО: ЧЕРНОМОРСКИ ФАР

Казвам се Октомври и съм тъжна,
есента съм някак по душа, 
правя облаците страшно многодъждни, 
после сядам на небето и мълча. 

Късам жълтите листа с ръце от вятър, 
просто няма маргаритки, а пък днес 
много ми се иска да узная 
той обича ли ме, или не. 

Тук-таме закачам малко слънце 
вместо пръстен или обеци, 
хладно ми е сякаш на разсъмване 
и покривам раменете си с мъгли. 

Казвам се Октомври и съм тъжна, 
влюбена до лудост във април, 
няма как сезонно да се свържем, 
извинете ме, ще заваля!

Кметът на Малко Търново Илиян Янчев пристигна с худо-
жествен естетски дар – картина  ФОТО: ЧЕРНОМОРСКИ ФАР

Кметът на Айтос Васил Едрев също подари картина на 
рожденика   ФОТО: ЧЕРНОМОРСКИ ФАР

Двигателят на конкурса „Атлиманска огърлица“ Златка 
Ставрева с прочувствен поздравителен адрес развълнува 
Димитър Германов ФОТО: ЧЕРНОМОРСКИ ФАР

Кметът на Камено Жельо Вардунски също пристигна на 
тържеството ФОТО: ЧЕРНОМОРСКИ ФАР

Старши комисар Калоян Калоянов, шефката на Областна 
дирекция Земеделие – Лидия Станкова бяха част от офици-
алните гости на партито ФОТО: ЧЕРНОМОРСКИ ФАР
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