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Георги РУСИНОВ

Бургаските съдилища няма да изли-
зат във ваканция. Това съобщиха от Ок-
ръжен съд – Бургас за „Черноморски 
фар“. 

„При нас делата в открити заседания 
ще продължат, тъй като нямаме конста-
тирани случаи на коронавирус в Бур-
гас“, обясниха от съда.

Това разбира се важи до промяна на 
обстоятелствата. 

Все пак заради ситуацията с болес-
тта и с цел ограничаване на разпрос-
транението му, справките по делата ще 
се правят по телефон или на електрон-
ната поща на съда.

От Апелативен съд – Бургас също съ-
общиха, че няма да прекратяват работа. 

Комисията за защита на потребите-
лите пък обяви, че във връзка с вирус-
ната инфекция COVID-19 и усложнената 
грипна обстановка в страната препо-
ръчва на гражданите да използват 
електронната форма за подаване на 
жалба или сигнал, достъпна на интер-
нет страницата на КЗП. 

От Комисията напомнят, че при необ-
ходимост от консултации може да се 
използва горещата линия на потребите-
ля 0700 111 22 или телефонът за търго-
вци *2211 .

От БЧК-Бургас обявиха, че преуста-
новяват провеждането на обучения, ра-
ботни срещи, семинари и други. Пре-
кратяват се и курсовете по първа доле-
карска помощ за кандидат водачи на 
МПС.
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Георги РУСИНОВ

От днес кондукторките в 
автобусите от градския 
транспорт ще са с маски. 
Това заяви пред „Черно-
морски фар“ управителят 
на „Бургасбус“ инж. Петко 
Драгнев. Община Бургас 
им е осигурила една пар-
тида  за еднократна упо-
треба.

„От четвъртък ще имаме 
и за многократна употре-
ба, които се изпират. Вся-
ка една от тях ще получи 
своя, за която да се грижи. 
Представям си го, че ще 
се носят най-вече в час-
пик, защото в останалото 
време, когато има по 10 
души в автобуса, няма 
смисъл“, поясни Драгнев.

Всяка вечер пък, когато 
автобусите се приберат в 
гаража, биват измивани, а 
отскоро и екип на Дезин-
фекциозна станция – Бур-
гас почиства всяко едно 
возило от градския транс-
порт. Те работят до полу-
нощ.

„На всяка начална стан-
ция има дежурна хигие-
нистка през деня. На тях 
са раздадени спиртови 
разтвори от Дезинфекци-
озната станция. С тях те 
забърсват дръжките, тръ-
бите и покрай прозорците, 

където най-често се хва-
щат хората. Това се прави 
между курсовете на авто-
бусите. Осигурили сме и 
дежурни всяка вечер да 
мият филтрите на автобу-
сите“, добави управителят 
на общинския превозвач.

По терминалите пък ра-
ботниците разполагат съ-
що с дезинфекциращи пре-
парати, с които почистват 
работните си места. 

„Същото се отнася за 
Транспортна къща и Ме-
ден рудник – Терминала, 
там, където има издаване 

Коронавирусът в България доведе до 
взимане на мерки за сигурност. На нацио-
нално ниво бе обявено, че всякакви култур-
ни събития се отлагат неизвестно напред 
във времето. Голяма част от тях може би из-
общо няма да се състоят. Театрали, соб-
ственици на кина и хора на културата пов-
дигат сериозно въпроса необходими ли са 
тези драконови мерки при едва няколко 
случая на заразата. Стана ясно, че дори и 
тези от Плевен и Габрово ще се проверяват 
отново. Това обаче са загубени средства за 
културата. Как ще оправдаят заплатите си 
театралните актьори? В Бургас вече започ-
наха отлаганията на събития. „София филм 
фест на морето“ е по-значимото от тях. До-
бра практика се оказа тази на театър „Въз-
раждане“ в София, където излъчват  онлайн 
спектакли. Във Варна също подеха инициа-
тивата. Така поне актьорите ще работят.

Забрани се и публиката на спортните ме-
роприятия. Не, че Бургас особено ще изгу-
би в това отношение, тъй като нито футбол-
ните, нито волейболните мачове са особе-
но посещаеми. Както се пошегува един 
приятел – спокойно може 50-те фена да бъ-
дат разпръснати по няколко души в сектор, 
без опасност от зараза. Със сигурност оба-
че не е приятно да играеш пред празни три-
буни. Цели турнири се отлагат. Мерките за-
сягат още и масовите мероприятия с учас-
тието на деца. 

От всичко обаче прозира едно нещо – ме-
ренето с двоен аршин по отношение на 
борбата с коронавируса. Отлагаме толкова 
много културни събития, а в същото време 
кръчмите ще са пълни. Почти всяка вечер в 
Бургас гастролират разни попфолк изпъл-
нители – къде по-известни, къде по-малко. 
Това не са ли мероприятия от масов харак-
тер? Няма ли опасност заразата да плъз-
не? 

Ами децата? Досега бяха в грипна вакан-
ция и противно на всякакви призиви да си 
стоят вкъщи и да избягват събиранията, те 
пълнеха кафенетата и МОЛ-овете. Какви 
мерки са това? Уж обещали собствениците 
на големите търговски вериги, че ще дезин-
фекцират по-често, но това са само едни 
думи. Кой ще наложи контрол на частния 
сектор? Кой ще спре децата при една евен-
туално удължена, макар и малко вероятно 
грипна ваканция, да продължат да се съби-
рат на гореизброените места. 

Двоен е аршинът, да, и масовата истерия 
е факт. Всеки ден и всяка вечер започват и 
завършват с коронавируса, докато Грип „Б“ 
е много по-опасен и разпространен към то-
зи момент. Ама нека правим сензации от 
коронавируса, пък културата кучета я яли. 
Не ме разбирайте погрешно. Нямам против 
превантивните мерки, но да не са правени 
и взети на парче – за едни да, за други не. 
Този Национален кризисен щаб в момента 
като че ли е повече в медиите, защото ин-
формация е нужна, но преливането й води 
до отхвърляне и дори неглижиране на про-
блема, а не това е целта. Всекидневното от-
белязване: „Няма нов случай на коронави-
рус“. Напомня малко на глашатаите и ви-
нетките.

ЗА ЩО
Мерим с двоен аршин 
борбата с „короната“

ГеОРГИ РУСИНОВ

„Черноморски фар“

„Асоциация Деметра“ – град Бур-
гас  изпълнява вече трета година  
проект „Сигурна общност – деца в 
безопасност“,  Осъществява се съв-
местно с Фондация „Луси фейтфул“ 
от Великобритания и се финансира 
от Фондация „ОАК“.  Дейностите на 
проекта са свързани с разработва-
не на  програма за превенция на 
сексуално насилие и злоупотреба с 
деца и младежи, провеждане на из-
следване по проблема със студенти 
от 5 университета в България – Со-
фия, Варна, Бургас, Пловдив и раз-
работване на Областна стратегия за 
предотвратяване на сексуалната 
експлоатация в училищата и социал-
ните услуги в областта. По този про-
ект група студенти и професионали-
сти посетиха Обединеното кралство  
и проучиха опита на  организацията 

“Луси Фейтфул“  за работа по пре-
венция на сексуално насилие и зло-
употреба с деца, както и работа с 
родителите за противодействие на 
този проблем. Осем студенти от Уни-

верситет „Проф. Д-р Асен Злата-
ров“,  БСУ и ПУ „Паисий Хилендар-
ски“ преминаха обучение, за да при-
лагат програми за превенция на на-
силието с деца и младежи. На 5 

март, 2020 година трима студенти 
проведоха обучение на връстниците 
си от 3 и 4 курс на специалност „Со-
циална педагогика“ в Университет 
„Проф. Д-р Асен Златаров“ – град 
Бургас, с преподавател доц. М. Диш-
кова. Чрез обучението се повиши 
информираността и чувствителност-
та на студентите по проблемите на 
сексуалното насилие, кибертормо-
за, обсъдиха се последиците за 
жертвите и начините за реагиране и 
търсене на професионална помощ в 
рискови ситуации. Същото обучение 
ще се проведе със студенти от БСУ 
през следващия месец.

Настоящият проект е естествено-
то продължение на 22-годишния оп-
ит на „Асоциация  Деметра“ в бор-
бата срещу насилието над деца и 
жертвите на насилие, основано на 
пола, както и в редица превантивни 
проекти.

4 Всяка вечер автобусите се мият и дезинфекцират

4 Пенсионерите понамалиха разходките с градския транспорт

Бургаските съдилища няма 
да излизат във ваканция

Кондукторките с маски, 

КЗП ще приема жалби по електронен път

Ина ПетРОВа 

В бургаското предприятие 
„Тих труд“ към момента ня-
мат поръчки за шиене на 
маски или предпазно облек-
ло във връзка с разпростра-
нението на коронавируса. 
Предприятието е собстве-
ност на Съюза на глухите и е 
с насоченост към изработка 
предимно на работно облек-
ло и предпазна екипировка.

„Мислили сме по този въ-
прос, но никой не ни е поръч-
вал нито маски, нито защит-
но облекло заради корона-
вируса. Това ще става с об-
ществени поръчки и дори и 
да ушием нещо, едва ли ще 
имаме право да го продава-
ме. Вероятно има и специал-
ни изисквания за шиенето“, 
коментира управителят на 
предприятието Райна Ивано-
ва. По думите й едно такова 

пренасочване на производ-
ството е свързано и със за-
купуване на платове и нами-
ране на сигурни пазари. Що 
се отнасяло до текстилните 
маски дамата сподели, че 
ако нямат високо ниво на за-
щита, те не предпазват. 

След като еднократните 
медицински маски изчезнаха 
от аптеките, на пазара се по-
яви алтернатива – текстилни, 
за многократна употреба и 
възможност за пране. Цена-
та им средно е около 10 лв.  
Фирми подготвят и производ-
ство на дрехи с мембранна 
защита, които да предпазват 
здравните работници.

В момента служителите на 
„Тих труд“ шият работно об-
лекло за Германия. „Няколко 
месеца бяхме без работа, но 
сега отново се шие в стария 
режим на работа“, заяви още 
управителят. 

В „Тих Труд“ нямат поръчки, 
свързани с коронавируса

Студенти преминаха обучение  
за превенция срещу насилието

В ДПС Бургас преизбраха 
Шерафет Мехмед за лидер 

Светлин СВетЛеВ

ДПС Бургас преизбра досегаш-
ния си лидер Ше-
рафет Мехмед за 
още един мандат 
от четири години. 
Общо 50 бяха деле-
гатите на Общин-
ската конференция 
на партията, а Мех-
мед бе единствени-
ят кандидат, той бе 
избран и с пълно 
болшинство. Деле-
гатите гласуваха 
още общински съ-
вет на партията от 
23 души и 27 деле-
гати на Областната 
конференция.

На събранието присъстваха де-
путатът Севим Али и областният ли-
дер на партията Ахмед Сюлейман.

Плажове „Крайморие“ и „Приморско-юг“ 
имат вече концесионери

„Черноморски фар“

Определени са концесионери на 
морските плажове „Крайморие“ в 
община Бургас и „Приморско-юг“, 
община Приморско.

За Крайморие концесионерът 
„Булсевън“ ЕООД се задължава за 
целия срок на договора за конце-
сия от 20 години да предоставя  ча-
дър и  шезлонг в размер до 10 лв. с 
ДДС в зоната за платени плажни 
принадлежности. Годишното конце-
сионно възнаграждение за първата 
година от срока на концесията е в 
размер на 48 186,18 лв. без ДДС.

Концесионерът на плаж „Краймо-
рие“ Николай Димитров  уточни, че 

въпреки записаното в договора це-
ните на чадър и шезлонг ще бъдат 
по 6 лева.

За морски плаж „Приморско-юг“ 
концесионерът „Луксор Прим“ ЕО-
ОД се задължава за целия срок на 
договора за концесия от 20 години 
да предоставя цена за 1  чадър и 
шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС. 
Размерът на годишното концесион-
но възнаграждение за първата го-
дина от срока на концесията е в 
размер на 118 189 лв. без ДДС. Ин-
вестициите за организация на 
спортно-развлекателни дейности 
на морския плаж за срока на кон-
цесията са в размер на 203 280,00 
лв. с ДДС.
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„Черноморски фар“

Заради големия инте-
рес към Общия устрой-
ствен план на Царево 
МРРБ удължава срока 
за провеждане на кон-
султациите по него до 
края на март. Предло-
жението е на кмета на 
общината инж. Георги 
Лапчев. Самото об-
ществено обсъждане 
ще бъде на 13 април та-
зи година от 17.30 часа 
в залата на Народно 
читалище „Георги Кон-
долов.1914“ в Царево.

„Черноморски фар“

Почти на финал е започ-
налото през месец сеп-
тември изграждане на ве-
лоалея, свързваща селищ-
но образувание „Чолакова 
чешма“ и Слънчев бряг.

След трасиране на учас-
тъка бяха положени бор-
дюри и бе насипан чакъл. 
Към момента велоалеята в 
голямата си част е асфал-
тирана. На места се из-
вършва частично измест-
ване на пътното платно, за 
да се осигури място за но-

вото съоръжение. Пред-
стои изграждане на връз-
ки с няколко водостока. 

Строежът на обекта е 
във връзка с инвестицион-
ните намерения на Общи-
на Несебър за изграждане 
на удобна и безопасна  за 
движение алея  между Се-
лищно образувание „Чола-
кова чешма“ и курортен 
комплекс „Слънчев бряг“. 
Трасето ще бъде двупо-
сочно, с комбинирано дви-
жение за колоездачи и пе-
шеходци. 

Общата дължина на ве-

лоалеята е над два кило-
метра. По протежението й 
ще се изгради улично ос-
ветление, което ще осигу-
рява оптимална видимост 
през тъмната част на де-
нонощието.

Изграждането на пътно-
то съоръжение е в отговор 
на нарастващия поток от 
пешеходци, особено в лет-
ните месеци, включително 
и през нощта.

С реализирането на то-
зи обект на жителите и 
гостите на община Несе-
бър ще се даде възмож-

ност за ползване на алтер-
нативен, екологичен и ев-
тин транспорт до и от 
Слънчев бряг. Построява-
нето на съоръжението ще 
повиши и статутът на Ко-
шарица, като съвременно 
и уредено селище.

Община Несебър плани-
ра и втори етап от изграж-
дането на велоалеята, 
свързващ селищно обра-
зувание „Чолакова чешма“ 
и Кошарица. С осъществя-
ването на двата обекта ве-
лоалеята ще свърже к.к 
„Слънчев бряг“ и селото.

Таксата на то
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на карти. На касиерките и хора-
та, които основно боравят с па-
ри, изключваме кондукторките, 
им се раздават ръкавици. На 
всички работни места има оси-
гурен течен сапун и топла вода, 

за да се поддържа по-висока хи-
гиена“, каза още Драгнев.

Покрай истерията с коронави-
руса е понамалял малко и път-
никопотокът на „Бургасбус“.

„Трудно е да се каже, тъй като 

учениците ги няма, а те са една 
голяма част от пътуващите. Пен-
сионерите обаче малко или мно-
го са ограничили разходките си. 
Можем да кажем, че има лек от-
лив“, завърши Драгнев.

Дона мИтеВа

Дали абитуриентите са още уче-
ници или може да се счита, че те 
вече са напуснали родното школо, 
си блъскат главата онези учители, 
които от години са посредници 
между туроператорите и младежи-
те.

Заповед на просветния министър 
Красимир Вълчев забрани до второ 
нареждане провеждането на състе-
зания и олимпиади, училищни съби-
тия, пътувания, екскурзии и посе-

щения на обекти, извън учебните 
заведения на територията на цяла-
та страна.  

До второ нареждане се отлагат и 
квалификации и обучения на препо-
давателите.

Учители и абитуриенти в паника – 
дали баловете влизат в това число 
и какво ще се прави, ако вече има 
ангажирани пакети.

михаил кОЛеВ

Бургас почете паметния за бъл-
гарските евреи и техните спасите-
ли ден. 10 март бе обявен през 
2003 година за Ден на спасяването 
на българските евреи от Холокоста 
и Ден за почит пред паметта на не-
винно загиналите 11 343 евреи от 
Беломорска Тракия, Вардарска 
Македония и Пирот.

Потомците на спасените евреи 
заявиха своята признателност и 
решимост да не се допусне забра-
ва на героизма и човешката соли-
дарност и те да бъдат пример за 
бъдещите поколения.

„Има опити за пренаписване на 
историята, има опити за неглижи-
ране на събитията на Втората Све-
товна война и репресиите, както и 
за Холокоста, който еврейското 
население е преживяло. Особено 
важно е ние като потомци на спа-
сените да отдаваме своята почит на 
онези българи, които са останали чо-
веци, с риск за живота си. Много е 
силна фразата от еврейската книга 

„Талмуд“, че който спаси 
един човешки живот, спа-
сява една цяла вселена. 
Няма друг народ като бъл-
гарския, който компактно 

в цялата си маса, да спаси цялото 
еврейско население“, заяви Алберта 
Алкалай, председател на Центъра за 
еврейско-българско сътрудничество 
„Алеф".

Венци и цветя пред паметната пло-
ча в зоната на Толерантността под-
несоха кметът Димитър Николов, 
председателят на Общински съвет - 

Бургас проф. Севдалина Турманова, 
секретарят на Община Бургас Божи-
дар Кънчев, общински съветници, 
представители на обществени орга-
низации, потомци на спасените ев-
реи и граждани.

Организатор на почетната церемо-
ния бе Центърът за еврейско-българ-
ско сътрудничество „Алеф".

Под въпрос са 
абитуриентските балове

касиерките с ръкавици

Георги РУСИНОВ

Бургазлии се редят 
на опашка за предпаз-
ни маски, видя репор-
тер на „Черноморски 
фар“. От два дни така 
търсеният артикул по-
стоянно бива изкупен в 
Общинския информаци-
онен център. Маските 
се шият от дружество 
„Морски знаци“ и спо-
ред продавачка са по-
издръжливи от обикно-
вените, тъй като са от 
текстил.

Преди медийна пуб-
ликация на „Черномор-
ски фар“ жената при-
знава, че  хората са ку-
пували маски, но никога не са из-
черпвани. Сега обаче жените в це-
ха работят постоянно, за да се от-

говори на голямото търсене. По ап-
теките маски няма.

„300 човека от сутринта са попи-
тали за маски. Вчера давах по 10 на 

човек, днес ограничих 
до 5. Имаме поръчки в 
цеха и за по 50-100 
бройки и за бургаски 
детски градини и учи-
лища“, споделя работ-
ничката в центъра.

Вчера малко преди 
обяд тя вече е била 
продала всички налич-
ни 150 бройки. Следо-
бед към 17:30 часа дой-
де втората партида за 
деня, за която бургаз-
лии вече се бяха наре-
дили наред.

Цената на една брой-
ка е от 60 стотинки, но 
това не спира мера-
клиите да се запасяват 
с тях. Работничките в 

центъра споделят, че въпреки голя-
мото търсене с цената няма да се 
спекулира и ще остане същата.

Бургазлии се редят на опашка 
за предпазното средство

Велоалеята между Кошарица и Слънчев бряг - пред финал

Изместват 
общественото 
обсъждане на 

ОУП-а на 
Царево 

Бургас почете паметния за българските 
евреи и техните спасители ден

Още по темата 
на стр. 9



Дона МИТЕВА

Полет от Израел до 
България със списъчен със-
тав от близо 100 души е ре-
ализиран само с 10% от за-
явилите. Този факт сподели 
почетният консул на Израел 
в Бургас Орлин Мандов. По 
негови думи причината е, че 
израелското правителство 
е взело решение, че всеки 
пътувал в чужбина, незави-
симо от дестинацията, връ-
щайки се на родна земя, 
да подлежи на четиринаде-
сетдневна карантина. Тази 
мярка е накарала мнозина 
да се откажат от планира-
ните пътувания и почивки в 
чужбина.

Що се отнася до полети-
те и почивките на израел-
ци в Бургас и Слънчев бряг, 
на този етап те са отложе-
ни с един месец – за нача-
лото на май.

„По предварителни пла-
нове първите израелски ту-
ристи трябваше да кацнат на 
втори април на летището в 
Бургас. Преди малко пове-
че от две седмици съобщиха 
от Израел, че те се отлагат 
с един месец, засега. Това 
бе преди да се установи, че 
в България има болни. Бяха 
направили анализи какво се 
случва и заради това е и от-
лагането. Но в началото на 
май ще стартира туристи-
ческата програма само ако 
ситуацията се промени към 
благоприятна среда“, ко-
ментира Мандов. По негови 
думи има и отменени почив-
ки, но най-големият проблем 
не е в това. Основно за от-
казалите се разбира малко 
преди датата на почивката, 

а дори в деня на отпътуване-
то. „Най-големият проблем е 
в това, че няма нови резер-
вации. Повече от самолетни-
те седалки са празни, а това 
икономически не е изгодно“, 
обяснява Мандов.

Между 20 и 30 хиляди са 
загубите от отлагането на 
мероприятия за хотел „Аква“ 
заради забраната в цялата 
страна за провеждане на 
мероприятия на закрито. 
„Не се знае докога са отло-
жени мероприятията, лич-
но аз се надявам все пак 
на по-късен етап те да се 
проведат. Но кога и дали – 
са въпроси, на които в мо-
мента мисля, че никой няма 
отговор“, коментира Борис 
Минчев, мениджър на хоте-
ла. По негови думи при тях 
всеки ден има планирани 
събития. Като най-големи-
те са били под шапката на 
Общината.

„Очакваха се дори ита-
лианци, които да гостуват 
в Бургаския свободен уни-
верситет за някакъв форум. 
Но… на този етап форумът 
няма да се случи“, допъл-
ва Минчев. 

Като цяло мениджърът 
е сигурен, че туризмът за-

почва да търпи 
осезаеми не-
гативи заради 
коронавируса. 
„Трусове за ту-
ризма вече има. 
Не само са на-
малели ранни-
те записвания, 
те просто спря-
ха, няма ги и не 
се знае докога“, 
казва Минчев. 
По думите му 
записващите се 
в последния мо-
мент не са чак 
толкова мно-
го, че да успеят 
да компенсират 
планираните от 
далече почив-
ки. „Туристите, 
които идват в 
Слънчев бряг 
далеч не са „last 

minute“. Всичките са предва-
рително записани. Голяма 
част от легловата база е 
продадена още миналите ок-
томври, ноември, декември. 
Мисля, че никой не разчи-
та на „last minute“, коменти-
ра хотелиерът. Големият въ-
прос е онова, което е про-
дадено вече дали ще се ре-
ализира.

Традиционно до края на 
март са валидни големи-
те отстъпки за ранните за-
писвания по Българското 
Черноморие. 

„Слава Богу, няма ану-
лации на този етап. Но за 
сметка на това неизвестни-
те пред бранша са толкова 
много и в момента се пес-
тят пари дори от ремонти. 
Не се знае накъде ще тръг-
не кризата с коронавируса“, 
коментира Дияна Колчева 
- председател на сдруже-
нието „Клуб на хотелиера“ 

в Несебър. По нейни 
думи има икономиче-
ска криза, която е в 
световен мащаб и ко-
ято осезателно се от-
разява на туристиче-
ския бранш. Още по-
вече, че браншът не 
се е съвзел от загуби-
те покрай фалита на 
„Томас Кук“. 

„Държавата, в лице-
то на Министерството 
на туризма, да пред-
приеме адекватни на 
конкретната ситуа-
ция действия. Засега 
все още се надяваме 
на записванията в по-
следния момент, които 

също са на преференциални 
цени, и на това, че коронави-
русът до старта на сезона ще 
е отминал“, допълва Колчева 
и пита как ще се реагира в 
помощ на сектора, който 
вкарва свежи пари.

„За да се спасява сезон 
трябва да се намали ДДС, да 
се видят какви допълнителни 
мерки още могат да се въве-
дат. Сезон 2020-а го изтър-
вахме. Трябва да се разбе-
ре какви компенсации може 
да се получат. Защото в един 
момент ще излезе, че е по-
добре да се затворят хотели-
те. Това е най-черният сце-
нарий: работим с малко ка-
дри, отваряме 20% от легло-
вата база, посрещаме тури-
стите, които не са кансели-
рали резервациите си и да 
не ни вземат данъци, да не 
ни занимават с нищо“, ко-
ментира Колчева.

Факт е, че заетите в турис-
тическия бизнес са в безпъ-
тица в момента. Те не са на-
ясно какъв сезон ще реали-
зират и дали, а се знае, че 
почти всички хотелиери ра-
ботят с овърдрафт и трябва 
да си обслужват кредитите. 
Те се питат също да наемат 
ли работна ръка и колко.

Въпреки всичко в бранша 

се говори, че отново ще има 
хотели, които ще отворят за 
Великден, когато ще се на-
пълнят с гости от съседна 
Румъния. От няколко години 
северните ни съседи пълнят 
хотелите по Черноморието 
за християнския празник. А 
след това ще изчакат края 
на май за първите туристи 
с ранни записвания.

На този етап всичко е 
само догадки.
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Израелците отлагат за началото  
на май почивките си по Черноморието
4 Спряха ранните записвания

4 Хотели губят от отложени мероприятия

На 28 февруари 2020 годи-
на в Бургас се проведе ре-
гионално събитие по проект 
„Знания за Натура 2000“, ко-
ето е част от Първата наци-
онална кампания на тема: 
„Подкрепа за по-добро раз-
биране на подхода за упра-
вление на „Натура 2000“ в 
България“.  В събитието участ-
ваха рекордните 42 души от 
цялата област, представите-
ли на организации, плани-
рано да участват в Комитета 
на заинтересованите стра-
ни към РИОСВ – Бургас: об-
ластната и общинските ад-
министрации, Националната 
служба за съвети в земеде-
лието, Областна дирекция  на 
Държавен фонд „Земеделие“, 
Областен информационен 
център – Бургас, РИОСВ – 
Бургас, Регионална дирек-
ция по горите – Бургас, дър-
жавни горски и ловни сто-
панства, Природен парк 
„Странджа“, Регионална ди-
рекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населени-
ето“, асоциации на бизне-
са и ловно-рибарски сдру-
жения, природозащитни ор-
ганизации, Природонаучен 
музей – Бургас, Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“. 
Специални гости на събитие-
то бяха Айлин Хасан и Мартин 
Радев от Министерство на 
околната среда и водите.

Събитието бе открито от 
Айлин Хасан, държавен екс-
перт в отдел „Натура 2000 и за-
щитени територии“, Дирекция 

„Национална служба за защи-
та на природата“. Тя предста-
ви целите на срещата и изра-
зи своята увереност, че съв-
местните усилия на заинтере-
сованите страни в процеса на 
управление на Натура 2000 на 
регионално ниво е най-важни-
ят фактор за успех.

Последваха презентации на 
тема: „Правно-нормативната 
рамка на новия подход за уп-
равление на мрежата „Натура 
2000“, „Отговорности на 
Комитетите на заинтересо-
ваните страни“ и „Документът 
за целите на Натура 2000“.

Акцентите в заключителна-
та дискусия „Питай за Натура 
2000“ бяха как ще се съвмес-
ти участието на представите-
ли на държавните институции 
в Комитета на заинтересова-
ните страни, с техните текущи 
отговорности, както и начина, 
по който природозащитните 
организации ще се включат 

в този процес. Обърнато бе 
внимание на необходимостта 
от ясни правила и процедури 
за работа на Комитета.

Участниците в срещата зая-
виха своята готовност за учас-
тие в Комитета на заинтересо-
ваните страни, както и в про-
цеса на разработване на те-
риториалния план за управле-
ние на „Натура 2000“.

През месец март Първата 
национална кампания по про-
ект „Знания за Натура 2000“ 
ще продължи с регионални 
събития в градовете Стара 
Загора (06.03.), Сливен (10.03.), 
Ямбол (11.03.), София (13.03.). 
Информационната кампания 
ще обхване всички областни 
градове в страната.

Повече информация за 
регионалните събития от 
Първата национална кампа-
ния можете да намерите на 
https://natura2000.bg/първа-
национална-кампания/ 
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www.eufunds.bg

В Бургас се проведе регионално събитие 
по проект „Знания за Натура 2000“

Години наред израелските туристи слагаха началото 
на активния сезон по Южното Черноморие. Тази годи-
на се очаква те да пристигнат в началото на май

Хората, заети с туристически бизнес, се питат какъв 
сезон ги очаква

В хотел „Аква“ добавят 
автомати за сапун

Орлин Мандов

Дияна Колчева
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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  С О З О П О Л

ОБЯВА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от 

“Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинска администрация”, свиквам ШЕСТО РЕДОВ-
НО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ 
на 16.03.2020г. /понеделник / от 9:30 часа, в Заседа-
телната зала в сградата на Общински съвет.

Дирекция „Бюро по труда” гр.Созопол организира тру-
дова борса, която ще се проведе  на 26.03.2020 г./чет-
въртък/ от 10.30 до 12.00 часа в сградата на Военно 
морски клуб, гр.Созопол , ул.”Републиканска” №17.

За повече информация : Тел: 0550/23043, ДБТ – Созо-
пол , ул.”Аполония” №31

Сед ìич но оá ùин ско пðи ло æе ние, áðоé 497, 11 ìаðт 2020 го ди на www.so zo pol.bg
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Созопол чества 142 години от 
Освобождението на България

На 1 март Община Созо-
пол обедини три празника – 
Баба Марта, Сирни Заговез-
ни и Деня на художествена-
та самодейност, които бяха 
отбелязани с шумно и цвет-
но тържество.

Традиционният карнавал 
тази година препълни площад 
„Хан Крум“ с малки и големи, 
които бяха обзети от еуфори-
ята на празника. 

Тържествата започнаха с 
посрещане на така любима-
та на всички Баба Марта, ко-
ято носеше пълна кошница с 
мартеници, благотворително 
изработени от сръчните ръ-
чички на созополските деца 
и техните родители. С тях тя 
закичи всички присъстващи 
като започна от кмета Тихо-
мир Янакиев, заместник-кме-
та Тодор Дамянов и секрета-
ря на Общината – Янко Коста-
динов. С пожелания за здра-
ве и разбирателство, тя про-
дължи да създава усмивки 
сред присъстващите.

Продължава на стр. 4

Четете на стр. 4

Феерия от цветове и 
автентични фолклорни 
ритми превзе Созопол Ден на розовата фланелка – 

световен ден за борба с 
тормоза в училище

Четете на стр. 3

Общественият съвет на Созопол 
избра своя председател

С поредица от мероприятия 
в община Созопол бе отбе-
лязан националният празник -  
Освобождението на България 
от османско робство. 

В град Созопол на площад 
“Хан Крум" се построи поче-
тен караул на бойни и спома-
гателни кораби при Военно-
морска база Бургас с коман-
дир капитан лейтенант Нико-
лай Орманов. Строят бе при-
ет от капитан I ранг Дарин По-
пов и тържествено бяха вдиг-
нати знамената под звуците 
на националния химн. Пред 
своите съграждани кметът Ти-
хомир Янакиев изнесе слово 
по случай празника, в което 
заяви, че трябва да помним и 
да не забравяме имената на 
героите, дали живота си за 
свободата на България.

Продължава на стр. 3

Изложба под наслов „Пролет“ ще бъде открита на 
23.03.2020 г., понеделник, от 17.30 часа във фоайето  
на Общинския съвет под патронажа на председателя 

на Общинския съвет Георги Пинелов.  
Автор на картините е местният самобитен художник 

Стефан Христов от с. Равадиново. 

Четете на стр. 3

Община Созопол взе участие в обучение 
за повишаване готовността на 

населението за реакция при наводнения

Трудова борса в Созопол

Четете на стр. 3

Мобилен пункт ще приема  
опасни отпадъци, генерирани  

от домакинствата

На 12.03.2020г. кìетът на Оáùина Созопол  
Тихоìиð Янакиев оðганизиðа изнесени пðиеì-

ни с æителите на следните села по гðафик:
• с. Присад - от 9:00 до 10:30ч.

• с. Зидарово - от 11:00 до 12:30ч.
• с. Габър - от 13:00 до 14:30ч.

• с. Вършило - от 15:00 до 16:30ч.

Продължава на стр. 2

Баба Марта гостува 
в детските градини

Децата от детска гради-
на „Здравец“ посрещнаха 
любимата Баба Марта на 
своето тържество. Пре-
подавателите се бяха по-
грижили за подготовката 
и чудесното представяне 
на своите възпитаници. 
Всички групи се включи-
ха в празника по случай 
1 март. Тържеството от-
криха най-големите деца 
от група „Мики Маус“ с 
разиграване на забавна 
сцена, в която участва-
ха Пижо и Пенда, Кате-
ричката, Зайчето и Сини-
герчето.

С много радост и въоду-
шевление, преподавате-
лите и децата заедно из-
викаха Баба Марта.

Продължава на стр. 4
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ДНЕВЕН РЕД :

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБ-
ЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАжДАНСКИ ПРАВА, 
МОЛБИ И жАЛБИ: 

1. Докладна записка  с вх. №173/27.02.2020г от Или-
ян Стефанов – общински съветник към Общински съвет 
Созопол

Относно: Удостояването на гражданин за изключител-
ни заслуги към  Община Созопол със званието „Поче-
тен гражданин“

2. Докладна записка с вх. №192/28.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Анализ, изводи и предложения, свързани с уп-
равлението на недвижимата общинска собственост, гра-
доустройството и строителството за предходния период 
на управление на Община Созопол 2009г. - 2019г. 

3. Докладна записка с вх. №210/04.03.2020г от Тихо-
мир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проект-
но предложение „За по-чисто Черно море“ по покана за 
подбор на проектни предложения „Малка грантова схема 
за мерки за намаляване на морските отпадъци“ програ-
ма „Опазване на околната среда и климатични промени“, 
финансов механизъм на ЕИП за 2014 – 2021г.

4. Докладна записка с вх. №214/05.03.2020г. от Ге-
орги Леонидов Пинелов – Председател на Общински съ-
вет -  Созопол,

Относно: Промяна в съставите на постоянни комисии 
към Общински съвет Созопол.  

5. Докладна записка с вх. №215/06.03.2020г. от То-
дор Дамянов Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол,

Относно: Кандидатстване на Община Созопол, за фи-
нансиране от фонд „Социална закрила” към  МТСП, гр. 
София за реализиране на проект за оборудване и/или об-
завеждане на материалната база за предоставяне на со-
циални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦН-
СТДМУ, село Атия, общ. Созопол

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО фИНАНСИ И Бю-
ДжЕТ, МЕжДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ: 

6. Докладна записка с вх. №167/26.02.2020г от Тихо-
мир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Издаване на два броя Запис на заповед във 
връзка с изпълнение на Договор №BG06RDNP001-7.007-
0075-C01/14.05.2019г. проект „Реконструкция, оборудване 
и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 
70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”  

7. Докладна записка с вх. №182/28.02.2020г. от Ге-
орги Леонидов Пинелов – Председател на Общински съ-
вет -  Созопол,

Относно: Актуализиране на откритата процедура за 
финансово оздравяване на Община Созопол, съгласно 
изискването на чл. 130д от Закона за публичните финан-
си /ЗПФ/

8. Докладна записка с вх. №183/28.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Одобряване на средносрочна бюджетна 
прогноза за местните дейности за периода 2021-2023г. 
на Община Созопол .

9. Докладна записка с вх. №188/28.02.2020г от Тихо-
мир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Даване на съгласие за дарение на гориво на 
ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол

10. Докладна записка  с вх. №190/28.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на 
дървесина от склад от категория „едра“

11. Докладна записка  с вх. №194/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Поправка на решение №83 от 12.02.2020г.

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТО-
ПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

12. Докладна записка  с вх. №109/14.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, 
ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот 
№134.128 по плана на новообразуваните имоти за зона-
та по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, 
област Бургас, с цел придобиване право на собственост 
на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

13. Докладна записка  с вх. №110/14.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, 
ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот 
№134.139 по плана на новообразуваните имоти за зона-
та по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, 
област Бургас, с цел придобиване право на собственост 
на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

14. Докладна записка  с вх. №111/14.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, 
ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот 
№134.158 по плана на новообразуваните имоти за зона-
та по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, 
област Бургас, с цел придобиване право на собственост 
на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

15. Докладна записка  с вх. №193/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Предложение за включване на обект като 
общински от първостепенно значение към  „Годишна-
та програма за управление и разпореждане с имоти – 
Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение № 
60/12.02.2020г.

16. Докладна записка  с вх. №195/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна 
общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо 
селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.484 
с  площ от 460 кв.м.

17. Докладна записка  с вх. №196/02.03.2020г. от Ти-

хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна 

общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо 
селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.279 
с  площ от 389 кв.м.

18. Докладна записка  с вх. №197/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна 
общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо 
селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.311 
с  площ от 1 581 кв.м.

19. Докладна записка  с вх. №198/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна 
общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо 
селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.447 
с  площ от 837 кв.м.

20. Докладна записка  с вх. №199/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна 
общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо 
селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.440 
с  площ от 570 кв.м.

21. Докладна записка  с вх. №200/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна 
общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо 
селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.435 
с  площ от 257 кв.м.

22. Докладна записка  с вх. №201/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна 
общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо 
селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.507 
с  площ от 514 кв.м.

23. Докладна записка  с вх. №202/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна 
общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо 
селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.329 
с  площ от 500 кв.м.

24. Докладна записка  с вх. №203/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна 
общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо 
селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.273 
с  площ от 416 кв.м.

25. Докладна записка  с вх. №204/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна 
общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо 
селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.404 
с  площ от 343 кв.м.

26. Докладна записка  с вх. №205/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: продажба чрез публичен търг на имот - част-
на общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Ста-
ро селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.64 
с  площ от 144 кв.м.

27. Докладна записка  с вх. №206/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: продажба чрез публичен търг на имот - част-
на общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Ста-
ро селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.92 
с  площ от 600 кв.м.

28. Докладна записка  с вх. №207/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: продажба чрез публичен търг на имот - част-
на общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Ста-
ро селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.1 
с  площ от 1 007 кв.м.

29. Докладна записка  с вх. №208/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: продажба чрез публичен търг на имот - част-
на общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Ста-
ро селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.28 
с  площ от 554 кв.м.

30. Докладна записка  с вх. №209/02.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна 
общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо 
селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.441 
с  площ от 311 кв.м.

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОйСТВО НА 
ТЕРИТОРИЯТА, жИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛ-
СТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНфРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКО-
МУНИКАцИИ: 

31. Докладна записка  с вх. №95/04.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, 
ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен 
план – План регулация и застрояване, в обхват на по-
землен имот, с идентификатори 67800.10.301 по КК на 
гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън гра-
ниците на урбанизираната територия, с цел промяна пред-
назначението и урегулиране, с отреждане „За курорт и 
допълващи дейности“, за изграждане на една сграда за 
отдих и курорт.  

32. Докладна записка  с вх. №96/04.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, 
ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен 
план – План регулация и застрояване, в обхват на по-
землен имот, с идентификатори 67800.5.124 по КК на 
гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън 
границите на урбанизираната територия, с цел промяна 
предназначението и урегулиране, с отреждане „За пар-
кинг“, за изграждане на паркинг.  

33. Докладна записка  с вх. №97/04.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, 
ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен 
план – План регулация и застрояване, в обхват на по-
землен имот, с идентификатори 81178.60.29 по КК на 
гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от 

ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизира-
ната територия, с цел промяна предназначението и уре-
гулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграж-
дане на вилна сграда.  

34. Докладна записка  с вх. №98/04.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, 
ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен 
план – План регулация и застрояване, в обхват на по-
землен имот, с идентификатори 81178.60.146 по КК на 
гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от 
ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизира-
ната територия, с цел промяна предназначението и уре-
гулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграж-
дане на вилна сграда.  

35. Докладна записка  с вх. №154/24.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, 
ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен 
план – парцеларен план за елементи на техническата 
инфраструктура, извън границите на урбанизираната те-
ритория, за обект: „Кабелна линия 1kV, от съществуващ 
стълб №144, на електропровод СН „Крушевец“, до раз-
пределително табло разположено в ПИ40124.27.110“, в 
м.“Садалово“, землище с.Крушевец, общ.Созопол.  

36. Докладна записка  с вх. №155/24.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, 
ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план 
– План регулация и застрояване, в обхват на поземлен 
имот, с идентификатор  67800.8.149 по КК на гр.Созопол, 
земеделска територия, местност „Буджака“, землище на 
гр.Созопол, извън границите на урбанизираната терито-
рия, с цел урегулиране  и обединяване с: УПИ XLII-8070 и 
улица – тупик, заедно представляващи ПИ с идентифика-
тор 67800.8.70 по КК на гр.Созопол, частна собственост, 
урбанизирана територия, местност „Буджака“, землище 
на гр.Созопол. Новообразуваният урегулиран поземлен 
имот да се отреди за изграждане на вилни сгради

37. Докладна записка  с вх. №156/24.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, 
ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен 
план – План регулация и застрояване, в обхват на по-
землени имоти с идентификатори 67800.3.179, 67800.3.180 
и 67800.3.170, по КК на гр.Созопол, земеделска терито-
рия, м.“Мисаря“, извън границите на урбанизираната те-
ритория, с цел промяна предназначението и урегулира-
не, с отреждане „За жилищно застрояване“, за изграж-
дане на жилищни сгради, поземлен имот с идентифика-
тор 67800.503.81, по КК на гр. Созопол, урбанизирана те-
ритория, да се отреди за транспортна инфраструктура, 
като част от улична регулация, на улица от О.Т. 683 до 
О.Т.745, по плана на гр.Созопол и План за улична регу-
лация на: улица-тупик от О.Т.1aч1b, с ширина 5.00м.; ули-
ца от О.Т. 2 ч 24, с ширина 4.00 м.; улица от О.Т. 5 ч 5b, с 
ширина 6.00 м. и улица-тупик, като продължение на ули-
ца от О.Т. 5b, с ширина 4.00 м..

38. Докладна записка  с вх. №157/24.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, 
ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен 
план – План регулация и застрояване, в обхват на по-
землени имоти, с идентификатори 81178.5.243, 81178.5.245, 
81178.5.250, 81178.5.251, 81178.5.290 и 81178.5.291, по КК на 
гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън 
границите на урбанизираната територия, с цел промяна 
предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт 
и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за от-
дих, курорт и КОО“.  

39. Докладна записка  с вх. №176/28.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Разполагане и поставяне на временни пре-
местваеми обекти за търговски и други обслужващи 
дейности, рекламни, информационни и монументално-
декоративни елементи на територията на гр.Созопол и 
гр.Черноморец. 

40. Докладна записка  с вх. №178/28.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Разполагане и поставяне на временни пре-
местваеми обекти за търговски и други обслужващи дей-
ности, рекламни, информационни и монументално-деко-
ративни елементи на територията на гр.Созопол 

41. Докладна записка  с вх. №179/28.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Разполагане и поставяне на временни пре-
местваеми обекти за търговски и други обслужващи дей-
ности, рекламни, информационни и монументално-деко-
ративни елементи на територията на гр.Созопол 

42. Докладна записка  с вх. №180/28.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Разполагане и поставяне на временни пре-
местваеми обекти за търговски и други обслужващи дей-
ности, рекламни, информационни и монументално-деко-
ративни елементи на територията на населени места в 
Община Созопол 

43. Докладна записка  с вх. №181/28.02.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, 
ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен 
план – план регулация и застрояване, в обхват на позем-
лен имот, с идентификатор 32737.3.16 по КК на с.Индже 

войвода, общ.Созопол, земеделска територия, местност 
„Край село“, землище на с.Индже войвода, общ.Созопол, 
извън границите на урбанизираната територия, с цел про-
мяна на предназначението, с отреждане за вилен отдих,  
за изграждане на вилни сгради

44. Докладна записка  с вх. №211/04.03.2020г. от Ти-
хомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Разполагане и поставяне на временни пре-
местваеми обекти за търговски и други обслужващи дей-
ности, рекламни, информационни и монументално-деко-
ративни елементи на територията на гр.Черноморец 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет- Созопол

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  С О З О П О Л

гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60,  е- mail: os.sozopol@gmail.com; www.os-sozopol.org

Пðодълæение от стð.1



Кметове, кметски наме-
стници и служители на Об-
щина Созопол взеха учас-
тие в двудневно обучение 
за представители на дър-
жавни учреждения, мест-
ната власт и областните 
управи, което се проведе в 
периода от 26.02.2020 г. до 
27.02.2020 г. в учебен цен-
тър на ГДПБЗН-МВР в град 
Бургас.

Обучението се организи-
ра от Консорциум „Дикон 
– БЧК“ с водеща роля на 
„Дикон Груп“ ЕООД, в парт-
ньорство с Български чер-
вен кръст, в изпълнение на 
проект „Центрове за пови-
шаване готовността на на-
селението за реакция при 
наводнения“. Възложител 

на тази дейност е Главна ди-
рекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населени-
ето“ към Министерство на 
вътрешните работи. Главна-
та цел на обучението е тео-
ретична и практическа под-
готовка на представители 
на общини, областни адми-
нистрации и държавни орга-
низации. Основните теми в 
съдържанието на обучени-
ето бяха: „Правни основи 
на защитата при бедствия“; 
„Планиране на защитата 
при бедствия“; „Функции на 
съветите за намаляване на 
риска от бедствия и щабо-
вете за изпълнение на пла-
новете за защита при бед-
ствия“; „Мерки за предо-
твратяване или намалява-

не на риска от наводнения 
и  за защита на населени-
ето“; „Осъществяване на 
превенция и предприемане 
на действия за координа-
ция и сътрудничество, в слу-
чай на опасност от наводне-
ние, поради проливни вале-
жи“ (практическо упражне-
ние); „Тренировка за без-
опасно поведение преди и 
по време на наводнение“. 
„Действия на спасителния 
екип при спасителни опера-
ции при наводнения“ (прак-
тическо упражнение).

Лектори в проведеното 
мероприятие бяха предва-
рително подготвени обучи-
тели от РДПБЗН Бургас – 
Николай Николаев и Тодор 
Стоянов.

На 5 март се проведе 
първото редовно заседа-
ние на Обществения съвет 
на град Созопол към кме-
та. Заседанието официал-

но откри Тихомир Янакиев, 
който предложи по първа 
точка от дневния ред да бъ-
дат определени председа-
тел и секретар на форми-

рованието. След гласува-
не, с болшинство бяха из-
брани Димитър Бишков за 
председател и Аспасия По-
рожанова за секретар. По 
втора точка - обсъждане 
на правилника за устрой-
ството и дейността на Об-
ществения съвет, отново с 
голямо мнозинство бе взе-
то решение той да бъде из-
готвен от 5-членна работна 
група в състав: Христина 
Михова, Константин Гре-
бенаров, Димитър Попов, 
Димитър Бишков и Аспа-
сия Порожанова и да бъде 
гласуван на следващото 
заседание. Тогава ще бъ-
дат обсъдeни и двата най-
неотложни въпроса: транс-
портната схема и благоу-
стройството на града. От 
Обществения съвет се оч-
аква да сондира и обобщи 
мнението на гражданите, 
след което да бъдат пред-
ложени решения по опре-
делените казуси.
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Начело с маршируваща-
та военна рота, всички при-
състващи се отправиха към 
Паметната арка на герои-
те. Сред официалните гос-
ти бяха заместник- кметът 
Тодор Дамянов, секретарят 
на Общината Янко Костади-
нов, председателят на Об-

щински съвет Георги Пине-
лов и общински съветници. 
Зазвуча патриотична музи-
ка и бяха припомнени някои 
от най-великите и кървави 
моменти от българската ис-
тория. Паметта на загинали-
те бе почетена с падане на 
колене и едноминутно мъл-
чание, а венци и цветя бяха 
положени от представители 
на местната власт, полити-

чески партии, неправител-
ствени организации и много 
граждани. В памет на борци-
те за свобода отец Иван от-
служи панихида в храм "Св. 
Георги Победоносец", а кам-
банен звън възвести 142-ата 
годишнина от Освобождени-
ето на България.

По същото време в с. Атия, 
девойки, облечени в тради-
ционни носии, маршируваха 

под звуците на химна и из-
пълниха ритуала по вдигане 
на знамената. Празненства-
та продължиха на площада с 
веселба и много песни. Мест-
ни жители, облечени в цвето-
вете на националното знаме, 
извиха дълги хора и гордо 
развяваха българския три-
багреник.

В парка на град Черномо-
рец също се проведоха тър-

жества по повод национал-
ния празник. След военния 
церемониал прозвуча бъл-
гарският химн и тържестве-
но бяха издигнати флаговете. 
Кметът Росен Деспов отпра-
ви поздравления по случай 
3 март, отдавайки почит към 
загиналите за българската 
свобода и завърши с думите: 
„Народ, който не помни исто-
рията си, няма бъдеще“. Во-

дещ честванията бе общин-
ският съветник от Черномо-
рец Стиляна Николова, която 
рецитира драматичното сти-
хотворение на Вазов – „От 
Батак съм, чичо. Знаеш ли 
Батак?“. Църковната служ-
ба води отец Стилян, а вен-
ци и цветя бяха положени на 
паметника на загиналите за 
свободата на България.

Продължение от стр.1

Общественият съвет на Созопол 
избра своя председател

Община Созопол взе участие 
в обучение за повишаване 

готовността на населението 
за реакция при наводнения

Опасните материали в 
бита могат да бъдат в най-
различни продукти – битова 
и строителна химия, техни-
чески материали, почиства-
щи средства, препарати за 
борба с вредители и др. Ако 
на опаковките има символи 
за опасност, след употреба 
отделете опаковките, заед-
но с остатъка от продукта и 
предайте отпадъците в Цен-
тър за събиране и временно 
съхранение на опасни бито-
ви отпадъци – гр. Созопол 
или в мобилния пункт за 
събиране на опасни битови отпадъци. Включването на отпадъци с опасни свойства в 
общия поток битови отпадъци, влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява 
околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, и системите за опол-
зотворяване на отпадъци.

Телефони за вðъзка : 0884/ 311 678, 0884/ 311 676

Гðафик на ìоáилния пункт:

дата час място
11.3.2020 от 10:00 ч. до 11:00 ч. ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ- НА ЦЕНТЪРА

от 12:00 ч. до 13:00 ч. С. РАВАДИНОВО- ПРЕД КМЕТСТВОТО
13.3.2020 от 10:00 ч. до 11:00 ч. С. РОСЕН- ПРЕД КМЕТСТВОТО

от 12:00 ч. до 13:00 ч. С. РАВНА ГОРА- ПРЕД КМЕТСТВОТО
18.3.2020 от 11:00 ч. до 13:00 ч. ГР. СОЗОПОЛ - М. БУДЖАКА, ВХОДА НА РАЙСКИ ЗАЛИВ
24.3.2020 от 10:00 ч. до 11:00 ч. С. КРУШЕВЕЦ- ПРЕД КМЕТСТВОТО

от 12:00 ч. до 13:00 ч. С. ИНДЖЕ ВОЙВОДА- ПРЕД КМЕТСТВОТО
26.3.2020 от 10:00 ч. до 11:00 ч. С. ЗИДАРОВО- ПРЕД КМЕТСТВОТО

от 12:00 ч. до 13:00 ч. С. ВЪРШИЛО- ПРЕД КМЕТСТВОТО
от 13:30 ч. до 14:30 ч. С. ГАБЪР- НА ЦЕНТЪРА

Горди българки от с. Атия, облечени в цветовете на трибагреника

Управителният съвет на „Рибарско дружество 
Свети Никола“ гр. Черноморец, съгл. чл. 27, ал.1 
и 2 от Устава на дружеството, кани всички чле-
нове на Общо събрание, което ще се проведе на 
21.03.2020г./събота/ от 16:00ч. в киносалона 
на НЧ “Димо Николов-1908“ гр. Черноморец при 
следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2019г.
2. Отчет на Контролния съвет за 2019г.
3. Приемане на финансовия отчет за 2019г.
4. Проектобюджет за 2020г.
5. Основни насоки за развитието на дружество-
то за 2020г.
6. Разни

Мобилен пункт ще приема опасни 
отпадъци, генерирани от домакинствата

Обява за 1 бр. свободно работно място по 
трудово правоотношение, съгласно КТ за длъж-
ността „ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР“ в отдел „СТРОИТЕЛ-
СТВО“, към дирекция „Устройство на територи-
ята, строителство и кадастър", място на работа: 
Община Созопол.

Кратко описание на длъжността: Организи-
ра, координира и контролира дейностите по ус-
тройство на територията, строителството и ка-
дастъра. 

Минимални изисквания за заемане на длъж-
ността: 

- образователно-квалификационна степен – 
бакалавър с професионално направление „Стро-
ителство на сгради и съоръжения“, „Пътно стро-
ителство“;

- предпочитани специалности - в областта на 
строителството, архитектурата и геодезията

- професионален опит – минимум 3 години;
- компютърна грамотност: MS Windows, Word, 

Excel, Internet Explorer; MCAD; AutoCAD

Обява за 1 бр. свободно работно място по 
трудово правоотношение, съгласно КТ за длъж-
ността „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ГРАДОУСТРОЙСВ-
ТО И КАДАСТЪР“ в ОТДЕЛ "Градоустройство и ка-
дастър", към дирекция „Устройство на територи-
ята, строителство и кадастър", място на работа: 
Община Созопол.

Кратко описание на длъжността: провежда дей-
ности по устройство на територията, кадастър, ре-
гулация, застрояване и дейности свързани с придо-
биването и възстановяването на земи, попадащи в 
урбанизирани територии и зони по §4 ЗСПЗЗ.

Минимални изисквания за заемане на длъж-
ността:

- образователно-квалификационна степен – 
средно;

- предпочитани специалности - в областта на 
строителството, архитектурата и геодезията

- професионален опит – не се изисква;
- Компютърна грамотност: MS Windows, Word, 

Excel, Internet Explorer; MCAD; AutoCAD

* Начин за провеждане на подбора на кандидатите:     
- подбор по документи и интервю-събеседване с одобрените по документи кандидати     
* Необходими документи за кандидатстване:
- заявление до Кмета на Община Созопол – по образец;
- професионална автобиография;
- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- копие от документи, удостоверяващи допълнителни квалификации;
* Място за подаване на документите: Община Созопол - пл. "Хан Крум" № 2, фронт офис

ПОКАНА

ОБЯВИ



За седма поредна година, с ре-
дица събития в училищата на те-
риторията на цялата община се 
отбеляза Международният ден за 
борба с тормоза в училище, със 
съдействието на Община Созо-
пол, общинската комисия за бор-
ба с противообществените проя-
ви на малолетни и непълнолетни 
лица, ръководителите и препода-
вателите в училищата.

Сутринта учениците от СУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ - град Со-
зопол бяха посрещнати от свои 
връстници, които им поставяха пе-
чати на китките с надпис „STOP на 
тормоза в училище“. След това по-
сетиха сградата на Общината, за 
да включат и администрацията в 
благородната кауза. Те бяха поз-
дравени за добрата инициатива 
от заместник-кметовете и секре-
таря, на които поставиха печати 
и розови гривни. Созополските 
ученици посетиха голяма част от 
служителите на работните им мес-
та, на тях също разказаха за Деня 
на розовата фланелка и постави-
ха печати на китките им. Поради 
отсъствието от града на Тихомир 
Янакиев, те не успяха да се срещ-
нат с него, но желанието им да се 
снимат в кабинета му, седнали на 
кметския стол, разбира се, бе удо-
влетворено.

В ОУ „Христо Ботев" - с. Зидаро-
во също казаха „НЕ" на тормоза в 
училище, закичвайки се с розови 
панделки. Проведена бе и беседа 

на тема: „Проблемите с тормоза 
в училище и в семейството. Начи-
ни за преодоляване и справяне с 
тормоза." Обсъдена бе необходи-
мостта от съпричастност и помощ 
към подложените на насилие, гру-
бост и унижение. Учениците изгот-
виха табла с призиви: „Не на тор-
моза в училище!" и „Нека всички 
да бъдем добри и толерантни един 
към друг!".

Децата от ОУ „П. К. Яворов" - 
с. Крушевец също показаха, че 
всички можем да бъдем прияте-
ли. Те разиграха интересни и мно-
го поучителни етюди, олицетво-

ряващи тормоза в училище. Със 
залепени на гърбовете си етике-
ти с роли на „двойкаджия“, „от-
личник“, „тормозен“, „без прия-
тели“ и др. те показаха как мо-
жем да се справим с проблемите 
не с агресия, а с толерантност и 
любов към съучениците си. Заед-
но изработиха и табла, гласящи 
„НЕ на насилието, но не за ден“ 
и „Без страх“. „Ако потърсим до-
брото във всекиго, ще го намерим 
и в себе си! Ние не сме безраз-
лични!“, казаха те и се подреди-
ха, образувайки огромно сърце в 
двора на училището.

Традиционно в ОУ „Отец Паис-
ий” - с. Равна гора също се отбе-
ляза Деня на розовата фланелка. 
Още от сутринта, с въодушевле-
ние и нетърпение учениците оч-
акваха, станалите вече традиция 
в училището, щафетни игри и със-
тезания по случай деня „срещу 
насилието”. Стаите и коридорите 
бяха пълни с розови балони и ус-
михнати лица, а в часовете след 
голямото междучасие се появиха 
посланици на толерантността, ко-
ито закачаха на всички деца и учи-
тели емблеми във форма на розо-
ва тениска с надпис „Не на тормо-
за, но не за ден!”, а розов печат 
по ръцете маркираше „STOP на 

тормоза в училище”. Кулминаци-
ята на деня бяха игрите и щафе-
тите. Всички ученици се събраха 
в двора под февруарските слънче-
ви лъчи и детските гласчета изпъл-
ниха пространството. Малки и го-
леми се включиха с ентусиазъм в 
организираните от г-н Деянов, учи-
тел по ФВС, щафетни игри. Забра-
вили възрастовите различия, от-
борите се впуснаха в спортна над-
превара. Когато игрите приключи-
ха, запъхтени, но все още изпъл-
нени с енергия, децата премериха 
сили в реденето на пъзели по те-
матика на празника. Така учили-
щето категорично се обяви срещу 
тормоза и насилието.

А тя, стоейки в гората, до-
чула техните викове и бър-
зо пристигна с кошница в 
ръка и със своите помощ-
ници от Тракийско друже-
ство „Яни Попов“, за да за-
кичат с мартенички всички 
послушни дечица. С музика 
и много настроение търже-
ството продължи с чудес-
ното изпълнение на тан-
ца на яслена група „Мечо 
Пух“. Облечени в бяло-чер-
вени дрешки, те се справи-
ха блестящо с поставената 
им задача. „Моряче“-тата 
се представиха с тематич-
ни песни и стихотворения 

за празника, а „Делфинче“-
тата дори тропнаха тради-
ционна българска ръчени-
ца. За финал всички дечи-
ца, с усмивки на лица, си 
направиха снимки за спо-
мен с Баба Марта и вкуси-
ха от бонбоните на нейни-
те помощници.

Весело тържество по 
случай Първи март се про-
веде и в детска градина 
„Зеленика“ - с. Крушевец 
под ръководството на ди-
ректорката Гинка Калов-
ска. Специален гост бе така 
обичаната от всички Баба 
Марта, която посети чаров-
ните деца, за да им завър-
же мартенички за здраве. 

От своя страна те се пока-
заха като добри домакини 
и я поздравиха с изпълне-
ния на различни песни и 
танци на бяло-червена те-
матика. Детската градина 
бе пъстро украсена, подо-
вете застлани с автентич-
ни български черги, а де-
цата и техните ръководите-
ли - облечени в традицион-
ни народни носии. С много 
усмивки и весело настро-
ение дечицата се хванаха 
на българско хоро, показ-
вайки завидни умения, за 
което получиха бурни ап-
лодисменти от гостите на 
тържеството - техните ро-
дители.

Община Созопол тази година за-
радва жителите на града с чудес-
на празнична украса, а благодаре-
ние на сдружение „Елпида“ и енер-
гията на местните жители, градът 
засия и се превърна в една бяло-
червена приказка.

Тихомир Янакиев поздрави сво-
ите съграждани, а по случай Сирни 
Заговезни поиска прошка за вол-
но и неволно изречени думи и из-
вършени дела, които вероятно са 
наранили някого.

Празникът продължи с автор-
ската песен на дамите от Пенси-
онерски клуб „Чайка“, подготвена 
за повода от председателя Сийка 
Рупова. Облечени с фамозни тоа-
лети, те се представиха достойно и 
събраха овациите на публиката.

След тях, водещата Мария Въл-
чева покани представителите на 
Съюза на офицерите и сержан-
тите от запаса и резерва и клуб 
„Българка“, които представиха 
специално изработените си кос-
тюми на разнообразни тематики, 
една от които, разбира се , воен-

номорска.
Многобройната група на Бъл-

гаро-гръцкото дружество „Аполо-
ния“ представиха пъстрите си кос-
тюми, изработени от тях самите – 
площадът се изпълни с пчелички, 
щъркели, страховити герои, бого-
ве и участници, облечени с автен-
тични гръцки одежди. Те повдигна-

ха още повече настроението с из-
пълнението на традиционен гръцки 
танц, за което събраха много ап-
лодисменти от публиката.

Тракийско дружество „Яни По-
пов“ разтресоха улиците на Созо-
пол с тъпан, гайда и танци. На пло-
щад „Черно море“ те се хванаха на 
кръшно българско хоро и с много 

настроение продължиха към Ам-
фитеатъра. Те също бяха преобра-
зени в различни роли – имаше ку-
кери с рало, вещици с метли, как-
то и облечени в традиционни тра-
кийски носии.

Кулминацията на тържеството 
бе въздействащото изпълнение на 
Кристиян Тангарджиев, който из-
свири на гайда химна на Стран-
джа „Ясен месец“. Той предиз-

вика огромно вълнение в публи-
ката и напълни очите на голяма 
част от присъстващите със съл-
зи от радост. 

Всички участници бяха поздра-
вени и наградени от заместник-
кмета Дамянов с плакети и грамо-
ти за съхранение и популяризира-
не на обичаите, а за финал, начело 
с кмета Янакиев, всички се хвана-
ха на традиционното хоро. 
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Баба Марта гостува  
в детските градини

Децата от ДГ „Зеленика“ с. Крушевец с техните преподаватели

Пðодълæение от стð.1

Пðодълæение от стð.1

Ден на розовата фланелка – световен 
ден за борба с тормоза в училище

Ученици от ОУ „Отец Паисий” - с. Равна гора с изработени-
те от тях табла

Ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - град Созопол със 
заместник-кмета Тодор Дамянов



Михаил КОЛЕВ

Кметът Димитър Николов е 
поискал в Бургас да бъде съз-
дадена лаборатория за из-
следване на коронавирус. 
Градоначалникът е отправил 
искането към Министерство-
то на здравеопазването още 
миналата седмица. В момента 
в морския град липсва подоб-
на лаборатория, а взетите 
проби се изпращат до Стара 
Загора. 

„Проведох разговор с ди-
ректора на Националния цен-
тър по заразни и паразитни 
болести проф. Тодор Кантар-
джиев и той даде конкретни 
наставления в тази насока. 
Членовете на Общинския кри-

зисен щаб доц. д-р Цветан Ве-
линов и д-р Георги Паздеров 
поеха ангажимента да напра-
вят обследване по съществу-
ващите лаборатории в града 
и дадат точна преценка в кои 
от тях съществуват необходи-
мите инструментариум и апа-
ратура, за да се правят тези 
тестове. Трябва да ни бъде 
предоставена информация и 
в кои досега известени по 
света тестове за смъртонос-
ния вирус могат да се прила-
гат тук. Очакваме до края на 
седмицата това нещо да се 
случи“, каза още Николов.

Той допълни, че Община 
Бургас е пуснала писма до 
всички превозвачи, които во-
зят пътници до бургаските ав-
тогари, да спазват новите 
разпоредби по отношение на 
дезинфекцията. 

„Тези, които не спазват но-
вите правила на общинския 
кризисен щаб, на тях ще бъде 

отнет достъпът до бургаските 
автогари, с цел допълнителна 
превенция на заболяването. 

Подали сме за печат бро-
шури и плакати, които ще бъ-
дат разлепени на всички пуб-
лични сгради, най-вече в пен-
сионерските клубове. Въпрос-
ните клубове ще преустано-
вят до второ нареждане своя-
та дейност относно събира-
ния и масови мероприятия. В 
този период при тях ще се 
състоят отчетно-изборни съ-
брания. Помолено е изрично 
ръководството на пенсионер-
ските организации да забавят 
тези събития, за да не съби-
рат много хора в затворени 
помещения в този критичен 
момент“. 

От местните съд и прокура-
тура пък са поискали допъл-
нителни защитни ръкавици и 
маски, заради изчерпания те-
хен брой по аптеките и мага-
зини. Такива освен за тях ще 

бъдат набавени и за полицей-
ските служители. 

Общината ще закупи и до-
пълнителни диспенсъри, в ко-
ито се съхраняват антибакте-
риални течности за индивиду-
ална защита на ръцете на 
всички граждани, които полз-
ват обществените простран-
ства. 

Превантивните мерки сре-
щу коронавируса включват и 
общинските автобуси да бъ-
дат почиствани по 4 пъти на 
ден, а с антибактериални теч-
ности да бъдат забърсвани и 
всички дръжки и ръкохватки в 
градския транспорт. 

„Това ще увеличи разходи-
те на „Бургасбус", но все пак 
превантивните мерки и по-го-
лямата отговорност за нас са 
много по-важни“, допълни 
кметът Николов и призова 
бургазлии да спазват стриктно 
всички препоръки на здрав-
ните органи.

Кметът Димитър Николов иска лаборатория 
за изследвания срещу коронавируса4 Четири пъти на 

ден дезинфекцират 
автобуси 
4 От Темида 
настояват за 
защитни маски и 
ръкавици

Стра ни ца 9 11-12 Март 2020

ЗдравЕ
Чф

Въпреки ограниченията, които медицината ѝ налага, 
д-р Дария Бояджиева избира именно нея за свое призвание
История за млада жена в бяла престилка,  
решена да бъде лекар и да помага на другите

Георги рУСинОВ

От компетенцията на здравния министър 
Кирил Ананиев е дали грипната ваканция в 
страната ще бъде удължена. Това отговори 
д-р Георги Паздеров от РЗИ-Бургас на жур-
налистически въпроси след заседанието на 
Общинския кризисен щаб.

Ваканцията за учениците в Бургаска об-
ласт е една от най-дългите в страната. Тя 
продължи две седмици. Първоначално бе 
обявена само за областта, а след това на на-
ционално ниво бе удължена. 

Според д-р Паздеров обаче е малко веро-
ятно в Бургас тя да бъде удължена, ако ми-
нистърът не го направи за цялата страна. 

„Просто броят на заболелите не го позво-
лява. Наблюдава се спад при болните от 
Грип „Б“. Паднали сме под процента, необхо-
дим за обявяване на епидемия“, поясни той.

Днес Областният кризисен щаб ще се съ-
бере на заседание, където трябва да се реши 
ще бъде ли удължена грипната епидемия и 
реципрочно ваканцията, или ще се отмени.

Просветният министър Красимир Вълчев 
коментира в ефира на „Нова ТВ“, че общата 
грипна ваканция най-вероятно няма да бъде 
удължена. Това може да стане в отделни об-
ласти, но както се разбира, Бургас не е 
сред тях.

Вълчев коментира и възможността пропус-
натият материал да бъде наваксан с отмяна 
на пролетната ваканция.

„Мислим върху всички варианти и този 
също е на дневен ред. Средно 10 са дните, 
в които децата са отсъствали. В системата 
има резерв в учебните програми за пре-
структуриране. Това ще е за сметка на уп-
ражненията, които се провеждат”, обясни 
министърът.

ина ПЕтрОВа

Заболелите от грип и ос-
три респираторни заболява-
ния в Бургаска област нама-
ляват, съобщи д-р Величка 
Григорова, шеф на Дирекция 
„Надзор на заразните боле-
сти“ в РЗИ-Бургас. Броят им 
за последната седмица е 437 
на база наблюдаваното на-
селение. 

„Хоспитализации има, но 
те са по-малко. Спадът на за-
болеваемостта от грип и ОРЗ 
в нашата област е следствие 
както от противоепидемични-
те мерки, предприети с въ-
веждането на грипна вакан-
ция, така и на естествен спад, 
което всяко инфекциозно за-
боляване регистрира след 
своя пик“, поясни експертът. 

Актуален остава въпросът 

ще бъде ли удължена грипна-
та ваканция на фона на на-
маляващите случаи на грип, 
но в ситуация на регистрира-
ни случаи на коронавирус у 
нас. В момента учениците са 
в националната грипна ва-
канция, обявена заради мно-
гото подрастващи, заболели 
от грип тип „В“. Ваканцията 
свършва в сряда и според 
министъра на образованието 
Красимир Вълчев вероятно 
няма да бъде удължавана ка-
то обща. Д-р Григорова смя-
та, че след като в нашата об-
ласт спада заболеваемостта, 
би трябвало да отпадне и ва-
канцията, но решението е на 
щаба, който ще заседава в 
сряда. „Но удължаването на 
грипната ваканция не се 
прогнозира само от заболе-
ваемостта в съответната об-

ласт. Знаете, че има нацио-
нална грипна епидемия, има 
и мерки, свързани с раз-
пространението на корона-
вируса – в национален ма-
щаб и на областно ниво“, ко-
ментира д-р Григорова. 

Експертите припомнят, че 
децата са най-незасегнатата 
част по отношение на зара-
зата с коронавируса. Той е 
агресивен най-вече спрямо 
възрастни, като най-риско-
вата група са хората с хро-
нични и съпътстващи заболя-
вания. 

В РЗИ се анализира зае-
тостта на леглата в здравни-
те заведения, като при нужда 
ще бъдат извършени пре-
структурирания, има въз-
можности за поемане на па-
циенти и в болниците в Сре-
дец и Айтос.

Без удължаване  
на ваканцията в Бургас

Почти 
сигурно:Болните от грип в Бургаско намаляват



„Черноморски фар“

Димитър Димитров-Хе-
ро и Българският футбо-
лен съюз влязоха в пре-
рекания през последните 
няколко дни. Всичко за-
почна след края на дву-
боя от 24-ия кръг на „Еф-
бет лига“ между отборите 
на ЦСКА и „Берое“, за-
вършил с победа 2:0 за 
„армейците“. Херо, който 
е наставник на староза-
горци, отправи в телеви-
зионно интервю веднага 
след мача тежки обвине-
ния, заявявайки, че само 
неговият тим и от 4-5 дру-
ги, не си назначават ре-
фери за мачовете. Недо-
волството на бургазлията 
бе породено от факта, че 
автогол на Анита от „чер-
вените“ бе отменен от 
главния съдия Ивайло 
Стоянов.

От Съдийската комисия 
към БФС не останаха 
длъжни на наставника и 
го призова, ако той раз-
полага с конкретни факти, 
да ги изнесе пред тях, а 
те от своя страна да сиг-
нализират на съответни-
те органи.

„С оглед установяване 
на посочените факти и об-
стоятелства в интервюто 
призоваваме г-н Дими-
тров да изнесе пред фут-
болната общественост из-
вестните му такива. Това 
би дало възможност на 
органите на БФС да пред-
приемат необходимите 
мерки, ако това се нала-
га. В случай, че г-н Дими-
тров не разполага с таки-
ва, призоваваме да не се 
правят неверни внуше-
ния, които нагнетяват из-
лишно напрежение във 
футболните среди. СК при 

БФС уверява всички клу-
бове и фенове, че няма 
наличие на каквато и да 
било намеса в работата 
на комисията при изгот-
вяне на нарядите на съди-
ите. Отделно от предпри-
етите от БФС действия, 
СК при БФС ще предпри-
еме действия и пред ком-
петентните държавни ор-
гани с оглед установява-
не на посочените в интер-
вюто твърдения", гласеше 
част от изявлението на 
Съдийската комисия.

След това последва де-
кларация от страна на Хе-
ро, в която той отбелязва, 
че „има странни съвпаде-
ния при назначенията на 
едни и същи рефери на ед-
ни и същи отбори“.

„Във връзка с така на-
речената официална по-
зиция на Съдийската ко-
мисия по повод мое из-
казване след мача ЦСКА 
- „Берое“, съм в правото 
си да изясня още по-точ-
но и ясно изразената то-
гава позиция. И се надя-
вам тази моя позиция да 
стигне до широката фут-

болна общественост и 
най-вече до феновете, ко-
ито трябва да знаят реал-
ната ситуация. Без да вли-
зам в обяснителен режим 
само ще припомня, че за-
ставам с целия си автори-
тет зад думите, че само 
4-5 отбора не използват 
лукса да им бъдат назна-
чавани съдии по тяхно же-
лание. Между тези 4-5 от-
бора е и „Берое“. Ако въ-
просната Съдийска коми-
сия иска да обори това 
мое твърдение, нека въ-
веде открит за медиите 
жребий при определяне 
на съдийските назначе-
ние за всеки кръг. Мога 
да докажа твърденията си 
по прост и ефикасен на-
чин със странните съвпа-
дения при назначенията 
на едни и същи съдии на 
едни и същи отбори. Ня-
ма по-добро доказател-
ство от таблицата с после-
дователността на съдий-
ските назначения. Някои 
съдии получават назначе-
ние всяка седмица, други 
не свирят с месеци. И ако 
някой компетентен орган 

се самосезира и направи 
проверка, много лесно ще 
установи явните зависи-
мости. Така и от само се-
бе си ще отпадне въпро-
сът верни или неверни са 
твърденията на Димитър 
Димитров. Ако обаче ка-
заното от мен толкова 

много не отговаряше на 
истината, нямаше да се 
прави проверка на дей-
ността на Съдийската ко-
мисия от разследващите 
органи в държавата. Като 
редови български гражда-
нин все още чакам да бъ-
дат оповестени записани-
те разговори, за които 
споменаха най-високо по-
ставени български поли-
тици. Може би тогава ще 
се разбере кой с кого, и 
за какво разговаря преди 
мачове. Все пак имаме 
черно на бяло оставка на 
председателя на Съдий-
ската комисия по съмне-
ния за корупция. Това съ-
що ли е невярно твърде-
ние? 

Искам дебело да под-
чертая, че съдиите са 
следствие, а не причина 
за проблема. И затова 
съм пледирал винаги те 
да бъдат освободени от 
всякакви зависимости. 
Съществува само един 
начин - трябва да бъдат 
ограничени възможност-
ите на собственици на 
клубове или техни пред-
ставители да им въздейст-
ват. Това е проблемът, 
който визирам всеки път, 
отново и отново. Правил 
съм го в качеството на 
треньор на „Лудогорец“, 

„Литекс“, „Левски“, „Вел-
бъжд“, „Локомотив“ (Плов-
див), „Черноморец“, „Неф-
тохимик“. Бил съм после-
дователен и доказател-
ствата лесно могат да се 
намерят в непрекъснати-
те наказания, които съм 
получавал. Не съм бил 
щаден, независимо кой 
отбор съм тренирал. Про-
блемът с българското съ-
дийство е принципен. То 
трябва да бъде равнопо-
ставено спрямо всеки 
един клуб. Това може да 
бъде направено изключи-
телно лесно и ефикасно. 
Като собствениците не си 
избират сами кой да им 
свири мачовете. Това е 
работа на Съдийската ко-
мисия и ще им повярвам 
на добрите намерения са-
мо когато се заемат сери-
озно да я свършат. Лесно 
е да се противопоставят 
на моите "неверни твър-
дения", нека обаче да на-
мерят сили да се проти-
вопоставят на тези, които 
изкривяват футболния 
феърплей", не спести ни-
що в декларацията си бур-
газлията.

Заради острите критики 
на Димитров БФС му на-
ложи тежка санкация, ко-
ято е в размер на 4000 ле-
ва.

Михаил КОЛЕВ

Новосформираният 
бургаски боен клуб „Файт 
Фактори“ започна ус-
пешно своето представя-
не на българска сцена. 
На Републиканското пър-
венство в Шумен по кик-
бокс отборът спечели 2 
сребърни и 1 бронзов ме-
дали. 

„Доволен съм от пред-
ставянето на момчетата, 
от четирима бойци има-

ме трима медалисти, ко-
ето е една добра основа 
на това, което сме запо-
чнали да полагаме“, зая-
ви пред вестник „Черно-
морски фар“ Николай 
Атанасов, основател и 
треньор във „Файт Фак-
тори“.

В генералното класи-
ране от състезанието в 
Шумен клубът се е кла-
сира на 27 място от 39 от-
бора, които взеха учас-

тие. На Републиканското 
имаше и още четири бур-
гаски клуба. 

„Нефтохимик“ завоюва 
общо три медала (1 зла-
тен и 2 сребърни), „Са-
ват“ спечели едно злат-
но, едно сребърно и три 
бронзови отличия, „Ин-
тер“ се завърна с 2 злат-
ни, а кикбоксьорите на 
„Аякс“ добавиха към ак-
тива си един сребърен 
медал.
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Дисциплинарната комисия към 

БФС наказа със спиране на състеза-
телните права трима футболисти на 
„Нефтохимик“. Най-тежка е санкци-
ята за Цветомир Цонков, който няма 
да играе в следващите два мача на 
отбора, а освен това ще плати и гло-
ба от 60 лева. Другите двама са на-
казани за един мач и това са Иван 
Цачев и Иван Колев. 

Тримата  провинили се получиха 

картони при последния мач на „Наф-
тата“ във Втора лига. „Шейховете“ 
загубиха с 1:2 гостуването си на 
„Струмска слава“ в двубой от 22-ия 
кръг. След мача от щаба на бургаз-
лии изразиха сериозни критики спря-
мо отсъжданията на главния съдия.

Следващият двубой на „Нефтохи-
мик“ е на 20 март, когато момчетата 
на Диян Петков ще се изправят сре-
щу „Септември“ в София.

СКАНДАЛ Трима от „Нафтата“ 
отнесоха наказание

Успешен дебют за 
бургаски кикбоксьори

Херо и БФС Се ХваНаХа за гушиТе

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

ФУтБОЛ

Бургазлията хвърли тежки 
обвинения за съдийството,  
съюзът го призова  
да изнесе факти



06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Препрочитаме Вазов кампания на 
Народен театър "Иван Вазов" с медийната 
подкрепа на БНТ
12:35 - Референдум /п/
13:35 - Кръстьо Сарафов пред театралната 
маска и зад нея документален филм/Бълга-
рия, 2012г./, режисьор Иван Георгиев
14:05 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на Илайъс анима-
ционен филм
14:45 - Златно сърце  /2 серия/
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:15 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - Туризъм.бг /п/
17:30 - Бразди /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:10 - Корпорация "Приключения"  /8 еп./
19:55 - Препрочитаме Вазов кампания на 
Народен театър "Иван Вазов" с медийната 
подкрепа на БНТ
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Бизнес.БГ
21:30 - Следите остават разследващо пре-
даване
22:00 - Концерт на Мирослава Кацарова 
Празници на изкуствата - Аполония 2015
23:00 - По света и у нас
23:25 - Спортни новини
23:30 - Препрочитаме Вазов кампания на 
Народен театър "Иван Вазов" с медийната 
подкрепа на БНТ
23:35 - Младият Върколак 5  /14 еп./ (12)
00:20 - Култура.БГ /п/

06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" - 
анимация, еп.10
06:30 - "Тази сутрин" - информационно 
предаване с водещ Антон Хекимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с водещи 
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна емисия
12:30 - "Шоуто на Николаос Цитири-
дис" /п./
13:30 - Премиера: "Обещание" - еп.30
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.7 еп.89
16:00 - "Спасители в планината" - 
с.7 еп.5
17:00 - bTV Новините
17:30 - "Лице в лице" - публицистично 
предаване с водещ Цветанка Ризова
18:00 - Премиера: "Свободен дух" - 
с.2 еп.7
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Завинаги" - с.2 еп.42
21:00 - "Смени жената" - семейно ри-
алити, с.4
22:30 - "Шоуто на Николаос Цитиридис" 
- вечерно токшоу
23:30 - bTV Новините - късна емисия
00:00 - "Твърде лично" - с.2 еп.14

01:00 - "Спасители в планината" /п./ 
- с.7 еп.5
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Втори шанс" - еп.69
05:30 - "Лице в лице" /п./

06:20 - "Здравей, България" - сутре-
шен блок
09:30 - "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 4
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Черна роза" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публицистично 
предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - те-
левизионна игра

19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Откраднат живот: Системата" 
(премиера) - с. 9

21:00 - "Hell’s Kitchen България" - ри-
алити, нов с.
22:00 - "Шеф под прикритие" - риали-
ти, нов с.
23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Нюанси синьо" - с. 1
00:30 - "Комисар Рекс" - с. 11
01:30 - "Уил и Грейс" - с. 2
02:30 - "Завинаги свързани" 

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

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Кардиограма - с проф. Д-р Над-
ка Бояджиева
12:00 - Психологически портрет - с Ре-
ни Анастасова
13:00 - Новини
13:15 - Заедно българи - с проф. Алек-
сандър Томов
14:15 - Refresh за здраве - със Сил-
вия Чалъкова
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
19:30 - Новини
20:00 - Честно казано - с Люба Кулезич
22:00 - България на живо - с Иво Божков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Refresh за здраве - със Сил-
вия Чалъкова
04:30 - Темида - цената на истината - с 
Нина-Никол Хамилтън
05:00 - Честно казано - с Люба Кулезич

06:10 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 1 /п/
07:10 - "Девет живота любов" - коме-
дия с уч. на Брандън Рут, Грегъри Харисън, 
Челси Хобс, Кимбърли Състед и др. /п/
09:00 - "Въздушният Бъд: Шампионска 
лига" - семеен филм с уч. на Кевин Зе-
гърс, Мартин Фереро и др. /п/
11:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 1
12:00 - "Размяна на телата" - комедия 
с уч. на Пейтън Лист, Джейкъб Бертран, 
Клер Ранкин, Дарън Роуз и др.
14:00 - "Невинни години" - романтична 
драма с уч. на Даниъл Дей-Люис, Мишел 
Пфайфър, Уинона Райдър и др.
17:00 - "Междузвездни войни: Послед-
ните джедаи" - екшън-фантастика с уч. на 
Марк Хамил, Кери Фишър, Адам Драйвър, 
Дейзи Ридли, Оскар Айзък и др. /п/
20:00 - "От местопрестъплението" - с. 9
21:00 - "Планината на вещиците" - прик-
люченски екшън с уч. на Дуейн Джонсън, 
Карла Гуджино, Ана-София Роб, Киаран 
Хиндс, Том Еверет Скот и др.
23:00 - "От местопрестъплението" - 
с. 9 /п/
00:00 - "Чиракът на Мерилин" - приклю-
ченски филм с уч. на Миранда Ото, Сам 
Нийл, Марк Гибън, Тегън Мос, Дейвид Ву 
и др., I част

06:00 - Колоездене: Париж - Ница, трети етап
07:00 - Биатлон: Световна купа в Нове Место, 
масов старт, мъже
07:30 - Ски бягане: Световна купа в Осло, 
50 км, мъже
09:30 - Ски скокове: Световна купа в Лилеха-
мер, състезание
11:00 - Колоездене: Париж - Ница, трети етап
12:00 - Олимпийски игри: "На преден пост"
12:30 - Олимпийски игри: "Най-великото 
скейтборд състезание"
13:00 - Олимпийски игри: "Кралете на сърфа"
14:00 - Ски скокове: Световна купа в Лилеха-
мер, състезание
15:00 - Колоездене: Париж - Ница, трети етап
15:40 - Колоездене: Париж - Ница, четвър-
ти етап, директно
17:40 - Ски скокове: Световна купа в Лилеха-
мер, състезание
18:25 - Ски скокове: Световна купа в Трьон-
дхайм, квалификация, директно
19:45 - Новини
19:50 - Колоездене: Тирено Адриатико, пър-
ви етап
21:00 - Колоездене: Париж - Ница, четвър-
ти етап
22:00 - Ски скокове: Световна купа в Трьон-
дхайм, квалификация
22:55 - Новини

06:15 - "Камиони по леда" - риалити, с. 8
07:15 - "Женени с деца" - с. 10 /п/
07:45 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 8 /п/
08:45 - "Касъл" - с. 7
10:00 - "Комисар Рекс" - с. 16 /п/
11:00 - "Скорпион" - с. 4, 2 еп.а /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 8
14:00 - "Полицаите от Чикаго" - с. 4
15:00 - "Комисар Рекс" - с. 16
16:00 - "Женени с деца" - с. 10, 2 еп.а
17:00 - "Заложници" - екшън с уч. на 
Долф Лундгрен, Алекс Карзис, Ката Добо, 
Корей Севиер, Дов Тийфенбах, Лари Дей, 
Шон Робъртс, Дженифър Бакстър и др. /п/
19:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
20:00 - "Скорпион" (премиера) - с. 
4, 2 еп.а
22:00 - "Спайдърмен 2" - екшън-фан-
тастика с уч. на Тоби Магуайър, Кирстен 
Дънст, Джеймс Франко, Алфред Молина, 
Розмари Харис и др.
00:30 - "Полицаите от Чикаго" - с. 4 /п/
01:30 - Еротичен телепазар
03:30 - "Професионална борба: "Първич-
на сила", 11 еп. /п/

СПРАВОЧНИК

СРЯДА
Температура: 8/15°C
Предимно облачно
Вероятност за валежи: 14%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 89%

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 7/16°C
Слънчево
Вероятност за валежи: 6%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 3%
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в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

Лебеди радват посетителите 
на бургаския плажПетър НИКОЛОВ

Двойка лебеди радват 
посетителите на бургаския 
плаж. Тя пристигна на въл-
нолома до моста в събота и 
оттогава красивите птици се 
радват на внимание. Сним-
ки на красивите пернати в 
социалната мрежа сподели 
Стефан Минчев, началник 
Отдел „Връзки с обществе-
ността“ към Община Бургас. 
Той е заснел лебедите край 
брега до Моста.

„Обедна разходка. Двата 
лебеда пак са там, до Моста. 
Добре, че няма птичи грип. В 
такъв случай щяха да бъдат 
прогонени с камъни. Пани-
кьосаните и непросветени 
хора обикновено постъпват 
така. За пръв път видях ле-
бедите в неделя. Хранят се 
с водорасли, растящи по ка-
мъните на дясната буна. От 
по-красивия вид са – неми 
лебеди с извити шии. Другият 
вид е наречен поен лебед, но 
не пее, а грачи като гъска и 
прилича на нея с правата си 
шия“, написа Минчев.

Петър НИКОЛАЕВ

Естрадната певица Кич-
ка Бодурова се възмути 
срещу унизителното пред-
ложение за увеличение на 
надницата за нощния труд 
в България. Допълнител-
ното заплащане на час да 
бъде увеличено на 0,15% 
от минималната работна 
заплата, което прави 91 
стотинки. Такова пред-
ложение ще внесе пра-
вителството в Национал-
ния съвет за тристранно 
сътрудничество.

Сега възнаграждението 

е в размер на 25 стотин-
ки. Новото увеличение е 
съобразено с размера на 
минималната работна за-
плата, която от тази година 
е 610 лева.

„Нямате ли страх от Бога, 
бе, „господа”?! Как може 
да се подигравате с хора-
та? Как може такова уни-
жение! Европа, къде си? 
Защо мълчите пред тези 
безверници, които измъч-
ват един цял народ? Защо 
няма минимално запла-
щане в Европа?“, реагира 
емоционално бургазлийка-
та в социалната мрежа.

ВИП  
на гости 

Известната 
актриса от фил-
ма „Откраднат 
живот“ Гергана 
Стоянова, ко-
ято е с бурга-
ски корени, се 
снима на фона 
на любимия за 
всички Мост – 
символ на гра-
да. Тя написа 
за почитатели-
те си, че е край 
морето за рож-
дения ден на 
баща си.

Кичка Бодурова скочи 
срещу унизителното 

увеличение  
на нощния труд

Парк „Росенец“ посреща пролетта 
с обновени пикник зони „Черноморски фар“

Община Бургас за-
почна поетапно обно-
вяване на пикник зо-
ните в парк „Росенец". 
Ремонтирани са 24 
комплекта маси и пей-
ки, чиито дървени час-
ти бяха пострадали от 
престоя на открито, 
както и от човешка ръ-
ка. Предстои ремонт 
на две от старите и 
изграждане на четири 
нови барбекюта.

През късната пролет 
и лятото много бургаз-
лии посещават този 
район заради хубавата 
природа и условията 
за приятно прекарва-
не на няколко часа на 
открито, детски игри, 
спорт. Дотогава грип-
ната вълна трябва да 
е отшумяла и парк 
„Росенец" ще очаква 
своите гости обновен 
и почистен.

Кметът Димитър 
Николов пое ангажи-
мент подобни пик-
ник зони да бъдат 
изградени в квар-
талите „Крайморие", 
„Сарафово", „Черно 
море" и край комплекс 
„Меден рудник".
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