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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 1 милион лева за електромобили в администрацията 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3877 
 

  
 

Текст: 1 млн. лв. ще бъдат заделени от Националния доверителен екофонд за частично субсидиране при 
купуването на електро- и хибридни автомобили и екобусове от държавната и общинската 
администрация. Това обяви на брифинг в Бургас министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева. По този начин администрацията ще даде пример колко е важно да използваме екологично 
чисти автомобили, за да се справим със замърсяването на въздуха, подчерта министърът. 
Заложените за 2016 г. средства по линия на Националния доверителен еко фонд са 15 млн. лв. – 14 млн. 
лв. от тях са за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински и държавни сгради. 
Останалите 1 млн. лв. са за купуването на електромобили. Програмата за еко автомобили ще започне в 
началото на 2016 г. 
Средствата в Националния доверителен екфонд са постъпили от търговията с парникови газове. 
Бургаската администрация е готова да кандидатства за два  еко автомобила. „Сега в града на две места 
може да се зареждат електромобили. Нашата амбиция е да изградим още 3-4 подобни станции“, каза 
кметът Димитър Николов. 
„Поздравявам община Бургас за успешното приключване на реновирането на шестте детски градини, 
финансирани по Национална схема за зелени инвестиции, в които се въведоха мерки за енергийна 
ефективност за над 1 млн. лв. Две бургаски училища – „П. Р. Славейков“ и Търговската гимназия, също 
бяха санирани по проекта на обща стойност 410 000 лв., 350 000 от които по НДЕФ“, заяви министър 
Василева. Общината е кандидатствала за още две училища и три лечебни заведения. 
Ивелина Василева добави, че със средства от търговия с вредни емисии и парникови газове са въведени 
мерки за енергийна ефективност в общо 90 обществени сгради в цялата страна: 37 училища, 30 детски 
градини, 2 университета, 7 медицински заведения, 10 – спортни, културни и социални центрове и само 4 
административни сгради, всички те на обща стойност 29 млн. лв. 
Изпълнените ремонтни дейности по Националната схема за зелени инвестиции водят до намаляване на 
енергопотреблението в публичните обекти и съответно към намаляване на емисиите на парникови газове 
– общо за програмата 488 738 тона СО2. 
Министър Василева сравни това с емисиите, които биха се отделили при изминаването на 1 698 551 010 
км за един средностатистически автомобил или от консумацията на електричество за една година на 60 
987 домакинства. Общо годишните спестявания от разходите за ток и отопление на сградите от цялата 
програма са почти 5 млн. лв. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зам.-министър Бойко Малинов прие протестиращи еколози 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3878 
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Текст: Днес се проведе среща между заместник-министъра на околната среда и водите Бойко Малинов и 
представители на коалиция „За да остане природа в България“. Темата на срещата беше обсъждане на 
исканията на екокоалицията, предмет на предстоящия протест. На срещата присъстваха още директорът 
на Дирекция „Национална служба за защита на природата“ Мирослав Калугеров, началникът на отдел 
„Защитени територии“ Димитър Стоев и Борислав Бечев, държавен експерт в същия отдел. От страна на 
„За да остане природа в България“ присъстваха Тома Белев, Любомир Костадинов, Стефан Аврамов и 
Андрей Ралев. 
Целта на срещата бе да се разясни, че съгласно процедурата, изрично регламентирана в наредбата, 
плановете за управление на НП „Пирин“, НП „Рила“ и ПП „Витоша“ са в процес на оценка на 
целесъобразността на неотразените бележки, постъпили в хода на обществените обсъждания.  По 
процедура, в случай че от страна на МОСВ бъдат установени пропуски и несъответствия спрямо заданията 
за разработването на плановете и нормативната уредба, те ще бъдат върнати за преработване, съобразно 
указанията на ведомството. 
Представителите на коалицията „За да остане природа в България“ потвърдиха, че във връзка с 
констатираните през предходните седмици нарушения в Природен парк „Витоша“, МОСВ и неговите 
структури са реагирали правилно и адекватно, в съответствие със своите правомощия и нормативната 
уредба. 
 
 
 
Източник: velikotarnovo.utre.bg 
 

Заглавие: РИОСВ предаде над 10 кг отпадъци 
Предстои предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
 

Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2015/11/25/348450-riosv_predade_nad_10_kg_otpadutsi 
 

   
 

Текст: 150 кг. хартия, 10 кг. тонер касети и 10 кг. батерии събраха от началото на годината служители на 
РОСВ- Велико Търново. Събраните отпадъци са предадени на лицензирани фирми. Предадени са още 10 
броя луминесцентни лампи по време на кампанията на община Велико Търново за събиране на опасни 
отпадъци през юни. 
Експертите събират пластмасови бутилки, които се изхвърлят в разположените до сградата съдове за 
разделно събиране на отпадъци. От месец май служителите събират още капачки, с което ще 
подпомогнат успешното реализиране на националната кампания “Капачки в действие“. 
Предстои предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – компютри, 
принтери, монитори, генерирани от дейността на администрацията през последните години. 
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Офис НАП Враца събра над 2,5 тона употребявана хартия за рециклиране 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1531434 
 

   
 

Текст: От началото на годината офис Враца събра и предаде близо 550 кг хартия за рециклиране. 
Инициативата за разделно събиране на употребявана хартия стартира в ЦУ на НАП от 2011 година, а 
мотото е „Всеки лист хартия е глътка въздух, не го изхвърляйте!". От 2012 година се включиха и офисите 
на НАП в цялата страна. За тези четири години офис Враца събра над 2,5 тона употребявана хартия. 
Целта на кампанията е да се събира разделно хартията и да се предава за рециклиране, вместо да бъде 
изхвърляна. Инициативата има за цел и да стимулира ежедневното използване на по-малко количество 
хартия. 
Хартиените отпадъци се събират в специални контейнери, които са изработени също от рециклирана 
хартия. Те са обозначени със създадени за кампанията стикери и са поставени по всички етажи на 
сградата на офиса. 
Много добра практика е през последните години в приходната агенция използването на вътрешна 
електронна система за документооборот, което спестява хартията за кореспонденция между отделните 
звена. Част от инициативата е и насърчаване на електронната комуникация с клиентите на НАП, чрез 
непрекъснато усъвършенстване и разширяване на електронните услуги. 
  
 
Източник: forthenature.org 
 

Заглавие: Предстои ни седмица изпълнена с граждански дейности за опазване на околната среда в 
цялата страна! 
 

Линк: http://forthenature.org/uchastie-za-prirodata/44 
 

   
 

Текст: Освен големия природозащитен протест за опазване на защитените територии, който Коалиция 
„За да Остане Природа“ организира в София, Пловдив и Русе на 26 ноември 
https://www.facebook.com/events/491056977731129/ през цялата настояща седмица глас надигат по 
значими за местните общности екологични проблеми още и в Пловдив и Стара Загора. 
На 26.11.15 от 18 часа с безплатна прожекция на разтърсващия филм с участието на Джеръми Айрънс 
„Бунище земя“ и последваща дискусия между граждани и държавни и общински служители, 
Старозагорци ще започнат тяхната кампания за превръщането на град Стара Загора в град с „нулеви 
Отпадъци“. Тя ще се проведе в хотел Верея, зала 2. Филмът "Бунище Земя" ще ни накара да се замислим 

https://www.facebook.com/events/491056977731129/
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какво се случва с нашите отпадъци, когато ги изхвърлим и колко е важно да бъдем по-отговорни към 
боклуците, които създаваме. Пътувайки по света - от Исландия до Индонезия - кинозвездата Джеръми 
Айрънс разговаря с учени, политици и обикновени хора, върху чието здраве и ежедневие отпадъците са 
оказали сериозно отрицателно влияние. Режисьор и сценарист на филма е Кандида Брейди.  
Поради засиления обществен интерес това е втората прожекция на филма в града. Този път гражданите 
са изпратили специални покани до служители на общината и регионалните институции, от които зависи 
управлението на отпадъците. "Надяваме се да можем да поговорим и за отпадъците като наша 
отговорност - какво може да направи всеки от нас да намали своите отпадъци, как можем да ги събираме 
разделно и предаваме за рециклиране, как да компостираме, също и как гражданите и 
неправителствените организации могат да подпомогнат усилията на община Стара Загора за по-
ефективни политики за разделно събиране и управление на отпадъците. Очакваме и общината да поеме 
активно задълженията си по закон и да задейства реалното разделно събиране на битовите отпадъци.", 
сподели Цвета Христова - Богданова от Гражданска инициатива "Ракитница - Арнаутито".  
В Пловдив граждански групи също ще проведат информационна акция на 28 ноември 2015, с цел да 
предупредят хората какво предстои да се случи и каква съдба грози най-големия парк в Пловдив. Акцията 
е под надслов „Да спасим парк „Отдих и Култура“ и е организирана от местна активна група. Гражданите 
алармират, че всички действия на общината по проектиране и планиране на дублиращия гребен канал са 
незаконосъобразни. Те припомнят и че Върховният административен съд също постановява поредно 
съдебно решение, с което обявява действията на Община Пловдив и Регионалната инспекция за околната 
среда и водите (РИОСВ) относно проектирането и изграждането на новата зоологическа градина за 
незаконни. Въпреки това сечта на дървета вече е започнала за строеж на зоологическа градина.  
От Гражданската инициатива за опазване на пловдивските паркове са твърдо решени да продължат 
активните си действия за спасяване на зелената система на Пловдив чрез съдебни дела и гражданска 
активност до окончателен отказ на общината да изгради обектите.  
Информационните събития в Пловдив и Стара Загора се организират с помощта на проект „Участие за 
природа”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска 
фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско 
действие „Блулинк“. 
 
 
Източник: dobrich.topnovini.bg 
 

Заглавие: Йордан Йорданов оглави сдружението "Регионално управление на отпадъците - Добрич" 
 

Линк: http://dobrich.topnovini.bg/node/642358 
 

   
 

Текст: На общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ е взето 
решение неговият нов председател да е кметът на Добрич Йордан Йорданов. Досега този пост се 
заемаше от предшественичката му Детелина Николова. 
Срокът, за който Йорданов ще бъде председател на регионалното сдружение, съвпада с мандата му на 
кмет. 
На събранието е представена информация по изпълнение на проекта за изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Добрич. 
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Взето е решение за подписване на допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова 
помощ, във връзка с удължаване на срокове за изпълнение на дейностите по проекта, финансиран от 
оперативна програма „Околна среда“. 
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Добрич” по Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013г.” е подписан нa 14 декември 2012 г. Проектът включва изграждане на регионално депо за 
отпадъци, довеждаща инфраструктура и  две претоварни станции – в Тервел и Балчик. Общата стойност 
на проекта е 37 728 964, 19 лв. Претоварната станция за отпадъци в Балчик обслужва общините Балчик, 
Каварна и Шабла, като площадката е разположена на около 6 км от Балчик. Капацитетът на линията за 
сепариране е около 12 000 тона отпадъци на година. Претоварната станция за отпадъци в Тервел 
обслужва общините Тервел и Никола Козлево. Годишно ще се третират около 4 500 тона отпадъци. 
 
 
Източник: inews.bg 
 

Заглавие: Василева: 15 системи за управление на отпадъците заменят 85 стари сметища 
90 млн. лв. по новата екопрограма са предвидени за рекултивиране на 37 депа 
 

Линк: http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-
15-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0_l.a_c.460_i.488256.html 
 

   
 

Текст: От началото на годината са затворени 54 стари сметища, още 19 стари депа ще бъдат закрити в 
оставащия месец на 2015 г. С окончателното довършване на още 4 нови регионални системи за 
управление на отпадъците, страната ще затвори общо 85 стари сметища. Това съобщи пред bTV 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
Към момента няма финансови санкции от страна на Европейската комисия за страната, каза тя. И увери, 
че правителството се бори такива да не бъдат налагани. 
830 млн. лв. от Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2007-2013 г. са инвестирани тази година в 
изграждането на 13 нови регионални системи за отпадъци и така общият им брой на територията на 
страната ще достигне 15. До края на годината ще бъдат завършени още 4 системи за отпадъци, отчете 
екоминистърът. 
Василева уточни, че новите модерни съоръжения ще обслужват боклука на около 4 млн. души население 
от 104 общини в страната. 
"Незаконното сметище край Пазарджик е язва, която категорично трябва да бъде премахната", отсече тя. 
И призна, че то не се поддържа добре и не съответства на екологичното законодателство. "Такъв тип 
сметища замърсяват почвите, водите и въздуха", констатира екоминистърът. 
"Дълги години общината подготвяше проект, имаше забавяне, приключиха с подготовката на 
техническата документация. Ние осигурихме финансиране и вече стартира изграждането на новата 
регионална система за управление на отпадъците”, обясни Василева. И допълни, че когато и там бъде 
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изградена регионалната система, ще бъдат затворени общо 9 стари бунища, освен голямото 
пазарджишко сметище и в още 8 общини. 
В Стара Загора съоръжението е в много напреднала фаза. За него са отделени близо 50 млн. лв. по ОПОС, 
като в сдружението по изграждането на системата са се включили 12 общини, каза още Ивелина 
Василева. 
 
 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Храмовете и манастирите няма да плащат такса "смет" 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/319302-
%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B8-
%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82.html 
 

   
 

Текст: Храмовете, молитвените домове и манастирите се освобождават от плащането на такса за битови 
отпадъци при условие, че имотът не се ползва със стопанска цел, която не е свързана с пряката им 
богослужебна дейност. Това гласуваха депутатите с окончателните промени в данъчни закони. 
Гласувано бе и сградите със сертификат за енергийна ефективност, финансирани с публични средства, да 
не бъдат освобождавани от имотен данък. 
Отпадат и станалите известни като данък "градина" и данък "уикенд" разпоредби в Закона за 
корпоративното подоходно облагане. Данък "градина" предвиждаше от догодина собствениците на 
поземлени имоти, които се намират в строителните граници на населените места и са със статут на 
земеделска земя, чието предназначение не е променено, да плащат имотен данък. 
Също така няма да се декларират автомобилите и недвижимите имоти над 5 хил. лева, ако се използват 
едновременно за лични и служебни цели при възстановяване на ДДС. 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Нова криза с боклука в Перник 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-sofiya/nova-kriza-s-bokluka-v-pernik 
 

   
 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-sofiya/nova-kriza-s-bokluka-v-pernik


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 8  

  

Текст:  Нова криза с боклука има в пернишките села Рударци, Кладница и Драгичево. От месец броят на 
кофите за боклук рязко е намален. Така отпадъците, които не се побират в тях, са образували 
нерегламентирани сметища. 
Празни кофи за боклук и сметища около тях – това е гледката, която заварваме при пристигането си в 
Драгичево. Оказва се, че отпадъците от кофите се събират веднъж седмично, но целият боклук, събран 
около тях, остава. И така вече месец. 
“Не е събирано сигурно от изборите едрото. Иначе кофите ги изхвърлят”, обяснява Вергил Стоянчев, 
жител на с. Драгичево. 
Точно след изборите броят на контейнерите на местата, определени за тях, е намален значително. Там, 
където е имало 6 или 8, сега вече са 2. И тези два контейнера са не за една улица, а поне десетина. В тези 
села индивидуални кофи за боклук имат само къщите, които са разположени по основния път. Всички 
останали са на общи контейнери. 
Потърсихме община Перник, за да разберем каква е причината. Тяхното обяснение е, че от 1 ноември е 
сменена фирмата, която се занимава с чистотата на Перник и околните кметства. Обяснението на новия 
кмет Вяра Церовска е, че “преходът от едната към другата фирма” е довело “до натрупване на сметища”. 
Новата фирма е консорциум “Комунал Перник”. От общината твърдят, че новият договор гарантира по-
добро почистване на града и 25-те села от общината. 
“Сметосъбирането и сметоизвозването е на тон, докато при старата почистваща фирма беше на брой съд. 
Така че при новия договор самата сметосъбираща фирма има интерес да събира по-големи количества 
отпадъци – битови и останалите видове”, обяснява Вяра Церовска. 
В момента фирмата разполага свои съдове за отпадъци по 50 на седмица. Те трябва да достигнат 2400 
броя за общината. 
“Договорът, който е сключен с новата фирма, е със срок на действие 5 години и е за 17 милиона”, 
пояснява кметицата. 
Общината уверява, че има механизми за контрол на качеството на работата, но разчита и на контрола на 
хората, които са потърпевши. Защото проблемът със сметосъбирането в Пернишко е стар. В момента 
общината дължи дължи 1.4 милиона лева на старата почистваща фирма, която през последните години 
беше превърнала граничещи със защитената територия “Студена” села в мини сметища. И всичко това, 
заради неизплатените пари – в знак на протест. 
Преди година изпълняващият длъжността кмет Иван Иванов обяви, че общината е в технически фалит, 
защото 6 милиона лева от сметките й са запорирани заради задължения към различни фирми. 
Днес община Перник вече е натрупала близо 12 милиона задължения към компаниите, с които работи. 
Новият кмет обещава да плати. 
Дотогава дано разпилените боклуци не затрупат защитената територия и не заразят защитените видове 
животни в нея. А за жителите на  селата е важно това да стане преди да падне снегът, защото сега и 
пътищата около кофите са затрупани с боклук. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Апаши копаят 46 дупки в нива за кабел 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5134608 
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Текст:  Неизвестни апаши изкопали 46 последователни дупки в нива в местността Чукура край град 
Ветово, за да изтеглят около 900 м телефонен кабел. За кражбата алармирали от телекомуникационната 
компания, съобщиха от ОДМВР в Русе. При огледа полицаите се натъкнали на ями, дълбоки до метър. 
Щетите по оптичната връзка и съсипаните посеви за собственика на парцела се уточняват. Случаят се 
разследва от започналото досъдебно производство за кражба по чл. 195 от Наказателния кодекс. 
Това не е първото посегателство на телефонни кабели в Русенско. Апаши неколкократно атакуват извън 
населени места мрежата на телекомуникационен оператор досами пътя, като дори изтеглят насечения 
проводник с автомобили. Дръзките кражби стават посред бял ден. Плячката се пласира на черно по 
изкупвателни пунктове за черни и цветни метали. 
 
 
Източник: antenneair.eu 
 

Заглавие: Откраднаха 300 м. кабел от рудник „Трояново 1” 
 

Линк:http://www.antenneair.eu/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1
%85%D0%B0-300-%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%82-
%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%E2%80%9E%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%8
1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/11/2015/ 
 

   
 

Текст: На 24 ноември в РУ – Раднево се явил служител на рудник „Трояново 1”, който заявил, че за 
времето от 20 до 23 ноември неизвестен извършител, след като използвал режещ инструмент, извършил 
кражба на 300 метра кабел от участък в рудника. По случая е образувано досъдебно производство. 
На 24 ноември в 06,41ч., по път ІІ-57, от гр.Раднево към с.Ковачево, се е движел автобус “Кесеборер 
Сетра”, управляван от 54-годишния Ж.В. от гр.Стара Загора. На км.13+900 блъснал движещ се по пътното 
платно мъж, в резултат на което същият е починал. Към момента самоличността на лицето не е 
установена и се провеждат мероприятия за установяването ѝ. По случая е образувано досъдебно 
производство. 
 
 
Източник: news.bg 
 

Заглавие: За по-малко от два часа отмъкнали 200 м кабел в Бургаско 
 

Линк: http://news.bg/bulgaria/za-po-malko-ot-dva-chasa-otmaknali-200-m-kabel-v-burgasko.html 
 

   
 

http://www.antenneair.eu/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-300-%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%e2%80%9e%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%be/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0/11/2015/
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ6L3_0q3JAhXL1ywKHWClBPMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fnews.bg%2Fbulgaria%2Fza-po-malko-ot-dva-chasa-otmaknali-200-m-kabel-v-burgasko.html&usg=AFQjCNGg5G22ohWUS9UbyUwLOiRr2A6wkw&bvm=bv.108194040,d.bGg


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 10  

  

Текст: За по-малко от два часа крадци разкопали и откраднали над 200 м меден кабел на БТК в Бургас. 
Сигналът е получен на 25 ноември около 19:50 часа. 
Кражбата е близо до гробищния парк. "Специалистите" са действали между 17:00 до 18:50 часа. Работата 
по случая продължава от служители на Пето Районно управление – Бургас. 
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