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Учениците започват училище 
дистанционно

Лежерността е хубаво 
качество, но НЕ СЕГА!

Димитър Николов - кмет на Бургас:

Само за няколко дни новите случаи в България се увеличиха! Стотици са 
под карантина!
Да не се паникьосваме, но чувството за хумор по темата и упражне- 
нията във фейсбук красноречие са като пандемия от празнословност. 
Аз и екипът ми ще работим и ще ви помагаме денонощно. Помогнете 
ми и вие като спазвате мерките! 
Икономическите последствия ще ги преодолеем! Няма да върнем загу-
бените човешки животи. 
Призовавам ви за интелигентност и дисциплина! Разчитайте на мен, 
но и аз разчитам на вас. 

Това не е моя битка! Това е наша битка! Заедно! Пълна дисциплина!!!
Като кмет и човек ви моля: Изолирайте се в домовете си!  

Да бъдем отговорни за себе си и близките си! 
АЗ ПАЗЯ БУРГАС, БЪЛГАРИЯ! ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

Фактите от изявлението на председателя на Националния оперативен щаб  
ген.-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски са категорични: 
Най-твърдите мерки: 

! Да останат да работят само хранителни магазини, аптеки, бензиностанции, застраховател-
ни офиси и банки. 
! Опитайте се да спасите вашите възрастни родители, баби и дядовци!
! Вашето магазинче ще отвори, след като отмине тази буря. 
! Трябва да намалим яростта на това, което идва към нас! Да снижим кривата! 
! Да може и здравната ни система да оцелее, да поеме всички нуждаещи се. 
! Да не се налага да правим тежки избори кой ще умре и кой ще живее! 
Може би е добре, че нашата нация има кураж, но в никакъв случай не бива да бъдем лекомислени. 
Към нас се задава епидемия, която е с невиждана ярост досега в човешката история! 
Трябва да бъдем изключително отговорни към нас самите, нашите близки, нашите  
възрастни родители, приятели и колеги. 
В цяла Европа се налагат безпрецедентни мерки, въпреки че всички са наясно какви ще са 
икономическите изпитания пред всяка една от държавите. 
Предстоят ни времена на изпитания, които не са само икономически – ще се загубят  
човешки животи и то на тези, които много обичаме и са ни дали живота и отгледали! 
Въпросът е за физическото оцеляване на населението и то особено в беззащитната част 
на населението, каквато са възрастните хора и хората с хронични заболявания! 

COVID-19
4 Италианци, бягащи от коронавируса,  
се настанили чрез онлайн платформа в града ...стр. 4
4 Болна жена с висока температура e  
пътувала от София за Бургас с автобус ...........стр. 4
4 Удължава се срокът за регистрация  
на газовите уредби до края на май .................стр. 3

4 До 20 души  
наведнъж в големите 
търговски вериги ...стр. 9

Задължително!
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Георги РУСИНОВ

Последните дни доста 
бургазлии изпадат в па-
ника, че са заразени с ко-
ронавирус и звънят за 
спешна помощ. Тъй като 
има много сигнали към 
112 от притеснени граж-
дани, се създава и спе-
шен телефон към тях. То-
ва отговори на въпрос на 
„Черноморски фар“ кме-
тът Димитър Николов.

„Кодовата дума е „ко-
ронавирус“ и от там граж-
даните ще бъдат насочва-
ни към доброволци – ле-
кари и медици, които ще 
дават консултации“, пояс-
ни д-р Мануелян.

Иначе в УМБАЛ-Бургас 
има два вида тестове за 
изследване на коронави-
рус. Това стана ясно след 
едно от заседанията на 
Общинския кризисен 
щаб.

„Когато говорим за ди-
агностични тестове, кои-
то са с достатъчно високо 
ниво на достоверност, то-
ва, което в момента под-
сигуряваме в Бургас, са 
два такива теста. Единият 
е на база генетични из-
следвания, които са дос-
татъчно доказателствени 
и са сравними с генетич-

ните изследвания, които 
се правят в лаборатории-
те. Другия тип тестове, 
които подсигуряваме, са 
антигенни диагностикуми, 
които имат също доста-
тъчно високо ниво на дос-
товерност“, обясни до-
цент Цветан Велинов.

Той добави, че с тях ще 
се тестват само пациен-
ти, които са насочени и 
имат достатъчно катего-
рични и анамнестични 
данни за инфектиране с 
коронавирус.

„Същото важи и за ге-
нетичните тестове. Тесто-
вете няма да дадат резул-
тат при здрави хора и при 
такива със съмнение. 
Джипитата ще получат 
инструкции за анамнеза 
и насочване към инфек-
циозните отделения за 
подозрителни и почти 
съмнителни за зараза с 
коронавирус“, каза още 
той.

Д-р Георги Паздеров 
обясни, че анамнези ще 
се уточняват по телефон с 
джипитата и призова хо-
рата да не ходя по каби-
нетите им. Ако има съм-
нения, то те ще бъдат из-
возени от спешната по-
мощ с оборудван с пред-
пазни облекла екип.

„Черноморски фар“

Здравни медиатори от няколко дни 
извършват превантивна дейност сре-
щу появата и разпространението на 
коронавирус сред компактните мал-
цинствени групи в кварталите „Горно 
Езерово", „Победа" и други райони в 
общината.

Инициативата е част от мерките на 
Община Бургас за превенция срещу 
разпространението на COVID-19 в ре-
гиона.

Специалистите провеждат инфор-
мационни кампании, които имат за 
цел да повишат здравната култура на 
хората от различните общности. Ме-
диаторите разпространяват сред хо-
рата информационни материали, в 
които са описани правилата за пред-
пазване от зараза с коронавирус. Ак-
цент в кампанията е и подобряването 
на хигиенните навици на всеки един 
човек от общността.

Няколко вида листовки и плакати 
ще бъдат разпространявани в места-
та с компактни групи от ромско насе-
ление за ограничаване на възмож-
ността от разпространение на инфек-
цията от коронавирус. Материалите 
съдържат информация на достъпен 
език, придружена с подходящи илюс-
трации.

Здравните медиатори са добре по-
знати в общностите, тъй като работят 
с тях от години. Те имат необходими-
те езикови познания, за да контакту-
ват с лица, които трудно комуникират 
на български език.

Превантивната дейност включва 
още даване на консултации по теле-
фон. Здравните медиатори, които 
осъществяват тази дейност са:

Нигяр Гънгърлак - 0896 599 278;
Красимир Бръмбаров - 0876 656 

555;
Стефан Коларов - 0896 821 596;
Миглена Андреева - 0893 908 549;
Захари Атанасов - областен коор-

динатор - 0893 347 295.
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Учениците от община 
Бургас и от областта за-
почват от днес уроци дис-
танционно. Обмислени са 
различни варианти за 
достигането им до всички 
ученици.

Изпреварваща инфор-
мация накара бургаските 
учители да се подготвят 
за работа в черезвичай-
ната обстановка  и започ-
наха бързо създаване на 
електронна среда за про-
веждане на обучение. 
„Настоящото  обучение 
не е дистанционно по 
смисъла на закона”, уточ-
ни инж. Илиева, началник 
на Регионалното управле-
ние на просветата. И по-
ясни, че е обучение чрез 
използване на различни 
възможности за достига-
не на учебното съдържа-
ние до ученици и родите-

ли, които са в дома си.   
Особено ефективни са 

фейсбук групите на този 
етап, коментират про-
светните  експерти. Но се 
използват не само те, а 
дори и електронната по-
ща, като начин на свърз-
ване между преподавате-
ли и ученици. Електрон-
ните платформи на раз-
личните организации, ко-
ито предлагат  уроци, съ-
що са ефективни при си-
туацията.

„Поздравления на всич-
ки, които предоставиха 
тази възможност без-
платно”,  каза инж. Илие-
ва. По нейни думи техни-
ят брой става все по-го-
лям.

Добра възможност е 
наличието на електронен 
дневник, чрез който без-
препятствено се изпра-
щат всички подготвени от 
учителите материали и 

има възможност за полу-
чаване на отговор в реал-
но време.

Очаква се да бъде пус-

ната и система към МОН, 
която е с огромни въз-
можности за включвания, 
допълват експертите.

„Изискали сме от ди-
ректорите, учениците от 
начален етап, контактът 
да е задължително през 

Учениците започват 

Близки на пенсионерите  
да взимат пенсиите им

Всеки ден децата ще получават домашна 
работа чрез електронния дневник и 
фейсбук групата на своя клас

Медиатори 
влизат в 

махалите,  
за да повишат 

здравната 
култура

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Георги РУСИНОВ

Близки на пенсионерите да 
взимат от пощенските клоно-
ве пенсиите им. Това заяви 
областният управител на Бур-
гас Вълчо Чолаков след засе-
данието на Областния кризи-
сен щаб. Това да става с пис-
мено пълномощно от пенсио-
нера към роднината му, при-
ложено с личните карти на 
двамата. Това е за да не се 
налага да ходят до пощите и 

да се струпват по много пен-
сионери. Има и друг вариант, 
в който пък мобилни екипи 
ще им носят пенсиите до ад-
рес.

По-рано след заседанието 
на общинския кризисен щаб 
пък кметът Димитър Николов 
призова бургазлии за обеди-
неност в тежкия период.

„Искам още веднъж да на-
правя призив към всички бур-
газлии да съдействат на 
здравните власти, да не вяр-

ват на слухове. Нека заедно 
да си помогнем да преодоле-
ем това. Светът не свършва и 
това не е най-тежкото изпи-
тание на Бургас. Аз съм убе-
ден, че ако сме дисциплини-
рани, ако си подадем взаим-
но ръка и сме обединени в то-
зи критичен момент, Бургас 
ще бъде най-слабо засегнат 
от тази пандемия. Всичко за-
виси от дисциплината на хо-
рата. Нека опазим и нашите 
възрастни. Имаме над 45 000 

души над 60 години. Да спрем 
с ръкостисканията, да огра-
ничим срещите, семейните 
тържества“, заяви той.

Николов добави още, че 
има повече от 900 абонати в 
Социален патронаж, като за 
тях се грижат служители.

„Поели сме ангажимент да 
са с предпазни облекла и да 
осигуряват покупка на еже-
дневно нужни хранителни 
продукти и лекарства“, уточ-
ни градоначалникът.

Генерал Мутафчийски 
предлага въвеждане  
на най-крути мерки 

„Черноморски фар“

Председателят на На-
ционалния оперативен 
щаб генерал-майор про-
фесор д-р Венцислав 
Мутафчийски предложи 
въвеждането на най-
крутите мерки във връз-
ка със ситуацията с ко-
ронавируса в България.

Въпросът е за физи-
ческото население на 
Европа и света, в една 
особена и беззащитна 
част от него, каквито са 
възрастните. Слава Бо-
гу, децата ни са пощаде-
ни', заяви той.

„Наложените мерки 
като че ли не дават за-
доволителен резултат. 
Днес на централни мес-
та в София животът про-
дължаваше без никакви 
смущения. Това е до-
бре, че нацията ни има 
кураж, но не бива да бъ-
дем лекомислени. Задава се една 
епидемия, която е с невиждана яр-
ост в човешката история. Трябва да 
сме изключително отговори към 
нас, към нашите близки, колеги", 
добави Мурафчийски.

„Предстоят ни времена на изпи-
тания, които не са само икономиче-
ски. Ще се загубят човешки животи 
и то на тези, които са ни отгледали, 
които са ни дали живота. Тези, кои-
то се гордеят с нашите успехи. Не 
бива да ги разочароваме с нашето 
безхаберие", каза Мутафчийски.

Националният оперативен щаб 
предлага да работят само храни-
телните магазини, аптеките, бензи-
ностанциите, банките, застрахова-
телите и държавните институции.

„Седя с цялата си отговорност 
пред вас и ще предложа на Минис-
терски съвет да се приложат най-
крутите мерки. Не бива, естестве-
но, да се посяга към това, без кое-
то не можем. Това са аптеките, хра-
нителните магазини. Моля ви, не ме 
питайте за фризьорския салон, за-
щото това ще значи, че нищо не сте 
разбрали", заяви още той.

Звъним на гореща 
линия с кодова дума 

„коронавирус“
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родителя”, допълни инж. 
Илиева, обяснявайки как 
се случва обучението при 
най-малките.  

За успокоение на роди-
телите трябва да се знае, 
че не повече от 5 часа  е 
работата на учителя, за 
да му се зачита за рабо-
тен  ден. Това ще рече, че 
за учениците времето, ко-
ето трябва да прекарат 
пред компютъра е далеч 
по-малко.

Напомнено е на учите-
лите да спазват изисква-
нията за работа в елек-
тронна среда, където се 
редува стоене пред екра-
на със самостоятелна ра-
бота и време за почивка. 
Създава се и новото сед-
мично разписание, чрез 
преструктурирането на 
старото. 

Някои учители са изя-
вили желание да не участ-
ват в електронното обу-

чение, поради трудност 
това да се случи по тех-
ните предмети.

Конкретно за Община 
Бургас се очаква регио-
нален телевизонен канал 
да се включи по подобие 
на БНТ 2 и 4 по разпо-
реждане на просветния 
министър от вторник, за 
да е в полза на учители, 
ученици и родители. 

Обсъжда се възмож-

ността  в Бургас да има та-
къв допълнителен канал.  
Това е насочено основно 
към ученици, които нямат 
електронни устройства. 

На територията на об-
ласт Бургас също се реа-
гира адекватно на създа-
лата се обстановка. На-
пример в село Разбойна, 
община Руен, родителите 
сами са създали елек-
тронна връзка, за да мо-

гат децата да получават 
уроците. „Това е показа-
телно за силата на жела-
нието. Въпреки че са сме-
сени паралелки там и де-
цата са малко, желанието 
на родителите е показа-
телно. Драстично са уве-
личени  устройствата за 
работа в електронна сре-
да”, обясни Илиева. 

Същевременно се очак-
ва и по-голямо покритие 
с интернет и за малките 
общини.

Помислено е за учени-
ците, които нямат въз-
можност да се възполз-
ват от интернет. На хар-
тиен носител, уроците се 
размножават и се разда-
ват чрез медиаторите или 
чрез служители се доста-
вят до учениците.

Учителите, които са до-
бре обучени за работа в 
дигитална среда, от своя 
страна започват уебина-

ри със свои колеги от дру-
ги училища, за да споде-
лят опита си. 

Освен това електрон-
ните платформи са отво-
рени за всеки желаещ 
учител да пусне свои уро-
ци, които да се ползват 
от колегите му в цялата 
страна.

По разпореждане на 
кмета Димитър Николов 
всички детски градини в 
община Бургас ще из-
вършват дистанционна 
форма на обучение. Ини-
циативата е част от мер-
ките срещу разпростра-
нението на коронавиру-
са.

Учителите ще разработ-
ват в електронен вариант 
различни упражнения и 
задачи, след което ще ги 
изпращат на родителите 
на децата.

По този начин учители-
те от дома си ще имат 

възможността да поддър-
жат възпитателния про-
цес, а децата ще продъл-
жават да усвояват знания 
и умения.

Директорите на детски-
те градини ще направят 
график на служителите, 
които ще бъдат ангажира-
ни с опазване и поддър-
жане на имуществото. 
Дежурният помощен пер-
сонал ще поддържа хиги-
ената в дворовете и въ-
трешните пространства 
на детските заведения.

Към момента не се 
предвижда удължаване 
или анулиране на учебна-
та година, намаляване на 
следващите ваканции и 
промяна в датите за из-
питите. Материалът за 
матурите за 4-ти, 7-и и 
10-и клас и държавните 
изпити ще бъде на база 
на часовете в присъстве-
на форма.

„Черноморски фар“

По идея на кмета Ди-
митър Николов от не-
деля са активни горе-
щи телефони за поръч-
ки на хранителни про-
дукти от първа необхо-
димост и лекарства. 
Услугата ще е в под-
крепа на възрастни, 
самотни и болни хора, 
които нямат възмож-
ност да излизат и близ-
ки, които да им помог-
нат. От доставките до 
врата ще могат да се 
възползват и бургаз-
лии, поставени под ка-
рантина.

Телефоните са: 0884 
46 91 30 и 0885 98 56 93. 
На тях ще отговарят 
служители на Община 
Бургас от отделите 
„Култура", „Спорт" и 
„Туризъм". Заявки, по-
лучени до 13:00 часа, 
ще се изпълняват съ-
щия ден, а поръчките, 
постъпили след този 
час, ще бъдат изпрате-
ни на следващия ден 
преди обед. По този 
начин Община Бургас 
се надява да помогне 
на най-уязвимите в 
създалата се сложна 
епидемиологична об-
становка и обявеното 
извънредно положе-
ние заради Covid-19.

За въпроси, свърза-
ни с работния режим 
на търговски обекти, 
се обадете на следния 
телефонен номер:  
0885 985 558.

Георги РУСИНОВ

Удължава се срокът за ре-
гистрация на газовите уред-
би до края на май. Това обя-
ви премиерът Бойко Бори-
сов. Новината в аванс оба-
че съобщи още в петък стар-
ши комисар Радослав Соти-
ров, шеф на Областна ди-
рекция на МВР-Бургас.

От известно време голе-
ми опашки се струпват пред 
КАТ-Бургас, за регистрация 
на газовите уредби. Оказа 
се, че много шофьори не са 
го направили след 2014-а, 
когато законът е променен. 

Имало е тригодишен грати-
сен срок, но явно голяма 
част от водачите са се успо-
коили от дългия срок и са 
забравили.

Припомняме, че тези с га-
зови уредби преди 2014-а, 
не трябва да ходят до КАТ. 
Така че избягвайте струпва-
не на опашки сега с цел 
превенция на коронавиру-
са.

„Удължаваме с 6 месеца 
срока за издаване на лични 
документи. Удължаваме до 
края на май срока за регис-
трация на газовите уредби“, 
обяви още Бойко Борисов.

Таксата на то
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Удължава се срокът за регистрация 
на газовите уредби до края на май

училище дистанционно

Хора в нужда 
ще могат  

да си поръчат 
по телефона 

храни и 
лекарства

Изтичащи лични документи 
с отсрочка от 6 месеца

Доскоро масово шофьори се редяха на опашки пред КАТ-Бургас

Ограничете посещенията си 
в сградата на Общината

„Черноморски фар“

Кметът на Созопол Тихо-
мир Янакиев призова 
гражданите да ограничат 
посещенията си в сградата 
на Общината, а ако се на-
лага да са с лични пред-
пазни средства. 

Отменят се приемните 
дни на кмета и главния ар-
хитект, а жителите да от-
правят питания по телефо-
на или на сайта.

Общината отваря горе-
ща линия  за възрастните 
хора - 0550 22318.

Шестото редовно засе-
дание на Общински съвет 
ще се проведе на 16.03.2020 
г., понеделник, от 9:30 ча-
са при засилени преван-
тивни мерки. На заседани-
ето ще бъдат допуснати 

само общинските съветни-
ци и представители на об-
щинска администрация, 
имащи касация към до-
кладни.

Личните лекари в град 
Созопол апелират към сво-
ите пациенти да посеща-
ват кабинетите само при 
спешна необходимост, а 
рецептурните книжки да 
бъдат оставяни за попъл-
ване и вземани на следва-
щия ден.

Проведени са разговори 
с управителите на големи-
те търговски вериги и мал-
ките хранителни магазини 
на територията на цялата 
община във връзка с мер-
ките по недопускане струп-
ване на хора и редовна де-
зинфекция. Служители на 
МВР и Община Созопол ще 

следят за спазването им.
Като се презапасявате, 

поставяте на риск своето 
здраве, складовете имат 
достатъчно продукти, се 
казва в заповедта.

Детски градини, учили-
ща, читалища, пенсионер-
ски клубове, музеи и об-
щинският закрит плувен 
басейн преустановяват 
дейност.

Кметът Тихомир Янакиев 
апелира всички жители на 
община Созопол да не се 
поддават на паника, а да 
се вслушват в съветите на 
медицинските лица и вла-
стите, за да се избегне раз-
пространението на COVID-
19. Ще се справим с коро-
навируса само със строга 
дисциплина и неподценя-
ване на ситуацията.

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев:

Общинският съвет заседава при засилени мерки 

Кметът на Царево: Докладвайте 
пристигнали от рискови държави
Панайот 
ГЕОРГИЕВ

Кметът на община 
Царево излезе с 
призив към съграж-
даните си във връз-
ка с пандемията от 
коронавирус. Георги 
Лапчев използва 
фейсбук профила си,  
за да помоли царев-
чани за отговорност 
и съпричастност към 
случващото се.

„Всеки, който има 
информация за прис-
тигнали в общината 
хора от рисковите 
държави да ми пише 
на лично съобщение 
или да я предостави на де-
журния в общината. Към 
настоящия момент риско-
вите държави са: Китай, 
Южна Корея, Иран, Ита-
лия, Испания. Всички прис-
тигнали от там ще бъдат по-

ставяни под 14-дневна ка-
рантина“, написа кметът.

Ден по-рано той призова 
хората да не се подават на 
паника и да не се презапа-
сяват, както и да ограничат 
до минимум социалните си 
контакти.



Георги РУСИНОВ

Италиански граждани, 
бягащи от епицентъра на 
заразата с коронавирус 
от Северна Италия, са се 
настанили в Бургас. Това 
съобщи кметът на общи-
ната Димитър Николов. 
Италианците са отсед-
нали в апартамент в гра-
да чрез буукинг. За тях 
службите научили след 
сигнал от съседи. В мо-
мента двамата италиан-
ски граждани са под ка-
рантина и наблюдение.

„Оказва се, че никой 
не знае за тях, никой не 
ги контролира къде жи-
веят, къде се придвиж-
ват. Разбира се, те са 
европейски граждани и 
са свободни да живе-
ят в България и в нашия 
град, но ние трябва да 

бъдем информирани. Ако 
не беше станало случай-
но, ние нямаше да зна-
ем за това и дали спаз-
ват карантина“, посочи 
Николов.

Кметът завърши с това, 
че ако спазваме дисци-
плина, Бургас ще е един 
от градовете, където по-
следно ще дойде зара-
зата. 

„Дано въобще да не 
идва“, добави той.

През последните дни 
е установено, че в голя-
ма част от анкетните кар-
ти, които се попълват на 
границата при влизане 
в България, се предос-
тавят грешни адреси и 
непълна информация. 
Затова кметът Николов 
предлага, освен служи-
телите на РЗИ, към съби-
рането на тези данни за 
респект да се присъеди-
ни и Гранична полиция.

Чф4 Тема на деня16-17 МАРТ 2020

Италианци, бягащи от коронавируса,  
се настанили чрез онлайн платформа в града

Н а  1 9  м а р т  2 0 2 0 
(ЧЕТВЪРТЪК) от 15:00 ч. в 
заседателната зала на фир-
ма ЕТ “ДАРС-91-ДИМИТЪР 
СЪБКОВ” на адрес: гр. 
Бургас, ул. Стефан Стамболов 
105, Печатница ДАРС ще се 
проведе информационен ден 
(заключителна работна среща 
за мултиплициране на резул-
татите от проект) относно из-
пълнението на подписания до-
говор за безвъзмездна финан-
сова помощ BG16RFOP002-
3.004-0078-C01/27.11.2018 г. 
между Министерство на ико-
номиката и ЕТ “ДАРС-91-
ДИМИТЪР СЪБКОВ” по про-
ект: „Подобряване на ресурс-
ната ефективност в ЕТ „ДАРС-
91 ДИМИТЪР СЪБКОВ”. 

Проектът повиши ресурсна-
та ефективност на ЕТ ДАРС-
91 ДИМИТЪР СЪБКОВ чрез 
внедряване на производстве-
на (процесна) иновация – нов 
значително подобрен процес 
на производство на многопла-
стови етикети и буклети чрез 
закупуване на печатна преса 
със стъпково подаване - 1бр. 
и машина за буклети - 1 бр. 
Внедряването на този ино-
вативен производствен про-
цес позволи спестяване на 
основни суровини за произ-
водството на многопластови 
етикети и буклети - многопла-
стова хартия, безводно офсе-
тово УВ мастило, полипропи-
леново фолио, УВ лак, корк 
и намаляване и преминава-

не на ЕТ ДАРС 91 ДИМИТЪР 
СЪБКОВ към първа степен на 
"предотвратяване" на отпадъ-
ците сортирана хартия и кар-
тон, изрезки от пластмаса, 
пластмасови опаковки, опа-
ковки от дървесни материа-
ли и цветни метали.  

Закупуването на оборудва-
нето се осъществи със сред-
ства по Оперативна програ-
ма „Иновации и конкурентос-
пособност“ 2014-2020г., като 
общата сума на инвестиция-
та е 2 499 594.91 лв., от които 
1 499 956.95 лв. безвъзмездна 
финансова помощ (1 274 963.40 
лв. европейско и 224 993.55 лв. 
национално съфинансиране) 
и 999 637.96 лв. собствено съ-
финансиране.

www.eufunds.bg 
Проект  BG16RFOP002-3.004-0078-C01 „Подобряване на ресурсната ефективност в ЕТ ДАРС-91-

ДИМИТЪР СЪБКОВ”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този 

документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 
носи от ЕТ ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 

този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

Силвия ШАТЪРОВА

Съвместни екипи продъл-
жават  да посрещат и про-
веряват на бургаските авто-
гари пристигащите от други 
краища на страната автобу-
си. Има първи случай на на-
рушена препоръка да не се 
пътува болен. Установена е 
жена с висока температура 
и кашлица, пристигнала от 
София в Бургас. Хубавото е, 
че в автобуса са били общо 
четирима души. Превозното 

средство е дезинфектира-
но. Останалите пътници са 
инструктирани да се вклю-
чат в доброволна карантина. 
Жената е прегледана от ин-
фекционист, не е дала сим-
птоматика за коронавирус и 
е пусната за домашно лече-
ние с препоръка за каранти-
на. Продължават проверки-
те на всички пристигащи път-
ници на бургаските автогари 
- медицински сестри от бур-
гаските училища измерват 
тяхната температура.

 Болна жена с висока 
температура e пътувала от 
София за Бургас с автобус

Панайот ГЕОРГИЕВ

Директорът на РЗИ - Бургас д-р Георги Паздеров 
и старши комисар Радослав Сотиров - областен ди-
ректор на ОДМВР - Бургас, съобщиха, че под каран-
тина са общо 140 души на територията на Бургаска 
област. 

Следи се ежедневно те да не я нарушават. 
Сформирана е и група от общински служители-до-
броволци, които заедно с полицията проверяват 
дали хората под карантина я спазват, а също така 
им доставят до вратата всичко необходимо - храни-
телни продукти, медикаменти и други.

Възложено е на общинското предприятие 
"Дезинфекционна станция" да обобщи какви налич-
ности от предпазни маски и дезинфектанти има в 
града, включително сред частните фирми, които 
произвеждат такива материали. Информацията ще 
бъде официално оповестена, за да знаят бургазлии 
къде да ги търсят.

„Не се притеснявайте! Звънете на обявените от 
нас телефонни номера, информирайте се. Все още 
има шанс да се опазим, не е дошъл краят на све-
та!“, обобщи кметът. 

Към неделя следобед в Бургас и областта все 
още няма установен случай на заразяване с коро-
навирус.

COVID-19 
достигна и  
до Варна

Първа положителна проба за коронавирус е от-
четена във Варна, съобщиха от университетската 
болница „Света Марина", предаде БНР. 

Тя е на 47-годишен мъж, пристигнал с кола от 
Бергамо, Италия. След като се е почувствал зле, 
е потърсил медицинска помощ.

В момента е изолиран в Инфекциозната клини-
ка. Установяват се лицата, с които е бил в кон-
такт. 

Главният държавен здравен инспектор  
доц. Ангел Кунчев заяви за „Дарик“, че проба-
та ще бъде призната за положителна, ако това 
се докаже и в Националната референтна лабо-
ратория. Той потвърди, че профилът на варнене-
ца напълно отговаря на човек, заразен с коро-
навирус, защото, освен симптомите, той е бил в 
Италия и Испания.

140 души са под 
карантина в областта

Община Средец, гр.Средец, област Бургас на ос-
нование Заповед № 149 от 12.03.2020 г. на Кме-
та на община Средец, обявява търг с тайно надда-
ване за отдаване под наем на част от имот –част-
на общинска собственост за срок от 5 години, а 
именно:

Общинско помещение с площ от 108 кв.м, пред-
ставляващо част от масивна търговска сграда със 
обща ЗП на сградата от 208 кв.м., изградена в УПИ 
ІІІ, кв.26б по плана на с. Суходол, с Акт за ЧОС № 
932/05.07.2002 г., при граници на помещението: из-
ток, запад и юг – външен зид, север – общ. помеще-
ние (пенсионерски клуб), при начална тръжна цена 
за месечен наем в размер на 158,00 лв. /без ДДС/ 
и депозит за участие в размер на 15,80 лв.

 Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 10:00 
ч. в зала № 202 в сградата на община Средец.

 Цената на тръжната документация за имота е в 
размер на 24,00 лв. с ДДС, внесена до 16:00ч. на 
26.03.2020 г.

 Документи за участие в търга се подават в де-
ловодството на община Средец до 16:00 ч. на 
26.03.2020 г.

 Определеният депозит за участие се внася в ка-
сата на Общината или по банкова сметка на общи-
на Средец BG53BPBІ79373347649603 BІC: BPBІBGSF 
– БПБ Средец до 16:00 ч. на 26.03.2020 г. /деня, 
предхождащ търга/. 

 При неявяване на поне двама кандидати за учас-
тие, повторен търг ще се проведе на 03.04.2020 г. 
при същите условия.

Пълна информация за търговете: www.sredets.
bg., информационното табло на Общината и тел: 
05551/7730

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„СПИД” ООД, уведомява всички заинтересовани лица, че има 
следното инвестиционно намерение, ,,Жилищна сграда в ПИ 
00878.501.679, по КК на гр. Ахтопол, Общ. Царево”.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица 
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщени-
ето на следните адреси:

Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух" №36
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица" №67, ет. 3

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„УНИТЕХ-СТРОЙ” ООД, уведомява всички заинтересовани лица, 
че има следното инвестиционно намерение, ,,Жилищна сграда със 
стаи за гости, ЗОХ и търговски обект в ПИ 66528.501.376, по КК на 
с. Синеморец, Общ. Царево”.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица 
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщени-
ето на следните адреси:

Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух" №36
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица" №67, ет. 3

Общинският кризисен щаб излиза с поредна информация
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Само ден след грипната 
ваканция, на 13 март, Об-
щинският кризисен щаб за-
седава в сградата на Общи-
на Айтос във връзка с ре-
шението на Народното съ-
брание за обявяване на из-
вънредно положение на ця-
лата територия на Републи-
ка България. 

С решение на щаба бяха 
затворени училищата и 
детските градини на тери-
торията на Община Айтос. 
Наложени бяха противо-
епидемични мерки за де-
зинфекция и осигуряване 
на лични предпазни сред-
ства в институциите и бол-
ницата. Ситуацията беше 
изключително динамична. 

Последователно излязоха 
две заповеди на министъра 
на здравеопазването, въз 
основа на които местна-
та власт взе нови, още по-
строги мерки на територи-
ята на община Айтос.

Общинският кризисен 
щаб заседаваше ежеднев-
но. Издадена беше запо-
вед за затваряне на нощ-
ните заведения - барове и 
дискотеки, игрални зали и 
пенсионерски клубове. Ка-
тегорично беше забранен 
достъпът на външни лица 
до домовете за социални 
услуги - Защитено жилище, 
Дом за стари хора, Дневни-
те центрове за деца и въз-
растни с увреждания. Раз-

поредена беше дезинфек-
ция във всички институ-
ции, които работят с граж-
дани. Забранено беше про-
веждането на културни и 
спортни прояви на откри-
то и на закрито - в култур-
ните институции и в спорт-
ната база на територията 
на общината.

Всички решения на Об-
щинския кризисен щаб в 
Айтос са съобразени със 
заповедта на министъра 
на здравеопазването от 
13.03. 2020 г.

За сигнали и въпро-
си към Общинския кри-
зисен щаб, гражданите 
могат да звънят на тел.  
0895 762 150.

Уважаеми граждани на 
община Айтос,

Във връзка с мерките, ко-
ито предприемаме за недо-
пускане на зараза от ко-
ронавирус на територията 
на община Айтос, Ви при-
зовавам да запазите спо-
койствие. В същото време, 
трябва да е ясно, че жи-
веем по нови, изключител-
но строги правила. Ще се 
справим, но трябва да сме 
отговорни!

Ограничавайте социални-
те си контакти и продължа-
вайте да спазвате висока 
лична хигиена! Не е необ-
ходимо да се презапасява-
те с продукти и медикамен-
ти - хранителните магазини 
и аптеките остават отворе-
ни. В срока на извънредно 
положение не планирайте 
лични и семейни празници, 
тържества и събирания - от-
ложете ги! Само така ще ра-
ботим в синхрон и стриктно 
ще спазваме мерките, за да 
опазим животи!

Общинският кризисен 
щаб предприе сериозни и 
решителни противоепиде-
мични мерки. До 29 март 
2020 година няма да се 
провеждат учебните заня-
тия в училищата и детски-
те градини, спортни меро-
приятия, извънкласни фор-
ми и масови мероприятия. 

Затворени остават пенси-
онерските клубове, ресто-
ранти, нощните заведения 
и игралните зали. Преуста-
новява се достъпът до кул-
турни и социални институ-
ции, няма да се провеждат 

концерти, театри, трениров-
ки, репетиции. 

Разчитам на директорите 
и ръководителите на учили-
ща и институции, на собстве-
ниците и наемателите на за-
ведения и търговски обек-

ти за стриктно прилагане и 
спазване на мерките. Раз-
читам на родителите и учи-
телите да осъществяват кон-
трол за спазването на мер-
ките от децата и учениците. 
Разчитам на младите хора 
във всяко семейство, които 
да полагат грижи за своите 
възрастни близки хора.

Призовавам Ви да остава-
те по-дълго в домовете си!

Здравето е най-висша чо-
вешка ценност и отговор-
ност на всеки един от нас!

Затова, най-важно сега е 
да осъзнаем, че спазване-
то на тези мерки зависи от 
всеки един гражданин на 
община Айтос. Вярвам, че 
се отнасяте с необходима-
та отговорност към наложе-
ните правила, за да можем 
заедно да се справим със 

ситуацията!
За първи път в демокра-

тичната история страната 
ни е изправена пред подоб-
но изпитание. Всяко ограни-
чение е болезнено за биз-
неса и гражданите, но ня-
маме право на колебание, 
когато трябва да бъдем от-
говорни!

Васил ЕДРЕВ - кмет на 
община Айтос
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

16-17 МАРТ 2020, бр. 374

Живеем при строги правила -  
ще се справим, ако сме отговорни!

Васил Едрев - кмет на община Айтос

Общинският кризисен щаб с нови, 
по-строги противоепидемични мерки

Както за всяко извънред-
но събитие у нас, дискусия 
за опашките тръгна във 
фейсбук. Едни оправдават 
презапасяването, други са 
категорично против. Опаш-
ките не отъняха и след ти-
ражираното по всички ме-
дии изявление на земедел-
ския министър Десислава 
Танева - храна, и то бъл-
гарска, има достатъчно! 
„Производителите ще пое-
мат всички доставки. Мяс-
то за паника няма, преза-
пасяването може да повли-
яе само върху бюджета на 
домакинствата,” заяви още 
Танева.

Стана ясно, че производ-
ството задоволява изцяло 
вътрешното потребление, 
има ресурси за 2 години. 
България е основен произ-
водител и търговец с пше-
ница, налични са 1,7 млн. 

тона, което може да ни за-
доволи за повече от една 
година, има и царевица – 
над 2 млн. тона. Има дос-
татъчно млечни продукти, 
вода и всичко необходимо 
за нормалното функциони-
ране на живота.

Но големият проблем при 

нас май е не презапасява-
нето, а по-скоро опашки-
те „тет а тет”. Нали видя-
хте как се редят на опашки 
европейците?! Дистанция, 
предпазни средства, тър-
пение. Побългарихме пре-
запасяването със „стегна-
ти” опашки, с близки кон-
такти - глава до глава, без 
предпазни средства, и до-
като чакаме - с дълги разго-
вори за....коронавируса. И 
стигнахме до абсурда - тък-
мо заради коронавируса, 
от който се пазим, прене-
брегваме най-важното ус-
ловие да не го прихванем - 
личната си защита. 

Опашките със сигурност 
ще отънеят до дни. И пре-
запасяването ще спре. Но 
хайде вече да разберем, че 
сега най-важно е да опаз-
ваме своето и на другите 
здраве.

НП

Без паника и опашки!
Няма риск от недостиг на основни храни

През уикенда улиците бяха пусти

Кафенета и ресторанти затвориха врати



Във връзка с обявява-
не на извънредно поло-
жение на територията 
на цялата страна и про-
тивоепидемичните мер-
ки, има решение на те-
риторията на област Бур-
гас да бъде преустанове-
но събирането на пенси-
онери в местните пощи 
за получаването на пен-
сии. Идеята е възраст-
ните хора да си останат 
вкъщи - вариант е, пари-
те да им бъдат носени у 
дома, и друг - да упълно-
мощят свои близки род-
нини с писмено пълно-
мощно. С личната кар-
та на пенсионера и лич-
ната карта на упълномо-
щеното лице, получава-
нето на пенсията няма 
да бъде проблем. 

Според друго решение, 
възрастните хора вече 
няма да ходят да вписват 

нови лекарства в рецеп-
турните си книжки, защо-
то те ще се изпращат по 
електронен път в аптеки-
те. Отменени са традици-
онните трудови борси, а 
срокът за регистрация-
та на газовите уредби се 
удължава до края на ме-
сец май 2020 година. 

Това са част от мерки-
те, взети на среща с кме-
товете и ръководства-
та на държавни институ-
ции, в Областна управа 
- Бургас в края на мина-
лата седмица, във връз-
ка с обявеното извън-
редно положение. Ста-
на ясно още, че полици-
ята ще контролира с про-
верки за спекула цени и 
медикаменти и дали не 
се укриват умишлено, с 
цел повишаване на це-
ните им.

Във връзка с актуали-

зираната заповед на 
министъра на здравео-
пазването и въпроси от 
производители на закус-
ки, стана ясно, че бани-
чарниците на територия-
та на областта могат да 
продават стоката си на 
гише или в помещение, в 
което няма седящи мес-
та и клиенти, които да 
консумират закуските. 
Става въпрос за обек-
ти с малка площ, която 
може да ограничи броя 
на клиентите.

Много бяха въпросите 
към Общинския кризи-
сен щаб във връзка със 
заповедта. В нея  ясно е 
написано, че се преус-
тановяват посещенията 
в увеселителни, игрални 
зали, дискотеки, барове, 
ресторанти, заведения 
за бързо обслужване, ка-
фе-сладкарници.
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Още решения и мерки 
заради коронавируса

Зов за помощ!
Димитър Апостолов Великов, на 52 години 

от Айтос, дългогодишен работник в автомивка 
„Мъни”, има нужда от помощ! Животът на Дими-
тър се преобръща, след като чува от лекарите 
диагнозата - злокачествен тумор в черния дроб.  
Близките му се обръщат към айтозлии с молба да 
помогнат за събирането на 2000 лв. за здравни 
осигуровки. Парите са необходими за животос-
пасяващо лечение на айтозлията. 

Кутии за набиране на средства ще бъдат поста-
вени в магазини в град Айтос! 

Помощта Ви може да спази един човешки живот!

Община Айтос
СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА АЙТОС!

СТРОГО ЗАБРАНЕНО е нерегламентираното изхвър-
ляне на строителни отпадъци в контейнерите за битови 
отпадъци, речни корита, ниви, горски територии, пътища, 
дерета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби.

Всеки гражданин на територията на общината, жела-
ещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде 
заявление до кмета на Община Айтос и да получи Раз-
решение от кмета на Община Айтос за извозването на 
строителния отпадък до съответната площадка.

Заявлението се подава в Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите в сградата на Община Айтос или 
чрез електронна поща на адрес: aetos5@abv.bg

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, 
Дирекция „ТСУРР”, стая № 6, тел. 0897 992 321.

СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мер-

ките за опазването на пчелите и пчелните семейства 
от отравяне и начините за провеждане на растително-
защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, 
Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извър-
ши третиране срещу плевели, ръжда и брашнеста мана 
с наземна техника, както следва:

На 16.03, 17.03 и 18.03.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ 
„Единство”- град Айтос ще извърши третиране на 3500 
дка пшеница  в местността Карамеше, 1800 дка пшени-
ца в местността Герена и местността Стамбол сърта и 
2200 дка пшеница в местността Пирненски бахчи и мест-
носта Карнобатски път, находящи се в землището на 
град Айтос, с препаратите „Танго Супер“, „Биатлон“, 
„Имаспро“ и „Цитрин макс“.

Собствениците на пчелни семейства следва да пред-
приемат необходимите действия за предпазване на 
пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

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 „Единство” - град Айтос, в съответствие с реше-
нието си от 27.02.2020 година, свиква Годишно отчет-
но събрание на кооперацията, което ще се проведе на 
04.04.2020 година от 10:00 часа в Залата на Община 
Айтос при следния      

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

докл. председателят на УС.
1. Отчетен доклад за дейността на УС и приемане на го-

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

седателят на КС.
3. Избор на одитор за заверка на ГФО за 2020 годи-

на.
4. Вземане на решения от ОС, с което се упълномо-

щава председателя на кооперацията и членовете на 
УС, за сключване на договори за кредити с Държавен 
фонд „Земеделие”, разплащателна агенция, юридически 
и физически лица и други видове договори, свързани с 
дейността на кооперацията, за закупуване на земедел-
ска земя и ДМА.

5. Общото събрание упълномощава председателя на 
кооперацията 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 дне-
вен ред.

УС на ЗКПУ „Единство” - град Айтос

ЗаПОВЕД
РД-08-164/13.03.2020г.

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в условията на епиде-
мично разпространение на COVID-19, по препоръка на Национал-
ния оперативен щаб, Решение на Министерски съвет и на Общин-
ски кризисен щаб - Айтос

н а Р Е Ж Д а М :
на територията на община айтос считано от 13.03.2020г. до 

второ нареждане:
1. Преустановяват се учебните занятия в училищата и детските 

градини на територията на община Айтос.
2. Преустановяват се културни и спортни мероприятия на от-

крито и закрито в културните институции, спортни зали, стади-
они и площадки.

3. Преустановява се работата на пенсионерските клубове на те-
риторията на община Айтос.

4. Преустановява се достъпът до Защитено жилище, Дневен цен-
тър за възрастни с увреждания, Дневен център за деца с уврежда-
ния, Дом за стари хора.

5. Преустановява се провеждането на извънкласни културни и 
спортни прояви с деца и ученици - ученически състезания и олим-
пиади, организирани прояви, изяви и мероприятия, организирани 
посещения на природни обекти, обществени, културни и научни 
институции, спортни състезания и мероприятия, както и всякакви 
други организирани форми с ученици и педагогически специалисти, 
които водят до събирането на много хора на едно място.

6. Ръководителите на обществени институции да предприемат 
строги противоепидемични мерки, да осигурят филтър.

7. Центърът за услуги и информация на граждани към Община 
Айтос ще обслужва граждани при засилени мерки за сигурност и 
пълна дезинфекция всеки работен ден, от 12.00 ч. до 12.30 ч.

8. Да се преустанови работата на нощни заведения, барове и 
игрални зали. 

9. Всички указания на МЗ и актуална информация да се публи-
куват своевременно на електронната страница на общината, във 
вестник „Народен приятел“ и да се съобщават по общинско ра-
дио Айтос.

Настоящата заповед да бъде връчена на РУ – град Айтос, «МБАЛ» 
ЕООД - град Айтос, «МЦ 1» ЕООД – град Айтос, кметове и кметски 
наместници по населени места, РЗИ – град Бургас, Областна ад-
министрация – градБургас и всички заинтересовани лица за све-
дение и изпълнение.

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

СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерки-

те за опазването на пчелите и пчелните семейства от от-
равяне и начините за провеждане на растителнозащитни, 
дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Ай-
тос 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 третира-
не срещу рапичен стъблен скритохоботник и рапична бъл-
ха на 400 дка рапица в местността Българовски сърт П, на-
ходящи се в землището на град Айтос с препаратите „Ци-
трин 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 местността Меселим дере, землище 
град Айтос и 620 дка рапица в местността Азмака 1, земли-
ще с. Съдиево, с препаратите „Терагард“ и „Тилмор“ и 
листен тор „Лумбреко“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предпри-
емат необходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

В неделя и пътят към парка остана пуст



Петър ПАНЧЕВ, краевед  

6 хана, 150 дюкяна и во-
деници за смилане на зър-
но преброява пътешестве-
никът Евлия Челеби, идвай-
ки в Айтос през 1651 годи-
на. За големи пазари и за 
много хора, които се тълпят 
пред занаятчийските дюкя-
ни в града, говори и араб-
ският пътешественик от XI-и 
век Ал Идриси. На чаршията 
били наредени две дълги ре-
дици с работилници, с мно-
жество занаятчии, търговци 
и чираци около тях, разказ-
ват аналите. А какво казва 
местната история?

Векове наред в Айтос се 
практикували много и раз-
лични занаяти - абаджийст-
во, кожарство и кожухар-
ство, демирджийство (же-
лезарство), бакърджийство 
(медникарство), коюмджий-
ство (златарство), грънчар-
ство, каменоделство, дер-
менджийство и други. Пото-
мците взимали занаята от 
дядовци и бащи и го преда-
вали на децата си.

С вековни традиции в гра-
да е грънчарството. Глинени 
фигури на животни и хора от 
т.нар. идолна пластика, са 
открити южно от града в се-
лищна могила от неолитната 
епоха. Черно-фирнисовата 
керамика пък била на мода 
през елинистичната епоха. 
По времето на траките са се 
изработвани амфори, глине-
ни лампи, балсамарии, ка-
квито са открити в местно-
стите Балар чешма и Паспа-
лата, северно от града. Изо-
билието на фрагменти от ке-
рамика от различни епохи е 
доказателство за съществу-
ването на десетки грънчар-
ски работилници и пещи. Ле-
генда разказва, че изделия-
та на айтоските грънчари се 
продавали на пазарите край 
Средиземно море и по изя-
щество съперничели на тези 
от древна Троя. 

По време на османско-
то владичество, изделията 
на айтоските грънчари се 
продавали из цяла Стран-
джа, във Варненско и Ям-
болско, и дори и на прочу-
тия Узунджовски панаир в 
Цариград. По това време в 
града е имало няколко де-
сетки грънчарски работил-
ници и пещи. Оформят се 
цели потомствени грънчар-
ски фамилии - Орлови, Ста-
неви, Гиргицови, Кавръко-
ви. Родоначалникът на фа-
милията Орлови, Симеон 
Вълчев, например, е практи-
кувал занаята от 1825 годи-
на. При известните майсто-
ри-грънчари от града са ид-
вали да учат занаят младе-
жи от различни краища на 
страната. Ненапразно жите-
лите на града носели проз-
вището „Айтозлии-чулмек-
чии”, т.е. грънчари (от чул-
мектур - гърне). При социа-
лизма в града е открит грън-
чарски цех, чиито изделия, 
най-вече вази, се продава-
ли в чужбина. 

В грънчарската работил-
ница „Орлето” в Етнограф-
ския комплекс „Генгер” в 
началото на лесопарк „Сла-
веева река” и днес може да 
се проследи историята на 
този типичен за града наро-
ден занаят и да се наблюда-
ва как в момента се изработ-
ват грънчарски изделия по 
старинна технология. 

С нормативен акт от 
4.01.1936 г. се урежда про-
веждането на панаирите в 
Айтос, които изобилствали 
от занаятчийски произве-
дения. Пролетният панаир 
се организирал през месец 
май и бил петдневен, а есен-
ният - през месец октомври 
и бил четиридневен. 

Във вестник „Айтоски ве-
сти” от това време е отбеля-
зано, че „Айтоският панаир 
е най-големият в Южна Бъл-
гария, съществува от тур-
ско време, и на него редов-
но идвали тежки търговци от 
Анадола, Гърция и Персия”. 
В началото на 1939 година 
в Айтос е проведен занаят-
чийски събор, на който при-
състват занаятчии от Бургас, 
Карнобат, Поморие, Средец 
и Малко Търново. 

Няколко са били рабо-
тилниците в града, в които 
се произвеждали изделия 
от бакър (мед). Наред с до-
машните съдове, като саха-
ни, тепсии, тасове, синии, 

гюмове, менци (котли) за 
вода, джезвета за кафе, ча-
нове (хлопки за добитъка), в 
тях се правели и украшения - 
гривни, пафти, пояси, някои 
от които били позлатявани 
или посребрявани. 

В града е имало и тю-
фекчии-майстори по изра-
ботката на оръжия. Извес-
тен майстор например е бил 
Христо Тюфекчията. 

Коюмджийство (златар-
ство) са практикували мал-
ко майстори - Коста Гагов, 
Тодор Демирков и др., кои-
то изработвали златни обе-
ци, пръстени, синджирчета, 

сребърни гривни, пафти, ме-
дальони. Сред сахатчиите 
(часовникарите) са познати 
Апостол Сахатчиев, Кебрук 
Сахатчи и др. 

Дерменджийството (воде-
ничарството) е било също 
много развито в града. По 
течението на река Дермен-
дере е имало десетки воде-
ници. В началото на ХХ век 
се появяват и моторните 
мелници - на Андон Арнаути-
на и Братя Тончеви. Послед-
ната воденица - на дядо Пе-
тър Георгиев, спира да рабо-
ти в средата на миналия век. 
Известна е била и Мартино-

вата воденица. 
Голяма маслобойна в Ай-

тос е имал Никола Ганчев 
Хаджиилиев, за дараци. Аба-
джийството, кожарството, 
кожухарството, кундурджий-
ството (обущарство), че-
хларството и мутафчийство-
то (направата на изделия от 
козина - пътеки, чулове, ди-
саги, връви) възникват като 
занаяти в резултат на силно 
развитото в района ското-
въдство. Абите се изработ-
вали за нуждите на турска-
та армия, а хубавите обувки 
и красиви чехли (еминии) - 
за жителите на града и окол-
ните села и за продажба по 
панаирите. Тъй като улиците 
на града били покрити с не-
равен калдаръм, то и добре 
направените обувки бързо 
се късали. 

В града е имало и някол-
ко дюкяна с добри майсто-
ри-кроячи, панталонаджии - 
Юрдан Сивилев, Никола За-
хариев, Иван Паунов, Геор-
ги Сурчев, Тодор Мартинов, 
Атанас Георгиев (Нако) и 
др. Тодор Мартинов по-къс-
но разкрива модно шиваш-
ко ателие в Берлин. Иван 
Елмазов пък е специализи-
рал като моден шивач-кро-
яч в Мюнхен и след завръ-
щането си е преподавател 
в школата по шев и кроя-
чество, открита и субсиди-
рана от Бургаската търгов-
ско-индустриална камара. 
Много добри майсторки-ши-

вачки и моделиерки били 
Кальопа Бъчварова, Ирин-
ка Петрова, Данчето, Сиру-
хи Такесян и др. Майстор-
шивачката Зоичка Комито-
ва открива курсове по шев 
и кройка, като дисциплина-
та „шев и кройка” се е пре-
подавала и в Земеделското 
училище в града.

Добре развитото ското-
въдство в района и наличи-
ето на богат дивеч налагало 
обработката на голям брой 
кожи, в резултат на което 
силно се развивало и таба-
чеството (кожарството). Ко-
жарските работилници били 

разположени покрай рeка 
Хамамдере в ниски нехи-
гиенични постройки, в кои-
то занаятът се практикувал 
при много лоши условия. 
В тези работилници се об-
работвали овчи, кози и го-
вежди кожи, от които кожа-
рите - турци и българи - из-
важдали гьонове, сахтяни 
и „мешини”, от които изна-
сяли в голямо количество 
и извън страната. Кервани-
те със сурови кожи тръгва-
ли от Провадия и Айтос за 
Родосто, откъдето дубров-
нишките търговци ги изна-
сяли в чужбина. По-извест-
ни майстори-табаци са били 
Филип Манолов, Кънчо До-
брев, Ради Иванов.

Железарският занаят 
също се е практикувал от 
векове в Айтос. На площада 
в центъра на града се е изди-
гал прочутият „Демир дирек” 
(”Железен стълб”), на който 
железарите от града опъва-
ли желязото, което използ-
вали за различни цели. Же-
лезарството възникнало във 
връзка с нуждите на преми-
наващите през града голям 
брой каруци, файтони, дву-
колки, биволски коли, идва-
щи от Айтоския проход или 
от вътрешността на страната 
за пристанищата Анхиало и 
Бургас. В града е имало и ня-
колко налбанти (подковач-
ници), където подковавали 
конете. Сарачите Илия Ба-
бамолу, Ахмед Селим и др. 

изработвали седла, хамути, 
ремъци за конете. 

Бъчварите в града също са 
били сред търсените от на-
селението майстори. Лозар-
ството в града било силно 
развито и затова се произ-
веждали големи количества 
бъчви за вино, бурета, кату-
зи, кораби за грозде. А гроз-
де около Айтос колкото ис-
каш в обширните лозови на-
саждения, по-голяма част от 
които - частна собственост. 
Сред бъчварите по-извест-
ни са били Андон Лефтеров, 
Никола и Стамат Карамала-
кови и др. 

Каменоделството е тра-
диционен за града занаят, 
за развитието му допринася 
наличието на зеления айтос-
ки камък-андицет в околно-
стите на града, който лесно 
се обработва. Тази дейност 
се разраства особено мно-
го при строителството на 
Бургаското пристанище, ко-
гато край града се разкри-
ват множество кариери, от 
които денем и нощем се до-
бива камък, от който се из-
работват бордюри, павета, 
корнизи. 

Интересът към айтоския 
камък и нуждата от квали-
фицирани кадри-каменодел-
ци са причина през 1924 го-
дина в Айтос да се разкрие 
Каменоделно училище с ди-
ректор чехът Роберж Браун. 
Няколко години преди това, 
главен архитект на града е 
италианецът Рикардо Тоска-
нини, който построява ня-

колко сгради в града, между 
които е и Зумпаловата къща, 
позната с колоните си и пор-
тика от зелен айтоски камък. 
На кариерите край града са 
работили и италианци. Изя-
вени майстори-каменоделци 
в града са били Иван Янчев, 
Димитър Янакиев, Васил Га-
нев, Димитър Танев, Васил 
Бумбара, Апостол Консулов. 
Братята-каменоделци Яна-
ки и Огнен от Айтос и Ко-
льо Арабоолу са участвали 
в построяването на църква-
та „Св. св. Кирил и Методий” 
в Бургас. 

Килимарството е било до-
бре развито в отделни пе-
риоди от развитието на гра-
да. Килими са тъчели Армен 
Рафаелян, Тодорка Атана-
сова и др. През зимния се-
зон, след приключване на 
земеделската работа, мно-
го жени от града започват 
да предат и тъкат. Сръчните 
им ръце извайвали красиви 
форми върху черги, одеяла, 
възглавници, сукмани и вър-
ху фини платове за чеиз на 
момите. Хурката се използ-
вала за предене, чекръкът- 
за навиване на преждата, а 
станът - за тъкане на килими, 
черги и др. Занаятът „плета-
чество” практикували май-
сторките Маринка Балтова, 
Райна Масърова, Кальопа 
Бъчварова и др.

Фурните в града са били 
голям брой и в тях се изпи-
чали типичните български 
гозби- гювеч, мусака, кавър-
ма, сарми, кюфтета, а също 
хляб и пити. Известни били 
фурната на Стефан Хлеба-
ров, Стамболиевата фур-
на, Панайотовата фурна, 
на бай Атанас Янчев (Дер-
кос) и др.

Кафе, боза, петмез и содо-
лимонада в града се праве-
ли и консумирали в големи 
количества. Писателят Пе-
тко Росен пише, че „Айтос 
се слави със своите кафе-
нета. Седнеш ли и кафето е 
готово пред теб. Рекордът е 
40 кафета на ден! Правело 
се е кафе, като се ползвала 
печена леблебия. 

Масовото използване в 
бита на растително масло 
(шарлан) води до разкрива-
нето на няколко маслобой-
ни, а от цвеклото и тръсти-
ката, изварявани в големи 
тави, се получавал сладък 
петмез. Местните майсто-
ри-пчелари изнасяли мед 
и в чужбина. Французинът 
Шарл дьо Пейсонел през 
XVIII век сочи Айтос като 
„едно от главните места в 
страната, откъдето се изна-
ся жълт, великолепен по ка-
чество мед”. На Връбница 
тук се провеждал прочутият 
пчеларски панаир, на кой-
то идвали пчелари от много 
краища на страната. 

Майсторите-занаятчии в 
града били обединени в ес-
нафски сдружения с по ня-
колко майстори, калфи и чи-
раци. Всяка етническа група 
в града се насочвала към оп-
ределен занаят. Българите 
са абаджии, грънчари, каме-
ноделци, мутафчии, догро-
моджии, кожухари, сарачи. 
Гърците са главно бакали, 
винари и брашнари. Арме-
нците са бакали, шивачи и 
обущари, а евреите са рафи 
и ахтари. Турците са кафе-
джии, бербери и сладкари, 
а циганите - джамбази, нал-
банти, казанджии, свирачи 
и кошничари. Занаятчийски-
те сдружения са имали свои 
кондики, провеждали събра-
ния (лонджи) и имали свой 
патронен празник. За бака-
лите той бил Васильовден, 
за винарите - Трифоновден, 
за грънчарите - Спиридонов-
ден, за хлебари и сладкари - 
Петровден.   

стр. 3Народен приятел16-17 МАРТ 2020 7×ô

Още решения и мерки 
заради коронавируса

Шест хана, 150 дюкяна  
и воденици е имал Айтос

Панаир по Връбница - 1898 г.

Айтос в началото на ХХ век

Кафене „Зарделия”



На 25 февруари тази го-
дина Централната избира-
телна комисия е взела Ре-
шение № 1765-МИ, ОТНОС-
НО: предложение до прези-
дента на Република Бълга-
рия за насрочване на нов 
избор за кмет на Кметство 
Карагеоргиево, община Ай-
тос, област Бургас. От пред-
ложението става ясно, че 
Общинската избирателна 
комисия – Айтос, с писмо 
вх. № МИ-15-47/06.02.2020 
г. е уведомила ЦИК, че въз 
основа на съдебно решение 
обявява избора за кмет на 
кметство Карагеоргиево, 
община Айтос, област Бур-
гас, за недействителен. 

Централната избирател-
на комисия е приела, че 
Общинската избирателна 
комисия – Айтос, област 
Бургас, е представила не-
обходимите документи съ-
гласно Изборния кодекс за 
насрочване на нов избор за 
кмет на Кметство Карагеор-
гиево. На основание чл. 466, 
ал. 1 във връзка с чл. 465, т. 
5 от Изборния кодекс, Цен-
тралната избирателна ко-
мисия е взела решение и е 
предложила на президента 
на Република България да 
насрочи нов избор за кмет 
на Кметство Карагеоргие-
во, община Айтос.

На 6 март 2010 година, в 
Държавен вестник е обна-
родван УКАЗ № 46 на пре-
зидента на Република Бъл-
гария. На основание чл. 98, 
т. 1 от Конституцията на Ре-
публика България във връз-
ка с чл. 465,т. 5 и чл. 466 от 
Изборния кодекс, прези-
дентът е насрочил нов из-
бор за кмет на Кметство 
Карагеоргиево, община Ай-
тос, на 14 юни 2020 годи-
на. Указът е издаден в Со-
фия на 27 февруари 2020 
година.

Да избирането на кмет, 
за временно изпълняващ 
длъжността е назначена 
Радомирка Костадинова – 
главен специалист ГРАО в 

Кметство - с. Карагеорги-
ево. Засега не е ясно, кои 
ще са кандидатите за кмет-
ския стол в едно от най-го-

лемите села на общината. 
Носят се слухове, че ще са 
не по-малко от четирима. 
Предстои да разберем кои 

партии ще издигнат свой 
претендент за частичните 
избори на 14 юни.
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Частични избори за кмет на 

Карагеоргиево на 14 юни тази година
Президентът издаде Указ за провеждане на вота след три месеца

Една инициатива, в ко-
ято можете да се вклю-
чите от дома си, пред 
компютъра. Ако сте про-
фесионални или люби-
тели фотографи, и има-
те снимки на тема „Тру-
дът през фотообектива” 
- участвайте!

Конкурсът е организи-
ран по повод честването 
на 30 години от създава-
нето на Агенцията по за-
етостта. Темата не е слу-
чайно избрана - 30 годи-
ни единственият общест-
вен посредник на пазара 
на труда в България под-
крепя тези, които просто 
търсят работа или меч-
таят за своята професи-
онална реализация. 30 
години Агенцията по за-
етостта е неизменно и до 
работодателите, като им 
помага да открият тър-
сените от тях кадри. Ето 
защо Агенцията по за-
етостта поставя труда 
във фокуса на този кон-
курс! Целта е да бъдат 
провокирани професи-
онални и любители фо-

тографи да представят 
своя индивидуален или 
пък нестандартен поглед 
към света на работещи-
те хора – многообразие-
то от дейности и емоции, 
които заемат по-голяма-
та част от нашия съзна-
телен живот.

Фотоконкурсът запо-
чна на 3 март 2020 го-
дина, а кандидатурите 
трябва да бъдат подаде-
ни онлайн на официална-
та страница на Агенция-
та до 10 април 2020 годи-
на – 23:59 часа. Оценява-
нето на фотографиите от 
журито ще се осъществи 
между 8 и 12 април 2020 
година. Победителите 
ще бъдат обявени на 15 
април 2020 година. 

Най-добрите 30 фото-
графии ще заслужат спе-
циалното си място на 
фотоизложба, на Моста 
на влюбените до НДК. 
След приключване на 
изложбата фотографи-
ите ще бъдат изложени 
във всички бюра по тру-
да в страната.

• Няма ограничение 
във възрастта (лица под 
18 години - задължител-
но съгласие на техните 
родители или законни 
настойници).

• До 3 снимки на участ-
ник.

• Снимките трябва да 
бъдат в дигитален фор-
мат JPEG, да имат за-
главие и да бъдат при-
дружени от кратък текст, 
описващ мястото, ситу-
ацията и посланието на 
снимката (до 40 думи на-
пример).

• Големината на изо-
бражението трябва да 
бъде не по-малка от 3000 
пиксела по дългата стра-
на. Резолюцията трябва 
да е не по-малка от 300 
dpi. Файловете не тряб-
ва да са по-големи от 
10 МВ.

Не се допускат фото-
колажи, както и сним-
ки, които са грубо рету-
ширани дигитално или 
съдържат допълнител-
но прибавени надписи и 
графики.

Агенцията по заетостта
обяви конкурс

Село Карагеоргиево

Метин Нихатов беше избран на балотажа на Мест-
ни избори 2019, но кметува само три месеца

Кметство село Карагеоргиево



Георги РУСИНОВ 
Силвия ШАТЪРОВА

Въпреки призивите на 
кмета на община Бургас Ди-
митър Николов, на правител-
ството и уверенията на про-
изводители, че хранителни 
продукти има, бургазлии не 
послушаха и нападнаха ма-
сово магазини и аптеки.

След обявяването на из-
вънредното положение из-
глежда, че неглижирането 
на проблема коронавирус с 
вицове и смешки в социал-
ните мрежи, бе заменено от 
масова истерия. И това ча-
сове след обявяването на 
мерките за сигурност.

Още в петък стана ясно, че 
хранителните магазини и ап-
теките ще работят, както и 
други важни сектори. Още 
по обяд обаче опашки се из-
виха пред магазини за месо. 
В късния следобед нещата 
излязоха от контрол. Щандо-
ве на магазини от големите 
вериги в града бяха оглозга-
ни. Презапасяване с каквото 
се сети човек – цели колички 
тоалетна хартия, стекове ци-
гари и разбира се, микс от 
всичко – олио, брашно, ле-
ща, боб, консерви и т.н.

Положението стана исте-
рично дори и в кварталните 
магазини. Наши репортери 
видяха на място във Въз-
раждане и Меден рудник 
как дори и в малките мага-
зини бургазлии пълнеха 
торби и кошници със за-
паси. 

При аптеките положе-
нието е същото. Цели 
опашки се извиваха пред 
някои от тях в Централна 
градска част, а пред тези, 

пред които нямаше, стана 
ясно, че няма ни маски, ни 
дезинфектанти. В Меден руд-
ник родилка попита за спирт, 
при което аптекарките се 
смилиха над нея и изкараха 
явно от техните си запаси, 
за да й продадат.

Също така  граждани спо-

делят, че пред някои магази-
ни и аптеки са поставени та-
бели да се влиза по един-
двама, или трима, но това не 

се спазвало. На места видя-
хме все пак да има и съвест-
ни купувачи.

Петък вечерта завърши с 
друга истерия. Изведнъж 
след като напълниха багаж-
ниците на колите с какво ли 
не, една немалка част от 
бургазлии се втурнаха към 

бензиностанциите, явно ре-
шили, че идва краят на света 
и горивото ще свърши. 

Шопинг-лудостта продъл-
жи и в съботния ден. Отново 
големите вериги бяха атаку-

вани масово от бургаз-
лии. Нищо не изплаши 

втурналите се да се 
презапасяват. Ше-
гите по техен адрес 
продължиха в со-
циалните мрежи. 
Хората свободно 
се разхождаха на 
цели компании. 

Коронавирусът 

не изплаши и кварталните 
алкохолици, видя наш ре-
портер. Въпреки че повече-
то са на възраст, в която са 
потенциално застрашени от 
заразата, това не ги спря да 
си правят обичайните сбир-
ки пред блоковете и квар-
талните магазини за по ра-
кийка. Подобна бе ситуация-
та пред клек шоповете по 
квартали. 

Около пазара „Красно-
дар“ в събота бе обичаен па-
зарен ден, сред пазарува-
щите бяха най-вече отново 
възрастни хора.

„Черноморски фар“

До 20 души наведнъж 
ще се допускат в голе-
мите търговски вериги в 
Бургас. Това заяви кме-
тът на града Димитър 
Николов, след края на 
срещата на Общинския 
щаб за коронавируса. 
Мярката е взета с цел 
да не се получава голя-
мо струпване в големи-
те вериги хранителни 
магазини. През послед-
ните дни това е често 
срещана гледка, тъй ка-
то много хора се запа-
сяват с храни и проду-
кти от първа необходи-
мост, заради обявеното 
извънредно положение 

в страната. 
„Взехме решение с 

местните екипи на РЗИ, 
ОДМВР и Общината да 
се започнат проверки 
по всичките големи тър-
говски вериги и да бъде 
наложена максимална 
бройка до 20 души, кои-
то да влизат там. Допус-
кането ще се извършва 
от охраната на съответ-
ния магазин. В малките  
търговски обекти ще мо-
гат да влизат наведнъж 
до 5 човека“, каза още 
Николов.

На тези магазини, кои-
то не спазват приетите 
инструкции, ще им бъде 
издадена заповед за  
тяхното затваряне, как-

то и ще им бъде наложе-
на санкция, за да може 
да се внесе ред и дисци-
плина. 

Градоначалникът до-
бави, че клиентите тряб-
ва да спазват и разстоя-
ние помежду си, когато 
са на касата на съответ-
ния магазин, при чеки-
рането на продуктите. 
Всички магазинерки ще 
бъдат обезпечени със 
защитни маски.

„Мисля, че това е пра-
вилно и осъзнато реше-
ние и пак призовавам 
за дисциплина, съпри-
частност и отговорност 
в тази тежка ситуация“, 
допълни Димитър Нико-
лов.

До 20 души  
наведнъж в големите 
търговски вериги

Силвия ШАТЪРОВА

Бургаски аптеки са 
проверявани от Полици-
ята и Прокуратурата във 
връзка със сигнали за 
спекула, укриване на де-
зинфектанти и завишени 
цени, каза комисар Ра-
дослав Сотиров - шеф на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас.

Резултатите от провер-
ката ще бъдат обявени 
скоро. Щателната ин-
спекция започна от съ-
бота сутринта, като в нея 
участват и служители на 
НАП.

„Не може една пред-
пазна маска да струва 4 
стотинки, а те да я про-
дават за 1.10 лева или 

дори 1.65 лева, без ДДС. 
Не може спиртът да 
е стотинки, в следващия 
момент шишето да се 
продава на гражданите 
за по 15 лева“, категори-
чен бе Радослав Соти-
ров.

Шефът на бургаската 
полиция отхвърли обви-
ненията на бургаски ап-
текари, че заради акция-
та се струпали големи 
опашки пред обектите и 
добави, че всичко се 
прави в интерес на граж-
даните. 

Комисар Сотиров при-
зова гражданите да от-
ложат за известно вре-
ме подновяването на 
лични документи, там къ-
дето не се налага.

Въпреки уверенията, 
бургазлии не послушаха – 
нападнаха магазини и аптеки
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ДжоБмоят

З А П О В Е Д
№ РД-09-119/13.03.2020 г.

На основание чл.44,ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.128,ал.1, т.2 от Закона за туризма 
и чл.16,ал. 1 и ал.3, т.2 от Наредбата за изискванията към места-
та за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за 
реда за определяне на категория,отказ,понижаване, спиране на 
действието и прекратяване на категорията и предложение на Об-
щинската експертна комисия по категоризация на туристическите 
обекти, обективирано в Протокол № 3/ 10.03.2020 година 

З А П О В Я Д В А М :
1. Утвържавам на самостоятелното заведение за хранене и раз-

влечения кафе-аператив „Корект“- гр. Камено, ул. „Освобож-
дение“ №127 със собственик „Алфа демс“ ООД и управител Миха-
ил Драганов Драганов, БУЛСТАТ 202775358 и адрес на управле-
ние гр. Камено, ул „Ген.Радецки“ № 9 следната категория :  

„ЕДНА ЗВЕЗДА“
2. Да бъде поръчана и изработена категорийна символика на ка-

фе-аператив „Корект“, гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 127.
Настоящата заповед да бъде обявена на интернет страницата на 

Община Камено и да се оповести в един ежедневник.
Контролът по изпълнение на заповедта ,възлагам на Димитър 

Петров- Заместник кмет на Община Камено.
ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ  /п/ 
Кмет на Община Камено

З А П О В Е Д
№ РД-09-117 /13.03.2020 г.

На основание чл.44,ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.128,ал.1, т.2 от Закона за туризма 
и чл.16,ал. 1 и ал.3, т.2 от Наредбата за изискванията към места-
та за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за 
реда за определяне на категория,отказ,понижаване, спиране на 
действието и прекратяване на категорията и предложение на Об-
щинската експертна комисия по категоризация на туристическите 
обекти, обективирано в Протокол № 3/ 10.03.2020 година 

З А П О В Я Д В А М :
1. Утвържавам на самостоятелното заведение за хранене и раз-

влечения кафене „Експресо“- с.Вратица, общ.Камено, със соб-
ственик ЕТ„Зора- Никола Монев“- Никола Желев Монев, ЕИК 
102052993 и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. „Славейков“ 
бл.66 вх. 1 ет. 16 ап. 63 следната категория :  

„ЕДНА ЗВЕЗДА“
2. Да бъде поръчана и изработена категорийна символика на ка-

фене „Експресо“, с.Вратица, общ.Камено.
Настоящата заповед да бъде обявена на интернет страницата на 

Община Камено и да се оповести в един ежедневник.
Контролът по изпълнение на заповедта ,възлагам на Димитър 

Петров- Заместник кмет на Община Камено.
ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено

З А П О В Е Д
№ РД-09-118 /13.03.2020 г.

На основание чл.44,ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.128,ал.1, т.2 от Закона за туризма 
и чл.16,ал. 1 и ал.3, т.2 от Наредбата за изискванията към места-
та за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за 
реда за определяне на категория,отказ,понижаване, спиране на 
действието и прекратяване на категорията и предложение на Об-
щинската експертна комисия по категоризация на туристическите 
обекти, обективирано в Протокол № 3/ 10.03.2020 година 

З А П О В Я Д В А М :
1. Утвържавам на самостоятелното заведение за хранене и раз-

влечения кафе-аператив „Марина“- с.Винарско, общ, Камено, 
ул. „Кирил и Методи“ №122 със собственик ЕТ„Марина-Маринка 
Димитрова“- Маринка Илиева Димитрова, БУЛСТАТ 205416428 и 
адрес на управление с.Винарско, общ.Камено, ул „Кирил и Мето-
ди“ № 122 следната категория :  

„ЕДНА ЗВЕЗДА“
2. Да бъде поръчана и изработена категорийна символика на ка-

фе-аператив „Марина“, с.Винарско, общ.Камено, ул „Кирил и Ме-
тоди“ № 122.

Настоящата заповед да бъде обявена на интернет страницата на 
Община Камено и да се оповести в един ежедневник.

Контролът по изпълнение на заповедта ,възлагам на Димитър 
Петров- Заместник кмет на Община Камено.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено

Задължително!

Полиция и Прокуратура 
погнаха фармациите 

за спекула



„Черноморски фар“

Волейболистите от 
„Нефтохимик 2010“ (Бур-
гас), които са шампиони 
в Суперлигата на Бълга-
рия, ще продължат с тре-
нировки в домашни ус-
ловия. До тази ситуация 
се стигна след обявява-
не на извънредното по-
ложение в България, във 
връзка с пандемията от 
коронавирус и запечат-
ването на спортна зала 

„Младост“ в морския 
град, което остави тима 
без място за трениров-
ки. Заради това състеза-
телите на „Нефтохимик 
2010“ са пуснати в почив-
ка до края на следваща-
та седмица.  Чужденецът 
в състава Максим Дрозд 
остава в България. Ето 
какво каза старши тре-
ньорът на „Нефтохимик 
2010“ Николай Желязков 
за BGvolleyball.com след 
въвеждане на извънред-
ното положение:

„Няма какво да напра-
вим засега, с оглед на то-
ва, че не разполагаме и 
със зала. Както знаете, 
нашата в Бургас бе пър-
вата, която запечатаха. 
Пуснахме състезателите 
от състава по домовете 

за седмица. Имат нужда 
от отдих, но това е само 
за три дни. На всеки е 
раздадена индивидуална 
програма за тренировки 
в домашни условия. От 
понеделник продължа-
ват със занимания вкъ-
щи. Трябва да се поддър-
жа форма, това са про-
фесионалисти. Не може 
без тренировки“. „Съби-
раме нашите волейболи-
сти отново в края на сед-
мицата. Как ще продъл-
жим в тренировъчния 
процес зависи от кон-
кретната обстановка у 
нас. Така че оставаме в 
очакване за следващите 
дни и с оглед на ситуаци-
ята ще предприемем 
следващи наши дейст-
вия.“

Георги РУСИНОВ

Бившата баскетболна звезда и настоящ 
треньор в „Локомотив“ София Силвия Ко-
лева продължава лечението си. Тя се нуж-
дае от трансплантация на роговица за вто-
рото око.

С „Черноморски фар“ се свърза майка 
й – Галя Колева с молба за отразяване. 
Първата кампания за набиране на сред-
ства за Силвия е била успешна и завърши 
с операция на едното око. Сега на бивша-
та състезателка на „Нефтохимик“ 2010, 
„Асеновец“ 2005 и „НСА“ се налага да бъ-
де направена втора трансплантация, коя-
то отново ще бъде в Германия, в Универ-
ситетска клиника Хомбург, област Саар-
ланд.

Все още семейството на Силвия очаква 
да научи точната сума, която ще е нужна 
за целта. Майка й отправя апел до всички 
желаещи да помогнат на дъщеря й да се 
излекува най-накрая от генетичното забо-
ляване, от което постепенно губи зрение-
то си. Единствено трансплантации са ва-
риантът Силвия да продължава да гледа 
на света и да се усмихва. 

На нейно име е открита дарителската 
сметка в Райфайзен банк:

IBAN:BG 69RZBB91551010038005
BIC:RZBBBGSFXXX
ТИТУЛЯР СИЛВИЯ ТАШКОВА КОЛЕВА

CТРА НИ цА 10 16-17 мАРТ 2020

Чф
Българските федерации по баскет-

бол и волейбол изпратиха официал-
но писмо до клубовете за временно 
спиране на първенствата в двата 
спорта. При баскетбола тя обхваща 
Национална лига при мъжете и „А“ 
група – мъже и жени. Във волейбола 
забраната е в ход за Суперлигата при 
мъжете и жените и „А“ група. Запо-
ведта ще важи до промяна на епиде-
миологичната обстановка на терито-

рията на България във връзка с раз-
пространението на коронавирус. 
Първоначално идеята бе шампиона-
тите да не спират, но двубоите да се 
играят пред празни трибуни. Така 
след футбола и тенисът, баскетболът 
и волейболът са поредните спортове 
у нас, които преустановяват времен-
но дейност. Очаква се в следващите 
дни и други спортове да последват 
техния пример.

СКАНДАЛ Без баскетбол и волейбол 
до второ нареждане

Шампионът „нефтохимик“ продължава 
с тренировки в домаШни условия

ВОЛЕЙБОЛ

„трябва да се 
поддържа 
форма“, заяви 
треньорът на 
бургазлии 
николай 
желязков

ОБЯВА
Управителният съвет на Сдружение на ловците и риболовците 

"Хан Крум" - гр. Сунгурларе на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ свик-
ва по своя инициатива ОбОС на Сдружението на 24.04.2020 г. (пе-
тък) от 10.00 часа в малката зала на Читалище "Просвета" - гр. Сун-
гурларе.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане отчетни доклади на УС и КС за дейността на Сдру-

жението през 2019 г.
2. Приемане фин.план и план за основните дейности през 2020 г.
3. Определяне размера на чл. внос за 2021 г. и допълнителни 

парични вноски.
4. Промени в Устава и Правилника на Сдружението.
5. Избор на представители / делегати на Сдружението в ОбОС на 

НЛРС "СЛРБ" гр. София.
6. Разглеждане на молби, жалби и докладни от членове на Сдру-

жението.
7. Други.
При липса на кворум на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ събра-

нието ще се проведе същия ден, на същото място с един час по-
късно при същия дневен ред.

12.03.2020 г.   Председател СЛР: 
гр. Сунгурларе   (И. Ангелов)

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ЕВРОИНВЕСТСТРОЙ“ ЕО-

ОД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически 
лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Измене-
ние на ПУП - ИПРЗ по чл. 125 от ЗУТ за УПИ I- 7063, 7064, 7065, 
кв. 33 по плана на гр. Свети Влас – юг, идентичен с ПИ 
№11538.502.180, гр. Свети Влас”.

Лице за контакти: арх. Димитър Колев, Тел.: 0886542266

З А П О В Е Д
№ РД-09-121 /13.03.2020 г.

На основание чл.44,ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.128,ал.1, т.2 от Закона за туризма 
и чл.16,ал. 1 и ал.3, т.2 от Наредбата за изискванията към места-
та за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за ре-
да за определяне на категория,отказ,понижаване, спиране на дейст-
вието и прекратяване на категорията и предложение на Общинска-
та експертна комисия по категоризация на туристическите обекти, 
обективирано в Протокол № 3/ 10.03.2020 година 

З А П О В Я Д В А М :
1. Утвържавам на самостоятелното заведение за хранене и раз-

влечения кафене „Релакс“- гр. Камено, ул. „Г. Димитров“ № 25 
със собственик ЕТ „Дивес 2013“- Веселин Атанасов Димитров, БУЛ-
СТАТ 202583607 и адрес на управление гр. Камено, ул „М.Толбу-
хин“ № 11 следната категория :  

„ЕДНА ЗВЕЗДА“
2. Да бъде поръчана и изработена категорийна символика на ка-

фене „Релакс“, гр. Камено, ул. „Г.Димитров“ № 25.
Настоящата заповед да бъде обявена на интернет страницата на 

Община Камено и да се оповести в един ежедневник.
Контролът по изпълнение на заповедта ,възлагам на Димитър 

Петров- Заместник кмет на Община Камено.
ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ   /п/ 
Кмет на Община Камено

З А П О В Е Д
№ РД-09-122 /13.03.2020 г.

На основание чл.44,ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.128,ал.1, т.2 от Закона за туризма 
и чл.16,ал. 1 и ал.3, т.2 от Наредбата за изискванията към места-
та за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за ре-
да за определяне на категория,отказ,понижаване, спиране на дейст-
вието и прекратяване на категорията и предложение на Общинска-
та експертна комисия по категоризация на туристическите обекти, 
обективирано в Протокол № 3/ 10.03.2020 година 

З А П О В Я Д В А М :
1. Утвържавам на самостоятелното заведение за хранене и раз-

влечения бирария „Таверна Каменита“- гр. Камено, ул. „Г. Ди-
митров“ № 1 със собственик ЕТ „Тонев-52-Тоню Тонев“- Тоню 
Петров Тонев, БУЛСТАТ 202539750 и адрес на управление гр. Ка-
мено, ул „Неделчо Камбов“ № 20 следната категория :  

„ДВЕ ЗВЕЗДИ“
2. Да бъде поръчана и изработена категорийна символика на би-

рария „Таверна Каменита“, гр. Камено, ул. „Г.Димитров“ № 1.
Настоящата заповед да бъде обявена на интернет страницата на 

Община Камено и да се оповести в един ежедневник.
Контролът по изпълнение на заповедта ,възлагам на Димитър 

Петров- Заместник кмет на Община Камено.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ  /п/ 
Кмет на Община Камено

З А П О В Е Д
№ РД-09-120 /13.03.2020 г.

На основание чл.44,ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.128,ал.1, т.2 от Закона за туризма 
и чл.16,ал. 1 и ал.3, т.2 от Наредбата за изискванията към места-
та за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за ре-
да за определяне на категория,отказ,понижаване, спиране на дейст-
вието и прекратяване на категорията и предложение на Общинска-
та експертна комисия по категоризация на туристическите обекти, 
обективирано в Протокол № 3/ 10.03.2020 година 

З А П О В Я Д В А М :
1. Утвържавам на самостоятелното заведение за хранене и раз-

влечения кафене „Еспресо“- гр. Камено, ул. „Освобождение“ /до 
читалище „Просвета“/ със собственик ЕТ „Валентин Иванов“- Ва-
лентин Иванов Иванов, БУЛСТАТ 102259013 и адрес на управле-
ние гр. Камено, ул „Пирин“ № 10 следната категория :  

„ЕДНА ЗВЕЗДА“
2. Да бъде поръчана и изработена категорийна символика на ка-

фене „Експресо“, гр. Камено, ул. „Освобождение“ / до читалище 
„Просвета“/ .

Настоящата заповед да бъде обявена на интернет страницата на 
Община Камено и да се оповести в един ежедневник.

Контролът по изпълнение на заповедта ,възлагам на Димитър 
Петров- Заместник кмет на Община Камено.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ   /п/ 
Кмет на Община Камено

Бивша спортистка се нуждае 
от помощ за трансплантация

Георги Костадинов 
игра цял мач  

за „Арсенал“ при 
домакинска загуба
Петър НИКОЛАЕВ

Георги Костадинов игра 
цял мач за руския „Арсенал“ 
(Тула). За съжаление футбо-
листът от Царево не успя да 
помогне на своя тим при до-
макинството на „Рубин“ (Ка-
зан). „Арсенал“ отстъпи с 0:1 
в двубоя от 22-ия кръг на Пре-
миер лига. Полузащитникът 
се размина на косъм с попа-
дението, след като вратарят 
на съперника отрази изстре-
ла му. След поражението от-
борът от Тула продължава да 
се намира в средата на таб-
лицата, с актив от 28 точки.

За разлика от много фут-
болни първенства в Европа, 
шампионатът в Русия все още 
не е прекратен заради пан-
демията от коронавирус.

ФУТБОЛ



06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Препрочитаме Вазов кампания на На-
роден театър "Иван Вазов" с медийната под-
крепа на БНТ
12:35 - Вяра и общество /п/
13:35 - Захарий Стоянов документален филм/
България, 1975г./, режисьор Юлий Стоянов
14:05 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на Илайъс аним.
14:40 - Мъже без мустаци 6-сериен  /Бълга-
рия, 1989г./, 1 серия, режисьор Мариана Евста-
тиева Биолчева, в ролите: Нешо Топалов, Сте-
ла Рачева и др.
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:15 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - БНТ на 60 /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:05 - Препрочитаме Вазов кампания на На-
роден театър "Иван Вазов" с медийната под-
крепа на БНТ
19:10 - Корпорация "Приключения"  /11 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - История.bg Траките /2 част/
21:50 - "Телевизионен театър: Заповед за 
убийство
23:00 - По света и у нас
23:25 - Спортни новини
23:30 - Препрочитаме Вазов кампания на На-
роден театър "Иван Вазов" с медийната под-
крепа на БНТ
23:35 - Младият Върколак 5  /15 еп./ (12)
00:20 - Култура.БГ /п/
01:20 - 100% будни/п/
02:20 - Корпорация "Приключения"  /11 еп./п/

06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" - 
анимация, еп.13
06:30 - "Тази сутрин" - информационно 
предаване с водещ Антон Хекимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с водещи 
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна емисия
12:30 - "Шоуто на Николаос Цитири-
дис" /п./
13:30 - Премиера: "Обещание" - еп.33
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.7 еп.92
16:00 - "Спасители в планината" - 
с.7 еп.8
17:00 - bTV Новините
17:30 - "Лице в лице" - публицистично 
предаване с водещ Цветанка Ризова
17:50 - Спорт тото
18:00 - Премиера: "Свободен дух" - 
с.2 еп.10
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Завинаги" - с.2 еп.45
21:00 - "MasterChef" - кулинарно 
шоу, с.6
22:30 - "Шоуто на Николаос Цитиридис" 
- вечерно токшоу
23:30 - bTV Новините - късна емисия
00:00 - "Смъртоносно оръжие" - с.2 еп.9
01:00 - "Спасители в планината" /п./ 
- с.7 еп.8
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Втори шанс" - еп.72
05:30 - "Лице в лице" /п./

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

19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Като две капки вода" - риали-
ти, нов с.

23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Нюанси синьо" - с. 1
00:30 - "Комисар Рекс" - с. 11
01:30 - "Уил и Грейс" - с. 2
02:30 - "Завинаги свързани" 
05:20 - "Нюанси синьо" - с. 1 /п/

06:00 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
06:59 - Делници - с Николай Колев

10:00 - EuroTV Shop
10:30 - Refresh за здраве - със Сил-
вия Чалъкова
11:30 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
12:30 - EuroTV Shop
13:00 - Новини
13:15 - Пътуващо читалище - с Ивай-
ло Шопски
14:15 - Училище за родители - с Божа-
на Дудева
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
18:50 - Новини
19:20 - Делници - с Николай Колев
20:00 - Премълчани истини - с Мин-
чо Христов
21:00 - България на живо - с Иво Божков
22:00 - Шоуто на Мавриков - с Васко 
Мавриков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Училище за родители - с Божа-
на Дудева
04:30 - Шоуто на Мавриков - с Васко 
Мавриков
05:30 - България на живо - с Иво Божков

06:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 1 /п/
06:50 - "Чиракът на Мерлин" - приклю-
ченски филм с уч. на Миранда Ото, Сам 
Нийл, Марк Гибън и др., I част /п/
08:50 - "Силата на обещанието" - драма 
с уч. на Ким Дилейни, Ким Дилейни, Джа-
ред Ейбрахамсън, Сара-Джейн Редмънд, 
Пол МакГилиън, Макензи Портър и др.
11:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 1
11:50 - "Неочаквано приятелство" - 
драма с уч. на Чандра Уилсън, Катлийн 
Мънроу, Габриел Хоугън и др.
13:50 - "Размяна на телата" - комедия 
с уч. на Пейтън Лист, Джейкъб Бертран, 
Клер Ранкин, Дарън Роуз и др. /п/
15:45 - "Палави мамчета" - комедия с уч. 
на Мила Кунис, Кристен Бел, Катрин Хан, 
Ани Мумоло, Джейда Пинкет-Смит /п/
17:50 - "Помпей" - приключенски екшън 
с уч. на Кит Харингтън, Кери-Ан Мос, Еми-
ли Браунинг, Кийфър Съдърланд, Адеуале 
Акинуйе-Агбайе, Джесика Лукас и др. /п/
20:00 - "От местопрестъплението" - с. 9
21:00 - "Аз, Франкенщайн" - екшън - 
фантастика с уч. на Аарън Екхарт, Бил 
Най, Миранда Ото, Ивон Страховски и др.
23:00 - "От местопрестъплението" - 
с. 9 /п/
00:00 - "Легенда" - трилър с уч. на Том 
Харди, Емили Браунинг и др. /п/

06:00 - Колоездене на писта: Шест дни на 
Манчестър, трети ден
07:30 - Колоездене: Париж - Ница, осми етап
08:30 - Колоездене: Тирено Адриатико, пе-
ти етап
09:30 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Оре, гигантски слалом, жени
10:00 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Оре, слалом, жени
10:30 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Крайнска Гора, гигантски слалом, мъже
11:00 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Крайнска Гора, слалом, мъже
11:30 - Ски полети: Световна купа във Ви-
керзунд
13:30 - Колоездене: Париж - Ница, осми етап
14:30 - Колоездене: Тирено Адриатико, пе-
ти етап
15:15 - Колоездене: Тирено Адриатико, шес-
ти етап, директно
18:00 - Конен спорт: Световна купа в Херто-
генбош, обездка
19:00 - Олимпийски игри: "На преден пост"
19:30 - Олимпийски игри: "Най-великите ко-
лоездачи"
20:30 - Новини
20:35 - Топ 5
20:50 - Колоездене: Тирено Адриатико, шес-
ти етап
21:30 - Колоездене: Париж - Ница, осми етап
22:30 - Ски полети: Световна купа във Ви-
керзунд
23:30 - Новини

06:15 - "Камиони по леда" - риалити, с. 8

07:15 - "Женени с деца" - с. 11 /п/

07:45 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 8 /п/

08:45 - "Касъл" - с. 7

10:00 - "Комисар Рекс" - с. 16 /п/

11:00 - "Хавай 5-0" - с. 3, 2 еп.а /п/

13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 8

14:00 - "Полицаите от Чикаго" - с. 4

15:00 - "Комисар Рекс" - с. 16

16:00 - "Женени с деца" - с. 11, 2 еп.а

17:00 - "48 часа" - екшън-комедия с уч. 
на Еди Мърфи, Ник Нолти, Анет О'Тул, 
Джеймс Ремар, Сони Ландъм, Брион 
Джеймс, Джонатан Банкс и др. /п/

19:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1

20:00 - "Хавай 5-0" - с. 3, 2 еп.а

22:00 - "Мост на дракони" - екшън с уч. 
на Долф Лундгрен, Кари-Хироюки Тагава, 
Рейчъл Шейн, Гари Хъдсън и др.

00:00 - "Полицаите от Чикаго" - с. 4 /п/

01:00 - Еротичен телепазар

СПРАВОЧНИК

ПОНЕДЕЛНИК
Температура: 1/6°C
Слънчево
Вероятност за валежи: 0%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 1%

ВТОРНИК
Температура: 0/8°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 7%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 38%
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Жаклин НОТЕВА

Под мерки за сигурност 
се венчаха три двойки в 
Морското казино в Бургас. 

Близките и роднините 
на шестимата мла-
доженци изгледа-
ха церемониите по 
сключване на граж-
дански брак отвън 
през прозорците на 
Казиното.

Кметът Димитър 
Николов написа на 
стената си във Фейс-
бук следното:

„Любовта е по-сил-

на от всичко!“. Да кажем 
едно голямо и виртуално 
„Браво!” и „Честито!” на 
Борис и Виктория, Петър 
и Поли, Минчо и Теодора, 
които днес сключиха граж-
дански брак в Морското 
казино.

Благодаря от сърце на 
младоженците, техните 
родители, роднини и при-
ятели, че се съобразиха и 
интелигентно спазиха на-

ложените тежки изисква-
ния за неприсъствие на 
ритуала.

Не е лесно да гледаш 
този неповторим за люби-
мите ти хора момент през 
прозореца, но показва 
любов и солидарност към 
ближния и света.

Борис, Виктория, Петър, 
Поли, Минчо, Теодора, бъ-
дете здрави и щастливи! 
Чудесни сте!
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в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Петър НИКОЛАЕВ

Бургаско заведение 
реши да вдъхне малко 
позитивизъм на фона на 
извънредното положе-
ние, което бе обявено в 
страната заради корона-
вируса. На черна дъска 
бе изписан кратък, но 
съдържателен надпис: 
„И това ще мине“. Сним-
ката бе разпространена 
в социалните мрежи и 
предизвика интерес не 
само сред бургазлии, но 
и в цялата страна. И нека 
всеки, който си е поми-
слил, че краят на света е 
близо, заради настъпва-
щия смъртоносен вирус, 
просто спазва мерките от 
здравното министерство, 
за да може тази гад, както 
премиерът се изказа за 
Сovid-19, да отмине колко-
то се може по-бързо.

Под мерки за сигурност се венчаха  
три двойки в Морското казино

Близките изгледаха церемонията през прозорци

Тони Димитрова 
оставя микрофона 
и хваща телефона

Доза позитивизъм  
по време на 

извънредно положение
Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

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