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Ина ПЕТРОВА 

Коронавирусът е на път 
да сложи край на ден-
талния туризъм. Мерките 
срещу разпространение-
то на Covid-19 предвиж-
дат българи, идващи от 
страни със заразени, да 
остават в 14-дневна ка-
рантина. Преди дни от 
Щаба за борба със за-
боляването изкритику-
ваха наши сънародници, 
върнали се от Италия, ко-

ито без да предупредят 
за това, тръгнали на зъ-
болекар. И ако това сега 
не е масова практика, ля-
тото напливът от присти-
гащи у нас гастарбайте-
ри-отпускари ще е нали-
це. Как бургаските сто-
матолози ще се справят 
с подобна ситуация и как 
лекуват сега в условия-
та на разпространение 
на коронавирус, опита-
хме да разберем от са-
мите тях.

От вторник започва ремонтът 
на булевард „Демокрация“
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Спорен договор 
превръща 

„Нефтохимик“  
в заложник

Край На ДеНталНия 
туризъмзараДи 

КОрОНавируСа

вече има и 
временно затворени 

зъболекарски 
кабинети в града 
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Потребителят 
няма да 

получи 40% 
намаление

От „топлофикация“ – 
Бургас

С
т
р
. 
1
3 Трендафил Витанов: Морето  

не прощава на никого, който му се опълчи 
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Дона МИТЕВА

Службите в храмовете ня-
ма да се отменят. „Нямаме 
забрани относно извършване 
на богослужението. То няма 
и как да има. Богослуженията 
са предназначени за това 
ние да се молим за душевно-
то здраве и спасение на всич-
ки православни християни“, 
коментира архиерейският на-
местник отец Севастиян.

Междувременно патриарх 
Неофит, който е и Софийски 
митрополит, изпрати писмо с 
подробни указания за пове-
дението на църквата, свеще-
ниците и вярващите в усло-
вия на епидемия от корона-
вирус. В писмото се потвърж-
дава, че храмовете остават 
отворени, а свещениците не 
бива да отказват причастие. 
В официално разпратения 
документ се казва: „Светите 
Тайни не могат да бъдат при-
носители на зараза или ка-
квато и да е болест, а са ле-
карство за телесно и душев-
но изцеление и здраве“. Този 
текст провокира редица въ-
проси, а в социалната мрежа 
и достатъчно интересни ко-
ментари.

По думите на отец Севас-

тиян – всичко, което е необ-
ходимо по отношение на хи-
гиената в църквите, се из-
вършва, без значение какъв 
е периодът. „Прави се дезин-
фекция на пода, всички ико-
ни се забърсват – това не е 
нещо ново, което сега да за-
почва да се извършва. Няма 
допълнителни указания и 
предписания, било то от ща-
ба на Общината, или пък от 
Митрополията. Това, което 
сме правили досега, продъл-
жаваме да го правим“, кате-
горичен е свещеникът.

Той е категоричен, че хра-
мовете не трябва да бъдат за-
творени. „Сега е моментът, в 
който трябва да се обърнем 
към Бога. С молитвата Бог 
дава сили на всички да прео-
доляват всякакви препят-
ствия – душевни и физически. 
Да не забравяме, че във вся-
ко едно от богослуженията 
свещеникът от името на на-
рода отправя молитва за то-
ва всички православни хрис-
тияни в енорията, в града в 
света да имат душевно и те-
лесно здраве“.
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Дона МИТЕВА

Има върнати деца от 
бургаските училища зара-
ди показана по-висока от 
нормалната температура, 
съобщи Веселина Тарало-
ва, директор Дирекция 
„Образование и демо-
графски въпроси” в Общи-
на Бургас.

Осигурени са електрон-
ни дистанционни термо-
метри за всичките 49 учи-
лища и 33 детски градини 
на територията на Бурга-
ска община. 

След първите измерва-
ния на сутрешната смяна 
Таралова съобщи, че има 
върнати 10 деца от учили-
ще „Димчо Дебелянов“, 
по едно от „Георги Бен-
ковски“, „Пейо Яворов“ и 
„Елин Пелин“. Трима са 
върнатите ученици от 
„Константин Петканов“. 

„Проверките на влизане 
в училище продължават“, 
категорична е Таралова. 
„На сайта на Общината, 

на образование се качват 
протоколите от проверки-
те на всяко едно учили-
ще“, допълни тя.

„Броят на върнатите 
ученици в областта е мно-
го малък. По две-три деца 
има върнати от определе-
ни училища, които са с 
температура. Отправен бе 
призив и към родителите, 
ако детето им е с повише-
на температура, да не бъ-
де пуснато  на училище“, 
коментира инж. Виолета 
Илиева, началник на Реги-
оналното управление на 
образованието.

„Експерти от РУО бяха 
на проверка в Строител-
ния, Търговската, Механо-
то и Туризма – всички 
мерки се спазват. Има де-
зинфектанти, има инфор-
мационни листи на сани-
тарните възли в колко ча-
са е правена обработка. В 
някои от училищата още 
няма топла вода, затова 
по най-бързия начин ще 
се сложат бойлери, юнги“, 

допълни Илиева. По ней-
ни думи отново битката 
основно е с родителите. 
„Не трябва на децата да 
се внушава, че ходенето 
на училище в тази услож-
нена обстановка едва ли 
не е вредно, няма да има 
излишни ексцесии“, казва 
Илиева. В РУО са наясно, 
че по време на грипната 

епидемия една част от ро-
дителите са обикаляли за-
едно с децата си къде ли 
не.

Що се касае до разду-
хания случай в училище 
„Пейо К. Яворов“, тя е 
категорична, че детето, 
чийто брат се е върнал 
от Флоренция преди бли-
зо десет дни, е без тем-

пература.
„Говорих  с директорка-

та – детето само е съоб-
щило, то няма температу-
ра. Направен е контакт с 
личния лекар, който е бил 
уведомен също от РЗИ за 
този случай. Детето е вър-
нато. От тук нататък слу-
чаят е медицински“, обяс-
ни Илиева.

Апел към родителите:  
Не внушавайте на децата, че  
не трябва да посещават занятия 

Службите в храмовете 
няма да се отменят

Малко са върнатите ученици 
заради повишена температура

В Несебър с мерки 
срещу коронавируса

Кадърът не е от научно-фантастичен филм, а от класните стаи на Морското учили-
ще. Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ стриктно изпълнява заповедта на кме-
та на Бургас Димитър Николов за дезинфекция на помещенията във връзка със 
заплахата от зараза с коронавирус

„Черноморски фар“

Общински временен щаб, сформи-
ран със заповед на кмета на Несебър 
Николай Димитров, вчера проведе за-
седание за организация и координира-
не дейностите и мерките срещу раз-
пространението на заболяването ко-
ронавирус COVID-19 на територията на 
общината.

В състава на щаба са включени ди-
ректори на дирекции и началници на 
отдели на различни общински звена, 
медицински лица, полицейски служи-
тели и др., които са натоварени да ус-
тановят и следят за изпълнение на 
мерките за превенция на разпростра-
нението на заболяването. На заседа-
нието присъстваха кметове и кметски 
наместници на населените места от 
общината.

На първото събиране на щаба бяха 
представени разпоредбите от Минис-
терството на здравеопазването и не-
обходимите действия, които общината 
ще предприеме за максимално осигу-
ряване на безопасна среда в общест-
вените сгради, учебните и детски заве-
дения и др. на своята територия.

Основните задачи, които щабът изпъл-
нява са:

Анализ и оценка на обстановката в общи-
на Несебър за намаляване на вредното въз-
действие на коронавирус COVID-19;

Вземане на решения за необходимото ре-
сурсно осигуряване за предотвратяване на 
разпространение на корона вирус;

Организация и координация на действия-
та на администрацията, ведомствата, на 
юридическите лица и едноличните търговци, 
на които са възложени функции за защита 
при бедствия и др.;

Осъществяване на контрол по изпълнение 
на задачите и мерките за овладяване на за-
боляването;

Взаимодействие и връзка с Областния ме-
дицински съвет - Бургас и Националния опе-
ративен щаб.

На днешното заседание, за да се избегне 
опасността от заболяването, се взе реше-
ние за отлагане на всички планирани кул-
турни и спортни мероприятия на територия-
та на общината. Остава засиленият филтър 
и дезинфекция в детските градини и ясли.

Щабът ще заседава периодично и извън-
редно при възникване на конкретна необхо-
димост за предприемане на допълнителни 
действия.

„Черноморски фар“

Община Поморие закупи ин-
фрачервени термометри за 
безконтактно измерване на 
температура за всички помо-
рийски училища и детски гра-
дини. Здравните кабинети на 
учебните заведения разпола-
гат с предпазни маски и де-
зинфектиращи материали.

Инфрачервените термоме-
три измерват бързо и безкон-
тактно телесната температура 
за 3 секунди, което ще улесни 
дневния мониторинг при вли-

зането в учебните заведения. 
Целта е опазване здравето на 
децата и лесно и бързо устано-
вяване на симптоми на на-
стинка и грип. 

Кметът Иван Алексиев изда-
де заповед до всички учебни 
заведения за  ограничаване 
достъпа на външни лица и за 
осигуряване на достатъчно ко-
личества хигиенни и дезинфек-
тиращи материали и препара-
ти. На входовете на училищата 
ще има дезинфектиращи по-
стелки. През няколко часа ще 
се обработват класните стаи, 

учебните помещения и места-
та за спане на децата от дет-
ските градини - подови настил-
ки, плотове, чинове, маси, сто-
лове, играчки и всички други 
повърхности.

Остава в сила забраната за 
провеждането на масови ме-
роприятия с участието на де-
ца. Отлагат се всички плани-
рани културни и спортни меро-
приятия на територията на об-
щината, в това число кина, те-
атри, концертни зали, фитнес 
зали и други, в които се съби-
рат много хора на закрито.

Всички учебни заведения в община Поморие имат термометри
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Георги рУсИнОВ

Кметът на Община Бур-
гас Димитър Николов е 
входирал докладна за-
писка за разширяването 
на обхвата на „синята зо-
на“ в морския град. През 
последните месеци Коми-
сията по транспорт раз-
глежда няколко искания 
на жители на „Възражда-
не“ за включване на ули-
ците им в платеното пар-
киране. Причината за то-
ва – постоянно спиращи-
те и идващи  от други 
квартали автомобили 
пред домовете им.

„След въвеждането на 
„синя“ и „зелена“ зони 
със съответните подзони 
по Приложение 1 и 2 към 
чл.14 от Наредбата, този 
процес бе регулиран за 
частите, които попадат в 
обхвата им, но преобла-
даващата част от потока 
от автомобили се насочи 
към тези, които са сво-
бодни от контрол. Едно-
временно с това в Общи-
на Бургас и специализи-
раното й звено – Общин-
ско предприятие „Транс-
порт“ постъпиха заявле-
ния от граждани, които 
изразяват желание зона-
та да се разшири и да об-
хване коментираните 
участъци, обхващащи 
централна градска част и 
комплексите, граничещи 

с нея. Очакванията са да 
се регулира неправилно-
то паркиране, което до 
голяма степен огранича-
ва и затруднява движени-
ето в районите и особено 
по улиците в междубло-
ковите пространства“, 
пише в докладната Нико-
лов.

Точно поради изложе-
ното от него в документа, 
кметът смята, че обхватът 
на „синята зона“ трябва 
да се разшири. Целта е 
да се установи траен ред 
за паркиране и нормално 
движение на всички пре-
возни средства в по-го-
лям участък от града. За 
да бъде приложена нова-
та уредба на ОП „Транс-

порт“ ще бъдат гласувани 
отделянето на 50 000 лева 
от бюджета.

Така ще бъдат създаде-
ни две нови подзони в 
бургаския комплекс „Въз-
раждане“. „Подзона 22“ 
ще е заключена в карето 
между булевард „Мария 
Луиза“, улица „Княз Бо-
рис“, улица „Гладстон“ и 
улица „Цариградска“.

„Подзона 23“ ще е пък в 
карето между булевард 
„Стефан Стамболов“, ули-
ца „Ванче Михайлов“, 
улица „Струга“ и улица 
„Одрин“.

В края на месеца Об-
щински съвет – Бургас ще 
гласува предложението 
на Димитър Николов.

Георги рУсИнОВ

Вече бившият училищен директор от 
Ново Паничарево Христо Радев е осъден 
с условна присъда за блудство. По вне-
сен обвинителен акт на Районна прокура-
тура – Бургас той получи 2 години „лиша-
ване от свобода“, отложено с петгодишен 
изпитателен срок.

Радев е подсъдим за това, че на 25 сеп-
тември 2017-а е извършил действия с цел 
да възбуди и удовлетвори полово жела-
ние, без съвкупление с непълнолетна уче-
ничка. Той я опипвал, целувал, прегръщал 
и притискал, като за целта използвал си-
ла. Всичко това става в сградата на учи-
лището в Ново Паничарево. Прокуратура-
та посочва, че деянието е извършено и 
чрез използване на положение на зави-
симост, тъй като в това време той е ди-
ректор, а пострадалата е ученичка в сед-
ми клас. 

По време на разследването е установе-
но, че директорът повикал момичето в 
своя кабинет. Формално той я извикал, за 
да си получи бележника и да си попълни 
ученическата карта. Преди да влезе в ка-
бинета на подсъдимия, пострадалата ре-
шила да включи мобилния си телефон на 
звукозапис, като по този начин записала 
действията на директора.

На Радев е наложено и наказание „ли-
шаване от право да упражнява професия-
та директор на учебно заведение“ за срок 
от две години.

Присъдата на Районен съд – Бургас 
подлежи на обжалване пред Окръжния 
съд в града. 
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„Черноморски фар“

На 17 март, вторник, 
започват строителни 
дейности за рекон-
струкция на булевард  
„Демокрация" с обосо-
бяване на трасе за бър-
за автобусна линия. От 
10.00 часа ще бъде въ-
ведена временна орга-
низация на движението 
в участъка от улица „Св. 
св. Кирил и Методий" до 
улица „Цар Симеон I". 
Затваря се западното 
платно на булеварда, от 
страната на жилищните 
сгради. Запазва се дви-

жението по източното 
платно, еднопосочно, в 
посока улица „24-ти 
Черноморски пехотен 
полк". Строителните 
дейности ще продължат 
до 15.05.2020 г. Община 
Бургас се извинява 
предварително за при-
чиненото временно неу-
добство и препоръчва 
използването на обход-
ни маршрути - „Сан Сте-
фано" - „Гурко" -  „Св. 
св. Кирил и Методий".

Заради ремонта се 
налагат частични про-
мени в маршрутите на 
някои линии в градския 

транспорт. До приключ-
ването му автобусите с 
номера 11, 15, Б11, Б12, 
както и линия Поморие 
- Бургас ще използват 
обходно трасе от буле-
вард  „Демокрация" – 
улица „Гурко" – улица  
„Булаир"...

За посочения период 
от време спирка „Ген. 
Гурко" в посока Терми-
нал „Юг“ няма да бъде 
обслужвана. Ще бъде 
обособена временна 
спирка на улица „Гур-
ко", до оградата на Бе-
лодробната болница.

Георги рУсИнОВ

Започна премахването 
и на последните павили-
они по бъдещата уличка 
на занаятите в Бургас. 
Става въпрос за „Алеко 
Константинов“, намираща 
се под СУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ в централна 
градска част. 

Преди месец общината 
анонсира, че организаци-
ята на процеса започва, 
както и че премахването 
на досегашните павили-
они се случва със знание-
то и съгласието на техни-
те собственици. 

След като и последните 
такива изчезнат, ще се от-
вори фронт за изпълне-

ние на първата фаза от 
проекта за обновлението 
на уличката. Веднага след 
това ВиК влиза под на-
стилката на „Алеко Кон-
стантинов“, за да подмени 
тръбите с нови. След това 
Общината ще я реконстру-
ира, за да стане тя по-ко-
муникативна и привлека-
телна.

От вторник започва ремонтът на булевард „Демокрация“

Автобусите „Б1“ и „Б2“  
ще пътуват по-начесто сутрин

„Черноморски фар“

В продължение на разпоредените от 
кмета Димитър Николов мерки за превен-
ция и контрол на вирусните инфекции от 
днес интервалът между курсовете по ли-
нии „Б1“ и „Б2“ в сутрешните часове ще 
бъде намален. През делничните дни, в ча-
совия диапазон от 6:30 до 8:30, автобуси-
те ще пътуват по-начесто. Целта е да не 
се препълват и на пътниците да бъде оси-
гурено повече лично пространство.

Часове на тръгване:
Б1

От „Изгрев": ...06:30; 06:40; 06:50; 07:00; 
07:10; 07:20; 07:30; 07:40; 07:50; 08:00; 08:10; 
08:20; 08:30...

От „Меден рудник": ...07:00; 07:10; 07:20; 
07:30; 07:40; 07:50; 08.00...

Б2
От „Славейков": ...06:35; 06:45; 06:55; 

07:05; 07:15; 07:25; 07:35; 07:45; 07:55; 08:05; 
08:15; 08:25; 08:35...

От „Меден рудник": ...07:05; 07:15; 07:25; 
07:35; 07:45; 07:55...

Останалите часове се запазват по сега 
действащото разписание.

Остават в сила другите превантивни 
мерки, включващи дезинфекция на пътни-
ческите салони на автобусите, касовите 
салони за продажба на превозни доку-
менти, чакални и други помещения, отво-
рени за обществен достъп. Продължава и 
редовното третиране с препарати на чес-
то докосваните повърхности, осигурява-
нето на лични предпазни средства за слу-
жителите на „Бургасбус", работещи пряко 
с клиенти и др.

Бившият училищен  директор от Ново 
Паничарево с условна за блудство

Премахват и последните павилиони 
по бъдещата уличка на занаятите

Исканията за разширение 
на „синя зона“ влизат 

като докладна
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Спорен договор превръща 
Михаил КОЛЕВ

Ф у т б о л н и я т 
„Нефтохимик“ е поставен 
в зависимост заради не-
изгоден договор, научи 
„Черноморски фар“. 

Оказа се, че причина-
та за това е изключител-
но спорен договор между 
„Нефтохимик“ и фирмата 
на Митко Събев „Спортс 
пропърти мениджмънт”, 
която е собственик на 
стадион „Ефбет Арена“. 
Преговорите по него са 
водили трима оторизи-
рани от Съвета на дирек-
торите на „Нефтохимик“ 
представители – Андрей 
Рунчев, Анелия Златкова 
и нейният бизнес партньор 
Венцислав Цолов. Те са 
договорили както отноше-
нията със собственика на 
стадиона за наема на съ-
оръжението, така и втори 
договор за спонсорство с 
букмейкърската компания 
„Efbet“. Интересен факт е, 
че след направените от тях 
уговорки, се стига до под-
писването на двата дого-
вора, но без те да бъдат 
предварително разгледа-
ни и одобрени от Съвета 
на директорите, разбра ме-
дията ни.

Според нашата инфор-

мация във въпросния дого-
вор, който е за 5-годишен 
срок, не фигурират никак-
ви конкретни параметри и 
суми, които клубът трябва 
да заплаща всеки месец за 
ползването на стадиона в 
комплекс „Лазур“. Наемът 
се формира от разходите 
за консумативи, поддръж-
ка и заплати на работници. 
По този начин от „Спортс 
пропърти мениджмънт” мо-
гат да предоставят на ръ-
ководството на клуба все-
ки месец фактури с различ-
ни финансови стойности, 
без да се аргументират за 
тях и от „Нефтохимик“ са 
длъжни да платят, ако ис-
кат да продължат да игра-
ят в Бургас.

Това породи и съмнения-
та сред членовете на посто-
янната Комисия по спорт, 
деца и младежки дейности 
към Община Бургас, че раз-
ходите по стадиона са не-
обосновано високи. Така 
например за месец януа-
ри сметката за изразход-
ван ток на стадиона бе бли-
зо 4000 лева, при положе-
ние, че там през този пе-
риод не са се провеждали 
футболни срещи. Самата 
община е с най-голяма дял 
собственост в акциите на 
„Нефтохимик“ - 80,82%.

Трима души от Съвета на 
директорите докарали клуба 
до задънена улица

Според нашата информация договорът е подписан от Анелия Златкова (на сним-
ката) и Андрей Рунчев (крайният вдясно). Третият човек, сложил подписа си, е 
Венцислав Цолов

Ръководството няма да пуска жалба 
след съдийската брадва в Радомир

ПОКАНА
Днес, 13.03.2020 г. Управителният съвет при ТПК "Строител" - 

гр. Бургас, съгласно чл. 37/1/ от Устава, Ви кани най-учтиво да 
присъствате на Годишно отчетно събрание, което ще се състои на 
03.04.2020 г. от 10.30 часа в сградата на ОС на ТПК-Бургас, ул. 
"Силистра" 1 при следния дневен ред:

1. Освобождаване на нередовни член-кооператори.
2. Приемане и одобряване отчета на УС за дейността на коопе-

рацията, годишния финансов отчет, отчета за приходите и разхо-
дите, и разпределение на резултата за 2019 г.

Докл. Донка Шахова - председател на кооперацията
3. Заключение на КС по отчетния доклад на УС и счетоводните 

резултати и отчет за дейността на КС за изминалата 2019 г.
Докл. Андон Ламбринов - председател на КС.
4. Разни.
Управителен съвет на ТПК "Строител" - гр. Бургас.
Председател Д. Шахова

О    Б    Я    В    А
„ВИП МЕТАЛ РЕЦИКЛИНГ” – ООД гр. ЕИК: 205955393, със седа-

лище и адрес на управление: гр. Несебър,  пощенски код 8230, к.к. 
„Слънчев бряг”, ул.  „Стадиона” № 1, вх. 2, ет. 5, ап. ляв,   пред-
ставлявано от управителя Пенчо Любомиров Пенчев, уведомя-
ва всички заинтересовани лица, че има инвестиционно намере-
ние за изграждане на пункт за изкупуване на отпадъци от черни 
и цветни метали,  с кодове : 16 01 17 и 16 01 18, съгласно наци-
оналния класификатор на отпадъците. Дейностите по изкупуване  
ще се извършват в гр. Поморие УПИ III кв. 113, имот с идентифи-
катор 57491.505.134, находящ се на ул. „Странджа” № 4, с площ 
от 1601 кв.м. Упълномощено лице за контакт : Николай Георгиев 
0887929793.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условия и реда за из-
вършване на оценка на въздействието върху околната среда, се 
уведомяват всички заинтересоване лица относно инвестиционно-
то предложение:

„ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ІІІ-832 кв.75 по плана на 
гр.Каблешково, община Поморие“ 

Възложител на проекта е: Андон Димитров Дърлянов
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Двама напускат отбора в посока „Берое“
Двама футболисти ще 

излязат от състава на 
„Нефтохимик“ след края 
на сезона. Тима напус-
кат защитникът Джунейт 
Али и полузащитникът 
Радослав Апостолов. И 
двамата подписаха пред-
варителни договори с 
„Берое“ (Стара Загора) 
и ще започнат подготов-
ка с новия си отбор през 
следващия сезон.

Ръководството на клу-

ба им благодари за свър-
шената работа до тук и 
им пожелава успешен 
завършек на спортно-
състезателната година 
с „Нефтохимик“, както и 
успехи с новия им отбор 
от лятото. Благодарности 
се отправят и към ръко-
водството на „Берое“ за 
коректното отношение 
при воденето на прего-
ворите с двамата фут-
болисти.

Джунейт АлиРадослав Апостолов
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„Шейховете“ се завърна-
ха в Бургас през есента на 
2019 година, след като пре-
ди това приемаха съперни-
ците си във Втора лига на 
стадион „Арена Созопол“. 
Тогава за наем на спорт-
ното съоръжение, както 
единствен „Черноморски 
фар“ писа, бургазлии пла-
щаха по 2500 лева на сре-
ща, сума, която спокойно 
може да се нарече сим-
волична.

Завръщането на бурга-
ския стадион, чието име то-
гава бе сменено на „Efbet 
Арена Бургас“, бе опо-
вестено на тържествена 
пресконференция, на която 
Анелия Златкова и Андрей 
Рунчев, в качеството си на 
водещи преговорите, заед-
но с представител на Efbet 
заявиха, че наемът е по-
дсигурен за следващите 5 
години. Букмейкърът за он-
лайн залози бе обявен за 
основен спонсор на отбо-
ра. Според наша инфор-
мация обаче от „Ефбет“ 
не са се заели конкрет-
но да заплащат наема на 
стадиона, а са се обвър-
зали с договор за рекла-
ма с клуба, който корект-
но обслужват.

В договорните отно-

шения между „Ефбет“ и 
„Нефтохимик“ няма клауза, 
която да задължава спон-
сора да поема разходите 
за наем на стадиона.

При така създалата се си-
туация най-успешният бур-
гаски отбор става като за-
ложник пред „Спортс про-
пърти мениджмънт”. Това 

прави бъдещето на клуба 
неясно, колкото неясна е 
и стойността на следващия 
месечен наем на за полз-
ване на „Efbet Арена“.

Така всички усилия за 
стабилизирането на клуба 
финансово и игрово, как-
то и това той да играе в 
Бургас, каквото бе жела-

нието на играчи, ръковод-
ство и фенове, най-вероят-
но ще отидат на вятъра, за-
ради меко казано ексцен-
тричните решения на три-
мата преговарящи.

Вестник „Черноморски 
фар“ е готов да предостави 
мнението на всички страни 
по темата.

13-15 МАРТ 2020

Чф Тема на деня 5

„Нефтохимик“ в заложник

- Г-н Рунчев, до нас достигна 
информация, че „Нефтохимик“ 
е натрупал задължения към 
собственика на стадион „Ефбет 
Арена“. Ако е така, в какъв раз-
мер са те? 

- Да, към момента има задълже-
ния, защото искаме преди плащане-

то им да направим проверка дали 
правомерно собственикът на стади-
она иска от нас тези суми. Знаете, 
че сумите за ток са доста високи, 
затова искаме да се докаже, че са 
коректни, за да си спазим и ние ко-
ректно договорните отношения. 

- Защо клубът не може да по-

гасява месечните си наеми, след 
като беше обявено, че главният 
спонсор „Ефбет“ е ангажиран с 
това за следващите 5 години? 

- Между „Нефтохимик“ и „Ефбет“ 
има договор за реклама, с петгоди-
шен срок. Договорните ни отноше-
ния за наем на стадиона са разгра-
ничени от тях. 

- Според нашата информа-
ция, договорът със стадиона за-
дължава „Нефтохимик“ да пла-
ща консумативите вода и елек-
троенергия, както и цялостна-
та поддръжка на съоръжението. 
Така ли е? 

- Да, както при всеки стандартен 
договор за наем, наемателят е анга-
жиран с консумативите и поддръж-
ката. Разходи за вода нямаме, по-
неже съоръжението се водоснаб-
дява със сонда. Нека не забравя-
ме, че отборът ползва базата и за 
тренировки, не само за официал-
ни срещи.

- Какъв е средният месечен 
размер на тези разходи и под-
сигурени ли са те с насрещни до-
кументи от стадиона? Понеже в 
Комисията по спорт към Община 
Бургас се усъмниха в реална-
та стойност на тока например, 
представят ли Ви се съответни-
те фактури? 

- До момента средният месечен 
размер е около 8000 лв. Вътре вли-
зат и сметките за ток. По-горе вече 
казах, че ще изискаме фактурите от 

собственика.
- Вярно ли е, че „Нефтохимик“ 

трябва да плаща и заплати на 
двама общи работници, които са 
общо 3800 лв. на месец? 

- Според договора заплатите на 
работниците, заети с поддръжката, 
са ангажимент на клуба.

- Истина ли са твърденията, 
че във въпросния договор няма 
конкретно посочена наемна 
цена, а всеки месец тя се обра-
зува според преценката на соб-
ственика? 

- Наемната цена се образува от 
разходите за консумативи и под-
дръжка, а не според преценката 
на собственика. Отново казвам, 
че ще изискваме гаранции за тези 
разходи.

- Ако е така, не е ли твърде рис-
ковано обвързването с такъв до-
говор? 

- Не мисля, че е рисковано. За да 
бъде едно такова съоръжение на 
разположението на отбора е напъл-
но в реда на нещата да има разпи-
сани ангажименти по него.

- Какви са начините „Нефто-
химик“ да прекрати договора, 
ако се окаже неспособен да го 
обслужва? 

- Ако клубът не изпълнява задъл-
женията си, собственикът е в пра-
вото си да прекрати контракта ед-
ностранно.

- Като човек, водил прегово-
рите за наема на съоръжение-

то, заедно с Анелия Златкова, 
която също беше на пресконфе-
ренцията, можете ли да опреде-
лите като изгоден за клуба този 
договор? 

- Този договор беше единственият 
възможен вариант за връщането на 
„Нефтохимик“ в Бургас. Това беше 
желание на цялата общественост, а 
не мое и на Анелия Златкова. Ние 
бяхме оторизирани от Съвета на ди-
ректорите да водим преговорите и 
както и тя каза по време на прес-
конференцията, постигнахме опти-
малното. Всички членове от Съвета 
на директорите са запознати с ус-
ловията по договора и подписване-
то беше предварително одобрено от 
тях и гласувано на заседание.

- Струваше ли си завръщането 
на „Нефтохимик“ в Бургас и кой 
ще плати цената? 

- Дали си е струвало, времето 
ще покаже. Към момента мога да 
кажа, че желанието на привърже-
ниците е изпълнено. При завръща-
нето в Бургас ние се надявахме на 
повишен зрителски интерес, рес-
пективно и приходи от билети, ко-
ито да покрият разходите за наем 
на стадиона. „Нефтохимик“ посре-
ща съперниците си в Бургас, играе 
пред своята публика. Затова призо-
вавам и привържениците да идват 
на стадиона и по този начин да по-
магат на отбора морално и финансо-
во. Всичко си има цена, разбира се, 
но считам, че си заслужава.

Андрей Рунчев: Това беше единственият шанс 
клубът да се завърне в Бургас

„Нефтохимик“ може да плати скъпа цена за завръщането си в Бургас

Медията ни изпрати въпроси и до собственика на 
клуба Павел Бошнаков. Очаквайте следващата сед-
мица неговата позиция по темата

за РЕКЛаМа  056 82 54 35,  0878 424 698
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Дона МИТЕВА

На този етап не може 
да се каже какви ще са 
конкретните стъпки на 
Топлофикация – Бургас 
във  връзка с намаление-
то на природния газ, със 
задна дата. 

„На този етап нищо 
конкретно не мога да ка-
жа в момента. Ако раз-
съждаваме логично тряб-
ва да има корекция със 
задна дата и всички това 
желаем. Защото клиенти-
те за нас са най-важните 
хора. И ние ще държим 

на подобно 
нещо, но как 
ще стане то-
ва още няма 
яснота“, ко-
ментира ди-
ректорът на 
„Топлофика-
ция Бургас“, 
инж. Христин 
Илиев. 

„ П р е и з -
численията, 
на това кое-
то са плати-
ли гражда-
ните от ми-
налия август 
до края на 
март ще бъ-
дат за всеки 
месец поот-

делно, както стана ясно. 
Ще се видят съответните 
намаления. Но това тряб-
ва да направи КЕВР. В 
случая ще се прави ко-
рекция само по показа-
тел цена на газта“, до-
пълни инж. Илиев. Той 
даде да се разбере, че в 
никакъв случай намале-
нието за крайния потре-
бител няма да бъде 40%. 
Но с конкретни данни не 
се ангажира. Тепърва 
ще се правят изчислени-
ята.

От 1 юни предстои одо-
бряване от страна на Ко-
мисията за водно и енер-
гийно регулиране (КЕВР) 
на нови цени. От бурга-
ското топло вече бяха 
подготвили своите пред-
ложения, но предвид на-
малението цената на га-
за, в момента се правят 
преизчисления на пред-
ложеното.  И след при-
ключване на сметките ще 
се подадат данните, най-
вероятно по-ниски. 

Близо 3 млн. лева губят 
собственици на „бели петна“ земя

Дона МИТЕВА

Собственици на земя, 
които не я обработват, не 
я отдават под рента и 
аренда и не се интересу-
ват от нея - стопаните на 
т.нар. „бели петна“, губят 
милиони левове от ниски 
ренти. Тези хора могат да 
бъдат излъгани и дори да 
загубят собствеността на 
земята си, предупреждава 
анализ на Института за по-
литики и развитие (ИПР). 

Земеделците, които об-
работват подобни „бели 

петна“, пък твърдят, че то-
ва са инсинуации. А целта 
на определена група от хо-
ра, преследващи икономи-
чески интереси, е да из-
чезне понятието „бели пет-
на“.

По данни на Института 
за политики и развитие, 
който цитира официалната 
статистика на Министер-
ството на земеделието, 
храните и горите, средна-
та рента по бели пета за 
2017/2019 в област Бургас 
е 14 лева, а средната рен-
та по договори (данни от 

НСИ) за същия период е 33 
лв. Разлика в средната 
рента в ущърб на собстве-
ниците при бели петна е 19 
лева, а гражданският обо-
рот, с който собственици-
те от нашата област са 
ощетени - с 2 972 273 ле-
ва.

Според Института за по-
литики и развитие щетите 
за стопаните на „бели пет-
на“ са три – рентата, която 
получават е в пъти по-ни-
ска от пазарната, собстве-
ността може да бъде загу-
бена или пък дългосрочно 
тази земя да не носи ни-
какви ползи за своите соб-
ственици.

По думите на Илия Про-
данов, който е председа-
тел на регионалния клон 
„Маркели“ и заместник-
председател на Национал-
ната асоциация на зърноп-

роизводителите, няма ни-
що случайно. „За мен ана-
лизът е нарочно поръчан. 
Това са манипулации, це-
лящи да изчезне понятие-
то „бели петна“, което ня-
ма как да се случи. Ние ня-
ма как да обработваме зе-
мята без тези „бели пет-
на“. Работим комасирано, 
правим споразумения, за-
щото няма как да обработ-
ваме тук пет декара, там 
десет“, коментира земеде-
лецът. 

Единият вариант е да се 
направят доброволни спо-
разумения, където е въз-
можно, а където няма как 
това да се случи, се пра-
вят служебни. Разпреде-
лят се нивите и в тях съот-
ветно попадат и парчета 
без договор, на собстве-
ници, които не са решили 
да си ги обработват, нито 

пък имат договор с този, 
който ги обработва. Те се 
разпределят според това, 
в чий блок попадат.

„Що се касае за рента-
та, в част от случаите за 
тези бели петна е по-голя-
ма от колкото тази на хо-
рата от селото, с които 
има договори. Ако не е по-
висока, тя е поне колкото 
средната рента. Има мно-
го примери. Цената на 
рентата на бялото петно – 
има Наредба, по която се 
определя. В Областната 
дирекция „Земеделие“ то-
ва се изчислява. Аз лично 
познавам много колеги, 
които не искат да обработ-
ват тези „бели петна“, за-
щото са по-скъпи от рента-
та, която плащат на други-
те собственици“, заключа-
ва фермерът. 

Рентата, която земедел-

ците изплащат за тези 
парчета земя отива в спе-
циална сметка в Област-
ната дирекция „Земеде-
лие“ и всеки собственик 
на бяло петно може да 
отиде и да си я получи.

По думите на Проданов 
и това, което се лансира 
за подавностно придоби-
ване на земята, няма как 
да се случи. „Бялото петно 
се раздава за срок на сто-
панската година. Споразу-
мението се прави всяка 
година.

Тази хистерия си има 
задна страна. Има си оп-
ределена цел. Убеден съм, 
че всичко това не е в за-
щита на дребните собстве-
ници. Със сигурност няма 
такива добри самаряни, 
които да защитават дреб-
ните собственици“, убеден 
е фермерът. 

4 Битката за тях започна
4 Арендатори: Това са манипулации, 
за да изчезне понятието
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Крайният потребител няма 
да получи 40% намаление

От „Топлофикация“ – Бургас

Местното дружество  
не гори отпадъци

Що се отнася до горенето на отпадъ-
ци, инж.Илиев е категоричен, че в бур-
гаската „Топлофикация“ такива не се 
горят. „Не са ни дали такава възмож-
ност, а и ние нямаме условия и не сме 
поискали. Приемам за нормално горе-
нето на отпадъци – това вече не е аб-
сурд. Инсталацията обаче в Бургас не е 
пригодена -  трябва да има допълнител-
ни пречиствателни съоръжения. Трябва 
да отговаря на определени условия. 
Ако евентуално бъде решено, тогава ще  
направим всичко необходимо. Аз в общ 
мащаб като виждам как вървят нещата 
с боклуците, няма да се изненадам, ако 
на по-късен етап не ни се постави така-
ва задача – да мислим как да горим от-
падъци. Защото ако не се горят боклу-
ците, цялата държава, а и цялата пла-
нета ще се превърне в едно сметище. 
Това не сме го измислили ние, в цял 
свят се работи по въпроса.  Има държа-
ви, където от тридесет години и повече, 
се горят боклуците. Няма нищо прес-
тъпно в това. Престъпно е, ако се гори 
инкогнито и не се спазват правилата“, 
категоричен е шефът на бургаското то-
пло. По думите му „Топлофикация“ - 
Бургас не е подавала документи за по-
добно намерение.

Цените на горивата  
в Бургаско – засега на старите нива

Въпреки 
поевтинелия 

петрол

Георги рУСИнОВ

Цените на горивата по 
бензиностанциите в облас-
тта към момента са непро-
менени. Това показва про-
верка на „Черноморски 
фар“. Наскоро цените на 
петрола се сринаха до ре-
кордно ниските 36 долара 
за барел. Последно такъв 
спад е имало през 1991-а. 
Доскоро барелът се прода-
ваше на пазара за над 80 
долара.

Въпреки поевтиняването 
на черното злато и очаква-
ния спад на цените на гори-
вата, картинката по бурга-
ските бензиностанции ос-
тава същата. В тези от голе-
мите вериги бензинът и ди-
зелът гравитират около це-
ни от 2.15-2.20 лева на ли-
тър. В по-малките пък цена-
та им е под 2 лева. Обикно-
вено около 1.80-1.90 лева. 

Много от шофьорите 
предпочитат да зареждат 
от по-евтините горива, съо-
бразено от чисто финансо-
ва гледна точка. Други оба-
че споделят, че поставят 
под съмнение качеството 
на горивото в по-евтиния 
му вариант и се доверяват 
на доказаните марки, ма-
кар и да трябва да плащат 
повече.

Председателят на УС на 
Българската петролна и га-

зова асоциация Живодар 
Терзиев коментира в ефи-
ра на bTV, че спад на цени-
те все пак ще има през 
март и ще е тенденция. Той 
обясни, че според него те-
зи цени не са проявление 
на търсенето и предлагане-
то, а по-скоро геополитиче-
ски.

„Комплексни са причини-
те, коронавирусът доказа 
своето въздействие през 
февруари с понижено тър-
сене, това доведе до изли-

шък на ресурс, в готови 
продукти в нефт, което до-
веде до плавно понижение 
на цените на международ-
ните пазари. Освен това 
ОПЕК опитаха да намалят 
добива и предлагането с 
цел компенсиране на ни-
ското търсене заради коро-
навируса, което доведе до 
невъзможност да се разбе-
рат с ОПЕК + и това увели-
чи предлагането, което от-
ново доведе до този 30% 
спад“, обясни той.

Очаква се спад, казват от петролната асоциация



Общинският кризисен 
щаб заседава на 9 март 
тази година, във връз-
ка със Заповед № РД-01-
117/08.03.2020 г. на министъ-
ра на здравеопазването по 
отношение на регистрира-
ни случаи на COVID -19 на 
територията на България, и 
по препоръка на Национал-
ния оперативен щаб от про-
ведено извънредно заседа-
ние на Министерски съвет 
на 08.03.2020 г. Мерките, на-
белязани от Щаба са в сила 
от 9.03. 2020 г. до второ на-
реждане.

През седмицата мерките 
се допълваха с нови пред-
вид ситуацията в страна-
та. Основните са, че дет-
ските градини  на терито-
рията на община Айтос ос-
тават отворени, при задъл-
жително изискване за ме-
дицински преглед на всяко 
дете на входа, както и при 
засилени мерки за почист-
ване и дезинфекция на по-
мещенията. 

Преустановени са посе-
щенията на външни лица и 
свижданията в специали-
зирани институции за со-
циални услуги от резиден-
тен тип – Защитено жили-
ще, Дневен център за въз-
растни с увреждания, Дне-
вен център за деца с увреж-
дания, Дом за стари хора. 
Преустановено е провеж-
дането на културни меро-
приятия. Провеждането на 
спортни  мероприятия да 
се извършва без публика. 
Категорично се забранява 

провеждането на всякакви 
масови мероприятия, в ко-
ито участват деца. 

Ръководителите на инсти-
туции получиха нареждане 
да предприемат своевре-
менно противоепидемични 
мерки,  да организират дей-
ностите, заложени в специ-
алната заповед на кмета на 
Община Айтос, и да инфор-
мират Общинския кризисен 
щаб за предприетите мерки 
в писмен вид. 

Всички указания на Ми-
нистерство на здравеопаз-
ването и актуалната инфор-
мация във връзка с короно-
вируса се публикуват сво-
евременно на електронна-
та страница на общината, 
във вестник „Народен при-
ятел“ и да се съобщават по 
общинско радио „Айтос”. 

Контролът по изпълнение 
на заповедта е възложен 
на директорите на дирек-
ции, ръководители на звена 
в общинска администрация 
и ръководители на общест-
вени институции.

Заседанието на щаба се 
председателстваше от за-
местник-кмета Мариана 
Димова, присъстваха пред-
ставители на РЗИ, „МБАЛ - 
Айтос“ ЕООД, „Медицински 
център І“ ЕООД, РСПБЗН, 
РУ-Айтос, Общинска адми-
нистрация. За ефективна 
дезинфекция са съветите 
към шефовете на училища, 
детски градини, институ-
ции, банки, търговски обек-
ти и за висока лична хигие-
на - към гражданите.

Да се засилят противо-
епидемичните мерки в дет-

ските градини и социални-
те домове, да бъдат осигу-
рени допълнително маски 
и дезинфекционни матери-
али, да се избягва струп-
ването на пациенти в ко-
ридорите на поликлиника-
та, бяха другите теми, дис-
кутирани по време на засе-
данието. Имаше предложе-
ние за осигуряване на мас-
ки на всички пациенти, ко-
ито влизат в лечебните за-
ведения. 

Стана ясно, че стациона-
рът ще получи предпазни 
облекла и маски. Болница-
та има готовност с 20 лег-
ла за евентуални пациенти 
с коронавирус.

Да не се посещават без 
основателна причина ка-
бинетите на личните лека-

ри. Препоръката е най-ве-
че към хората от третата 
възраст, които са група-
та в най-голям риск. Хар-
тиените маски предпазват 
не повече от три часа, пре-
дупредиха от щаба. Един-
ственият симптом е прог-
ресиращият задух - това 
е индикация за изследва-
не, е мнението на медици-
те. Бдителност и хигиена - 
това са ключовите фрази, 
които се чуха на заседани-
ето на Щаба. 

Стана ясно, че МОН пре-
установява училищните съ-
бития, пътувания, екскур-
зии и посещения на обекти, 
извън учебните заведения 
на територията на цялата 
страна. Отлагат се и плани-
раните състезания и олим-

пиади, няма да се осъщест-
вяват квалификации и обу-
чения на преподавателите 
до разрешение за провеж-
дане на масови мероприя-
тия от Националния опера-
тивен щаб.

Общи превантивни мер-
ки на територията на всич-
ки 13 общини в област Бур-
гас обсъди на 9 март тази 
година Областният щаб за 
ограничаване разпростра-
нението на коронавирус. 
Информацията от там е, че 
на всички гранични пункто-
ве се осъществява 24-часов 
здравен контрол. За всеки 
влизащ в България от епи-
демиологична зона, гранич-
ните власти подават неза-
бавно информация към Ре-
гионалните здравни ин-
спекции. Те от своя страна 
информират личния лекар 
на всяко от лицата. Това 
осигурява възможност за 
пълен контрол от страна на 
здравните власти.

Към настоящия момент 
област Бургас разполага 
с 87 легла за инфекциоз-
ни заболявания, в общини-
те Бургас, Средец и Айтос. 
Превантивните мерки, ко-
ито страната ни предприе-
ма са едни от най-строгите 
прилагани до момента. Въ-
преки това, превенцията е 
свързана с поведението на 
всеки един човек. Съветите 
са за преустановяване на 
пътуванията към епидеми-
ологични зони и засилва-
не на имунологичната за-
щита, консултирана с лич-
ните лекари.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

13-15 МАРТ 2020, бр. 373

Общинският кризисен щаб в Айтос  
с превантивни мерки срещу коронавируса 

Общинската транспортна фирма извършва дезинфекция на автобусите за меж-
дуградски превоз

Щабът заседава

Айтозлии се радват на топлата зима - без маски



Във връзка с препо-
ръките на Националния 
оперативен щаб, създа-
ден с цел ограничаване 
разпространението на 
коронавируса, Центърът 
за услуги и информация 
на гражданите (ЦУИГ) 
в Община Айтос работи 

при повишени мерки за 
сигурност. Всички слу-
жители носят предпазни 
средства - маски и ръ-
кавици, помещенията на 
Центъра и касите за пла-
щане на местни данъци и 
такси се дезинфекцират 
по няколко пъти на ден, 

предвид потока от граж-
дани, които Общинска ад-
министрация ежедневно 
обслужва.

Считано от 11 март 2020 
година, Центърът за ад-
министративно обслуж-
ване затваря врати по 
обяд за половин час - от 
12.00 часа, до 12.30 часа, 
за да бъде основно де-
зинфекциран. 

През останалото вре-
ме, служителите нонстоп 
обслужват граждани. По-
сетителите изчакват тър-
пеливо реда си пред вра-
тите на Центъра на дис-
танция, не по-малка от 
метър и половина, спаз-
вайки изискванията за 
персонална защита от 
вируси.

Мерките са преван-
тивни и са предприети с 
решение на Общинския 
кризисен щаб.
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Центърът за услуги в Община Айтос  

се дезинфекцира по няколко пъти на ден

Съобщение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за 

опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начи-
ните за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че 
ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

На 12.03, 13.03 и 14.03.2020г. от 06:00 до 10:00 часа,  
ЗКПУ „Единство“ - Айтос ще извърши третиране на пшеница сре-
щу плевели, ръжда и брашнеста мана, както следва:

-В землището на гр.Айтос, местност Кара меше, площ 3500 дка.
-В землището на гр.Айтос, местност Герена,  и „Стамбол сър-

та”, площ 1800дка.
-В землището на гр.Айтос, местност Пирненски бахчи и Карно-

батски път, площ -2200дка.
Третирането ще се извърши с препарати: танго супер, биатлон, 

имаспро, цитрин макс.
На 12.03, 13.03 и 14.03.2020г. от 06:00 до 10:00 часа,  

ЗКПУ “Единство“ - Айтос ще извърши третиране на рапица срещу 
фома и рапична бълха, както следва:

- В землището на град Айтос, местност Лясковско шосе и Мо-
гилата,  площ 330 дка.

- В землището на град Айтос, местност Стамбол сърта и Кара 
меше,  площ 1300 дка.

- В землището на град Айтос, местност Хамам дере, площ 270 дка.
Третирането ще се извърши с препарати: „Галера“, „Терагард“, 

„Тилмор-240-ЕК“, „Брози трео“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат не-
обходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за 

опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начи-
ните за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че 
ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 16.03, 17.03 и 18.03.2020г. от залез слънце до 10:00 часа 
ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране срещу ра-
пичен стъблен скритохоботник и рапична бълха на 400дка рапи-
ца в местността Българовски сърт П, находящи се в землището на 
град Айтос с препаратите „Цитрин макс“ и „Тилмор“  и листен 
тор „Лумбреко“. 

2. На 16.03, 17.03 и 18.03.2020г. от залез слънце до 10:00 часа 
„Агродар България“ ЕООД ще извърши третиране срещу рапичен 
стъблен скритохоботник и рапична бълха на 400 дка рапица в мест-
ността Меселим дере, землище град Айтос и 620 дка рапица в мест-
ността Азмака 1, землище с. Съдиево с препаратите „Терагард“ и 
„Тилмор“  и листен тор „Лумбреко“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат не-
обходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общото събрание на туристите се отлага
Управителният съвет на ТД „Чудни скали” - град Ай-

тос съобщава на членовете на дружеството, че насро-
ченото за 15 март 2020 година Общо събрание за отчет 
на дейността през 2019 година се ОТЛАГА заради про-
тивоепидемичните мерки.

По обяд затваря врати за половин час за тотална дезинфекция

ЗАПоВеД
РД-08-154/09.03.2020г.

На основание чл.44, ал.1,т.1 и ал.2 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, във връзка със Заповед 
№ РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването 
по отношение на регистрирани случаи на COVID -19 на територия-
та на области Габрово и Плевен и препоръка на Националния опе-
ративен щаб от проведено извънредно заседание на Министерски 
съвет на 08.03.2020 г. 

н А Р е Ж Д А М :
на територията на община Айтос, считано от 09.03.2020 г., 

до второ нареждане:
1. Детските градини на територията на община Айтос да оста-

нат отворени, при задължително изискване за медицински преглед 
на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфек-
ция на помещенията.

2. Преустановяват се посещения на външни лица и свиждания в 
специализирани институции за социални услуги от резидентен тип 
– Защитено жилище, Дневен център за възрастни с увреждания, 
Дневен център за деца с увреждания, Дом за стари хора.

3. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия.
4. Провеждането на спортни мероприятия да се извършват без 

публика.
5. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприя-

тия, в които участват деца.
6. В Центъра за услуги и информация в Община Айтос, гражда-

ните да се обслужват при повишени мерки за сигурност.
7. Ръководители на обществени институции да предприемат сво-

евременно противоепидемични мерки, да организират дейностите, 
заложени в настоящата заповед и да информират Общинския кри-
зисен щаб за предприетите мерки в писмен вид.

8. Всички указания на МЗ и актуална информация да се публи-
куват своевременно на електронната страница на Община Айтос, 
във вестник „Народен приятел“ и да се съобщават по Общинско 
радио “Айтос”. 

Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страни-
цата на Община Айтос.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ-Айтос, кме-
тове и кметски наместници на населените места на територията на 
Община Айтос, директори на учебни и детски заведения.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директорите 
на дирекции, ръководители на звена в Общинска администрация и 
ръководители на обществени институции.

ЗА КМеТ нА общинА АЙТоС
МАРИАНА ДИМОВА
Заповед за заместване РД-08-152/09.03.2020г.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Препоръки, за които трябва да сте информирани!
Министерство на туризма
До кметовете на общини

Във връзка с риска от разпространение на короновирус, решение на МС от извънредно заседание, проведено 
на 8.03.2020 г., разпореждания на Националния оперативен щаб, Заповед РД-01-117/ 08.03.2020 г. на министъра на 
здравеопазването и проведеното спешно заседание на Експертната група за работа в извънредни ситуации, по 
Заповед на министъра на туризма

Министерството на туризма препоръчва:
Да се преустановят посещенията на туристическите обекти, както и туристическите фестивали и събития в обла-

стите Габрово и Плевен, до второ нареждане.
Персоналът в туристическите обекти и туристическите информационни центрове да съблюдаваа предпазните 

мерки, разписани от Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването.

Фронт офисът на Община Айтос работи при повишени мерки за сигурност

Пред ЦУИГ



„Пътят от с. Тополица до 
хижите в курортната мест-
ност „Бяла река” се нужда-
еше от неотложен ремонт, 
затова решихме да обеди-
ним сили и да си помогнем. 
Започнахме с най-разбит 
участък от километър и по-
ловина - от селото до хижа 

„Диви нощи”, разказа за 
общинското издание Иван 
Вълев, собственик на хижа 
„Рибарник Бяла река”.  

Събрали се хижарите и 
решили с общи усилия и 
средства да заравнят пътя, 
да струпат техника и да го 
насипят с чакъл, да опра-

вят и канавките. Инвести-
рали много средства в хи-
жите, но да стигнеш до тях, 
пътят бил огромно предиз-
викателство. Хората не се 
решавали да тръгнат, за-
щото настилката била осе-
яна с дупки и със стари 
кърпежи - страхували се да 
не разбият колите си. 

Решението за добровол-
ческата акция било взето 

на общо събрание на хижа-
рите. Събрали средства за 
ремонта, на този етап, ре-
монтите ще им струва 7-8 
хил. лв., твърди Вълев, кой-
то е главен инициатор за 

започналите вече дейности 
на пътя. „Най-трудно беше 
заравняването, имаше из-
ключително лоши участъци, 
а канавките просто ги няма-
ше”, казва още хижарят.

В акцията, организирана 
от Иван Вълев, се включили 
колегите му от хижа „Топо-
лица”, хижа „Поглед”, хижа 
„Строител”, хижа „Здра-
вец”, хижа „Братя Начеви”, 
хижа „Диви нощи”, „Ахелой 
солар”- ветрогенератори. 
Отсечката от курортния път 
се смята за тежкия пътен 
участък в района. Трасето 
е тотално амортизирано, а 
шофьорите, решили да пъ-
туват до хижите, единодуш-
но роптаели.

„Мисля, че се справяме 
добре със собствени сили, 
но ще ни трябват помощ и 
средства за асфалтиране. 
Всички сме убедени, че до-
брото състояние на пътна-
та настилка е гаранция за 
развитието на прекрасна-
та курортна местност край 
с. Тополица. Вярваме, че 
това място има бъдеще - 
хижите са обновени и до-
бре поддържани, ако пъ-
тят е добър, той ще дове-
де много туристи”, катего-
рични са Вълев и колегите 
му хижари.
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Центърът за услуги в Община Айтос  
се дезинфекцира по няколко пъти на ден

С общи усилия хижарите ремонтират  
участък от пътя до Бяла река

• Тел. 0899 18 29 60 - дава 
под наем апартамент в град 
Айтос, срещу ПГСС „Златна 
нива” - две стаи с кухненски 
бокс, на V-я етаж. изгодно!

• Тел. 0895 65 62 09 - про-
дава имот в с. Пирне - сел-
скостоопанска сграда и къща 
за живеене.

• Тел. 0894 411125 - про-
дава 3 дка земя, 500 кв.м по-
стройка в регулация с нота-
риален акт.

• Тел. 0879033671 - про-
дава двустаен апартамент -62 
кв. м в Бургас, к-с „Зорница”, 
етаж II-ри.

• тел. 0888417267 - прода-
ва масивна двуетажна къща в 
град Айтос - застроена площ 
168 кв. м, на улица „Гарова» 12, 
с двор -  обща площ на имота 
511 кв. м. 

• Тел. 0882 24 93 90 - про-
дава тристаен апартамент в град 
Айтос - 68 кв. м., ет. 2, мазе - 
12 кв. м. Цена 58 000 лв.

• Тел. 0894 411 125 - прода-
ва лозе - 1дка + бунгало, меж-
ду „Военно стрелбище” и „На-

божна къща”.
• Тел. 0898 440336 - Дими-

тър, продава 3.200 дка дворно 
място в регулация - с. Малка по-
ляна или заменя за недвижим 
имот или земеделски земи.

• Тел. 0887 01 98 80 - прода-
ва лозе, УПИ I-490, кв. 32 „Про-
вадийско шосе”, 745 кв. м, но-
тариален акт.

• Тел. 0887 01 98 80 - прода-
ва 2.5 дка празно дворно място 
в с. Дрянковец, УПИ V-48, кв.6, 
договор с EVN - 12 kW, партида 
за вода, скица с виза за стро-
еж, нотариален акт.

• Тел. 0879590266 - продава 
апартамент - 108 кв.м, на ули-
ца „Ради Боруков” 18. Цена по 
споразумение.

• Тел. 0888417267 - прода-
ва в Поморие - Стария град: 
1.Боксониера, 27 кв. м, на 5 
мин. от плажа и на 5 мин. от 
центъра, тухла, обзаведена, 
цена 25800 евро, 2. Помеще-
ние в центъра на Поморие - Ста-
рия град, до църквата, удобно за 
магазин, офис, ателие, 20 кв. м, 
цена 23800 евро.

Малки обяви

ПК “напред” - град Айтос
Покана

на основание чл. 16, ал. 3, т.1 от ЗК, чл. 23 от Устава на ко-
операциите, и в изпълнение на Решение на УС с протокол №1 
от 14.02.2020 г., УС свиква 75-то Общо годишно събрание на ПК 
“напред” - гр. Айтос, на 19.03. 2020 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, 
в Заседателната зала на община Айтос - гр. Айтос. Поканени за 
участие са всички член-кооператори, при следния

ДнеВен РеД:
1. Утвърждаване на нови членове на кооперацията. Прекра-

тяване на членство в кооперацията.
Докл.: Председателят на ПК
2. отчет на Управителния съвет за дейността му през 2019 

година.
Докл.: Председателят на ПК
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. и основ-

ните насоки за развитие на дейностите на ПК “наапред” - гр. 
Айтос за 2020 година.

Докл.: Председателят на ПК
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на УС и отчет 

за дейността му през 2019 година.
Докл.: Председателят на ПК
5. определяне на средства за дейността на Контролния съ-

вет през 2020 г..
Докл.: Председателят на ПК
6. Вземане на решение за ипотекиране на недвижимо иму-

щество, като гаранция по кредити и делегиране право на Пред-
седателя на ПК “напред” - гр. Айтос да сключва договори за 
кредити.

Докл.: Председателят на ПК
7. Вземане на решение за разпореждане с недвижимо иму-

щество, собственост на ПК “напред” - гр. Айтос
Докл.: Председателят на ПК
8. избор на делегати за общото годишно отчетно събрание 

на РКС “Черноморие” - гр. бургас.
Докл.: Председателят на комисията по предложенията.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Материалите за събранието се намират в Счетовод-

ството и всеки член-кооператор може да се запознае с тях 
от 10.03. до 19.03. 2020 година, без събота и неделя, от 7.30 
ч. до 16.00 часа.

2. Всеки член-кооператор трябва да се регистрира за участие 
в събранието от 8.30 часа до 9.00 часа на 19.03. 2020 г.

3. На основание чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, при 
липса на кворум, събранието ще започне 1 час по-късно от първо-
начално обявения - от 10.00 часа, като решенията ще бъдат за-
конни, независимо от броя на членовете, които присъстват.

УС на ПК “напред” - град Айтос

общинА АЙТоС
С ъ о б щ е н и е

Уважаеми  данъкоплатци,
Информираме ви, че новите местни данъци и такси за 2020 годи-

на вече са изчислени и информацията за тях е налична на адрес: 
https://mdt.aytos.bg
както и на сайта на общината: 
www.aytos.bg. - „Проверка на задължения за местни данъ-

ци и такси”.
Проверката може да се извърши с PIN код, който е посочен 

в годишните данъчни съобщения, а може и да бъде получен лично 
или от упълномощено с писмено пълномощно лице в отдел ”Мест-
ни данъци и такси” на община Айтос. 

Задълженията могат да се плащат както следва:
- по банковата сметка на Община Айтос в 
ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:
IBAN: BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35, BIC: BUINBGSF 
по съответния код за вид плащане:
44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти
44 24 00 - за такса битови отпадъци
44 23 00 - за данък върху превозните средства
44 34 00 - за други данъци
- с директно инкасиране на суми или пощенски запис за данъч-

но плащане във всяка станция на “Български пощи” ЕАД;
- във всички представителства на «банка ДСК» ЕАД на терито-

рията на страната;
- във всички офиси на оператора “Изипей” АД;
- по интернет чрез www. еpay.bg;
- в брой:
- за селата - в кметствата, при специалистите по административ-

но обслужване или при кметовете и кметските наместници. 
- за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за 

услуги и информация на гражданите/ЦУиГ/ в сградата на община-
та, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. За улеснение на данъ-
коплатците, на касите на отдела има инсталиран ПоС-терми-
нал, на който може да извършват плащания с дебитни карти. 
За тези плащания не се дължат банкови или други такси.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса бито-
ви отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 
30.06.2020г. Втората вноска се внася в срок до 31.10.2020г.

На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2020г. се 
прави отстъпка от 5 на сто. 

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират 
заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и дру-
ги подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

ПоКАнА

На основание чл.16, от ЗК, Управителният съвет на ЗКПУ „един-
ство” гр. Айтос, в съответствие с решението си от 27.02.2020 го-
дина, свиква Годишно отчетно събрание на кооперацията, което ще 
се проведе на 04.04.2020 година от 10:00 часа в Залата на Об-
щина Айтос при следния

Дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на член кооператори – докл. Пред-

седателят на УС.
1. Отчетен доклад за дейността на УС и приемане на годишния 

финансов отчет – докл. председателят на УС.
2. Отчетен доклад за дейността на КС – докл. председателят на 

КС.
3. Избор на одитор за заверка на ГФО за 2020 година.
4. Вземане на решения от ОС, с което се упълномощава пред-

седателя на кооперацията и членовете на УС, за сключване на до-
говори за кредити с Държавен фонд „Земеделие”, разплащател-
на агенция, юридически и физически лица и други видове догово-
ри, свързани с дейността на кооперацията, за закупуване на зе-
меделска земя и ДМА.

5. Общото събрание упълномощава председателя на коопераци-
ята да сключва договори за наем със срок повече от три години.

6. Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-

късно на същото място и при същия дневен ред.
УС на ЗКПУ „единство” - гр. Айтос

„Хижите са обновени и 
добре поддържани, ако 
пътят е добър - ще доведе 
много туристи“, твърди 
инициаторът Иван Вълев

Ремонтът вече е в ход

Хижарите оглеждат трасето

Канавките са възстановени



На 15 март 2020 година се навърш-
ват 87 години от рождението на един 
от най-известните айтозлии - худож-
ника Димитър Тончев. Отиде си от 
този свят през лятото на 2017 година, 
а година по-рано, в интервю за „На-
роден приятел“ каза думите, с които 
айтозлии ще го помнят: „Изкуството е 
мъдрост, философия и неутолим коп-
неж по красота и съвършенство. Щас-
тие е за мен е да бъда един от жре-
ците в неговия храм. Творбите ми са 
послание за хармония, любов и чо-
вешка доброта.”

Димитър Тончев е роден през 1933 
година в Айтос. През 1960 година за-
вършва „Монументална живопис” в 
Художествената академия в класа на 
проф. Г. Богданов. До 1995 година е 
преподавател в Учителския институт 
в Бургас. Подготвил е с желание и от-
даденост много учители по рисуване, 
а в школата си за млади таланти - де-
сетки творци, включително айтоска-
та художничка Димитрина Мургова, 
с която са добри приятели до края на 
живота му. От 1973 година - редовен 
член на СБХ, награден с ордени „Ки-
рил и Методий” ІІ и ІІІ степен.

Многократни са участията му в из-
ложби и пленери в цялата страна. Не-
гови картини са притежание на гале-
рии и частни колекции в страната и 

чужбина. В Айтос ще го за-
помним с един Автопортрет 
от 1963 година, когато е бил 
на 30 - сериозен и вглъбен. 
На юбилейната си изложба 
в родния град през 2013 го-
дина се шегуваше, че искал 
„така да изглеждат всички 
млади мъже на тази възраст”. 
„Портрет на момиче”, „Пло-
щадът в Айтос и „Посреща-
не” са другият спомен от него 
и част от фонда на Художест-
вената галерия в Айтос. Кар-
тини на Тончев притежават 
институции и училища в род-
ния му град.

„Навремето, когато дойдох 
от академията и започнах ра-
бота в Бургас, аз бях възхи-
тен от творчеството на Геор-
ги Баев, Виолета Масларова, 
Кирил Симеонов, Ненко То-
кмакчиев, който също е ай-
тозлия. След това дойде от 
Полша Стоян Цанев и разчу-
пи статуквото с новия полъх, 
който донесе. Тогава аз на-
правих картината, озаглаве-
на „Стрелбището”- една философска 
работа, в която съм вложил мисли и 
душа, а фигурите в нея са бледи и из-
дължени - извън традиционния рису-

нък. Когато я показах през 60-те годи-
ни, всички се смутиха. Откъде накъде 
стрелбище, а не труженици? Но коле-
гите ме поощриха. Дълбока призна-
телност към тях, защото са талантли-
ви и аз съм имал възможност да ра-
ботя и се изявявам пред тях”, споде-
ли през 2013 година за общинското из-
дание Тончев.

Още като студент, айтозлията имал 
възможност да отиде в няколко града 
в Германия.  Поразен е от срещата 
със световното класическо изкуство в 
Дрезден, а в Пилниц опознал модерно 
изкуство. „В онова време да мислиш 
за абстрактно изкуство, за Гоген, Се-
зан, Моне или други импресионисти, 
за модерни работи, беше просто не-
възможно. В академията не ни дава-
ха да разглеждаме техни репродук-
ции, да не повлияе на соцреализма”, 
шегува се художникът в едно друго ин-
тервю, по повод авторска изложба в 
Бургас през 2011 година.

Въпреки ограниченията преди про-
мените, Тончев непрекъснато се инте-
ресува и от древността, и от следва-
щите епохи, и от съвремието. И зато-
ва остави творчество, което съчетава 
реалистичното с модерното. Остави и 

платна, в които личи любовта към при-
родата. „Това е мирогледът и филосо-
фията, които съм изградил към дейст-
вителността. Обичам баграта. Цветна-
та маска създава оптимистичност. Тя 
радва и художника, и зрителя”, каза 
тогава талантливият айтозлия за „На-
роден приятел“.

„Тончев беше изключително жиз-
нерадостен, душата на компаниите“, 
твърдят приятелите му. Такива са и 
картините му - цветни и весели. Дори 
и тези, които са само цветни съчета-
ния и абстрактни форми. Пред мест-
ните медии пък споделяше, че по-
следните му картини са по-абстракт-
ни, защото му доставя удоволствие 
да експериментира. „За мен тради-
цията е убийца на прогреса. Трябва 
да се търсят нови форми и тълкува-
ния”, казваше още Тончев.

От морските пейзажи запомня-
щи са кътовете от Несебър, Свети 
Власт и Свети Никола с фара. „На-
времето, когато се разхождахме 
в Морската градина, чувахме раз-
говорите на рибарите - такава ти-
шина, спокойствие и чист въздух 
имаше. Ехото повтаряше свирка-
та на поморийския влак. Гларуси-
те и чайките създаваха неповтори-
ма романтика. Поетите, театралите 
и художниците бяха едно бохемско 
съобщество. Както Недялко Йорда-
нов го пресъздаде в спектакъла си 
по текст на Христо Фотев”, казва в 
едно от интервютата си за общин-

ското издание художникът.
„Не съм прекъснал нито ден да ри-

сувам и не съм спрял да помагам на 
другите да развиват таланта си”, чес-
то казваше Тончев. Днес тези думи 
звучат като епитафия, която скром-
но преразказва живота на твореца и 
учителя Димитър Топчев.

НП
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Грипната ваканция в област 
Бургас не беше удължена, тъй 
като броят на заболелите от 
грип и остри респираторни 
заболявания е намалял зна-
чително. Грипната епидемия 
в областта беше отменена. 
Учениците от община Айтос 
се върнаха в класните стаи на 
12 март 2020 г. (четвъртък). Та-
кова беше решението на Об-
ластния щаб за борба с грип и 
ОРЗ, който заседава на 11.03. 
2020 г. в Бургас. 

На територията на общи-
ната се провеждат нормал-
ни учебни занятия, някои от 
учебните заведения поиска-
ха учениците да влизат в час 
с маски. Ръководството на  
СУ „Христо Ботев” - Айтос пък 
публикува официално Обръ-
щение към ученици, учители 
и родители.

Апелът към учениците е да 
ограничат максимално достъ-
па си до закрити обществе-
ни места или такива, в които 
има струпване на хора (за-
ведения, клубове, магазини, 
домове, квартири и др.). Да 
престояват възможно най-
дълго в домовете си и да из-
ползват това време за зат-
върждаване и упражняване 
на изученото учебно съдър-
жание, както и за разходки 
и спорт на открити места, къ-
дето няма много хора. Съве-

тът към децата е максимално 
да ограничат физическия кон-
такт при среща с хора (ръкос-
тискане, прегръщане, близко 
общуване).

Препоръките към всяко се-
мейство е да подготви детето 
си за учебните занятия, като 
му осигури лични предпазни 
средства (дезинфектант за 
ръце – гел или кърпички за 
дезинфекция на спиртна ос-
нова, маски за лице и др.) и 
да изисква при изхвърляне-
то им да се използват налич-

ните кошчета на територията 
на училището.

Съветът е всички ученици, 
учители и служители да из-
ползват активно и отговорно 
всички средства за лична хи-
гиена, които са осигурени от 

семейството и от училището. 
Ръцете да се мият или да се 
дезинфекцират в края на все-
ки учебен час или всяко меж-
дучасие и задължително пре-
ди храна и след използване 
на тоалетна. 

Препоръката към препода-
вателите е да се следи за про-
ветряването на класната стая 
всяко междучасие и при въз-
можност през учебните ча-
сове. Да се използва време-
то на междучасия и почивки 
за пребиваване на открито. 

Да се увеличи дистанцията 
между учениците в класната 
стая, коридорите, училищния 
стол и двор и т.н.

Съветът е учителите и уче-
ниците да проявят търпение 
и да осигурят условия за ра-

ботата на помощния персо-
нал в училището при всяка 
дезинфекция на повърхности 
по време на междучасие или 
учебен час: ученически и учи-
телски места, врати и дръж-
ки на класни стаи, цялостно 

почистване на тоалетни, па-
рапети на стълбища, мебели, 
подове и цокли на коридори 
и др. Действията по дезин-
фекция и почистване са оси-
гурени с необходимите препа-
рати, консумативи и матери-
али и са съгласувани в РЗИ, 
като честота, приложимост и 
ефективност.

Училището разчита на отго-
ворността на родителите да 
следят здравословното със-
тояние на своето дете и при 
най-малко съмнение за вло-
шаване на здравето му, то да 
остане у дома и да му бъде 
осигурена нужната медицин-
ска помощ. Известяването на 
класния ръководител за от-
съствието да бъде направено 
по телефона или онлайн.

Достъпът до училищната 

сграда ще бъде ограничен за 
външни лица от завръщане-
то на учениците в училище до 
отминаване на епидемиоло-
гичната обстановка. Родите-
лите ще изпращат и посре-
щат децата си от, и до вра-
тата на двора на училището. 
Няма да имат право да вли-
зат в училищната сграда до 
второ разпореждане. Конта-
ктите с директор, класни  ръ-
ководители, учители и служи-
тели се осъществяват по теле-
фон или онлайн.

Отменят се всички извън-
класни и извънучилищни дей-
ности, в това число екскур-
зии, лагери, организирани пъ-
тувания до следващо указа-
ние за организиране на ра-
ботата в училището.

НП

Спомен за големия Димитър Тончев
87 години от рождението на един от най-известните айтозлии на нашето време

С грижа за ученици и учители - 
превантивни мерки в училище

Всяко дете - с лични предпазни средства

Димитър Тончев в редакцията на 
„Народен приятел“ 

Юбилейна изложба на Димитър Тончев в Бургас - 2013 г.

На юбилейната изложба на Димитър Тончев в Айтос - октом-
ври 2013 г.

Димитровден - 2013 г. При-
знание за художника от род-
ния град

След грипната ваканция, СУ „Христо Ботев” с обръщение към училищна-
та общност



Интервю на  
Дона МИТЕВА

- Д-р Миразчийски, си-
туацията в момента Бъл-
гария, а и по света не е 
никак спокойна заради 
различните видове виру-
си, които атакуват. Как-
во е настоящото поло-
жение в Бургас? Изхож-
дайки от факта, че сте и 
член на Общинския кри-
зисен щаб, какво бихте 
казали?

- В момента няма дока-
зан корона вирус в Бур-
гас, надявам се епидеми-
ята да ни подмине. В Бур-
гас има пълна готовност 
за действия, създадени 
са общински и областен 
кризисен щаб. Набеляза-
ни са точки и мероприя-
тия, по които трябва да се 
работи. Правя и уточнени-
ето, че не бих могъл да да-
вам мнение за целия град, 
а конкретно за това, кое-
то трябва да направим в  
УМБАЛ - Бургас съгласно 
решенията на щаба.

- Препълнени ли са 
отделенията в УМБАЛ - 
Бургас?

- Детските отделения 
и Инфекциозно отделе-
ние бяха пълни по време 
на пика на грипната епи-
демия, но в момента има 
спад на този тип заболева-
емост и постъпват по-мал-

ко пациенти. 
- Има ли излишна па-

ника у бургазлии, кои-
то идват сами и искат да 
бъдат изследвани за ко-
ронавирус?

- В момента коронави-
русът е тема номер едно 
и е нормално хората да 
имат известни притесне-
ния, но паниката е излиш-
на. В УМБАЛ - Бургас се 
изследват само хора, на-
сочени от личните им ле-
кари при съмнения, както 

и от граничните пунктове. 
Не бих казал, че сме обса-
дени от желаещи да се из-
следват, а и не изследва-
ме по желание, а по пре-
ценката дали този човек 
идва от рисков район и 
има симптоми, или е на-
сочен за прием от личния 
му лекар. Бяха изследва-
ни и лежащи пациенти с 
тежка пневмония, по ука-
зание на Министерство-
то на здравеопазване-
то и Националния кризи-
сен щаб.

- Какви са реалните 
мерки, които всяко се-
мейство, включително 
и Вашето, съветвате да 
предприема, не само за-
ради коронавируса, а и 
заради втората грипна 
вълна?

- Основните мерки са 
спазване на строга дезин-
фекция - миене на ръце, из-
бягване на масови събира-
ния на хора, спазване на 
домашния карантинен пе-
риод на завръщащите се от 
засегнатите райони. Може 
да се приемат витамини за 
подсилване на имунната 
система, по лекарска пре-
поръка. 

- Моля Ви, опитайте се 
да сравните грипа, кой-
то в момента върлува, и 
заболяването от коро-
навирус.

- Единствената разлика 

е, че коронавирусът има 
по-голяма контагиозност 
– по-лесно се предава от 
човек на човек. 

- Каква е готовността 
на екипа на болницата 
да реагира, при не дай, 
Боже, откриване на ви-
руса в региона?

- Имаме пълна готовност 
да реагираме, защото мер-
ките, които са набеляза-
ни от областния и общин-
ски щаб, ние ги спазваме. 
Имаме и създаден алгори-

тъм как да действаме при 
болен, ако имаме такъв на 
наша територия.

- На фона на случва-
щото се има ли комич-
ни ситуации, които след 
време ще се превърнат в 
професионален хумор?

- В момента все още 
няма. 

- Екипът от лекари, ме-
дицински сестри и сани-
тари, които Вие ръково-
дите, има ли готовност 
да посреща поредните 
предизвикателства?

- Да, екипът ни е доста-
тъчно обучен, с голям опит 
и неведнъж е доказвал 
това. Сблъсквали сме се с 
много сериозни предизви-
кателства и няма да имаме 
проблем да се справим и 
с това. Давам два приме-
ра – с атентата на летище-
то в Сарафово, когато еки-
път ни се мобилизира мно-
го бързо при спасяването 
на ранените и бяхме отли-
чени за това на най-високо 
и национално, и междуна-
родно ниво. През 90-те го-
дини друг подобен случай 
бе пожарът в „Нефтохим“, 

когато също действията ни 
бяха бързи, навременни и 
адекватни. Ежедневно ра-
ботим в условия на сери-
озни пътно-транспортни 
произшествия, справяме 
се с много тежка заболе-
ваемост и считам, че сме 
добре подготвени и за се-
гашната ситуация. 

- Ако се наложи да бъ-
дат командировани бур-
гаски кадри в други гра-
дове, има ли опасност 
да се оголят тук отделе-
нията?

- Да, затова се надяваме, 
че няма да бъдат команди-
ровани в други градове, а 
ще бъдат изпращани като 
консултанти, да извършат 
консултация на даден па-
циент и да се върнат.

- И извън темата за ви-
русите – медицинските 
сестри протестират от-
ново. Какво е положени-
ето с тях в УМБАЛ - Бур-
гас – финансово до как-
ва степен са удовлетво-
рени исканията им?

- В момента в УМБАЛ - 
Бургас нямаме протести-
ращи сестри. В началото 

на годината подписахме 
нов Колективен трудов до-
говор, с който бяха пови-
шени заплатите им. Да, не 
в такава степен, в каквато 
са исканията на протести-
ращите в София, но това 
е според възможностите 
на болницата. Да не за-
бравяме, че болницата е 
търговско дружество и тя 
разполага с тези финан-
сови средства, които са 
й заплатени от Здравната 
каса, а те са платени за 
извършване на конкрет-
ни дейности. Така че кол-
кото повече дейност има-
ме, толкова повече сред-
ства ще постъпват. А ос-
вен основните заплати по 
КТД според натовареност-
та, според дейността, спо-

ред отношението към паци-
ентите – се дава и допъл-
нително материално сти-
мулиране.

- Има ли недостиг на 
кадри в болницата, коя-
то ръководите? 

- Да, както и в цялата 
страна - най-вече на спе-
циалисти по здравни гри-
жи и лекари. Кадрите ни 
са в предпенсионна, а го-
ляма част от специалисти-
те по здравни грижи са и 
в пенсионна възраст. От 
друга страна, само за по-
следните 2-3 години има-
ме над 50 специализанти, 
имаме и близо 30 млади ле-
кари, които са приключи-
ли своята специализация 
тук и остават на работа в  
УМБАЛ - Бургас.

• В УМБАЛ - Бургас се изследват 
само хора, насочени от личните 
им лекари при съмнения, както и 
от граничните пунктове

• Екипът ни е достатъчно 
обучен, с голям опит и неведнъж  
е доказвал това
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Събеседник
Д-р Бойко Миразчийски е един от зна-

ковите бургаски потомствени лекари, хи-
рург по специалност. Завършил е МУ-Со-
фия, а почти целият му трудов път е ми-
нал в Бургаската болница. От редови ле-
кар-хирург, минава през всички ръковод-
ни нива, достига до заместник-директор, 
а впоследствие и до изпълнителен дирек-
тор на УМБАЛ - Бургас – длъжност, която 
заема и в момента.

Д-р Бойко Миразчийски, 
изпълнителен директор на 
УМБАЛ - Бургас:

Имали сме и по-големи 
предизвикателства от 
коронавируса

О Б Я В А 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Поморие, на основание чл. 62а, ал. 3 и чл. 127, ал. 1 от 
ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № РД-16-576/12.03.2020 г. 
на кмета на Община Поморие за провеждане на среща за общест-
вено обсъждане, на 27.03.2020г. от 14:00 ч., в сградата на Общи-
на Поморие – ул.„Солна” № 5, в зала № 2 на: „Проект за измене-
ние на ПУП – ПРЗ на УПИ IХ, кв. 97 /ПИ 57491.501.679 по КК/ по 
рег. план на гр. Поморие, община Поморие”. 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ



Ина ПЕТРОВА 

Коронавирусът е на път да 
сложи край на денталния ту-
ризъм. Мерките срещу раз-
пространението на Covid-19 
предвиждат българи, идващи 
от страни със заразени, да 
остават в 14-дневна каранти-
на. Преди дни от Щаба за 
борба със заболяването из-
критикуваха наши сънародни-
ци, върнали се от Италия, ко-
ито без да предупредят за то-
ва, тръгнали на зъболекар. И 
ако това сега не е масова 
практика, лятото напливът от 
пристигащи у нас гастарбай-
тери-отпускари ще е налице. 
Как бургаските стоматолози 
ще се справят с подобна ситу-
ация и как лекуват сега в ус-
ловията на разпространение 
на коронавирус, опитахме да 
разберем от самите тях.

Местните зъболекари рабо-
тят при засилени мерки за 
безопасност, като едва ня-
колко са затворените кабине-
ти, показа наша репортерска 
проверка. „Като цяло няма 
паника. Но някои колеги каза-

ха, че не искат да работят и 
затварят. Мисля, че тази 
бройка е малка. Имаше про-
блем с маските, но колегите 
от София дадоха координати 
на фирми, които снабдяват с 
маски. Ръкавици и дезин-
фектанти имаме на този етап, 
зареждат се регулярно. По 
отношение на приема внима-
ваме - ако има пациент, който 
е видимо болен, не го приема-
ме“, заяви д-р София Будже-
ва, собственик на дентална 
клиника в Бургас и председа-
тел на Районната колегия към 
Българския зъболекарски съ-
юз. 

В момента е повишена де-
зинфекцията в кабинетите. 
Освен вътре, почти на всеки 
час се дезинфекцират и мес-
тата, където се събират паци-
ентите. Някои са доста стрикт-
ни и предприемат още по-
строги мерки. Д-р Георги Шу-
плев например казва, че не 
се доверява на един дезин-
фектант, а ползва два, един 
след друг. „Това го правя след 
всеки пациент. Друго, което 
предприемам е оставянето на 

по-големи „дупки“ между па-
циентите, за да има време да 
се проветри помещението“, 
казва още зъболекарят, който 
е и секретар на БЗС за Бурга-
ска област.

Всички са съгласни, че па-
циентите, които са пътували в 
чужбина, трябва да спазват 

карантината, преди да ги по-
сетят. „Затова съм напълно 
съгласна. Ако са спешни – 
вземат се по-сериозни мерки, 
въпреки че турбината като я 
пуснем, това е такъв аерозол! 
Предполагам, че спешните ще 
предупреждават, или някакви 
лекарства болкоуспокояващи 

да вземат докато мине каран-
тината“, споделя д-р Буджева. 
Тя разказва, че за пациенти 
от чужбина към момента не е 
въведен специален пропуска-
телен режим и е наясно, че 
който иска да влезе, няма да 
каже откъде пристига. „Това е 
изключително приоритет на 
всеки да пази както себе си, 
така и останалите. Тези хора 
трябва или да не ходят на зъ-
болекар, или ако е нещо 
спешно, да се вземат мерки“, 
убедена е тя. Към момента ко-
легата й д-р Шуплев казва, че 
няма такива пациенти, но би 
трябвало да се действа съо-
бразно указанията - или из-
чакват 14 дни за карантината, 
или ако са спешни – се при-
емат при съответните мерки. 
„Вижте, в Италия дори са пре-
установили работа колегите, 
приемат единствено спешни. 
Това е единствено правилно – 
две седмици карантина, с 
лична отговорност към себе 
си и околните. Трябва да 
спазваме мерките, независи-
мо колко строги са“, катего-
ричен е зъболекарят. 

В своята практика, преди 
преглед, той пита пациентите 
за евентуално респираторно 
заболяване, сваля подробен 
статус и анамнеза и едва то-
гава започва лечение. Всеки 

пациент влиза с калцуни, а 
той самият е с маска и ръка-
вици. „Ако е болен пациентът 
се връща, но ако е спешен ще 
го обслужа, но се предприе-
мат мерки – маска, защитни 
очила, предпазен щит на ця-
лото лице“, пояснява специа-
листът. Друг колега от бран-
ша, д-р Камен Георгиев, смя-
та, че забрана за лекуване на 
пациенти, които идват от ри-
скови държави би било дис-
криминация и срещу правила-
та за лекуване.  „Работим с 
ръкавици и дезинфектанти. 
Ако са от чужбина, не би ме 
притеснило да ги лекувам. В 
цяла Европа вече има такива 
случаи, така че няма значе-
ние дали са от Италия, или 
друга страна“, казва зъболе-
карят. В бранша нямат ця-
лостна визия относно дентал-
ния туризъм, който така или 
иначе се случва всяко лято, 
но при всички случаи са гото-
ви да спазват указанията, та-
ка че да няма нови заразени. 
По всичко личи, че в гилдията 
са наясно, че има извънредна 
ситуация и тя не засяга само 
нашата страна. Заради мер-
ките за безопасност се отлага 
и събитие, по повод 20-ия 
Международен ден на орал-
ното здраве, което бе плани-
рано на 20 март в Бургас.   
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Вече има и временно затворени 
зъболекарски кабинети в града 

Край на денталния  
туризъм заради коронавируса

Д-р София Буджева

Зов за помощ 
Пенка Георгиева Борисова се нуждае спешно от очна 

операция, която струва 1500 лева, но тя не може да си 
ги позволи. Жената е с перде на очите, може да й бъде 
премахнато в известна бургаска очна клиника, но сама-
та тя е безработна и не може да работи точно заради 
медицинския проблем, алармира в редакцията нейната 
приятелка Сийка Николова. Тя призовава, който има 
възможност да помогне като преведе сума в банковата 
сметка, която публикуваме. 

Пенка Георгиева е станала жертва на имотна мафия 
през годините назад, позната е като член на сдружение 
„Антимафия“.

Публикуваме банковата сметка и епикризата на же-
ната.
Банкова сметка IBAN BG09 UBBS 8002 4091 4263 40

Пенка Георгиева Борисова

В отговор на огромния интерес от пациентите и обществеността и  
в подкрепа на Националния оперативен кризисен щаб, съобщаваме: 

Сред най-добрите начини да посрещнем коронавируса 
(COVID-19) е да подобрим контрола върху хипертонията

Това е основният извод и съвет, който 
произтича от доклада на проф д-р Ду 
Бин, директор на болницата за интензив-
но лечение в Peking Union Medical 
College, изпратен да ръководи кампания-
та срещу коронавируса в Ухан – епицен-
търа на заразата. Д-р Бин е много успе-
шен и уважаван експерт в областта на грижата за пациенти в 
критично състояние в Китай. Той потвърди пред Bloomberg тази 
седмица, че 50% от починалите при лечение срещу коронавирус 
през януари и февруари в Ухан са лица с високо (неконтролира-
но или не добре контролирано) кръвно налягане.

Освен напредналата възраст (с едно или повече хронични за-
болявания), хипертонията, потвърдиха китайските лекари, е вто-
рият високорисков фактор за смърт на пациентите с изявена ос-
тра интерстициална пневмония в резултат на заразяване с 
COVID-19. Възрастта не можем, но хипертонията можем, добре 
и успешно да контролираме.

В България, Европа и развития свят е добре известно, че не-
лекуваната добре хипертония обикновено причинява усложне-
ния като хипертрофия на миокарда, исхемична болест на сърце-
то и сърдечна недостатъчност. Всички  тези усложнения са 
свързани с хипоксия и последваща кардиогенна дихателна не-
достатъчност. При тези пациенти вирусно-причинената интер-
стициална пневмония, свързана с дифузно увреждане на алвео-
лите, причинява хипоксемия и бързо прогресираща дихателна 
недостатъчност. Сърцето и белия дроб са “един орган”, следова-
телно, при високорисковите пациенти се наблюдават два източ-
ника на дихателна недостатъчност – кардиогенен, в резултат на 
неконтролирана хипертония и белодробен, в резултат на вирус-
на интерстициална пневмония.

Препоръките за напреднало лечение, сега потвърдени от ки-
тайските лекари, които в момента имат най-голям опит, е прило-
жение на ранна механична вентилация. Това е инвазивен и скъп 
метод на лечение, в специално оборудвани, много големи клини-
ки за реанимация и интензивно лечение. Ако се наложи, в усло-
вията на национална епидемия, с 60-70% заразени, както се оч-
аква в ЕС, спешно решение на правителството за създаването 
на целеви фонд ще подпомогне изтощената здравна система. 
Добър пример в тази посока е решението на президента Тръмп, 
който още в началото на епидемията отдели 8.3 млрд щ.д. за це-
лево лечение на пациентите, а МВФ (Кристалина Георгиева обя-
ви) учредява фонд от 50 млрд щ.д., от който всяка държава-член-
ка може да се възползва експресно.

В специализираните болници на Българския кардиологичен 
институт ние не лекуваме инфекциозни заболявания, а предим-
но животозастрашаващи усложнения при сърдечно-съдови със-

тояния и остри състояния. Всички спеш-
ни пациенти със сърдечно-съдови симп-
томи, диагнози и усложнения се приемат 
и лекуват в режим 24/7. Предприели сме 
всички познати до момента превантивни 
и диагностични мерки като непрекъсна-
та дезинфекция, изследване чрез бързи 

тестове на всички пациенти с грипоподобни симптоми, защитни 
облекла за персонала и ясни инструкции за действие в случаи 
на пациент с положителен тест за COVID-19.

Важно е, в условията на тежка вирусна ситуация, че неконтро-
лираната хипертония причинява редица необратими усложне-
ния, които могат да доведат до много сериозни животозастра-
шаващи състояния, особено при заразяване. Затова, всички ди-
агностицирани с хипертония сърдечно-съдови пациенти трябва 
да посетят своите кардиолози или най-малко семейните лекари 
и да актуализират своята терапия, включително адекватни кон-
центрации/дози на антихипертензивни лекарства с рецепта, за 
да постигнат добър контрол на хипертонията, а при усложнения 
ние сме готови да приемем, при режим на спешност 24/7, в Пле-
вен, В.Търново, Шумен, Варна, Ямбол и Бургас, всички изпрате-
ни от специалистите кардиолози или спешните центрове пока-
зани пациенти за напреднало лечение.

Лекарите и медицинските сестри в болниците на БКИ са мно-
го подготвени и квалифицирани в сърдечно-съдовото животос-
пасяване, специално са инструктирани, спокойни и организира-
ни, за да приемат множеството спешни пациенти със сърдечно-
съдови заболявания и провеждат високотехнологично и ефек-
тивно лечение с необходимото ниво на сигурност и грижа за 
здравето на гражданите.

Три допълнителни, известни, професионални съвета за само-
оценка на риска: (1) ако вашата имунна система е засегната от 
друго заболяване, ако имате хронично заболяване или сте над 
60 години - вие сте изложени на висок риск; (2) ако сте на път 
или в обкръжението на много хора, особено в затворено поме-
щение, кина, тържества, самолети и т.н. - рискът е значително 
повишен; и (3) важно е стриктното приложение на всички мерки 
за висока хигиена и дисциплина, включително за лична пред-
пазливост.
Проф. Т. Веков Проф. Вл. Данов 
Председател Изпълнителен директор  
на Борда на БКИ - София на БКИ - Плевен

Проф. Н. Пенков Доц. Н. Димитров 
Директор  Ръководител на Клиниката 
на СБАЛК - Варна по кардиология 
 на болница „Сърце и Мозък“ - Бургас



Михаил КОЛЕВ

Тралмайсторът е един от 
най-важните хора на всеки 
риболовен кораб, човекът, 
който се занимава с мрежи-
те на плавателния съд. Ако 
мрежите не са направени 
както трябва, това означава, 
че няма да има риба, а съот-
ветно няма да има и пари. С 
тази професия се е занима-
вал 25 години от живота си 
морският вълк Трендафил 
Витанов. Роденият в Берко-
вица мъж се озовава в Бур-
гас именно заради страстта 
си към морето и океаните и 
желанието му да учи е мест-
ното Морско училище. 

„Когато бях на 14 години 
кандидатствах само на две 
места – в Тетевен и в Бургас, 
като за последното ми жела-
ние не знаеше никой от се-
мейството ми. Бях категори-
чен – или горски, или мор-
ски“, споделя мъжът пред 
вестник „Черноморски фар“. 

След като е приет да учи в 
Бургас, едва още юноша той 
се мести да живее сам от 
единия в другия край на Бъл-
гария. Родителите му не са го 
спрели, а напротив, дали са 
му свободата да учи това, ко-
ето иска.

Веднага след като завърш-
ва техникума, изкарва воен-
на служба и подава докумен-
ти за „Океански риболов“, 
където е приет през 1968 го-
дина.

Първото му плаване в от-
крити води е месец след това 
– януари 1969 година, когато 
с екипажа на кораба „Гла-
рус“ отиват в Лас Палмас, 
административния център на 
Канарските острови.

„Красиво място, разгледа-
хме града. След това се зах-
ванахме за работа и започ-
нахме риболов. Оттогава се 
запалих страхотно по про-
мишления риболов и така бе 
дадено началото на моето 25-
годишно плаване, което при-
ключва през 1993 година“, 
добавя той.

Както повелява традиция-
та на всеки моряк, преминал 
за пръв път Екватора, трябва 
да му се извърши ритуала 
„морско кръщене“. С Вита-
нов това се случва през 1970 

година, когато плава към 
Южна Африка. На всеки но-
вобранец се дава име на ри-
ба, като Трендафил бива 
„кръстен“ на умбрина, която 
се среща в Средиземно мо-
ре, Атлантическия и Индий-
ския океан.  

В практиката си е обико-
лил редица места по света 
благодарение на своята про-
фесия. По време на плаване 
се е сблъсквал с какво ли не. 
И до днес си спомня една 
случка край Оркнейските ос-

трови, когато е попаднал в 
ледено поле.

За около 20 минути кора-
бът, с който плават, е обгра-
ден от ледникови блокове. 
Тогава плавателният съд по-
лучава пробойна на бака. 
Екипажът иска от „Океански 
риболов“ разрешение да на-
пусне зоната, но такова не 
им е дадено и членовете на 
борда нямат друг избор, ос-
вен да продължат работа при 
тези условия. За щастие 
всичко приключва благопо-
лучно, но все пак самият 
стрес е бил доста голям. Ви-
танов казва, че всички са би-
ли готови за подобни инци-
денти, заради натрупания 
стаж и във въпросната ситуа-
ция се справят без да изпа-
дат в паника. 

Случки като тази е имал 
много в своята професионал-
на кариера. Имало е момен-
ти, когато самият блок се е 
„суркал” по кораба и ако 
спиш, това ти действа доста 

стряскащо, но това са неща, 
които са част от професията, 
допълва тралмайсторът. 

Това обаче не го е карало 
да се откаже от плаванията, 
а напротив, още повече го е 
мотивирало. 

Това си е един вид тръпка, 
изживяване, не съм го усе-
щал да ми е толкова страш-
но, че да се откажа. А и с 
времето всичко се преживя-
ва, каза още Витанов.

За разлика от немалко мо-
ряци, които носят със себе си 
кръстове или икони по време 
на плаване, то той никога не 
е взимал подобни вещи. Каз-
ва, че просто е почитал мо-
рето и никога не е коменти-
рал времето, когато е бил в 
открити води. Като обеца на 
ухото му е служила и една 
история, когато на кораба е 
дошъл моряк от Дунава. 
Трябвало е да акостира в Ги-
бралтар и докато плавали 
океанът бил изключително 
спокоен.

„Това ли е океанът? Това е 
„Тих бял Дунав“!, отсякъл то-
гава въпросният моряк. На 
следващия ден обаче излязла 
голяма вълна и се е наложило 
корабът да щурмува, за да 
достигне до острова. От бу-
рните води морякът, произне-
съл думите по-горе, не успял 
да издържи на стреса и бук-
вално е откачил, като се е на-
ложило негови колеги да го 
поливат с вода и той да слезе 
в Лас Палмас, където обратно 
да се прибере към България.

„Затова трябва да се вни-
мава много с приказките от-
носно времето, когато си в 
открити води“, категоричен е 
тралмайсторът.

До Монтевидео 
открил българско 
село 

Сред любимите му дести-
нации е била Монтевидео. 
Там е бил доста пъти и освен 
впечатлен от красотата на 
уругвайската столица, е ос-
танал приятно изненадан и 
от немалкото наши сънарод-
ници, които живеят там. 

„Даже до Монтевидео има 
едно село, което е на 100% 
българско и от тях 90% гово-
рят на нашия език. Там с 
местните много си помага-

хме, а и те си ни уважават, 
това добро отношение, кое-
то получавах от тях, доста 
ме топлеше и ми ставаше 
приятно, че съм помагал на 
колеги“.

В Монтевидео е и един от 
най-сериозните улови, които 
е успял да направи – в изра-
ботения от него трал са се 
хванали близо 500 кг омари, 
което много впечатлило 
уругвайците, защото до мо-
мента те не са могли да се 
похвалят с подобен улов. 
Обикновено един омар тежи 
около 2-3 кг, можете да си 
представите бройката, която 
хванахме тогава, разказва 
мъжът.

През цялата си практика 
Трендафил Витанов е пла-
вал само под български 
флаг. Имал е предложения 
от Англия и Уругвай, но по 
времето на социализма е 
било почти невъзможно да 
замине и да работи зад гра-
ница. Такива получава и 
след като слиза от кораба 
преди 27 години, но тогава 
си е дал дума, че ако влиза в 
открито море, то ще е само в 
Черно море. И до днес про-
дължава с наши кораби да 
го прави, но вече като кон-
султант и максимум за 1-2 
дни. Продължава да се кач-
ва, защото му липсва профе-
сията, която обича и до 
днес.

Щастлив е, че благодаре-
ние на това, че е бил трал-
майстор, е успял да посети 
редица държави из целия 
свят, да се запознава с нови 

хора и да опознае културата 
на техните държави. „Бил 
съм на Мачу Пикчу, което 
настина е уникално място и 
не всеки може да го посети“, 
споделя още той.

Но както всяка професия, 
и това да си тралмайстор 
има своите минуси и доказ-
ва, че работата не е свърза-
на само с удоволствия. Не 
всеки би преживял дългите и 
тежки пътувания, а по този 
начин и да се лиши от въз-
можността да бъде повече 
време със семейството си. 

„Не съжалявам за години-
те, които съм изкарал в оке-
ани и морета. Единствено 
съжалявам, че не бях близо 

до семейството и дъщеря ми 
израстна без моето присъст-
вие. Те обаче винаги бяха до 
мен и ме подкрепяха, макар 
взаимно да си липсвахме“, 
не крие болката си мъжът.

Решението му да напусне 
„Океански риболов“ е до-
шло спонтанно, защото вече 
му е било пределно ясно 
каква ще е съдбата на култо-
вото бургаско предприятие.

„Океански риболов“ има-
ше голямо значение за Бъл-
гария. Тогава имаше много 
риба и това донасяше голе-
ми печалби, беше едно от 
най-печелившите предприя-
тия в нашата страна. Болно 
ми е много, че вече не съ-
ществува, защото така го 
унищожиха, а можехме още 
да си го имаме“.

Отскоро Трендафил Вита-
нов официално е учител в 
Морското училище в Бургас. 
Тралмайсторът ще води дис-
циплината „Морско такелаж-
но дело". Под негово ръко-
водство учениците ще пра-
вят морски възли и примки, 
ще съединяват въжета. За 
него няма тайни във връзва-
нето на морски възли от 
всички видове въжета и в 
заплитането на мрежи. През 
обучението ще преминат 
всички възпитаници на Мор-
ското училище.

За тази работа пръв му се 
е обадил неговият дългого-
дишен приятел кап. Вълков.   
Първоначално Витанов се е 
двоумял дали да приеме, тъй 
като става въпрос за зани-
мание с деца и работата е 
малко по-специфична. 

„Предполагам, че ще ус-
пея да се справя. Ще се опи-
там да науча учениците на 
възли и въжета, които ще 
употребяват по време на 
плавания. Да знаят елемен-
тарни работи и да бъдат под-
готвени, когато излязат в от-
крито море. Те няма напра-
во да станат капитани, а ще 
трябва да изминат стълбица-
та в йерархия. А аз не ги ли 
науча на основата – после 
ще им е трудно да изградят 
кариера. 

Извън всичко това ще се 
опита да ги научи на подчи-
нение и сдържаност. Морето 
не прощава на никого, който 
се опълчи на него, категори-
чен е той. 

От известно време насам 
Община Бургас и директор-
ката на училището инж. 
Христина Жабова полагат 
сериозни усилия значимата 
за града ни гимназия да въз-
върне своята слава. Според 
Трендафил Витанов това ще 
стане с реклама на самото 
училище и най-важното – 
след завършване на средно-
то образование на ученици-
те да им се подсигури рабо-
та, за да могат те да бъдат 
мотивирани и да знаят за 
какво учат.

„Както на нас ни казаха 
навремето, че ние се подгот-
вяме за корабите „Океански 
риболов. Учениците трябва 
да имат мотивация, за да 
знаят за какво учат и да имат 
стимул да градят кариера“, 
заявява тралмайсторът, кой-
то е готов и мотивиран да 
предаде своя опит и знания 
на бъдещите му колеги.

Морето не прощава  
на никого, който му се опълчи
4 Тралмайсторът 25 години 
е плавал в открити води
4 Ще предава своя опит на 
учениците в Морското
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ПрофесиЯ

Заедно с директорката на Морското училище 
инж. Христина Жабова

Витанов (на преден план) извършва ремонт на трала

По време на „морското кръщене“ през 1970 година

По време на плаване (с ушанката)

На Северния полюс, 
над руския град Мур-
манск



Михаил КОЛЕВ

Волейболният „Нефтохимик 2010“ 
постигна поредната си победа. Шам-
пионите надделяха с 3:1 (22:25, 25:17, 
31:29, 25:21) като домакини над се-
риозния тим на „Монтана“. Дербито 
от 20-ия кръг на Суперлигата при мъ-
жете се игра пред празни трибуни в 
зала „Младост“ заради мерките сре-
щу коронавируса. До последно оба-
че не се знаеше дали ще има публи-
ка, тъй като от федерацията и кри-
зисния щаб разрешиха да присъст-
ват до 250 души, които да седят през 
една седалка един от друг. В край-
на сметка бе взето решение зрите-
лите в залата да не се допускат.

„Монтана“ взе първата част, „Неф-
тохимик“ изравни и поведе, въпре-
ки че губеше със 7 точки в третия 
гейм, след което спечели и четвър-
тия. 

Тимът от Северозапада бе по-ста-
билният отбор през първата част, 
рискува сервисa и затрудни дома-
кините. Бургазлии направиха пове-
че грешки. Играчите на Даниел Пе-
ев дръпнаха с 20:16, което бе доста-

тъчно, за да поведат в резултата. 
Във втория гейм ролите се разме-

ниха. Гостите грешаха повече, осо-
бено на начален удар. В средата на 
частта „Нафтата“ поведе с 5 точки - 
16:11, а малко по-късно изравни гей-
мовете. Третата част бе изключител-
но интересна. „Монтана“ поведе с 
14:7, но бургазлии се доближиха на 
точка до съперника, след което из-
равниха при 21:21. 

Финалът на гейма бе много оспор-

ван, като и двата тима имаха по ня-
колко възможности да го спечелят. 
Две блокади на Николай Николов 
пратиха гейма в актива на домаки-
ните. Последната част бе решена в 
края, когато на сервис застана До-
бромир Димитров и домакините 
дръпнаха с три точки - 21:18. „Неф-
тохимик“ задържа аванса и спече-
ли срещата. С успеха си бургазлии 
си върнаха на монтанчани за загу-
бата през първия полусезон.

„Неспецифичен мач заради липса-
та на зрители. Без публика опреде-
лено не е приятно да се играе. Ва-
жното е, че момчетата се събраха и 
спечелиха срещата. Кризисният щаб 
беше съобщил, че на спортни меро-
приятия могат да присъстват до 250 
души и затова първоначално ние ре-
шихме да се възползваме от това. 
Но не ни беше разрешено, тъй като 
нямаше заповед от министъра на 
здравеопазването, а и полицията от-
каза да допусне зрители в зала „Мла-
дост“, заяви пред вестник „Черно-
морски фар“ изпълнителният дирек-
тор на шампионите Огнян Томов.

В следващия предпоследен кръг 
от редовния сезон на Суперлигата 
„Нефтохимик“ гостува на третия в 
класирането „Добруджа“. Срещата 
е на 21 март от 18:30 часа и също ще 
се играе пред празни трибуни. Дер-
бито в Добрич ще пропусне Жани 
Желязков, тъй като все още не е на-
пълно възстановен, въпреки че про-
вежда тренировки с отбора. Томов 
очаква тежък мач, но е убеден, че 
бургазлии ще се завърнат като по-
бедители. 

Във временното класиране мом-
четата на Николай Желязков се на-
мират на първо място с актив от 53 
точки, с шест повече от преследва-
ча „Хебър“.

Михаил КОЛЕВ

Провеждането на Държав-
ното лично първенство за юно-
ши и девойки, на което Бургас 
е домакин, е отменено заради 
превантивни мерки срещу ко-
ронавируса. Това съобщи пред 
вестник „Черноморски фар“ 
председателят и треньор в 
„Бургас“ Николай Дачев, чий-
то клуб е организатор на съби-
тието.

Надпреварата трябваше да 
се състои от 19 до 22 март в 
зала „Бойчо Брънзов“. Първо-
начално бе обявено, че състе-
занието ще се проведе, но 
пред празни трибуни. В край-
на сметка федерацията е взе-
ла решение Държавното за 
юноши и девойки в Бургас да 
бъде отложено до второ на-
реждане.

Чф
Ватерполният „Черноморец" про-

дължава да бъде един от най-раз-
витите центрове на водната топка 
в България. И тази година бургаски-
ят клуб се представя отлично в дър-
жавните първенства, а поредното 
сериозно постижение записаха 
юношите старша възраст.

Възпитаниците на треньора Петър 
Йонов до 19 години станаха трети-

ят отбор от клуба за настоящия се-
зон, който се класира в Топ 4 на Бъл-
гария.

По-рано места в Суперфинала из-
воюваха юношите до 17 години и 
мъжете. Присъствието на трета въз-
раст в държавни финали е показа-
телно за ролята на „Черноморец" в 
развитието на този атрактивен 
спорт в морския ни град.

„Черноморец“ класира трети 
отбор за Суперфинала

„Нефтохимик“ би „моНтаНа“ 
в празНата зала „младост“

Cтра ни ца 14 13-15 Март 2020

ВОЛЕЙБОЛ

„Черноморски фар“

Спортна зала „Никола 
Петров" в Горна Оряховица 
бе домакин на финалния 
турнир за Купата на Бълга-
рия по хандбал при юноши-
те старша възраст. След 
квалификации до финала 
стигнаха „Албатрос“ (Бур-
гас), „Шумен 61" и двата гор-
нооряховски тима „Рахо-
вец" и „Локомотив". Срещи-
те се проведоха по систе-
мата всеки срещу всеки.

Още в първия ден бургаз-
лии показаха класа, побеж-
давайки „Локомотив" и  
„Шумен", с което дадоха се-
риозна заявка за златото. 

С две победи бяха и дома-
кините от „Раховец".

С мъжка игра и желание 
за победа „албатросите“ 
поведоха във финалната 
среща още в началото и 
през цялото време поддър-
жаха комфортна преднина. 
Те спечелиха мача с „Рахо-
вец" с 31:21 (16:9) и заслу-
жено вдигнаха Купата на 
България.

Призът за най-полезен 
състезател бе за Марио Ма-
рев от „Албатрос", най-до-
бър защитник - Самуил Сто-
янов от „Раховец", най-до-
бър вратар - Петър Пата-
рински от „Раховец". Гол-
майстор на турнира с 29 по-

падения е Андрей Жечев от  
„Шумен 61".

В идеалната седмица на 
турнира бяха избрани Крис-
тиян Андонов („Албатрос"), 
Димо Георгиев („Алба-
трос"), Александър Мъглов 
(„Раховец"),  Любен Иванов 
(„Локомотив" ГО), Виктор 
Каников („Шумен"), Михаил 
Стоянов („Раховец" ГО), 
Кристиян Йорданов („Локо-
мотив" ГО).

„Доволен съм от себераз-
даването на момчетата. 
Имаше дисциплина. Рабо-
тим в правилната посока", 
коментира треньорът на 
бургазлии Валери Чеки-
чев.

О Б Я В А

Със заповед № 571/ 10.03.2020г.на Директора на ОУ „Антон Ста-
рашимиров” с. Дебелт, общ.Средец, обл. Бургас е открит търг за от-
даване под наем за търговска дейност – продажба на закуски и кан-
целарски материали за нуждите на учениците на ОУ”Антон Страши-
миров” с. Дебелт, общ. Средец, на следния недвижим имот публич-
на общинска собственост: Помещение с площ 30.00 кв.м. /триде-
сет кв.м./, находящо се в партерния етаж на училищната сграда на 
ОУ”Антон Страшимиров” с. Дебелт, общ. Средец, представляващо 
част от двукорпусна масивна училищна сграда със застроена площ 
740.00 кв.м., състояща се от масивна сграда на два етажа със за-
строена площ 300.00 кв.м. и масивна сграда на три етажа със за-
строена площ от 440.00 кв.м., подробно описани в акт за публич-
на общинска собственост № 16/04.03.1997 г., изградени в УПИ I /
първи/, кв.18 /осемнадесет/ по плана на с. Дебелт, целият с площ 
10 000 кв.м. /десет хиляди кв.м./, при граници на УПИ: от три стра-
ни улици, УПИ II, УПИ IV-168, УПИ V-167, с начална тръжна цена 
170.00 лв. /сто и седемдесет лева/, без включен ДДС.

Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. 
Отварянето на предложенията ще се извърши на 14.04.2020г. 

от 13:30ч. в кабинета на директора на ОУ”Антон Страшимиров” 
с. Дебелт, общ. Средец.

Краен срок за подаване на документите за участие в търг – 
10.04.2020г. 15:00ч. в деловодството на ОУ”Антон Страшимиров” 
с. Дебелт, общ. Средец, ул. „Цвятко Радойнов“ № 111.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от базисната 
месечна наемна цена.      

Оглед на имота – обект на търга може да се извърши всеки ра-
ботен ден от 08.00  до 16.00 часа.

За справки - тел: 0885698304.
Пълният текст на обявата/ Заповедта за откриване на търга мо-

же да бъде намерен на сайта на училището http://oudebelt.org/ .

ОБЯВА
На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.61,ал.1,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Кмета на Община Приморско със Заповед №153 /12.03.2020 г. открива про-
цедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – общинска собственост, находящ  се в    Об-
щина Приморско, както следва:

Землище с . Веселие

Номер
по ред

АОС № Обект с НТП Местонахождение Площ Начална цена в лв.
(за една стопанска 

година)без ДДС

Депозит
за участие

1 №2609/
23.02.2017г.

ПИ №10731.17.24   
V категория, 

по КК и КР на с. Веселие, 
разсадник;

с. Веселие, м.”Юрта“
 при граници 

ПИ №10731.17.23   
ПИ №10731.17.1   
ПИ №10731.17.17  
ПИ №10731.157.4   

21.901дка 306.61лв 10 % от
началната  тръжна 
цена за 1 година

Търгът ще се проведе на 20.03.2020 г., час на отваряне - 10.00 часа, в 
административната сграда на  -  Община  Приморско, на адрес: гр. При-
морско, ул. „Трети март” № 56.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, пред-
хождащ датата на провеждане на търга, със собствен превоз на кандидата 
и в присъствието на представител на Община Приморско. 

Документация за участие в търгa се закупува от деловодството на Об-
щина Приморско, на адрес: гр. Приморско, ул. „Трети март”№56, всеки ра-
ботен ден от 8,00 до 16,00 часа.

Цена на тръжната документация – 30.00 лв.(тридесет лева), платими на 
касата на Община Приморско.

Заявления за участие в търга се подават в деловодството но Община 
Приморско, лично или от упълномощени представители, в запечатан плик, 
с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа.

Крайният срок  за  закупуване на документация за участие в търга е до 
16.00 часа на  19.03.2020г.

Крайният срок за подаване на предложенията за участие в търга е до 
17.00 часа на 19.03.2020 г.

Пълният текст на Заповедта може да бъде открит на интернет адрес : 
www.primorsko.bg

От Община Приморско

БОрБа

Отмениха 
Държавното 
за юноши и 

девойки 

хандбалният „албатрос“ вдигна купата на българия

Бугазлии надделяха с 3:1 и 
утвърдиха лидерската си позиция
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От коронавирус се пазете, предпаз-
ни маски си купете!

Бедни сме на ресурси, но безкон-
тролно ги използваме.

За успех в играта, сменяй ръководство-
то и числата!

Потребителят ще има право на избор.

ХУМОР



Георги РУСИНОВ

Докато масовата истерия от коронави-
руса тече с пълна сила, някои намериха 
маркетингова ниша от опасната зараза. 
Не, не става въпрос за някакъв черен па-
зар на маски, или контрабанда на леко-
ве за опасната болест. Става въпрос за 
певци и музиканти – знайни и незнайни, 
които се вдъхновиха от „короната“ и по 
един или друг начин я възпяха в твор-
чеството си.

Само за 2 дни в най-голямата плат-
форма за слушане на музика –  „Ютуб“, 
песничка с веселяшки тон, но не чак тол-
кова веселяшки текст, е завъртяла над 
20 000 гледания. Изпълнителят е, ами… ме-
ко казано, също странен. Младо момче, 
с изрусена коса, очилца и розов дъждо-
бран дрънка на китарка и припява: „Ко-
ронавирусът е тук, ще хване теб и ни-
кой друг, коронавирусът ни навестя-
ва, турне из цялата държава“. Оста-
вяме на фантазията ви да си опи-
шете тази картинка. Ако пък не 
ви е толкова богато въображе-
нието, потърсете го в „Ютуб“. 
Младежът продължава с при-
зив в текста да си мием ръ-
цете и съжалява, че аура-
та на премиера не е стиг-
нала, за да не ни пробие 
болестта. Последното е 
препратка към думите на 
една известна гадател-
ка. Добре, де – Алена е. 
Да не се чудите.

Небезизвестният БГ 
рапър – GP, или 
още по-

знат като Гошо от 
Почивка също въз-
пя опасната бо-
лест. Присъщо за 
него е, че тексто-
вете на песните 
му са малоумни, 
а римата е като 
брадата по лице-
то на равин – са-

мо тук-там. Слава-
та му обаче не за-
тихва през послед-
ните години. Основ-
ният начин, по който 

Гошо от Почивка 
си вади пари-
те е като за-
писва песни 
за „почита-
телите си“. 

Плащаш си 40 лева, 
нахвърляш му ня-
коя друга дума и той 
прави парче, посве-
тено за теб. Каква 
гордост е да кажеш, 
че рапър е рапирал 
в твоя чест, нали? 
В самото произведе-
ние на изкуството 
присъстват ли-
рики от сор-
та на: „Виру-
сът е леш, 
но се леку-
ва с кеш, 
вирусът е 
в клозета, 
не взимай 
автобу-

с а , 

вирусът е като медуза, йеее. От Китай 
дойде май, заминавам за Хаваи, коро-
нита вирус, расте като папирус“.

Отново на БГ сцената се появи и не-
що именувано: „Коронавирус кючек“. 
Тук много лирики не очаквайте да чу-
ете. Просто отбелязваме, че модата 
с кючеците е жива все още, за съжа-
ление…

За да отидат нещата в мрачния спек-
тър ще завършим с напълно реалната 
банда, която се е кръстила „Коронави-
рус“ и е записала първия си хит с име-
то „Краят е близо“. Сега, за да не мо-
же да спите довечера ще добавим и де-
тайли – те са от Китай, те са от Ухан и 
се готвят за световно турне. Майка ми 
все казваше, че не сме добре метъли-
те, сега ще има още една причина да 
натяква. Самият фронтмен на бандата 
Аш Монтаг (псевдоним предполам) за-
явява: „Когато написах „Краят е бли-

зо“ не говорех за края на човешка-
та раса, а за нещо много по-го-

лямо…“. Може би звездите му 
говорят повече от необходи-
мото на Аш.

Завършваме с това, че 
почти сме убедени, че то-
ва няма да са последните 
музикални творби. Муза-
та на коронавируса, до-
сущ като него, може да 
плъзне и по други музи-
канти, а въобще и по хо-
ра на културата. Мерките 
срещу него у нас показ-
ват, че безспорно обича 

именно такива личности, 
за да затворим театри и 

кина, все пак.
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Папарак

11 
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Шедьоври на б

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney WWW.faragency.bg

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

смарт устройства

Китайски метъли от Ухан, БГ рапър, чалга кючек  
и странно изпълнение възпяха заразата

Няма отложени сватбиЛюбовта 

побеждава

Весела ГОРАНОВА

Няма отложени сватби заради 
опасността от коронавирус. Има-
ме едно-две запитвания, но засега 
младоженците не се отказват, зая-
ви управителят на Обредният ком-
плекс Магдалена Карастоянова.

Обикновено събитие като сват-
бата е предхождано от огромни 
приготовления и месеци напред 
ангажименти, което трудно ще до-
веде до откази от него. 

Засега любовта дава предпос-
тавки да пребори всякакви ви-
руси.

Коронавирусът 
като муза
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