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4 Променят наредба - лекарствата
с изтекъл срок на годност не са опасни
отпадъци, изхвърлят се като битовите
4 В Бургас ги връщаме в специални
пунктове, ако няма такива – в общите,
но обезопасени

Magenta

Във всяко домакинство
ще се намерят хапчета –
ползвани някога и без никаква опция да ни свършат
отново работа. Просто защото срокът им на годност
отдавна е изтекъл. Какво
да ги правим е въпросът,
който сигурно сте си задавали. Дали е разрешено да
ги изхвърлим в контейнера? А редно ли е да ги изсипем в тоалетната? Или
пък трябваше да ги върнем
в аптеката? Кое е правилно, безопасно и разрешено
от закона?
Оказва се, че досега
действащата наредба по
въпроса не е пипана от 18
години. И се актуализира в
момента. Според промените лекарствата, купени за
лична употреба, официално не се водят опасен отпадък и като такива могат
да се изхвърлят така, както битовите.
Според
Любима
Бургазлиева - председател
на Регионалната фармацевтична колегия в Бургас,
лекарствата никога не са
били третирани като опасни отпадъци. „Повече от
90% от лекарствата се излъчват непроменени от организма. За тези с изтекъл

Един от пунктовете в "Меден рудник"
срок на годност не е имало
нормативни документи, които да регламентират специален ред на изхвърляне
или унищожаване“, коментира Бургазлиева. С ремонта на остарялата наредба
всъщност този въпрос добива по-ясни очертания.
Всъщност повечето хора
смятат, че е нарушение, ако
метнем старите лекарства в
контейнера. Ясно е, че и аптеката не е вариант - няма
как там да ни взимат обратно старите илачи. Така
че досега всеки се спасяваше, както намери за добре. Е, сега вече може да не

ОБЯВА
Управителният съвет на СНЦ „Пенсионерски клуб
Св.Николай Чудотворец“ – Бургас, със седалище и адрес
на управление: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.89, вх.Б – партер, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо
събрание на членовете на 14.04.2018 г. от 10.00 часа в помещението на Сдружението в гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.89,
вх.Б – партер, при следния дневен ред: 1.Годишен отчет
за 2017 г.; 2.Промени в състава на Управителния съвет;
3.Избор на Ревизионна комисия; 4.Разни.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ,
събранието ще се проведе на 14.04.2018 г. от 11.00
часа.
ОБЯВА
Десислава Жорова Недялкова уведомява заинтересованите относно инвестиционното си намерение за строеж: лятна кухня в ПИ 37023.501.622 по КК на гр.Китен,
община Приморско.

треперим като ги хвърляме
в контейнера. Но пак има
едно ако... И то е свързано
с клошарите, които обстойно преравят кофите за боклук по няколко пъти на ден.
Попадайки в ръцете им, старите, уж безопасни лекарства, могат да станат опасни. Има дори злоупотреби,
за които ни е трудно да повярваме – от кофите лекарства в цели, запазени опаковки отиват право на битаци и сергии. Там нерегламентираната им продажба
вече може да е много, много опасна.
Заради тези рискове в

Местоположение на мобилни центрове за разделно
събиране на територията на Община Бургас

ОБЯВЛЕНИЕ
№ РД-12-17/12.03.2018г.

1

жк „Меден рудник" , зона „Б“ , кв.24 – срещу
бл.69, влизане от ул. „Въстаническа“ от дясно,
срещу битака

2

жк „Меден рудник" , зона „В“ , кв.34 – срещу
третата секция на бл.77, на паркинга

3

жк „Меден рудник" , зона „А“ , кв.16 – между
бл.38 и 34, пред тото пункта, срещу „Лидъл“

4

жк „Меден рудник" , зона „Б“, кв.22а – срещу
спортната площадка до бл.

5

жк „Меден рудник" , зона „Б“ , кв.37 – между
бл. 84 и 85

6

жк „Лазур", кв. 26 – до трафопоста до бл. 41

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

7

жк „Изгрев", кв.18 – между бл.66/65

8

ЗДГЧ кв.139 – площадка зад бл.70 , между
„Шейново“ и „Самуил“

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 58, и Приложение №3 от
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Царево, приета от Общински съвет – Царево, отправям настоящата покана до местната общност – всички граждани, обществени организации и
юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на Община Царево на обществено обсъждане на предложение за
поемане на дългосрочен дълг от Община Царево, при следните параметри:
 Размер на дълга – до 7 /седем/ милиона лева.
 Валута на дълга - лева
 Цел: 1. Рефинансиране на съществуващ дълг;
2. Финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност:
 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет чрез банков кредит или емисия на общински облигации.
 Срок на дълга – 15 години с 2 години гратисен период.
 Начин на погасяване на главницата – на годишни вноски след изтичане на
гратисния период.
 Начин на обезпечение на кредита – залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и
бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община
Царево, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на Община Царево съгласно чл.52, ал.1,
т.1, б.“б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка
на Община Царево.
Други условия – без такси и комисиони по дълга.
Обсъждането ще се проведе на 20.03.2018г. от 14:00 часа в Заседателната зала
в сградата на Община Царево.
Георги Лапчев
Кмет на община Царево

9

ЦГЧ , кв. 172 – зад бл.104, срещу защитеното жилище

10

ЗЦГЧ кв.38 , срещу хотел „Вега“, в края на
„Фердинандова“ до „Мария Луиза“

11

жк „Братя Миладинови" , кв. 23- зад блока на
„Трапезица“, зад бл.56

12

жк „Братя Миладинови", между училище „Васил
Априлов“ и блок „Народен юмрук“

13

жк „Зорница" на гърба на спортна зала „Бойчо
Брънзов", с/у бл.38

14

кв. „Сарафово“ - кв.42 кръстовище ул. „Ангел
Димитров" и ул. „Ремсова", до трафопоста

Общинска администрация гр. Царево, на основание чл.124б,
ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че със
Заповед №РД-01-89/07.03.2018г. на Кмета на Община
Царево, е допуснато изработване на проект за изменение на
ПУП-ПЗ, засягащ ПИ 00878.501.183, кв.13 по КК на гр. Ахтопол,
Община Царево, Област Бургас, с цел смяна на отреждането
на имота от „за обществено хранене“ в „за жилищно строителство“, както и обособяване на застроително петно в имота.
Проектът се съхранява в Дирекция “Устройство на територията” и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко
време на работния ден.
Общинска администрация
Любима Бургазлиева

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

15

жк „Зорница", до подлеза срещу бл. 20

16

жк „Изгрев", срещу бл. 32, до трафопоста

17

жк „Славейков", между ПТТС 8005 и бл. 8

18
19

жк „Меден рудник" , зона „А“, на паркинга срещу ОУ „Елин Пелин"
жк „Лазур", до бл. 1.
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5

от старите хапчета?

Специалист с опит в детската урология се
върна да работи в Бургас

Д-р Мая Катрафилова
приема пациенти в
Медицинския център
на УМБАЛ - Бургас

1. Данни за възложителя:
Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, с административен адрес в гр.Бургас, ул.”Перущица”№67, тел. (056) 813-205, факс
(056) 813-200, e-mail: riosvbs@unacs.bg, лице за контакти: юрисконсулт
Милена Михалева, тел: (056) 813-205.
2. Предмет на дейността „Разходка с лодка по река Ропотамо в Резерват „Ропотамо”, област Бургас.
Туристическа дейност „Разходка с лодка по река Ропотамо в Резерват
„Ропотамо” за развлекателни и образователни мероприятия по маршрут
от пристана край моста в местността „Калдаръм гечит“ на река Ропотамо, до устието и обратно.
3. Място и срок за изпълнение на дейността.
3.1. Място за изпълнение на дейността - Резерват „Ропотамо“, землище на гр. Приморско, област Бургас, Република България.
3.2. Срок за изпълнение на дейността - пет години, считано от датата
на сключване на договора.
4. Изисквания към участниците /или техните подизпълнители:
4.1. Участникът трябва да няма изискуеми парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или изискуеми задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентен орган
е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;
4.2. Участникът трябва да не е обявен в несъстоятелност или да се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;
4.3. Участникът трябва да не се намира в производство по ликвидация;
4.4. Участникът трябва да не е лишен от право да осъществява търговска дейност;
4.5. Участникът трябва да притежава собствени плавателни съдове, които отговарят на посочените изисквания в документацията, регистрирани
по съответния ред в Изпълнителна агенция „Морска администрация”;
4.6. Участникът трябва да представи заверено копие на документ за
собственост на плавателните средства, с които ще осигурява туристическата услуга, предмет на настоящата процедура;
4.7. Участникът трябва да представи заверени копия на всички необходими сертификати за безопасност и лицензи, удостоверяващи право на
осъществяване на превоз на хора по вода;
4.8. Участникът трябва да представи заверено копие на свидетелство
за регистрация на плавателните съдове;
4.9. Участникът трябва да представи необходимите удостоверения за
правоспособност за членовете на екипажа за оферирания плавателен съд.
Към офертата си участникът представя подписан от него поименен списък на екипажа по длъжности и съответстващата му актуална компетентност за срока на услугата;
4.10. Участникът трябва да представи общо ценово предложение за периода на изпълнение с включен ДДС.
5. Начална конкурсна цена на туристическата дейност за целия период на договора и размер на гаранцията за участие:
5.1. Начална конкурсна цена на туристическата дейност за целия период
на договора 335000(триста тридесет и пет хиляди лева) с включен ДДС.
5.2. Размер на гаранцията за участие - 16750.00 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) с включен ДДС, преведена по сметка
на РИОСВ - Бургас, IBAN: BG19SOMB91303337007401, „Общинска Банка“ АД, клон-Бургас,титуляр Регионална инспекция по околната среда и
водите – Бургас.
6. Критерий за оценка на предложенията
- оценяването и класирането на допуснатите предложения, получени от
кандидатите се извършва по критерий ”най-висока предложена цена“;
7. Срок, начин и място за получаване на документацията за участие в конкурса.
7.1. В срок до 8 (осем) календарни дни от деня на публикуване на поканата, документацията за участие може да бъде закупена и получена всеки работен ден от 14.00 ч. до 17.00 ч. в деловодството на РИОСВ-Бургас,
ул.”Перущица” №67, ет.3, срещу представен платежен документ.
7.2. Определям цена на конкурсната документация за участие в размер на 100.00 лева, преведена по сметка на РИОСВ - Бургас, IBAN:
BG28SOMB91303137007401, „Общинска Банка“ АД, клон-Бургас,титуляр
Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас или с платежна карта на „Едно гише“.
8. Срок и място за получаване на предложенията.
8.1. Предложенията се подават в срок от 15 календарни дни, считано от
датата на публикуване на поканата в местен вестник и на интернет страницата на РИОСВ-Бургас-http://riosvbs.com.
8.2. Предложенията се подават лично или от надлежно упълномощен от кандидата представител с нотариално заверено пълномощно в деловодството на РИОСВ-Бургас, находящо се на адрес: гр.Бургас,
ул.“Перущица”№67, ет.3, стая 307, до 17:30 часа на петнадесетия ден от
публикуване на поканата.
9. Срок на валидност на предложението:
Предложенията на участниците в конкурса следва да бъдат валидни 60
дни от датата на влизане в сила на решението за избор на изпълнител.
10. Място, дата и час на разглеждане на предложенията:
Получените предложения за участие ще бъдат разгледани от 14.00 часа
на 30.03.2018 г. Разглеждането на получените предложения ще се състои
в заседателната зала на РИОСВ-Бургас, находяща се на адрес: гр.Бургас,
ул.“Перущица“ №67, ет.3.
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след това, според вида на
лекарствените средства, се
изчоплят, счупват, изливат,
или се смесват с нещо друго, за да не пострадат други хора или животни при из-

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ С ПРЕДМЕТ „РАЗХОДКА С
ЛОДКА ПО РЕКА РОПОТАМО В РЕЗЕРВАТ „РОПОТАМО”

Yellow

ниха от общината.
Специалистите разясняват, че ако местните власти не са създали специален ред за събиране на старите лекарства, то алтернативата за тях е общият ред,
а именно стандартните контейнери. За да няма неприятни изненади, фармацевти
съветват предварително да
се извадят таблетките от
блистера или да се смесят
с някакъв битов отпадък –
като утайка от кафе например, и чак тогава да се изхвърлят в общия контейнер.
„Ако става дума за стар сироп, първо го излейте, ако
пък са ампули – предварително ги счупете с цел да
не попаднат при хора, които да злоупотребят с тях и
да пострадат“, коментират
още в аптеките.
Там имат специални указания как да процедират
с медикаментите с изтекъл срок на годност. „Те се
бракуват, плаща се ДДС на
брака, свалят се от наличност по определен ред и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Magenta

някои общини са приложили друг похват - разположили са специални мобилни станции за подобни недотам безопасни отпадъци. Бургас е сред тези градове.
19 са мобилните пунктове
с такова предназначение,
разкрити в рамките на града, съобщиха от Общината.
Шест от тях са в най-големия жилищен комплекс
„Меден рудник“, един - в
кв. „Сарафово“, останалите са пръснати в централна градска част и другите
комплекси. Освен лекарства с изтекъл срок на годност в Мобилните центрове за разделно събиране
на отпадъци, както всъщност официално се наричат
пунктовете, могат да се предават още батерии, акумулатори, тонер-касети, електрическо и електронно оборудване, луминесцентни и
живачни лампи, опаковки
от киселини и основи, флакони със сгъстени газове,
пържилна мазнина, обяс-

хвърлянето им“, обясняват
фармацевти.
Голямата част от изхвърляните битови отпадъци от
домакинствата, ако са правилно третирани, не представляват опасност за
здравето на човека и обкръжаващата го среда. Има
обаче един процент битови отпадъци, в чийто състав, количество или свойства се намират вещества,
които носят опасност на
човека и природата и те
се наричат опасни отпадъци, разясняват еколози.
Ако не бъдат обезвредени, могат сериозно да за-

Cyan

Cyan

Magenta

Yellow

Black

мърсят природата и да застрашат човешкото здраве.
„Конвенционалните лекарства изобщо не фигурират
в списъка на РИОСВ като
опасни отпадъци. Има обаче определени лекарства
като радиофармацевтиците, част от лекарствата за
лечение на онкоболни, биологичните продукти, които
са рискови. Но те и досега
са унищожавани по определен специален ред“, посочва Любима Бургазлиева.
Подобни специфични лекарства ще се връщат в болничните аптеки.

