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100 години
Делян Пеевски дари 5000 лева  

на УМБАЛ-Бургас
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КоронАвирУС
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4 Търсим генетици и микробиолози за 
коронавирус-тестовете
4 Математически модел ще показва броя на 
лицата под карантина 

4 Местна фирма произвежда шлемове за лекарите
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с температура или оплаквания
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с апел към 
поморийци

Търсят изпълнител 
за Северния обход 
на Бургас Стр. 3

„Синдикат Охрана“ 
започва кампания за 
защита на членовете си 
от COVID-19 Стр. 2
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В дните на национално изпита-
ние, свързани с разпространение-
то на коронавирусната инфекция, 
ръководството на МБАЛ „Поморие” 
се обръща с апел към граждани и 
фирми да подпомогнат болницата с  
финансови средства за закупуване 
на допълнителна пациентска апа-
ратура.

Община Поморие е в непрекъс-
ната връзка за осигуряване на не-
обходимите защитни облекла, кон-
сумативи и дезинфектанти за лека-
рите и медицинските специалисти 
от МБАЛ.

Управителят на болницата д-р 
Женя Караилиева се обърна към 
гражданите на община Поморие с 
думите:

Уважаеми граждани,
Във връзка с първите регистри-

рани в страната случаи на пациен-
ти с COVID -19  от 8 март 2020 годи-
на - всички сме поставени в без-
прецедентна  за последните годи-
ни ситуация  – изпитание на въз-
можностите на цялата нация и 
здравеопазната система.

Екипът на „МБАЛ ПОМОРИЕ”  
към момента не е прекъсвал работ-
ния процес.

Осигурени са като начало пред-
пазни средства за персонала основ-
но чрез: Община Поморие ,  МЗ чрез 
РЗИ – Бургас и дарители-колеги.

С оглед задълбочаването на епи-
демиологичната обстановка се съз-
дават условия за увеличаване на 
броя на леглата за допълнителен 
прием на пациенти, нуждаещи се 
от медицинско наблюдение и лече-
ние.

За посрещане на предизвикател-
ствата се нуждаем от допълните-
лен ресурс за пациентска апарату-
ра – инфузионни помпи, пациент-
ски монитори, дефибрилатор,  УЗ – 
инхалатор, спирометър и пулс 
оксиметър. 
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА:
МБАЛ ПОМОРИЕ ЕООД – ГР. ПО-
МОРИЕ
IBAN: BG24 SOMB 9130 1017 0004 02
BIC: SOMBBGSF

УПРАВИТЕЛ: Д-Р ЖЕНЯ КАРАИЛИЕВА
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Екип на  
„Черноморски фар“

Бургас има необходи-
мост от лабораторни спе-
циалисти, които да из-
вършват и работят по тес-
товете за коронавирус. То-
ва заяви на брифинга след 
заседанието на Общин-
ския кризисен щаб  
д-р Цветан Велинов от Ме-
дицинския факултет в мор-
ския град.

„Както вече се вижда – 
не е достатъчно само заку-
пуването на апаратура, 
нужни са и лекари не само 
на първия фронт срещу 
COVID-19, но микробиоло-
зи, вирусолози, генетици, 
които да интерпретират 
резултатите. Апаратът си е 
апарат и тези резултати не 
излизат само с натискане-
то на едно копче. Такива 
хора са необходими не са-
мо на Бургас и България, 
но и на целия свят в борба-
та срещу пандемията”, ка-
за още д-р Велинов.

Той допълни, че в лабо-
раторията в Бургас има 
възможност да се правят 
генетични анализи на ко-
ронавирусна инфекция, а 
освен това се разполага и 
с добър ресурс за бързи 
антигенни тестове, които 
са с високо ниво на досто-
верност.

Можем да направим и 
антителни тестове, но тъй 
като са с по-ниска степен 
на достоверност, те не са 
пуснати за широка употре-
ба. Разширяват се възмож-
ностите за  генетичните 
анализи, тъй като се заку-
пуват допълнително апара-
ти, добави д-р Цветан Ве-
линов.

местна фирма 
произвежда 
шлемове за 
лекарите

Бургаска фирма започна 
да произвежда защитни 
шлемове. Приоритетно те 
ще бъдат разпределени в 
бургаските болници. Това 
стана ясно по време на 
ежедневния брифинг на 
Общинския кризисен щаб.

Междувременно Общин-
ският кризисен щаб и мест-
ната власт разглеждат въ-
проса за подпомагане как-
то на бизнеса, така и на 

социално слабите гражда-
ни, като това ще става на 
две нива. Кметът Димитър 
Николов съобщи, че Ми-
нистерството на труда и 
социалната политика под-
готвя кампания за разда-
ването на индивидуални 
хранителни пакети и помо-
щи. Въпросът за подпома-
гането на фирмите и граж-
даните ще бъде разгледан 
и на предстоящата сесия 
на Общинския съвет. В мо-
мента направените от раз-
лични страни предложения 
в тази посока се съгласу-
ват с общинската админи-
страция. Мерките за под-
помагане на икономиката, 
бизнеса в Бургас и уязви-
мите граждани ще имат 
широк обхват, допълни Ни-
колов.

В Общинския кризисен 
щаб са получени много 
сигнали от работещи в бур-
гаски фирми, че работода-
телите не съдействат и не 
спазват противоепидемич-
ните условия, не осигуря-
ват на своите служители 
маски, места за дезинфек-
ция на ръцете или защитни 
ръкавици. Затова започва 
проверка по самите фир-
ми. Вече има влязла по-
правка в Закона за здра-
вето за контрол на проти-
воепидемичните мерки. 
Службите на РЗИ и ОД на 
МВР ще налагат санкции. 
Глобата за физически лица 
по тези текстове е до 5000 
лева за физически и до 
15000 лева за юридически 
лица.

тЕЛК-решенията в 
Бургас могат да се 
вземат и само по 
документи

ТЕЛК-решенията в Бур-
гас могат да се вземат и 
само по документи, а без 
да се изисква лично при-
съствие. Това поясни д-р 
Георги Паздеров, дирек-
тор на РЗИ-Бургас на бри-
финга след заседанието на 
Общинския кризисен щаб. 
Подобна реорганизация е 
настъпила още миналата 
седмица, добави д-р Па-
здеров. 

„Тази поправка е въве-
дена от миналата година и 
в момента всички решения 
се разглеждат по докумен-
ти. От друга страна, тези 

решения, които не могат 
да се гледат по документи, 
влизат в двумесечния 
срок, който бе наложен от 
премиера Бойко Борисов", 
каза още директорът на 
РЗИ-Бургас.

Проверяват хората, 
които са под 
задължителна 
карантина

Персонално се проверя-
ват всички, които са под 
задължителна карантина и 
които са носители на коро-
навирус инфекцията. Това 
потвърди кметът Димитър 
Николов по време на еже-
дневния брифинг на Об-
щинския кризисен щаб.

Над 1200 са потребите-
лите на Домашния социа-
лен патронаж.

„Всеки ден тази бройка 
се увеличава, защото се 
увеличава и бройката на 
хората, които са под ка-
рантина. Увеличава се и 
бройката на хората, които 
са се подложили на добро-
волна карантина, които не 
идват от рискови дестина-
ции, но желаят да се изо-
лират за по-голяма сигур-
ност”, коментира кметът 
Димитър Николов. По ду-
мите му, има и такива лица 
от наложилите си сами ка-
рантина, които понякога за 
дребни доставки, за да на-
пускат домовете си, по-

рядко прибягват до услуги-
те на патронажа.

Що се отнася до човеш-
кия ресурс, на този етап се 
търсят допълнителни ре-
зерви в рамките на дър-
жавните и общинските слу-
жители.  От там нататък ще 
се търсят и доброволци.

45 бургазлии 
кацнаха от англия, 
нито един с 
температура или 
оплаквания

В понеделник вечерта 45 
бургазлии кацнаха от Ан-
глия с полет, в който 180 
наши сънародници се при-
браха от Острова. За цел-
та бяха осигурени изклю-
чителни мерки за сигур-
ност. На място имаше екип 
на Спешна помощ, а бур-
газлиите бяха извозени с 
автобус до града.

„На всички кацнали път-
ници температурата бе 
премерена, като нито един 
не е бил с висока и не е по-
казал признаци на заболе-
ваемост с коронавирус“, 
каза д-р Георги Паздеров 
след заседанието на Об-
щинския кризисен щаб.

Нямало е инциденти и на 
всички са им били връчени 
предписанията за задъл-
жителната карантина, под 
която попадат, стана ясно 
още.

Отделно от това на всич-
ки 45 бургазлии са напра-
вени проби, чиито резулта-
ти ще обяви Националният 
кризисен щаб.

Самолетът с нашите съ-
народници предизвика не-
гативни настроения спря-
мо прибиращите се от Ан-
глия. Чуха се гласове те да 
не бъдат допуснати да сля-
зат на наша земя дори.

Прибиращите се от Ве-
ликобритания пътници бя-
ха посрещнати освен от 
обичайните летищни служ-
би, и от представители на 
РЗИ, дори и линейка. Те 
попълниха анкетни карти и 
им бе измерена темпера-
турата.

Основната причина, коя-
то една част от тях посоч-
ват за прибирането си по 
време на пандемия, е, че 
са останали без работа.

И посрещачи, и пътници 
са категорични, че трябва 
да се спази 14-дневния ка-
рантинен период.

Отново работа е причи-
ната други наши сънарод-
ници пък да тръгнат обра-
тно към Англия със същия 
самолет.

Във връзка с негативни-
те настроения, появили се 
в социалните мрежи, спря-
мо тези хора, кметът Дими-
тър Николов призова за 
разбиране, подчертавай-
ки, че това са наши съна-
родници. „И моля ви, не се 
настройвате срещу нашите 
сънародници, които идват 
от чужбина! И тях ги чакат 

Търсим генетици и микробиолози  

„Черноморски фар“

Кметът Николай Дими-
тров предаде на Павел 
Павлов – председател на 
СНЦ „Черно море“ и на 
Клуба на пенсионера в 
Несебър, партидата от 
поръчаните за пенсио-
нерските клубове маски.

Предстои раздаването 
на маски и на хората с 
увреждания, което ще се 
извърши чрез председа-
телите на клубовете им.

Средствата за лична 
защита са поръчани от 
Община Несебър във 
връзка с противоепиде-
мичните мерки, предпри-
ети в общината.

Целта е на рисковите 
групи – на възрастните 
хора и хората с увреждания, 
да се осигурят средства за 
защита.

Градоначалникът и Об-
щинският щаб призовават 
всички физически и юриди-
чески лица, собственици 

или управляващи обекти с 
обществено предназначе-
ние, на които не е забране-
но да извършват дейност, 
да организират работата 
си по начин, недопускащ 
събирането на повече от 
две лица над 60-годишна 

възраст в помещенията и 
прилежащите им площи, 
където се предоставят съ-
ответните услуги. Необхо-
димо е също така всички 
граждани да спазват дис-
танция от 1-1,5 метра по-
между си. 

Кметът Николай Димитров предостави  
защитни маски на пенсионерските клубове

МБАЛ - Поморие  
с апел към поморийци

За вчерашния ден от Общинския кризисен щаб със задоволство констатираха, 
че няма нови заразени в Бургас и областта
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близки, и те са стресира-
ни, и те ще спазват изис-
кванията, както вас! С та-
зи разлика, че те ще под-
лежат на ежедневен кон-
трол от властите. Но те не 
са престъпници! Те са бур-
газлии и българи, които ис-
кат да се приберат у до-
ма”, написа той в социал-
ната мрежа.

Полицаите по  
КПП-тата  
се изхранват сами

Полицаите по КПП-тата 
на територията на Бургас 
се изхранват сами. Това за-
яви шефът на бургаската 
полиция старши комисар 

Радослав Сотиров след 
края на заседанието на Об-
щинския кризисен щаб.

Въпросът дойде от „Чер-
номорски фар“ след чита-
телски питания до медията 
ни – дали на полицаите по 
КПП-тата е осигурена хра-
на и топли напитки, пред-
вид лошите метеорологич-
ни условия. Те карат 12-ча-

сови смени в условия на 
дъжд и силен вятър, прове-
рявайки всеки автомобил, 
влизащ в Бургас.

Старши комисар Сотиров 
поясни, че те отговарят за 
храната си, предвид мерки-
те за сигурност срещу ко-
ронавируса.

„Все пак имаме дежурен 
мобилен патрул, който при 

нужда може да им доставя 
храна и напитки на КПП-та-
та“, направи важно уточне-
ние той.

Задръстванията пред ня-
кои от тях продължават. 
Осезаемо това се усеща на 
пропускателния пункт при 
Българово, където идват ра-
ботещи от Айтос, Карнобат, 
Руен и Сунгурларе.

„Черноморски фар“

Математически модел 
под формата на графика ще 
показва броя на хората, ко-
ито са поставени под за-
дължителна карантина, на-
ложена във връзка със за-
болеваемостта от CОVID-19 
в Бургас.

Графиката ще дава точна 
представа за броя на лица-
та под задължителна каран-
тина. Такива са хората, кои-
то се завръщат от страни с 
висок риск на заболевае-
мост от коронавирус като 
Англия, Германия, Фран-
ция, Италия, Испания и дру-
ги и хора, които са били 
контактни на лице с дока-
зан случай на коронавирус-
на инфекция.

В тази графика функция 
със син цвят (синята стрел-
ка) ще онагледява общия 
брой на карантинирани хо-
ра. Той се получава като 
към текущия брой на лицата 

под карантина се добавят 
новопоставените под изо-
лация за деня и се извадят 
тези, на които вече е свале-
на карантината.

Под нея червена стрелка 
ще показва само броя на 
хората, поставени под за-
дължителна карантина за 
съответния ден.

Данните за графиката се 
получават в Община Бургас 
всеки ден от РЗИ-Бургас и 
ОД на МВР-Бургас, а основ-
ната им цел е на тяхна база 
общински служители и слу-
жители на органите на реда 
да проверяват на адрес ка-
рантинираните лица.

Всеки ден ще се качва ак-
туалната графика, онагледя-
ваща новите случаи на ли-
цата под задължителна ка-
рантина. Графичният модел 
ще бъде качен на официал-
ната страница на Община 
Бургас - www.burgas.bg и 
всеки, който иска, ще може 
да се запознае с него.

Таксата на то
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за коронавирус-тестовете

Математически модел ще показва броя 
на лицата под карантина в Бургас

Делян Пеевски дари  
5000 лева на УМБАЛ-Бургас

светлин сВЕтЛЕВ

Депутатът  Делян Пеев-
ски дари  5000 лева на 
„УМБАЛ-Бургас“ АД. То-
ва съобщи в профила си 
в социалната мрежа кме-
тът на Община Руен Ис-
маил Осман. Парите са 
за закупуване на пред-
пазни облекла  на болни-
цата срещу COVID-19.

Това е поредното даре-
ние на депутата и изда-
тел на „Телеграф медия“ 
по време на кризата с 
пандемията.

В края на миналата 
седмица той направи да-
рение в размер на над 
300 хиляди лева, под фор-
мата на облекла и тесто-
ве за изследване на ко-
ронавирус на ВМА. Това 
съобщи шефът на Нацио-
налния оперативен щаб 
проф. Венцислав Мутафчийски.

Университетската спешна болни-
ца „Н. И. Пирогов" още миналата 
седмица получи в един ден някол-
ко големи дарения, изключително 
важни за спасяването на човешки 
живот в борбата с коронавиру-
са. Те са във вид на техника, консу-
мативи и финансови средства.

Сред най-големите дарители е 
депутатът и издател на „Телеграф 
медиа“ Делян Пеевски. Той дари 11 
респираторни апарата, 1000 пред-
пазни костюма и пари. Стойността 
на всичко изброено е 497 000 лв. 
До момента издателят на „Теле-
граф медиа“ е подпомогнал лече-
нието на COVID-19 с над 800 хиляди 
лева.

Крими

Блъснаха 
възрастна 
пешеходка

Възрастна жена е 
била блъсната на пеше-
ходна пътека, съобщи-
ха от пресцентъра на 
О Д М В Р - Б у р г а с . 
Инцидентът е станал на 
кръстовището на бур-
гаските улици 
„Сливница” и „Христо 
Ботев”. До него се е 
стигнало след като 
65-годишен шофьор на 
„Опел Астра” отнема 
предимството и блъска 
пресичащата в този 
момент по пешеходна 
пътека 74-годишна бур-
газлийка. При падането 
тя  е получила прорезна 
рана на лявата вежда. 
Настанена е за лечение 
в УМБАЛ-Бургас, без 
опасност за живота. 

Крадец 
отмъкна 
телефон, не 
успя да го 
„отключи” 

Криминално проявен 
младеж е задържан 
заради кражба на моби-
лен телефон. Това съоб-
щиха от пресцентъра 
на Областна дирекция 
на МВР-Бургас. Обирът 
е станал на улица 
„Чаталджа”, а извър-
шителят е 20-годишен 
бургазлия. След като не 
могъл да отключи 
мобилния телефон 
„IPhonе 7”, задържани-
ят го счупил и изхвър-
лил в отходна шахта в 
двора на къща на улица 
„Хилендар”, където е 
открито мобилното 
устройство. На бургаз-
лията с прокурорско 
постановление е нало-
жена мярка „задържа-
не под стража за срок 
до 72 часа”.

Хванаха 
29-годишен  
с трева

Бургазлия е бил 
задържан от органите 
на реда заради прите-
жание на марихуана. 
Това съобщиха от прес-
центъра на Областна 
дирекция на МВР-
Бургас. 29-годишният 
мъж е бил спрян за про-
верка от униформените 
зад блок 71 в комплекс 
„Лазур”. При извърше-
ния личен обиск наме-
рили и иззели 15 грама 
суха зелена тревна 
маса (марихуана). 
Бургазлията е задър-
жан за срок от 24 часа. 
По случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.

На база на неговите резултати ще се проверява дали се спазва задължителната изолация

„Черноморски фар“

Агенция „Пътна инфраструктура“ 
стартира тръжна процедура за опре-
деляне на изпълнител при строител-
ството на северния обходен път на 
град Бургас, с дължина 4,7 км. Индика-
тивната стойност на проекта е  
52 910 000 лв. без ДДС, а средства-
та са от републиканския бюджет. 
Срокът за подаване на офертите е 
до 28 май 2020 година, съобщиха 
от ведомството.

С изграждането на обхода тран-
зитният трафик, идващ от Варна 
по път І-9 и продължаващ на юг по 
път І-6 София - Бургас, ще се изне-
се извън центъра на града. По то-
зи начин ще се повиши безопас-
ността на движение за пътуващи-
те от Западна и Северна България 
като се избягна влизането в об-
ластния град.

Трасето на обходния път ще за-
почва при 230-и километър на път 
I-9 Сарафово - Бургас, непосред-
ствено след Атанасовското езеро 
и в близост до настоящото кръсто-
вище, ще преминава на запад за-
обикаляйки езерото, а след това 
ще се насочва към път I-6 Ветрен - 
Бургас и ще завършва при 493-ти 
километър на първокласния път 
при селскостопанския надлез. От-
сечката ще бъде с две платна, 

разделени със средна разделителна 
ивица, с по две ленти за движение в 
посока и банкети, както и локални 
платна. Връзката на новото трасе със 
съществуващата пътна мрежа ще се 
осъществява чрез 4 пътни възела.

Срокът за изпълнение на строител-
ните работи е 18 месеца.

Търсят изпълнител за 
Северния обход

Близо 53 милиона лева ще се инвестират в изграждането му



Георги РУСИНОВ

След пандемията от коро-
навирус, българите ще са за-
жаднели за туризъм и въ-
трешният пазар ще е за пред-
почитане. Такова мнение из-
каза за „Черноморски фар“ 
Живко Табаков – председа-
тел на Комисията по туризъм 
към Общински съвет – Бургас 
и дългогодишен експерт в 
бранша.

На последното заседание на 
комисията, членовете обсъди-
ха и приеха анализа на страте-
гическия документ за развити-
ето на туризма 2018-2023.

„Този доклад и неговия ана-
лиз сме го разгледали още 
по време на Консултативния 
съвет по въпросите за тури-
зъм към кмета на община 
Бургас. Пред Диана Саватева 
и Радовеста Стюърт постави-
хме няколко много важни въ-
проса. Поставихме си за цел 
от тук нататък в краткосроч-
ни срокове, администрация-
та плюс Комисията по тури-
зъм да направим едно засе-
дание, според мерките, които 
ще предприемем, дори и да е 
онлайн, но на него да заложим 
краткосрочни и дългосрочни 
мерки за развитието на тури-
зма“, обясни той.

Близкото бъдеще и 
очаквания за сезона

Преди дни министърът по 
туризъм Николина Ангелкова 
забрани абсолютно всякакви 
дейности до 13 април, пред-
вид заплахата от коронавирус. 
Именно от зимните курорти 
тръгнаха първите случаи на за-
разата у нас. Експерти изказ-
ват мнение, че ако продължи 
по-дълго пандемията, то лет-
ният сезон ще е сериозно за-
страшен от провал.

„В краткосрочен план може, 
ако пандемията отмине, един 
от най-сигурните пазари да си 
остане вътрешният туризъм. 
Ние трябва да имаме готов-
ност по време на активния ле-
тен сезон да приемем най-го-
ляма част от страна на българ-
ските туристи. За да сме кон-
курентни във вътрешна среда, 
трябва да видим какви мер-
ки да предприемем с цел ре-

клама, за да може Бургас да 
бъде предпочитана дестинация 
на вътрешния пазар и да ком-
пенсираме очакваните загуби 
към настоящия момент“, про-
дължи Табаков.

Ясно е, че ситуацията с ко-
ронавируса е непредвидима 
и според него никой не при-
тежава експертност какво ще 
се случва, защото сезонът е 
заплашен за пръв път.

„Как да се рекламираме, 
какво да рекламираме? Плюс 
това, каквото и да реклами-
раме, когато има нулево тър-
сене по отношение на затяга-
щите се мерки на европейско 
и световно ниво, те са с такъв 
ограничителен характер, че на 
практика няма как като ти каз-
ват да си стоиш у дома, ние да 
се рекламираме и да казваме - 
елате при нас, защото е сигур-
но. Затова никой не може да 
прецени колко време ще про-

дължи пандемията и как ще се 
отрази на туристическия про-
дукт“, обясни той.

Табаков продължи с това, че 
когато става въпрос за целия 
туристически продукт, имаме 
предвид бизнеса.

„Не трябва да забравяме, че 
когато тази пандемия отмине и 
дано да е час по-скоро, то то-
гава неистовото желание на 
потребителите ще бъде много 
по-засилено. Хората ще искат 
да пътуват, да се забавляват и 
общуват. Ние трябва да се под-
готвим като туристическа дес-
тинация за това близко бъде-
ще. Смятам, че краткосрочни-
те мерки са повече в момента 
в ръцете на бизнеса, колкото и 
да звучи, че сякаш прехвърля-
ме на техните плещи отговор-
ността. Когато говорим за дър-
жава, местна власт и местен 
бизнес, мерките, които тряб-
ва да се предприемат е как 

чрез различните инструмен-
ти ще се създадат условия за 
потребление. Това обикновено 
го прави бизнесът с неговата 
гъвкавост, ценообразуване и 
предлагане. Привличането е 
в ръцете на държавата и об-
щините. Това, с което ние мо-
жем да сме полезни в кратко-
срочен план, са облекчителни 
мерки – спестяване на разхо-
ди“, заяви председателят на 
Комисията по туризъм.

Дългосрочни планове 
за развитието на 

продукта ни

Според Живко Табаков ос-
вен стратегическия план за 
развитие на туризма 2018-2023, 
трябва да се направи и годиш-
на програма за общинския ту-
ризъм. В тази насока могат да 
работят заедно Комисията по 
туризъм, Консултативния съ-
вет и администрацията.

„За създаването й е мно-
го важно да се обърнем към 
външни експерти, които не да 
ни анализират демографски-
те дадености, културно-исто-
рическите ценности и турис-

тическата инфраструктура, 
защото ние вече разполага-
ме с този анализ, а трябва да 
използваме компетентност-
та на медия-агенция, която да 
ни предложи различни инстру-
менти и съответно какво би 
ни струвало, ако решим да се 
рекламираме, чрез примерно 
онлайн реклама, билбордове, 
финансиране на клипове, ко-
ито да вървят по медии, как-
то и журналистически тур-оби-
колки с туроператори и аген-
ции“, смята той.

Ако се използва експерт-
ността на външна агенция на 
базата на това, което община-
та иска да постигне, ще може в 
края на годината да има създа-
дена програма за годишен об-
щински туризъм.

„Тя ще бъде приета в 
Общински съвет преди края 
на годината и ще е едно до-
бро основание за следваща-
та година в Бюджет 2021 да ис-
каме увеличаване на бюджета 
с цел развитието на туризма, 
но с конкретни дейности. В 
момента това, което правим, 
е надграждане на туристиче-
ската инфраструктура, но аз 
смятам, че е дошъл моментът, 
в който Общината трябва да 

бъде много агресивна на па-
зарите и то с конкретна рекла-
ма“, заяви експертът.

Практиката, която е устано-
вена към момента в Община 
Бургас, според него не е 
лоша, но смята, че е недос-
татъчна.

„Отделяме средства за съз-
даването на рекламни ма-
териали, които се разпрос-
траняват през туристически-
те информационни центрове, 
както и туроператори и аген-
ти, и участието ни на опреде-
лени туристически борси, ко-
ито са целеви пазари за на-
шата дестинация. Това, кол-
кото е важно, смятам, че е и 
недостатъчно. Затова трябва 
да говорим за активно разви-
тие на туризма. С какви мар-
кетингови инструменти ще 
достигнем целевите ни паза-
ри. На заседанието ни, ос-
вен разглеждайки стратеги-
ческия документ, успяхме да 
декларираме готовността си в 
Комисията по туризъм за мер-
ки и насърчаване на реклама-
та на туризма на територията 
на Бургас. Последният орган, 
който може да осигури това 
финансиране, е Общински съ-
вет“, завърши Табаков.
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Живко Табаков: След коронавируса, вътрешният 
туристически пазар ще е предпочитан

ОБЯВА
Община Несебър 

обявява:
Реконструкция на об-

щински път BGS 2127 
"/I-9 ,Обзор-Баня/-Емона" 
от  кръстовище с път 
I-9 до к-ще за с.Емона 
(ПИ 02703.41.112 в з-ще 
на с. Баня и част от 
ПИ 27454.23.68 в з-ще 
на с. Емона), Община 
Несебър

ПОКАНА
Управителят на „Кольо Фичето” ООД  гр. Несебър, на основание на 

чл. 138 от ТЗ и Дружествения договор , свиква редовно ОС на съдруж-
ниците на 30.04.2020г. в 11.00 часа в гр. Несебър к.к “Сл.Бряг” за-
пад, резиденция „Фонтана“, при следнивя дневен ред:

1.Отчет на Управителя за дейността на дружеството през  2019 го-
дина / проект за решение: OС приема отчета на управителя/

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019го-
дина и одобряването му за публикуваме в ТР /проект за решение: ОС 
приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и го одо-
брява за публикуване в ТР

Регистрацията за участие в работата на редовното ОС ще се про-
веде от двама овластени съдружници в Кольо Фичето ООД и ще за-
почне от 10.00 часа

За участие в работата на редовното ОС съдружниците и  пълномощ-
ниците им се легитимират по реда на чл. 11 ал.3 от Дружествения до-
говор и чл.137 от ТЗ

При липса на кворум, събранието ще се проведе на 12.05.2020г. от 
9.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение в се-
далището на дружеството, всеки работен ден от 8 до 16 часа.

Кампания във Фейсбук с 
призив да се ползва бъл-
гарското след края на пан-
демията от коронавирус 
набира сила с всеки изми-
нал ден. Хиляди потребите-
ли споделят публикации, в 
които заявяват готовността 
си да подкрепят българската 
икономика и туризъм. Доста 
крайно може би звучи дори 
да се пазарува от малките 
квартални магазини, а не от 
големите чуждестранни ве-
риги. Целта отново, естест-
вено е да се подкрепи бъл-
гарската продукция.

„Когато извънредното по-
ложение в странатa приклю-
чи, нека направим следното: 

да прекараме празниците 
си в България, да хапнем в 
ресторанти в България, да 
спим в хотели в България, 
да посещаваме туристиче-
ски места в България, да ку-
пуваме български продукти 
в български магазини, да 
подкрепяме компании, ко-
ито са имали затруднения. 
Ще добавя отново призива, 
да избягвате и в момента го-
лемите вериги, пазарете от 
местните магазини и произ-
водители! Нека започнем от-
сега. Заедно подкрепяме и 
ускоряваме икономиката на 
България“, се казва в съоб-
щението, въртящо се из со-
циалната мрежа.

 Фейсбук кампания призовава 
да ползваме българското след 

края на пандемията

„Черноморски фар“

Днес 25.03.2020 г. (сряда) 
ще се проведе извънредно 
заседание на Общински съ-
вет – Поморие, във връзка 
с внесена докладна записка 

от кмета на Поморие Иван 
Алексиев, за вземане на ре-
шение за освобождаване от 
заплащане на общински тър-
говски наеми и такси.

Предложението на кмета се 
отнася както за всички наема-

тели на общински търговски 
обекти, които не работят за-
ради кризисните ограничител-
ни мерки, така и за освобож-
даване от такси за детските 
ясли и детски градини на тери-
торията на общината и важи 

от въвеждането – 13.03.2020 г. 
до отмяната на извънредното 
положение в страната.

Заседанието ще се про-
веде в сградата на Народно 
читалище „Просвета 1888” – 
Поморие, от 11.00 часа.

Кметът Иван Алексиев предлага финансови 
облекчения за поморийските търговци

Промотиране на 
Бургас чрез медии, 
реклама и  
тур-обиколки, 
предлага 
председателят на 
Комисията по 
туризъм

Живко Табаков

Самолетните превозвачи са онези, които ще претър-
пят колосални загуби, както и летищните оператори

Летният сезон е пред заплаха, заяви вчера премиерът Бойко Борисов. Засега рес-
торанти и заведения остават затворени
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Във връзка с Решение 
на Народното събрание 
за извънредно положе-
ние на територията на 
цялата страна, Заповеди 
на министъра на здраве-
опазването и препоръки-
те на Националния и Об-

щинския кризисен щаб за 
превенция и строги про-
тивоепидемични мерки 
за неразпространение на 
COVID-19, Общински съ-
вет - Айтос ПРЕУСТАНО-
ВИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА 
ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ 

за граждани и медии до 
второ нареждане. 

Общинският съвет про-
веде първото си закрито 
за граждани и медии за-
седание на 24 март 2020 
година при засилени мер-
ки за опазване на здра-

вето на общинските съ-
ветници, в сградата за 
заседания на Община 
Айтос. 

При провеждане на за-
седанието, стриктно бяха 
спазени предписанията 
на здравните органи за 
спазване на лична дис-
танция, ползване на за-
щитни средства, дезин-
фекция и възможност 
за проветряване на по-
мещенията. Изказвания-

та бяха не от трибуната, 
а от място, заседанието 
приключи за по-малко от 
половин час, при дневен 
ред от три точки.

Освен общинските съ-
ветници, на заседание-
то бяха допуснати само 
представители на Об-
щинска администрация - 
Айтос, които имаха пря-
ко отношение към об-
съжданите теми в днев-
ния ред.

Заседанието се прове-
де в извънредно поло-
жение, поради необхо-
димостта от решаване на 
спешни въпроси. И при 
изготвянето на дневния 
ред бяха спазени мерки-
те за превенция - Предсе-
дателският съвет за пър-
ви път заседава в Арт за-
лата на Общината, за да 
бъде осигурена необхо-
димата дистанция.

НП
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

25-26 МАРТ 2020, бр. 376

Общинският съвет  
с първо закрито заседание

Изправени сме пред 
голямо изпитание и по-
вече от всякога имаме 
нужда от нашата църк-
ва и  нашата  вяра. Като 
знак на подкрепа, съпри-
частност и спасение, в 
общите ни усилия сре-
щу заразата COVID-19, 
на 23 март вечерта, кам-
банен звън огласи цяла 
България. 

Камбаните на всич-
ки църковни храмове за-
биха празнично точно в 
20.00 часа, преди новини-
те по БНТ. В същото вре-
ме по обществената теле-
визия, Негово Светейше-
ство Българският патри-
арх Неофит отправи мо-
литва към Бог за изцеле-
ние от коронавируса.

И камбаните на храм 

„Св. Димитър” в Айтос 
биха празнично в продъл-
жение на 10 минути, за да 
укрепят вярата ни, че с 
обединени усилия ще се 
справим!  

Призивът на църквата 
беше, по домовете си, ми-
ряните да участват актив-
но в молитвата на Патри-
арх Неофит!

НП

Заради новите прави-
ла за влизане в област-
ните градове, за да могат 
гражданите да преминават 
през КПП-тата, МВР изгот-
ви декларация за улесне-
ние на гражданите. В де-
кларацията трябва да се 
попълни адресът на мес-
торабота, необходим е и 
подпис от работодателя. 
Посочва се настоящ ад-

рес, на който граждани-
нът живее, дори и той да 
не съвпада със записания 
в личната му карта. Насто-
ящият адрес ще може да 
се смени едва след като 
мине извънредното поло-
жение, съобщават от МВР. 
Ако деклараторът не уп-
ражнява трудова дейност, 
той следва да посочи дру-
ги обстоятелства, налага-

щи неотложното му пред-
вижване. 

Забраната не важи за 
придвижване между мал-
ките населени места. 

Декларацията можете 
да изтеглите от сайта на 
МВР и/или от официал-
ния сайт на Община Ай-
тос aytos.bg.

НП

Общините не издават удостоверения 
за постоянен и настоящ адрес

МВР пусна бланка на декларация  
за преминаване на КПП-тата

Камбаните биха празнично за 
всеобща молитва за изцеление
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Заради иЗвънредното 

положение

Местният парламент преустанови откритите си заседания 
за граждани и медии, до второ нареждане 



Поставени в условията на извънредно положение, хората са 
склонни да действат прибързано, под влияние на силни емо-
ции. Същевременно, тази ситуация е „добра среда” за разви-
ване на престъпни намерения. МВР извежда основни насоки 
към гражданите, с цел да се предпазят от нежелани престъп-
ни посегателства. 

ОСНОВНО ПРАВИЛО – винаги проверявайте достоверност-
та на информацията, която може да се окаже заблуждаваща 
и използвана с цел извършване на престъпление. Сигнализи-
райте на телефон 112. Не давайте пари на непознати по ника-
къв повод! 

ПРеСТъПЛеНИя ПРОТИВ СОбСТВеНОСТТА  
НА гРАжДАНИТе

ИЗМАМИ
Измамниците успешно използват желанието на хората да по-

магат на полицията, други ще се възползват от страха и несигур-
ността около разпространението на коронавируса. Не им позво-
лявайте да злоупотребяват с вашите емоции, бъдете бдителни! 

Бъдете много подозрителни към всяко телефонно обаждане 
или съобщение, с което организация или институция ви подтик-
ват да предприемете незабавни действия за даване на пари по 
повод разпространението на коронавируса!

Имайте предвид, че измамливите обаждания могат да се 
случат по всяко време на денонощието, докато сте на рабо-
та или вкъщи!

Матрицата при телефонните измами е една - по телефона ис-
кат пари, схемите са различни. 

Използвайки ситуацията в момента, е възможно сценариите 
за телефонни измами да бъдат свързани с коронавируса.

ПРИМеРИ:
Полицията търси съдействие от вас при провеждане на опе-

рация за задържане на телефонни измамници;
Обаждане от непознат, който се представя за лекар, твърди, 

че Ваш близък или роднина е заразен с коронавирус и е необ-
ходимо да заплатите определена сума за неговото лечение;

Плащане на пари за освобождаване на колетна пратка, съ-
държаща лекарства, ваксини, отвари и др. за лечение на коро-
навирус инфекция или медицински предпазни средства като 
маски, ръкавици и др.;

Даване на „капаро“ за закупуване на лекарства, ваксини сре-
щу коронавирус, медицински предпазни средства и др. на по-
изгодни цени. 

Не се доверявайте на обаждания от непознати или такива, 
представящи се за полицаи, лекари, ваши близки или роднини, 
особено, ако ви искат пари за лечение на коронавирус, закупу-
ване на ваксина, лекарство и др.! Опитайте се да запазите само-
обладание! Подчертаваме - към момента няма ваксини, таблетки, 
отвари, лосиони или други продукти с рецепта или без рецепта, 
за „излекуване“ от covid-19 – онлайн или в магазин. 

Ако имате съмнения, че ваш близък или роднина е заразен 
с коронавирус потърсете информация от здравните власти или 
се свържете с тел. 112!

- игнорирайте онлайн оферти за ваксини, лекарства и др.! 
- в случай на  посещение на домашния Ви адрес от непозна-

ти, независимо дали са облечени в защитни медицински об-
лекла, изисквайте задължителна легитимация за удостоверя-
ване на принадлежността им към органите на МВР или здрав-
ните власти. 

При съмнение за опит за неправомерни действия,  позвъне-
те на тел.112! 

КРАжбИ И гРАбежИ
- Използвайте предимно електронни начини на плащане (бан-

кови карти);
- Не носете в себе си големи парични суми;
- Не съхранявайте големи парични средства в домовете си;  
КъМ ПРеДСТАВИТеЛИТе НА ФИРМИТе
- Не съхранявайте в офиси и търговски обекти големи парични 

суми - по възможност ги  депозирайте в банкови институции;
Вземете мерки за охраната на стоките, които остават в на-

личност в търговските обекти;
- Юридически лица, които ще продължат да работят (в част-

ност хранителни магазини и аптеки), и към момента генерират 
значителен оборот – да създадат организация за ежедневно ин-
касиране на паричните средства, а при необходимост и по ня-
колко пъти на ден, с оглед недопускане на събиране и прена-
сяне на големи парични суми;

- В работещи търговски обекти, при необходимост да бъдат 
наети допълнително лица за осъществяване на охрана, с цел 
контрол и създаване на организация при пазаруване на граж-
даните.

ПО ОТНОШеНИе НА ХРАНИТеЛНИ ПРОДУКТИ
- Обръщайте  внимание на обявените цени на хранителните 

продукти и стоки от първа необходимост по стелажите на тър-
говските обекти и стойността им при заплащането на каса;

- Не се предоверявайте на обяви в интернет сайтове, пред-
лагащи хранителни продукти и стоки от първа необходимост от 
неизвестни източници, както и не пазарувайте от импровизи-
рани пазари.

- Бъдете бдителни при теглене и разплащане с електронни 
платежни инструменти, с оглед неправомерно придобиване на 
данни от тях.

ПО ОТНОШеНИе НА ЛеКАРСТВеНИ ПРОДУКТИ
- Закупувайте лекарствени продукти и медикаменти един-

ствено от лицензираните аптеки и дрогерии, които имат съот-
ветното разрешение; 

- Дрогериите и сайтовете за продажба на лекарствени про-
дукти по интернет могат да предлагат само лекарства, които не 
се отпускат по лекарско предписание. Уверете се, че тези сай-
тове имат разрешение за търговия на дребно по интернет, как-
то и регистриран стационарен обект.

- Имайте предвид, че не всички предпазни маски, облекла и 
антибактериални гелове са медицински изделия. такива са само 
тези, закупени от лицензираните аптеки и дрогерии;

-  В случаи на установени завишени цени на предлагани ле-
карствени продукти и медикаменти, сезирайте компетентните 
органи – Изпълнителната агенция по лекарствата – /ИАЛ/, Коми-
сията за защита на потребителите – /КЗП/, Националния съвет 
по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти – /НСЦРЛП/, 
или  подайте сигнал на тел.112.

Неотложно решение тряб-
ваше да вземе Общински съ-
вет - Айтос на закритото си за-
седание на 24 март, във връз-
ка с докладна записка Стоян 
Стоянов – общински съвет-
ник и председател на Управи-
телния съвет на СНЦ „Местна 
инициативна група –Айтос“. 
(МИГ-Айтос). Искането беше 
за издаване на запис на запо-
вед от Община Айтос в полза 
на Държавен фонд „Земеде-
лие“ , за да се обезпечи  аван-
сово плащане за Сдружение 
„Местна инициативна група–
Айтос“(МИГ-Айтос) при при-
лагане на мярка 19 „Водено 
от общностите местно разви-
тие“ от Програмата за разви-
тие на селските райони за пе-
риода 2014-2020 година.

В програмния период 2014-
2020 година, МИГ-Айтос из-
пълнява на територията на 
Община Айтос Стратегия за 
водено от общностите мест-
но развитие (СВОМР). В тази 

връзка, МИГ – Айтос трябва 
да получи авансово плащане 
в размер до 50 на сто от стой-
ността на одобрения годишен 
бюджет за 2020 година, възли-
защ на 237 743,01 лв. „С оглед 
на изискването на чл.7 ал.4 за 
приспадане на 25% от осигу-

рения с Решение № 136 от 
25.05.2016 на ОбС-Айтос, фи-
нансов ресурс за управление 
на СВОМР, МИГ-Айтос след-
ва да заяви авансово плаща-
не за 2020 година в размер на 
111 371,50 лева”, пише още в 
докладната на Стоянов.

      За целта беше необходи-
мо решение на местния пар-
ламент за издаване на запис 
на заповед от Община Айтос 
в полза на Държавен фонд 
„Земеделие“ – Разплащател-
на агенция, в размер на 100 
процента от стойността на 
авансовото плащане. Реше-
нието трябваше да се вземе 
спешно, тъй като авансово-
то плащане може да бъде за-
явено пред Държавен фонд 
„Земеделие“ не по-късно „от 
един месец от датата на из-
даване на заповедта за ка-
лендарната година, за която 
се отнася”. 

Съветът упълномощи кмета 
на Община Айтос да подпи-
ше Запис на заповед в раз-
мер на 111 371,50 лева. Гла-
сувано беше и предварително 
изпълнение на решението от 
деня на приемането му, с цел 
да се защитят особено важни 
обществени интереси.

НП
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Общинският съвет взе неотложно 

решение за МИГ-Айтос

СъОбщение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опаз-

ването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за про-
веждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дей-
ности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране 
с наземна техника, както следва:

1. На 24.03 и 25.03.2020г. от залез слънце до 10:00 часа „Агродар Бъл-
гария“ ЕООД ще извърши третиране на пшеница, ечемик и овес както след-
ва: 1375 дка в м. „Карапелит“, землище гр.Айтос, 1000дка в м. „Карамеше“, 
землище гр. Айтос, 720 дка в м. „Азмака“, землище с. Съдиево, 150 дка в 
м. „Домуз орман“, землище с. Съдиево, 220 дка в м. „Боаза“, землище с. 
Малка поляна, 70 дка в м. „Кираджика“, землище с. Пирне с препаратите 
Суми Алфа и Приаксор  и листен тор Грийн актив и Лумбреко. 

2. На 26.03, 27.03 и 28.03.2020г. от залез слънце до 10:00 часа ЗП Ва-
лентин Николов Георгиев ще извърши третиране на пшеница и ечемик на 
1500 дка в м. „Карапелит“, находящи се в землището на гр. Айтос с пре-
паратите Суми Алфа и Приаксор и листен тор Лумбреко.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходи-
мите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАПОВеД № РД-08-177
гр.Айтос, 17.03.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното само-
управление и местната администрация

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Във връзка със Заповед РД-08-169/16.03.2020г за прекратява-

не на тръжна процедура за продажба на недвижими имоти - частна 
общинска собственост в зоните за земеделско ползване в условия-
та на извънредно положение в България, предвид мерките за недо-
пускане на зараза от „COVID-19”, отлагам провеждането на проце-
дурата, открита със Заповед № РД-08-124/26.02.2020г. и определям 
дата за провеждането и 30.04.2020г. от 10:00ч.

2. Всички кандидати, подали заявления, запазват правата си за 
участие.

3. Да се публикува във вестник „Народен приятел”, на интернет 
страницата на общината и информационното табло.

4. Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
ВАСиЛ еДРеВ
КМеТ нА ОбщинА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Информираме Ви за две заповеди на 
Министъра на здравеопазването, свър-
зани с COVID-19.

В първата са дадени указания, кои по-
твърдени случаи на COVID-19 подлежат на 
домашна изолация и лечение, и при кои, 
изолацията се провежда задължително в 
лечебно заведение

На изолация и лечение в домашни ус-
ловия подлежат следните потвърдени 
случаи на COVID-19:

• асимптоматични лица (открити като 
контактни или в хода на проведени епи-
демиологични проучвания);

• лица с леки клинични оплаквания (те-
лесна температура < 38°С, кашлица, не-
разположение, хрема, възпалено гърло, 
стомашно-чревни симптоми, като гаде-
не, повръщане и /или диария, без проме-
ни в психичния статус (т.е. объркване или 
летаргия) и без придружаващи хронични 
заболявания или имунокомпрометиращи 
състояния и др.

На задължителна изолация и хоспи-
тализация в лечебно заведение под-
лежат следните потвърдени случаи 
COVID-19:

• възрастни лица над 60 г., независи-
мо от клиничното протичане на заболя-
ването;

• лица с придружаващи заболявания 
или имунокомпрометиращи състояния, не-
зависимо от клиничното протичане на за-
боляването;

• лица с тежко клинично протичане като 
задух или затруднено дишане, появата на 
храчки или хемоптое;

• лица с невъзможност за изолация и ле-
чение в домашни условия, независимо от 
клиничното протичане на заболяването.

Втората Заповед на министъра на 
здравеопазването се отнася за лица-
та, които подлежат на задължител-
на 14-дневна карантина и за реда за 
осъществяване на контрол върху ка-
рантината:

1. Всички български граждани и гражда-
ни на други държави с постоянно, дълго-
срочно или продължително пребиваване на 
територията на Република България и чле-
новете на техните семейства, пристигащи 
от Китайската народна република, Ислям-
ска република Иран, Бангладеш, Република 
Индия, Република Малдиви, Федерална де-
мократична република Непал, Демократич-
на социалистическа република Шри Ланка, 
Кралство Испания, Италия, Република Ко-

рея, Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия, Франция, Федерал-
на република Германия, Кралство Нидер-
ландия и Швейцария, се поставят под ка-
рантина за срок от 14 дни в дома или на 
друго място за настаняване, в което лице-
то е посочило, че ще пребивава с предпи-
сание на органите на граничния здравен 
контрол. с изключенията, посочени в т. 1.1 
и т. 1.2 на издадената Заповед.

1.1. За българските граждани – водачи 
на тежкотоварни автомобили, пристига-
щи от държавите по т. 1, се установяват 
следните мерки:

а) за водачите, които разтоварват стоки 
и товари и предвиждат отпътуване в след-
ващите дни (независимо от причината за 
престой), за периода на престой на тери-
торията на Република България, водачите 
се поставят под карантина, като изпълне-
нието на мярката се контролира по посо-
чения в тази заповед ред с оказване на 
пълно съдействие от превозвача, чийто 
служител е съответният водач, до напус-
кане на страната от водача;

б) за водачите, които не предвиждат 
отпътуване към държава по т. 1, се при-
лага мярката по т. 1 с всички последи-
ци от нея.

1.2. За водачите на тежкотоварни авто-
мобили, които не са български граждани, 
но са граждани на някоя от държавите по 
т. 1 и/или влизат на територията на стра-
ната от държава по т. 1, се прилага след-
ната мярка – влизат на територията на Ре-
публика България, разтоварват превозва-
ните стоки и товари и незабавно напускат 
територията на страната, като времето на 
преминаване през територията на страна-
та не може да надвишава 24 часа.

2. Общопрактикуващите лекари осъ-
ществяват медицинско наблюдение за 14-
дневен период на поставените под каран-
тина лица от техните пациентски листи.

3. Български граждани без общопракти-
куващ лекар се проследяват за 14-дневен 
период от съответната регионална здрав-
на инспекция, на чиято територия са ка-
рантинирани.

4. Лица с чуждо гражданство се про-
следяват за 14-дневен период от лечебно-
то заведение, с което съответното място 
за настаняване има сключен договор за 
оказване на медицинска помощ.

5. Всички близки контактни на потвър-
ден случай на COVID-19, съгласно актуал-
ната дефиниция за случай, се поставят с 

предписание на регионалните здравни ин-
спекции под карантина в дома или на дру-
го място за настаняване и медицинско на-
блюдение за 14-дневен период, считано от 
последния контакт със заболялото лице.

6. Всички лица по т. 1 и 5, поставени под 
карантина са длъжни да не напускат до-
мовете си или мястото за настаняване, в 
което са посочили, че ще пребивават за 
посочения в предписанието срок.

7. Ако до изтичане на определения с 
предписанието срок не се появят симпто-
ми за COVID-19, съгласно актуалната де-
финиция за случай, карантината се пре-
установява.

8. При поява на симптоми за COVID-19, 
съгласно актуалната дефиниция за случай, 
лицата са длъжни да се свържат по теле-
фон с общопрактикуващия си лекар, ле-
чебното заведение, което обслужва мяс-
тото за настаняване или със съответната 
регионална здравна инспекция, откъдето 
да получат указания според случая.

9. Незабавно след издаване на предпи-
санието по т. 1 или по т. 5 регионалните 
здравни инспекции предават на съответ-
ната друга регионална здравна инспекция 
данни за карантинираните лица, които ще 
пребивават на нейна територия.

10. Незабавно след издаване на пред-
писанието по т. 1 или по т. 5 регионалните 
здравни инспекции предоставят информа-
ция по електронна поща или по телефон 
на общопрактикуващите лекари, за каран-
тинирани лица от тяхната пациентска лис-
та с цел провеждане на активно наблюде-
ние и издаване на болничен лист при не-
обходимост, и съответно на собствени-
ка, управителя или упълномощени от тях 
лица, които стопанисват мястото за нас-
таняване, в което карантинираното лице 
ще пребивава.

11. Незабавно след издаване на пред-
писанието по т. 1 или по т. 5 регионалните 
здравни инспекции информират кметове-
те на общините в съответната област, как-
то и директорите на областните дирекции 
на Министерството на вътрешните работи 
за карантинирани лица в домашни усло-
вия на територията на съответната област 
с цел осъществяване на контрол по изпъл-
нението на разпоредените мерки.

12. Регионалните здравни инспекции 
поддържат актуален списък на всички ка-
рантинирани лица на територията на съ-
ответната област с начална и крайна дата 
на карантината.

Хората под карантина са под медицинско 
наблюдение на личните лекари

За да спазвате мерките, трябва да сте информирани

Не давайте пари на 
непознати по никакъв повод!
ОСНОВНО ПРАВИЛО – винаги проверявайте 

достоверността на информацията

Екипът на МИГ-Айтоñ на информационна ñреща 
в ñ. Тополица - декември 2019 г.



Дисциплина и съпри-
частност - това са ключо-
вите думи в извънредната 
ситуация, в която живеем. 
Ако няма пробив в каран-
тината и си стоим възмож-
но най-дълго вкъщи, до три 
седмици ще имаме добри 
новини - това предполо-
жи един от авторитетите 
на Българската академия 
на науките, проф. Нико-
лай Витанов. А всички ние 
нямаме друг по-правилен 
ход, от този да вярваме на 
експертите и да се вслуш-
ваме в съветите им. 

В началото на втората 
седмица от извънредните 

мерки айтозлии се спра-
вят със ситуацията пове-
че от достойно. През по-
голямата част от деня, 
улиците са пусти. Вече не 
се виждат седнали на гру-
пи и разхождащи се въз-

растни хора. В Общината, 
в магазини, банки, каси и 
аптеките е строго въведен 
пропусквателен режим. 
Стриктно се спазват са-
нитарно-хигиенните изис-
квания и в институциите на 

територията на общината. 
Функционират с оптимизи-
ран състав на служители-
те и при спазване на мер-
ките, разпоредени със за-
поведите на министъра на 
здравеопазването.

Общинският кризисен 
щаб, председателстван от 
кмета Васил Едрев, засе-
дава всеки ден. Полиция-
та, РЗИ и общинските вла-
сти следят за спазването 
на карантините. Повече-
то от ресторантите в гра-
да предлагат доставка на 
храна по домовете. Дезин-
фекцията на града, кварта-
лите и селата ще бъде под-
новена веднага щом спрат 
дъждовете.

В ромския квартал 
„Странджа” беше извър-
шена пълна дезинфек-
ция на площада и улици-
те на 20 март т.г. Третира-
нето срещу коронавируса 
беше повод да надникнем 
в махалата. И там улици-
те пустееха - не само ня-
маше струпвания на голе-
ми групи, но и хора рядко 
се виждаха. Само на спир-
ката стояха неколцина на 
дистанция, в очакване на 
автобуса, който да ги от-
веде на работа в Люля-
ково. Въпреки липсата на 
хора по улиците, патрул-
ка с мегафон призоваваше 
към спазване на мерките. 
Освен с полицейски мега-
фон, жителите на квартала 
се информират нонстоп за 
правилата и от здравните 
медиатори.

Общинският щаб сво-
евременно информира 
гражданите, кметовете 

на населени места, търго-
вците и аптеките за всяка 
нова заповед на минис-
търа. Според допълнение 
към една от последните - 
обектите за бързо хране-
не, бензиностанциите и 
хранителните магазини ще 
работят, без да допускат 
консумация на място!

Земеделски произво-
дители от общината вече 
имат готовност да дарят 
материали, необходими 
за здравната и социал-
на криза. За това, какво е 
приоритетно необходимо, 
ще се произнесе Общин-
ският кризисен щаб, нау-
чи още вестник „Народен 
приятел“.

Не предприемайте пъту-
вания, ако те не са свър-
зани с работата и здраве-
то ви. Ако все пак се нала-
га да тръгнете за Бургас, 
снабдете се с необходи-
мите документи, които да 
представите пред служи-
телите на КПП-то на входа 
на областния град, преду-
преждават от щаба.

„Живеем в изцяло нова, 
различна и нелека обста-
новка - проблемите не са 
малко. Правим възмож-
ното да решаваме всеки 
един от тях. Необходимо 
е възможно най-бързо да 
свикнем с правилата и да 
ги изпълняваме стриктно 
с търпение и съпричаст-
ност”, заяви кметът в об-
ръщение към жителите на 
общината. 

На горещия телефон на 
щаба можете да сигнали-
зирате за нередности и да 
потърсите помощ, ако сте 
в трудна ситуация. Члено-
вете на Общинския кри-
зисен щаб, лекари, меди-
цински сестри, община-
ри, полицейски служите-
ли са нонстоп на крак, за 
да ни пазят от вируса. От 
нас, редовите граждани, 
се изисква само отговор-
ността да защитим себе 
си и близките си. Разбира 
се, тази отговорност има 
цена, която всеки трябва 
да плати - изолация, от-
съствие на социални кон-
такти, висока лична хи-
гиена. 

И НАЙ-ВАЖНОТО - 
СТОЙТЕ СИ ВКЪЩИ!
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При изключителни мерки 
за здравето на общинските 
съветници, без граждани и 
медии, се проведе мартен-
ското заседание на Общин-
ския съвет на 24 март т.г. 
Решението беше наложи-
телно, за да има общинска-
та болница законно избран 
управител.

Заместник-кметът на об-
щина Айтос Мариана Ди-
мова, председател на Ко-
мисията за избор на уп-
равител на „МБАЛ Айтос“ 
ЕООД – град Айтос, внесе 
в заседателната зала до-
кладна записка за утвър-
ждаване на протокол на 
комисията за възлагане на 
управлението на болница-
та. Предвид извънредното 
положение, необходимо 
беше възможно най-бър-
зо, новият-стар управител 
да поеме ръководството на 
МБАЛ - Айтос.

На 20 декември миналата 
година Общинският съвет в 
Айтос взе решение за обя-
вяване на конкурс за упра-
вител на общинското тър-

говско дружество. Комиси-
ята по избора проведе кон-
курса в три етапа и класира 
на първо място досегашния 
шеф на стационара.

На закритото си заседа-
ние местният парламент 
взе решение да възложи 
управлението на болни-
цата на д-р Парушев, да 
бъде обявено класиране-
то на кандидатите и уве-
домени всички участници. 
Определено беше и възна-
граждението на управите-
ля, на база средната ме-
сечна брутна работна за-
плата в търговското дру-
жество.

В случай, че не постъпят 
възражения след изтича-
не на срока по Наредба-
та за условията и реда за 
провеждане на конкурса, 
кметът на Община Айтос 
ще издаде заповед за на-
значаване, и да сключи до-
говор за управление с д-р 
Паруш Парушев, съгласно 
решенията на Общински 
съвет – Айтос.

НП
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ДиРеКЦиЯ „СОЦиАЛнО ПОДПОМАГАне“ - АЙТОС

ВАЖнО СъОбщение
Във връзка с обявеното извънредно положение и усложнената 

епидемиологична обстановка, Агенция за социално подпомагане 
(АСП), разширява начините за достъп до административните си 
услуги, както следва:

Заявления – декларации за различни видове социални 
плащания могат да бъдат подавани чрез:

- Системата за сигурно електронно връчване - www.egov.
bg, за което е необходимо да притежавате персонален 
идентификационен код (ПИК), издаден от Национален 
осигурителен институт (НОИ) или квалифицирано удостоверение 
за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);

- лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне 
(обратна разписка) до адрес: гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ № 
5, ПК 8500, ДСП – Айтос;

- електронен адрес – ao@asp.government.bg.
Образци на заявления – декларации за различните видове 

социални плащания могат да бъдат изтеглени от ел. страница 
на АСП www.asp.government.bg.

Допълнителна информация, бихте могли да потърсите на 
следните телефони:

Отдел „Социална закрила“ : 0558/26342
Отдел „индивидуална оценка на хора с увреждания и 

социални услуги“ : 0558/22862
Отдел „Закрила на детето“: 0558/25630
както и чрез запитване на електронния адрес на Дирекция 

„Социално подпомагане“ – гр. Айтос: dsp-aitos@asp.govern-
ment.bg

Ключовите думи - дисциплина и съпричастност

След конкурс, Общинският съвет утвърди  
д-р Парушев за управител на МБАЛ - Айтос

Д-р Паруш Парушев

В ЦУИГ на Община Айтоñ - ñтрог пропуñкателен 
режим и извънредни мерки за здравна ñигурноñт

След ñпирането на дъждовете, дезинфекцията 
продължава

Дезинфекция в кв. “Странджа”

Айтоñ, 24 март, 13.30 ч.

И махалата пуñтее
60-годишният Аñен: В махалата е ñпокойно, и мла-

дите не ñе ñъбират, ñедим ñи вкъщи

СъОбЩеНИе
Управителният съвет на ЗКПУ „Единство” гр. Айтос, 
съобщава, че заради извънредното положение на те-

риторията на цялата страна заради коронавируса и пре-
поръките на Националния кризисен щаб и  Общинския 
кризисен щаб, ОТЛАГА провеждането на Годишното от-
четно събрание на кооперацията, обявено за 04.04.2020 
година от 10:00 часа в Залата на Община Айтос.    



Големият тракийски ден е 
честван за първи път през 
1928 година, когато  с Ок-
ръжно № 735 Върховният 
изпълнителен комитет на 
Тракийската организация  
определя 26 март за Ден 
на Тракия. С Постановле-
ние на Министерския съ-
вет на Република България 
от 2006-а денят е обявен за 
официален.

С превземането на Од-
ринската крепост от българ-
ската войска през 1913 го-
дина завършва Балканска-
та Освободителна война, в 
която взема  участие  600- 
хилядна българска армия. 
Това е най-високият връх 
в българската бойна мощ и 
военно изкуство. То учуди 
световните военни страте-
зи, издигна името на Бълга-
рия и прослави българско-
то войнство. Турция отстъп-
ва всички свои владения на 
Балканския полуостров на 
запад от линията Мидия на 
Черно море до селището 

Енос на Бяло море. 
За пръв път официално се 

признава в международен 
договор, подписан от Вели-
ките сили, свободата на Из-
точна и Западна  Тракия.

В това е дълбокият сми-
съл за възприемането от 
тракийци на датата 26 март 
като Ден на Тракия.

Членовете на Тракийско 
дружество „1897 Петър Кип-
рилов“, потомци на тракий-
ските българи, посрещат бе-
лежитата дата с пълна про-
ектна готовност за издига-
не паметен знак на своя 
патрон.

Паметникът ще бъде мяс-
тото, където на 26 март – 
Деня на Тракия, ще под-
насяме цветя и венци и ще 
свеждаме глави пред под-

вига на загиналите българ-
ски воини край Одрин и по 
тракийските бойни полета. 
Място за отдаване почит 
към хилядите бежанци от 
Източна и Беломорска Тра-
кия, от Мала Азия, от Север-
на Добруджа и Македония, 
намерили подслон в Айтос 
и околията и съхранили сво-
ята родова памет.  

Честит празник, скъпи 
тракийци! 

Димитър Атанаñов 
Ошавков – потомък на тра-
кийñки българи от ñ. Го-
лям Дервент, Беломорñка 
Тракия; предñедател на 
Инициативен комитет за 
проект „Изграждане  па-
метен знак на Петър (Пею) 
Киприлов“ в град Айтоñ.

Двама са медиците с 
айтоски корен в новосъз-
дадения Медицински съ-
вет към Правителството, 
стана ясно на предста-
вянето на Съвета на 24 

март. Председател на на-
ционалната медицинска 
структура е професорът с 
айтоски корен Коста Кос-
тов. Подбрал е елитен със-
тав от 15 български меди-

ци, които ще черпят чужд 
и български опит, за да 
се използват утвърдени и 
нови практики и техноло-
гии за диагностика и лече-
ние на короновируса. Ал-
горитъмът на диагностика-
та ще е основна грижа на 
Медицинския съвет, фоку-
сът е върху медикаменти-
те, които предстои да се 
прилагат при лечението 
на COVID-19.

Между 15-те извест-
ни медици в състава на 
Съвета, проф. Костов е 
включил и авд. д-р Ма-
рия Петрова - председа-
тел на Земляческото дру-
жество на айтозлии в Со-
фия. “Основната ни гри-
жа ще е българските ле-
кари да работят спокой-
но, опазвайки своя и на 
пациентите живот”, обоб-
щи целите д-р Петрова на 
първата пресконферен-
ция на новия щаб. “Ще чу-
вате само професионал-
ни мнения, няма да има 
никаква конфронтация с 
Националния щаб”, каза 
проф. Костов и потвърди 
пред медиите, че ще се из-
ползват разумните мерки 

и доказаните медикамен-
ти от опита на Китай, Ита-
лия и други страни. След 
като изтече месец, Меди-
цинският съвет ще даде 
мнение, доколко полезни 
и ефективни са били нало-
жените противоепидемич-
ни мерки в страната.

Новата структура ще ра-
боти заедно с Национал-
ния кризисен щаб и ще по-
мага на Министерския съ-
вет и премиера при взе-
мането на решения за 
следващи стъпки в извън-
редното положение. Иде-
ята е да се обединят уси-
лията на експертите за уп-
равляване на процесите 
за справяне със зараза-
та от тук нататък.

Проф. Коста Костов е 
сред водещите експерти 
по белодробни болести 
в България.  Консултант 
е по белодробни боле-
сти на УМБАЛ „Св. Анна”, 
главен редактор на спи-
сание „InSpiro“ и консул-
тант на медицински цен-
тър „InSpiro“. Специали-
зирал е в Швейцария и 
Германия. 

„Колкото по-ограничи-

телни са мерките поне в 
рамките на първия месец, 
е толкова по-добре. Вър-
ху успехите от този ход, 
нека да анализираме си-
туацията и да мислим за-
напред. Трябва да черпим 

добрите практики на дру-
гите държави и да ги при-
лагаме у нас”, каза ден по-
рано, на среща с премие-
ра Бойко Борисов в МС, 
проф. Коста Костов. 

НП
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стр.412
Двама лекари с айтоски корен  

в Медицинския съвет към правителството
Проô. Костов и адв. д-р Мария Петрова в състава на експертния 

съвет - ще дават насоките за лечението на COVID-19  

Тракийско дружество „1897 Петър Киприлов“ - 
Айтос издига паметник на своя патрон

26 март - Денят на Тракия

Проф. Коñта Коñтов: „Българинът е от там, откъ-
дето е баща му - моят е айтозлия“

Адв. д-р Мария Петрова е ноñител на приза “Най-
добрият млад учен по медицинñко право в ñвета”

ОбщинА АЙТОС
С ъ о б щ е н и е

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

2020 година 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 мест-

ни данъци 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 пъл-
номощно лице в отдел ”Местни данъци и такси” на об-
щина 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 за-

пис за данъчно плащане във всяка станция на “Българ-
ски пощи” ЕАД;

- във всички представителства на «банка ДСК» ЕАД на 
територията на страната;

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

министративно обслужване или при кметовете и кмет-
ските наместници. 

- за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите/ЦУиГ/ в сгра-
дата на общината, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. 
За улеснение на данъкоплатците, на касите на отдела 
има инсталиран ПОС-терминал, на който може да из-
вършват плащания с дебитни карти. За тези плаща-
ния не се дължат банкови или други такси.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, 
такса битови отпадъци и данъка върху превозните сред-
ства 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 вър-
ху данъци, такси и други подобни държавни вземания по 
реда на ДОПК.
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Общински кризисен щаб работи 
успоредно с националния

Четете на стр. 3

Милена Желева 
положи клетва като 
общински съветник Започва електронното 

обучение на учениците

Поздравителен адрес на кмета Тихомир 
Янакиев по повод Деня на Тракия

Чåñтèт ïðазíèê, тðаêèéцè!

На 26 март отбелязваме Деня на Тракия, денят, който ни връща 
във времето на кървавата Балканска война и ни напомня за една 
от най-големите победи в новата ни история – превземането на 
„непревземаемата”, според много народи, Одринска крепост през 
1913 година.

Но освен надмощие, този ден носи със себе си и скръбта по хилядите 
българи – тракийски бежанци, които месеци по-късно, през същата 
тази 1913 година, са прокудени от турската армия от родните си домове. 
Повече от век техните потомци помнят и предават страданията, ужаса и 
храбростта, породени от онези мъчителни събития. Хиляди човешки съдби 
са заличени, но родовите корени остават здрави.

Дълбок поклон пред паметта на българските воини, 
паднали край Одрин и из тракийските полета, както и 
към тракийските бежанци, жертви на повсеместни 
безчинства и издевателства.

„Не забравяй, но не отмъщавай.“

Тèхîìèð ЯНАКИЕВ
Кмет на община Созопол

Във връзка със заявеното от много физически и юри-
дически лица желание да дарят средства за ограничава-
не разпространението на COVID-19, Община Созопол от-
крива дарителска сметка. Всички получени средства ще 
се използват за осигуряване на дейностите по снабдява-
не с храна и лекарства на самотно живеещи, болни, въз-
растни хора, както и осигуряване на предпазни средства 
за работещия медицински и социален персонал.

Оáùèíа Ñîзîïîë
Даðèтåëñêа ñìåтêа

IBAN: BG54CECB97908479962602
Баíêîв êîä: CECBBGSF

Цåíтðаëíа Кîîïåðатèвíа Баíêа
Кîä за вèä ïëаùаíå 445100

Оñíîваíèå: Даðåíèå за áîðáа ñ COVID-19

Четете на стр. 4

Тихомир Янакиев проведе 
среща с местния бизнес

Четете на стр. 3

В условия на извънредно 
положение и със засилени 
противоепидемични мерки 
се проведе шестото редов-
но заседание на Общински 
съвет - Созопол. На всич-
ки присъстващи бяха пре-
доставени маски и дезин-
фектанти, общинските съ-
ветници бяха настанени на 
разстояние един от друг и 
гласуването се извършва-
ше ръчно. Сесията започна 
с едноминутно мълчание в 
памет на кметския намест-
ник на с. Присад - Ванча 
Байлова и Тодор Тодоров от  
с. Росен, които на 28 февру-
ари станаха жертви на пъ-
тен инцидент на отсечката 
Бургас - Созопол. 

Председателят на мест-
ната Общинска избирател-
на комисия Вирджиния Хайк 
също бе в залата, за да връ-
чи удостоверение на новия 
общински съветник Милена 
Желева. 

Продължава на стр. 2



Поради усложнената противоепидемична обстанов-
ка, има промяна в графика на „М-БУС“, а превозвачите 
„Созополбус“ и „Бургасбус“ вече обслужват линиите с 
общо разписание и разредени курсове. 

Съгласно заповед на кмета Тихомир Янакиев, общест-
веният транспорт на територията на общината се из-
вършва само от фирми със съгласувано от Община Со-
зопол маршрутно разписание, а транспортните сред-
ства се дезинфекцират след осъществяване на всеки 
курс. Шофьорите на автобусите спазват строго хигиен-
но-санитарните изисквания, използвайки лични пред-
пазни средства и дезинфектанти за ръце.

линия Бургас - Зидарово - Габър на „М-БУС“
от Бургас – 11:00 ч., 17:30 ч.
от Габър – 7:40 ч., 12:00 ч.

Разïèñаíèå íа „Буðãаñáуñ“ è „Ñîзîïîëáуñ“:

Подписвайки клетвена де-
кларация, тя зае мястото на 
настоящия заместник-кмет 
Тодор Дамянов.

След това думата бе да-
дена на Тихомир Янакиев, 
който запозна съветниците 
със задължителните мерки 
и предписания на Общин-
ския кризисен щаб.

След като бе гласуван 
дневният ред, председате-
лят на Общински съвет Ге-
орги Пинелов представи 
доклад за дейността и из-
разходваните от него сред-
ства за периода 6.11.2019 г. 
- 29.02.2020 г.

Първата докладна от днев-
ния ред бе на Илиян Стефа-
нов относно удостояването 
на Руси Петров със звание-
то „Почетен гражданин" за 
безспорния му принос за 
развитието и полуляризи-
рането на борбата в общи-
на Созопол.

Руси Петров е роден на 
16 април 1944 в с. Круше-
вец. През кариерата си на 
национален състезател по 
свободна борба става све-
товен шампион през 1971 
година, сребърен медалист 
в шампионата на планетата 
през 1969 година и на евро-
пейското през 1972 година. 
Това са само част от спорт-
ните му отличия, за които е 
награждаван с Орден Чер-
вено знаме, Орден на труда, 
Народен орден (сребърен и 
бронзов) и Почетен гражда-
нин на Бургас. През години-
те успява да увлече стотици 
млади хора от община Созо-
пол, които поемат по пътя на 
борбата и се състезават на 
национални и международ-
ни тепихи. С пълно мнозин-
ство Общинският съвет прие 
докладната.

Бурен дебат предизвика 
докладна на Тихомир Яна-
киев относно анализ, изво-
ди и предложения, свързани 

с управлението на недвижи-
мата общинска собственост, 
градоустройство и строител-
ство за предходния пери-
од на управление на Общи-
на Созопол 2009-2019 годи-
на. Част от съветниците не 
се съгласиха с предложе-
ната докладна, някои твър-
дяха, че не я разбират на-
пълно, други, че се обижда 
и обвинява предходното уп-
равление, а Панайот Рейзи 
бе категоричен, че нищо не 
е правил, без да се съобрази 
със законите. Въпреки че до-
кладната бе с информативен 
характер, Тихомир Янакиев 
прекрати дебата като я отте-
гли, и подчерта, че анализът 
ще бъде разработен в още 
по-разширен вид и ще стане 
достояние на компетентните 
органи, дори без решение на 
Общински съвет. 

Гласувани бяха и проме-
ни в съставите на комисия-
та по законност, обществен 
ред, сигурност, граждански 

права, молби и жалби, ко-
мисията по финанси и бю-
джет, международни про-
екти и програми и комисия-
та по установяване на кон-
фликт на интереси.

На гласуване бяха подло-
жени 4 докладни записки от 
кмета Тихомир Янакиев от-
носно разполагане и поста-
вяне на временни премест-
ваеми обекти за търговски 
и други обслужващи дей-
ности, рекламни, информа-
ционни и монументално-де-
коративни елементи за Со-
зопол и всички населени 
места в общината. Някои 
от схемите са съществува-
щи, други обаче претърпя-
ха сериозни промени, като 
например тази за „Весела-
та уличка” и Стария град. 
След подробни разяснения 
от главния архитект Радост 
Георгиева на схемите и ви-
зията на града, докладни-
те бяха приети с пълно мно-
зинство.
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Милена Желева положи клетва 
като общински съветник

Председателят на ОИК Вирджиния Хайк и общин-
ският съветник Милена Желева

УВЕДОМЛЕНИЕ

Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредба за ус-
ловията и реда за извършване на оценка на  въздейст-
вието върху  околната среда, възложител (собственик): 
Иван Димитров Тодоров уведомява администрацията на 
Община Созопол, засегнатото население и РИОСВ-Бур-
гас за инвестиционните си намерения, във връзка с вна-
сянето на проекти за допълващо застрояване с обслуж-
ваща функция и плътна ограда по чл..48,ал.4,ал.5,ал.9 от 
ЗУТ в собствено УПИ II 317,кв.38,с. Равна гора, общи-
на Созопол.

За информация: 
Арх. Гергина Симеонова Ставрева
Гр. Созопол, улица „Яни Попов“ 14
GSM: 0898 49 06 28

Разписанията на 
превозвачите 

претърпяха промени

Оáùèíа Ñîзîïîë îáявява ñвîáîäíè ðаáîтíè ìåñта

Обява за 1 бр. свободно работно място по трудово правоотношение, съгласно КТ за длъжността „ГЛАВЕН ИН-
ЖЕНЕР“ в отдел „СТРОИТЕЛСТВО“, към Дирекция „Устройство на територията, строителство и кадастър", място 
на работа: Община Созопол.

Кратко описание на длъжността: Организира, координира и контролира дейностите по устройство на територи-
ята, строителството и кадастъра. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 
-  образователно-квалификационна степен – бакалавър с професионално направление „Строителство на сгради 

и съоръжения“, „Пътно строителство“;
-  предпочитани специалности - в областта на строителството, архитектурата и геодезията
-  професионален опит – минимум 3 години;
-  компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer; MCAD; AutoCAD

Обява за 1 бр. свободно работно място по трудово правоотношение, съгласно КТ за длъжността „ГЛАВЕН СПЕ-
ЦИАЛИСТ ГРАДОУСТРОЙСВТО И КАДАСТЪР“ в ОТДЕЛ "Градоустройство и кадастър", към дирекция „Устройство 
на територията, строителство и кадастър", място на работа: Община Созопол.

Кратко описание на длъжността: провежда дейности по устройство на територията, кадастър, регулация, застро-
яване и дейности свързани с придобиването и възстановяването на земи, попадащи в урбанизирани територии и 
зони по §4 ЗСПЗЗ.

Мèíèìаëíè èзèñêваíèя за заåìаíå íа äëъæíîñтта:
-   образователно-квалификационна степен – средно;
-   предпочитани специалности - в областта на строителството, архитектурата и геодезията
-   професионален опит – не се изисква;
-   Компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer; MCAD; AutoCAD

* На÷èí за ïðîвåæäаíå íа ïîäáîðа íа êаíäèäатèтå:     
- подбор по документи и интервю-събеседване с одобрените по документи кандидати     
* Нåîáхîäèìè äîêуìåíтè за êаíäèäатñтваíå:
- заявление до Кмета на Община Созопол – по образец;
- професионална автобиография;
- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- копие от документи, удостоверяващи допълнителни квалификации;
* Мяñтî за ïîäаваíå íа äîêуìåíтèтå: Община Созопол - пл. "Хан Крум" № 2, фронт офис.

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на бщина Созопол, 
и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол №83 от Протокол №5/12.02.2020г., съгл. решение по т.1 от Прото-
кол №1/17.02.2020г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със  Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г. на Кмета на община Созопол/, 
открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи: 

-Лек автомобил  модел ВАЗ 21214 с регистрационен номер А 5124 КА и номер на рамата № XTA21214071845153
-Лек автомобил модел ВАЗ 21051 1200С  с регистрационен номер А 8729 КС и номер на рамата № XTA210510N1321019
- Мотоциклет модел МЗ 250 ЕТЗ с регистрационен номер А 1210 В и номер на рама № 2175263
- Мотоциклет модел МЗ 250 ЕТЗ с с регистрационен номер А 1211 В и  номер на рама № 2174638
Начална тръжна-продажна цена да се ползват одобрените с Решение№83/12.02.20г. на Общински съвет Созопол удостоверения за 

застрахователна стойност:
№ по ред Наименование на ДМА Брой Стойност без ДДС
1 Лек автомобил  модел ВАЗ 21214 1 1 335 лв.
2 Лек автомобил модел ВАЗ 21051 1200С 1 840 лв
3 Мотоциклет модел МЗ 250 ЕТЗ 1 300 лв
4 Мотоциклет модел МЗ 250 ЕТЗ 1 300 лв

2 175 лв

Всеки участник може да подаде ценово предложение за една или всички позиции
Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена за всеки ДМА
Размер на депозита за участие в процедурата – 10 % от началната тръжна цена за всеки ДМА
Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 

3379 9626 02.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв./двадесет лева/ без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административ-

ната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  10.04.2020г.
Право на участие имат ф.л. и ю.л.; да не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.
Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в за-

печатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване 
находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 10.04.2020год. Върху плика се 
отбелязват името на участника и цялостното наименование на вещите. В плика с предложението за участие се представят всички изиску-
еми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ вна-
сянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице. 

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, пред-
ложената от него цена увеличена с местен данък и с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-
горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът  ще  се проведе на  13.04.2020г. от 14:00 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от 
Кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
Кмет на община Созопол

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
О Б Я В А

Пðîäъëæåíèå îт ñтð.1



Дни преди обявява-
нето на извънредното 
положение в страната, 
кметът на община Со-
зопол Тихомир Янакиев 
проведе среща с пред-
ставители на Асоциация 
на търговците, за да бъ-
дат коментирани пред-
стоящите промените в 
града. Главният архи-
тект Радост Георгиева 
и представители на об-
щинската администра-
ция също присъстваха, 
за да запознаят в под-
робности местния биз-
нес с търговската схе-
ма и плана за движение. 
Арх. Георгиева предос-
тави на присъстващите 
брошура, илюстрираща 
проблемите от непра-
вилното стопанисване 
на сгради – паметници 
на културата и тротоари. 
Тя поясни, че кабинетът 
й е отворен за всеки 
гражданин и предлага 
алтернативни решения 
на всеки, който се до-
питва до нея. До момен-
та са проведени редица 
разговори със собстве-
ници на имоти и търгов-
ски обекти относно пре-

махването на рекламни 
табели от паметници на 
културата, демонтира-
не на конзолни тенти и 
освобождаване на част 
от тротоарите. Арх. Ге-
оргиева обяви, че всич-
ки тенти и чадъри в гра-
да трябва да бъдат в 
определени цветове – 
бяло, екрю и кафяво. От-
носно зазимяването на 
обекти, апелът на глав-
ния архитект бе всички 
търговци да бъдат така 
добри да прибират обо-
рудването си след сезо-
на, за да бъде Созопол 
приветлив през цялата 
година.

С бизнеса бяха об-
съдени и предприети-
те действия към момен-
та и предстоящите таки-
ва във връзка с плана 
за организация на дви-
жението. Стана ясно, че 
паркингът на нос Скам-
ни вече е разширен и 
заравнен, като идеята е 
той да се ползва само 
от местните жители. Ре-
монт и разширение тече 
и на паркинга на Бору-
на, а на улица „Вихрен” 
предстои съвсем скоро. 

Абонаментът за тези и 
другите буферни паркин-
ги ще бъде в размер на 
100 лв. за година. Специ-
алистите от общинската 
администрация поясни-
ха, че на входа на Ста-
рия град отново ще има 
бариера, но тя вече ще 
е с четец за номерата на 
автомобилите и по този 
начин ще се изключи ва-
рианта с една карта в 
града да влизат някол-
ко коли, което съответ-
но ще повиши и прихо-
дите на Общината.

Целта на Тихомир Яна-
киев и цялата общинска 
администрация е Созо-
пол да придобие при-
ветлива визия, съчета-
ваща съвременност и 
античност. Идеите на 
кмета бяха приветства-
ни от местния бизнес. 
Всеки търговец имаше 
възможността да зада-
де въпрос и да получи 
отговор от компетентни-
те лица. Вероятно пре-
ди началото на сезона 
също ще бъде организи-
рана подобна среща, за 
уточняване на действия-
та от двете страни.

По случай Деня на здравния работник, искам да изкажа своята благодар-
ност към д-р Йорданка Кръстева - една изключителна лекарка, която лекува 
с голямо внимание, и към медицинската сестра Елена Ралева, която в мно-
го моменти ми е помагала.

Желая им здраве и издръжливост, за да устоят на огромното напрежение, 
под което работят. Често са упреквани, но те са хората, които връщат вяра-
та в тази хуманна и нелека професия.

Искам да отправя още една сърдечна благодарност към Красито, моя съ-
седка, рентгенова медицинска сестра в Бургас. Познавам я от 30 години, тя 
и до ден-днешен не ми е отказала услуга, дава съвети, помага с желание, ви-
наги усмихната, вежлива и лъчезарна.

Честит празник, мили хора!
Благодаря ви от сърце, бъдете здрави!
Бъдете благословени!
Обичам ви!
     Сийка РУПОВА
     гр. Созопол
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Започва електронното 
обучение на учениците 

След като измина повече 
от седмица от онлайн обу-
чението на учениците, като 
то основно беше за затвър-
дяване на знанията, в учи-
лището вече се работи вър-
ху модела за придобиване 
на нови знания и усвоява-
не на нов материал. 

През уикенда всички пе-
дагогически специалисти 
се включиха в дистанци-
онно обучение за работа с 
Office 365 и Microsoft Teams. 
Всички учители изключи-
телно отговорно подходи-
ха към задачата за собст-
вената си подготовка и сега 
предстои да предадат уро-
ка на родителите на по-мал-
ките ученици и самите уче-
ници. 

МОН предостави на учи-
лищата акаунти за портала 
за всички ученици и учите-
ли, а класните ръководите-
ли разпространиха до сво-
ите възпитаници потреби-
телските имена и паролите 
за вход в @edu.mon.bg. В 
приложението „Teams” уче-
ниците ще бъдат във вирту-
ална класна стая и препо-
давателят ще има контрол 

върху работата им. Освен 
преподаване на нови зна-
ния, учениците ще получа-
ват и тестове, които след 
като решат, ще предават 
на своите учители. 

90% от учениците в цяла-
та община ще се обучават в 
тази платформа, а тези, ко-

ито не разполагат с техни-
чески средства или интер-
нет, ще продължават да се 
обучават посредством уро-
ци на хартиен носител, за 
да не остане необхванат 
ученик. Материалите дос-
тигат до учениците с помо-
щта на основните учили-
ща и кметствата по насе-
лени места.

СУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий” - град Созопол съз-
даде и учителска стая в 
Teams, в която всяка су-
трин работният ден на учи-
телите започва с чаша ху-
баво кафе и онлайн сре-
ща - разговор с директора. 
Обсъждат се въпроси за 
изминалия ден и предсто-
ящи задачи, които трябва 
да се решават, независи-
мо от трудната обстановка 
в страната.  

Директорът на СУ „Св. 
св. Кирил и Методий” - град 
Созопол Димитрина Ще-
рионова изрази искрена 
надежда, че електронното 
обучение ще се увенчае с 
успех, тъй като и родители-
те, и учениците са много ак-
тивни и ентусиазирани.

Милена Желева положи клетва 
като общински съветник

Тази пролет ще преместим стрелките  
с час напред в 3:00 часа сутринта на  
29 март 2020 година (неделя).

Сред най-добрите начини за превенция срещу коро-
навируса е да подобрим контрола върху хипертонията, 
съветват от Български кардиологичен институт.

Освен напредналата възраст (с едно или повече хро-
нични заболявания), хипертонията, и според китайските 
лекари, е вторият рисков фактор за пациентите с изяве-
на остра интестициална пневмония в резултат на зара-
зяване с COVID-19. Възрастта не можем, но хипертония-
та можем добре и успешно да контролираме.

Важно е да се има предвид, в условията на тежка ви-
русна ситуация, че неконтролираната хипертония при-
чинява редица усложнения, които могат да доведат до 
много сериозни състояния, особено при заразяване. 
Затова, всички диагностицирани с хипертония пациен-
ти, трябва да позвънят на своите кардиолози или лични 
лекари и да актуализират терапията си, за да постигнат 
добър контрол над своето здраве.

И не забравяйте, важно е стриктното приложение на 
всички мерки за висока хигиена и дисциплина. 

Информация: Български кардиологичен институт

Час по физическо възпитание

Как да се предпазим от COVID-19?

Тихомир Янакиев проведе 
среща с местния бизнес



С цел предотвратяване разпрос-
транението на коронавирус и защи-
та здравето на жителите, по изготвен 
график се извършва дезинфекция на 
уличната мрежа и контейнерите за 
смет на територията на цялата об-
щина, както и на административните 
сгради. Въпреки забраната за полз-
ване на детските площадки, след на-
реждане на кмета Тихомир Янакиев 
те също бяха дезинфекцирани. 

Редовна дезинфекция се осъщест-
вява и на всички коли на домашен со-
циален патронаж, кухните и съдове-
те, в които се приготвя и разнася хра-
ната. Всички служители са снабдени 
с лични предпазни средства. Общи-
на Созопол уведоми ползвателите 
на ДСП да преустановят посещени-
ята си до административната сграда 
с цел заплащане на месечните такси 
и да предават точната сума на раз-
носвачите. Информация и справка за 
дължимите суми всеки може да полу-
чи на тел.: 0550/ 2 57 18.

Храната в детска млечна кухня 
също се приготвя при съблюдава-
не на завишен и още по-строг сани-
тарен контрол. Извършва се посто-
янна дезинфекция на помещенията 

и съдовете, както и около входа от-
вън. На всички работещи са осигу-
рени индивидуални предпазни сред-
ства и дезинфекционни препарати за 
лична хигиена. Храната продължава 
да се предлага в кутии за еднократ-
на употреба.

Търговците също са задължени да 
се грижат за хигиената и дезинфек-
цията в своите обекти. Това, както и 
спазването на всички противоепиде-
мични мерки се контролира от слу-
жителите на МВР и кметовете по на-
селени места.

Ситуацията около COVID-
19 се развива изключител-
но динамично, което нала-
га постоянно допълване на 
наложените мерки, както 
от министерствата, така и 
от кмета Тихомир Янаки-
ев. Общинският кризисен 
щаб заседава при съблю-
даване на всички противо-
епидемични изисквания и 
препоръки, а негови члено-
ве са кмета Тихомир Янаки-
ев, кметовете на населени-
те места в общината, меди-
цински лица, служители на 
МВР и администрацията.

От кризисния щаб апели-
рат всички наемодатели да 
уведомяват своевременно 
Община Созопол за ново-
настанени лица в своите 
домове и обекти, за да бъ-
дат взети адекватни мерки 
при необходимост.

Щабът е в отлична ко-
муникация с всички общо-
практикуващи лекари от 
цялата община, които еже-
дневно докладват за забо-
лели от остри вирусни ин-
фекции. Среднодневният 
им брой е около 15 души 
и към настоящия момент 
не е съобщено за паци-
ент със съмнения за коро-
навирус. 

За да бъде осигурен сво-
боден коридор за пазару-
ване на най-уязвимата гру-
па, от 21 март влезе в сила 

забрана за лицата до 60-го-
дишна възраст да посеща-
ват хранителни магазини 
и аптеки от 08:30 до 10:30 
часа. Община Созопол е в 
постоянен контакт с голе-
мите хранителни вериги и 
магазините по населени-
те места, които гарантират 
складови наличности. Спо-
ред щаба това обезсмисля 
презапасяването с проду-
кти - освен че натоварва 
семейния бюджет, излага 
на опасност здравето на 
пазаруващия. 

Усложняващата се епи-
демична обстановка нало-
жи и преустановяването 
на посещенията на парко-
ве, градски градини, спорт-
ни и детски площадки и съ-
оръжения на открити и за-
крити обществени места. 
Друга строга мярка е ор-
ганизирането на контрол-
но-пропускателни пункто-
ве на входно-изходните 
пътища на областните цен-
трове, където органите на 
МВР ще извършват про-
верка на целта на пътува-
нето на гражданите. През 
пунктовете ще се пропуска 
преминаването на лица в 
случаи на неотложно пъту-
ване, обосновано от дока-
зана потребност от трудо-
во естество, здравословни 
причини на пътуващия или 
негови близки, завръщане 

на настоящия адрес или 
постоянен адрес. Това се 
удостоверява със служеб-
на бележка от работода-
тел, медицински документ, 
карта или документ за са-
моличност.

Със свои заповеди ми-
нистърът на здравеопаз-
ването временно забра-
ни влизането на територи-
ята на България на граж-
даните на Испания, Ита-

лия, Франция, Германия, 
Нидерландия, Швейцария, 
Великобритания, Северна 
Ирландия и всички трети 
страни. Нашите сънарод-
ници, пристигнали от тези 
държави, ще бъдат поста-
вяни под задължителна ка-
рантина за 14 дни. С всич-
ки лица, пристигнали от ри-
скови райони и непопада-
щи в обхвата на заповедите 
на министър Ананиев, раз-

говарят органите на МВР 
и Община Созопол, съвет-
вайки ги да спазват добро-
волна карантина, тъй като 
социалната изолация е ос-
новен фактор в овладява-
нето на разпространение-
то на COVID-19.

Община Созопол препо-
ръчва на гражданите да из-
ползват системата за си-
гурно електронно връчва-
не за заявяване на услу-

ги - https://edelivery.egov.
bg/ и да редуцират посе-
щенията си в администра-
тивната сграда, с изключе-
ние на спешни случаи, ка-
саещи срокове и жизнена 
необходимост. Собствени-
ците на недвижими имоти 
на територията на общи-
на Созопол,  както и соб-
ственици на МПС с посто-
янен адрес на територи-
ята на община Созопол, 
могат да плащат данъчни-
те си задължения онлайн 
през epay.bg  и по банков 
път (банковата сметка е на-
лична  на сайта на Община 
Созопол ).

Препоръчва се гражда-
ните да отправят своите пи-
тания и въпроси на телефо-
ните, посочени в сайта на 
Община Созопол – www.
sozopol.bg, секция „Контак-
ти“, както и на електронна 
поща obshtina@sozopol.bg

От кризисния щаб съвет-
ват жителите да не се под-
дават на излишна паника, 
но и да не подценяват си-
туацията, да се вслушват в 
съветите на медицински-
те лица и властите, за да 
се избегне разпростране-
нието на COVID-19. Извън-
редните противоепидемич-
ни мерки следва да корес-
пондират с нашата лична 
отговорност, категорични 
са експертите.
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Общински кризисен щаб работи 
успоредно с националния

 

 
ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ ОТНОСНО COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

При първи грипоподобни симптоми, като треска, кашлица или затруднено дишане се обадете 
незабавно на личния лекар или на тел. 112 и не напускайте дома си! 

 

 

 

 

  

Денонощен телефон към "Ситуационния център" на МВР : 
02 948 24 04 ; 02 971 38 56 

Национална линия за информация относно COVID-19 : 02 807 87 57  
 
 

Гореща линия на Община Созопол за доставка на храна и лекарства на възрастни, 
самотни и болни хора, лица под карантина, които нямат възможност да излизат  

0884 311 640 ; 0550 / 2 23 18 

 

При съмнение за COVID-19, изразено от мед.лице, РЗИ Бургас: 056 807 406 

Информация за COVID-19, РЗИ Бургас  
в работно време : 056 807 405 

денонощно: 0887 324 057 

Национална система за спешни повиквания и подаване на сигнали за 
нарушаване на карантина или противоепидемични мерки : 112 

Въведени са строги мерки по 
дезинфекция в цялата община



„Черноморски фар“

Бургаските художници Добрин Вътев и Атанас Стоя-
нов се включиха в кампанията за подготовка на шише-
та с дезинфектанти в Морско казино. Те подпомагат ра-
ботата на общинските екипи в наливането на препара-
тите  в малки бутилки, които са с  пулверизатори, удоб-
ни за ползване. Въпросните шишета продължават да се 
раздават на домоуправителите на блоковете в града с 
цел  да се дезинфекцират входовете и асансьорите. В 
техния отбор се включи и общинският съветник Георги 
Маринчев. Той от много години има фирма за почиства-
не и е далеч по-информиран за различните видове пре-
парати и за безопасните начини на боравене с тях.

Всички галерии в града са затворени, което не озна-
чава, че хората на изкуството не творят. Но пък и част 
от тях са намерили своето призвание в момента да по-
могнат на служителите на общината.

Георги РУСИНОВ 
Снимки: Авторът

„Синдикат Охрана“ за-
почва кампания за закупу-
ване на предпазни сред-
ства срещу коронавируса 
за служителите от Главна 
дирекция „Охрана“, члено-
ве на синдиката, които са 
около половината от ди-
рекцията. Това са маски, 
дезинфектанти, ръкавици и 
други. Кампанията старти-
ра от днес и вече има пър-
вите си постъпления. Лич-
но 100 лева дари собстве-

никът на фирма „Красико 
Спорт“ Красимир Костов. 
Именно неговата компа-
ния ще шие защитните 
средства за членовете на 
синдиката. 

Пред репортер на „Чер-
номорски фар“ Костов 
обясни, че ситуацията в 
момента е много динамич-
на и това е наложило бър-
зото преустройство на 
продукцията им. Ако дос-
коро шиеха спортни екипи, 
то заради забраната за ка-
къвто и да е спорт, шивач-
ките вече шият маски като 

се съобразяват с нуждата 
на пазара.

„Според нас ние правим 
правилния вид – трислой-
ни от нетъкан текстил. Те-
зи, които са от плат ги во-
дят за многократна употре-
ба, но аз не смятам, че то-
ва е правилната маска. 
Община Бургас взима от 
нашата продукция за бол-
ници, фирми. Поръчките ни 
са пет пъти повече от това, 
което можем да произвеж-
даме навреме и изпадаме 

в неловка ситуация да се 
караме с клиентите си – на 
кого да дадем и как да да-
дем. Много странна ситуа-
ция“, коментира Костов.

Иначе със „Синдикат Ох-
рана“ те имат дългогодиш-
на традиция. Изработвали 
са им знамена, фланелки, 
транспаранти и други про-
дукти.

„В един момент нямаше 
как да не откликнем на же-
ланието на председателя 
Петко Чалъков да им про-

изведем маски на по-нор-
мални цени при поръчка 
над хиляда бройки. Един 
вид извършваме и малко 
социална дейност, колкото 
да си покрием нашите раз-
ходи“, поясни Костов.

Собственикът на фирма-
та обяснява, че гледа при-
оритетни да са поръчките 
за всички служители на 
първа линия в борбата с 
коронавируса. 

„Дарението ми от 100 ле-
ва не е голямо, но ги да-

вам от сърце, за да стар-
тира кампанията успешно. 
Надявам се сега хората да 
видят, че е важно да си 
част от синдикат. Когато 
няма проблеми си казва-
ме защо ни е да сме чле-
нове, но когато са такива 
времена като сега, питаме 
защо не получаваме по-
мощ, а синдикатите правят 
точно това“, обясни още 
той.

Председателят на УС на 
„Синдикат Охрана“ Петко 
Чалъков също дари 100 ле-
ва лични средства. Пред 
наш репортер той разкри, 
че кампанията има и за 
цел да подпомогне лечени-
ето на болен техен колега.

„Благодарение на изклю-
чителния професионали-
зъм и неуморния труд на 
работещите в тази фирма, 
ние ще успеем да снабдим 
нашите членове и техните 
семейства с така необхо-
димите лични предпазни 
средства“, каза той.

Чалъков и колежката му 
от Бургаската съдебна ох-
рана и заместник-предсе-
дател на синдиката Креме-
на Ангелова подариха бла-
годарствена грамота на 
Красимир Костов.

Набирателна сметка за  
дарения на „Синдикат  

Охрана“ в Банка „ДСК“
IBAN: BG61 STSA 9300 

0026 7480 03
BIC: STSABGSF

Вид валута: BGN

Художници пълнят 
дезинфектанти

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

ДИМИТЪР ИВАНОВ АТАНАСОВ, уведомява всички заинтересо-
вани лица, че има следното инвестиционно намерение, ,,Допълва-
що застрояване - работилница  в ПИ 44094.1.1240 (УПИ II,кв.61) 
по КК на с. Лозенец, община 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

РАДОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ, уведомява всички заинте-
ресовани лица, че има следното инвестиционно намерение, ,,Па-
вилиони за сергийна търговия и открит паркинг  в  ПИ 48619.63.70 
по КК на гр.Царево,  община 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

СтРА НИ цА 13 25-26 МАРт 2020

ОбществО
„Синдикат Охрана“ започва кампания за 
защита на членовете си от коронавируса

Бургазлия доставя продукти от магазина 
си до домовете на нуждаещи се

Михаил КОЛЕВ

Бургазлия реши да про-
яви човечност в условия-
та на извънредно поло-
жение, в което се нами-
ра страната ни. Мохамед 
Ал Сабах, собственик на 
магазин за плод и зелен-
чук в централната част 
на Бургас, доставя про-
дукти от своя магазин на 
нуждаещи се хора в мор-
ския град. Идеята му е 
породена от многото оп-
лаквания на предимно 
възрастните местни хо-
ра, които не могат да си 
осигурят продукти  от 
първа необходимост, не 
толкова заради липса на 
финанси, а заради чака-
нето по опашки на супер-
маркетите.

„И понеже моят мага-
зин е до супермаркет и 
разбирайки за техните 
проблеми , реших, че мо-
га да помогна на хората, 
доставяйки продукти до 

домовете им”, разказва 
пред вестник „Черномор-
ски фар” Мохамед.

Доставките са веднъж 
дневно до дома на кли-
ента, като досега не му 
се е налагало да обхва-
ща и крайните квартали, 
но допълва, че ако се на-

ложи, би отишъл и до 
там. Транспортът е за 
сметка на Мохамед.

„Но едва ли някой от 
Меден рудник ще опре 
до мен, за да му доставя 
два моркова с три дома-
та. Колкото до желаещи-
те, имам си клиенти, кои-

то си пазаруват лично, 
заплащат ми и след ра-
бота им ги доставям, или 
ми заплащат с безжични 
ПОС-терминали. Или 
просто ми изпращат спи-
сък и пращат някого да 
ги вземе, може и аз да ги 
доставя по някое време. 
Като цяло работя за кли-
ента и искам да бъде до-
волен, защото осъзна-
вам, че съществуването 
ми като магазин и биз-
нес е пряко свързано с 
благоразположението им 
към мен”, казва още 29-
годишният бургазлия.

За съжаление обаче 
идеята му най-вероятно 
ще трябва да бъде пре-
кратена, тъй като според 
изискванията на Община 
Бургас доброволните 
инициативи по време на 
извънредното положе-
ние трябва да бъдат съ-
гласувани с Общината 
при ясни определени 
правила.



„Черноморски фар”

Продължава строителството 
на сградата с мултифункционал-
на спортна зала на градския 
стадион в Несебър. След при-
ключване на изкопните дей-
ности за новото спортно съоръ-
жение, бяха излети и основите 
му. Предстои издигане на ме-
талната конструкция на сграда-
та. Тя ще е едноетажна, а спорт-
ната зала, която ще се помеща-
ва в нея, ще е с размери 34х46 
метра. 

Изграждането й цели създа-
ването на условия за упражня-
ване на различни видове спорт 
– баскетбол, волейбол, хандбал, 
тенис, тренировки по художест-

вена гимнастика, футзал (фут-
бол на малки врати) и осигуря-
ването на възможност за про-
веждане на тренировъчна дей-
ност и състезания през всички 
сезони. 

Проектът предвижда възмож-
ност за разделяне на залата на 
две игрални полета чрез специ-
ална разделителна завеса. Но-
вият обект ще бъде снабден с 
качествени съоръжения за раз-
лични видове спорт, които мо-
гат да бъдат местени в различ-
ни конфигурации. Залата ще бъ-
де оборудвана с мобилни три-
буни с 200 седалки с автоматич-
но задвижване. Те ще се при-
бират при провеждане на тре-
нировъчна дейност.

Михаил КОЛЕВ

Медийни слухове разпространиха 
новината, че футболният „Нефтохи-
мик” (Бургас) е преустановил своето 
участие и на играчите им е било съ-
общено да си търсят нови отбори. Ока-
за се, че „шейховете” наистина са раз-
пуснати, но само временно, докато се 
вземе решение кога отново да се под-
нови шампионатът на Втора лига. 
Именно поради тази причина на игра-
чите, които не са от Бургас, им е съ-
общено, че могат да се приберат по 
родните места, за да не дава излиш-
ни пари клубът за техните квартири.

Относно новината за прекратява-
нето на участието на бургазлии, от 
пресцентъра на „Нефтохимик” раз-
пространиха следното съобщение:

Играчите на „Нефтохимик” не са 
освободени и отборът ще продължи 
участието си във Втора лига, когато 
първенството бъде възстановено. По-
неже до момента остава неясно кога 
ще се случи това, ръководството на 
клуба взе решение футболистите, ко-
ито не са от Бургас, да напуснат квар-
тирите си и да се приберат при се-
мействата си.

До края на месец март те ще бъдат 
в отпуск, а през следващия месец, с 
оглед ситуацията в страната и реше-
нието на Българския футболен съюз 
за шампионата, ще се вземе реше-
ние как ще продължи да функциони-

ра отборът.
Във връзка с обявеното извънред-

но положение в страната заради епи-
демията от COVID – 19, футболната 
централа преустанови Първа и Вто-
ра лига до 13 април 2020 година. Оч-
аква се през следващия месец да ста-
не ясно дали и как ще бъде актуали-
зирана програмата.

Пред вестник „Черноморски фар” 
наставникът на тима Диян Петков за-
яви, че никой от ръководството не му 
е казал, че клубът се разпуска, а е 
научил новината от медиите.

Въпреки че към момента официал-
но „Нефтохимик” няма да обяви сво-
ето разпускане, то за съжаление на 
феновете на тима подобна участ мо-
же би е неизбежна, заради тежкото 
финансово състояние на „шейхове-

те”. Според източ-
ници на медията 
ни клубът е натру-
пал немалко дъл-
гове, а освен това 
договорът с фир-
мата-собственик 
на стадиона в ком-
плекс „Лазур” е в 
сериозен ущърб 
на клуба и той го 
превръща в за-
ложник на собст-
веното му същест-
вуване. 
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Българският футболен съюз и начал-

никът на Националния оперативен 
щаб срещу коронавируса генерал Вен-
цислав Мутафчийски влязоха в лек 
спор относно това кога да се подно-
вят родните шампионати. От БФС за-
явиха, че се разглеждат датите 1 или 
15 май, в които евентуално отново да 
се даде старт на футбола в страната. 
Това обаче не се хареса на ген. Мутаф-
чийски, който нарече идеите им „пъл-

на щуротия”. Той бе недоволен от фа-
кта, че никой от футболния съюз не се 
е допитал до него, а освен това не би-
ва да се посочват дати, тъй като стра-
ната ни все още не е влязла в пика на 
заболяването. След изказването на ге-
нерала от БФС отвърнаха на критики-
те му, казвайки, че напълно осъзнават 
сериозността на проблема и предло-
жените от тях дати през май са само 
ориентировъчни, а не официални.

СКАНДАЛ БФС и генерал Мутафчийски в спор 
кога отново да се играе футбол

ВреМенно разпуСнаха 
„неФтохиМик”

ФУтБОЛ

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – 
БУРГАС ” ЕООД – ГР. БУРГАС

ЗАПОВЕД № 38/23.03.2020 година

На основание чл.12., ал.1, т.10 и чл.18, ал.2 от На-
редба за условията и реда за упражняване правата на 
собственост в търговски дружества, участието в граж-
дански дружества и сключването на договори за съв-
местна дейност от Община Бургас във връзка с чл.57, 
ал.2, чл.59, Раздел ІІ и Раздел ІV от Наредба за придоби-
ване, управление и разпореждане с общински имоти и 
вещи, във връзка с протоколно Решение по т.26 /Прото-
кол № 7 от дневния ред на проведеното на 27.02.2020г. 
заседание на Общински съвет - Бургас

ОТКРИВАМ:
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 

наем, за срок от 10 /десет/ години, ведно на следните 
недвижими имоти: Кабинети №120 и №121, заедно с 
част от коридор, с обща площ от 79.25 кв. м., находя-
щи се на І-ви етаж, в края на южното крило на триетаж-
ната масивна сграда с административен адрес: бул. “Де-
мокрация“ №94, цялата с площ от 877,5 кв.м., при гра-
ници на сградата: изток – бул. “Демокрация“, запад – въ-
трешен двор, север – “Бурмедика“ ЕООД – гр. Бургас., 
юг – “Специализирана болница за активно лечение по 
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар Бур-
гас“ ЕООД, собственост на “ДКЦ ІІ-Бургас“ ЕООД – гр. 
Бургас. Горепосочените помещения, предмет на публич-
ния търг с тайно наддаване ще се ползват за извършва-
не на образна диагностика и в същите следва да бъдат 
монтирани скенер и ядрено-магнитен резонанс, произ-
ведени след 2012г. 

1. Начална тръжна цена: 
- Общо за Кабинети №120 и №121, ведно с част от 

коридор - месечна наемна цена, в размер на 1579 лева 
/хиляда петстотин седемдесет и девет  лева/, с включен 
ДДС.

2. Стъпка за наддаване:
- Общо за Кабинети №120 и №121, ведно с част от 

коридор, определена в размер на 5 /пет/ на сто от на-
чалната тръжна цена, а именно: 78,95 лева (седемдесет 
и осем лева и деветдесет и пет стотинки) с включен 
ДДС.

3. Изисквания към кандидатите: Физическо или юри-
дическо лице, регистрирано като търговец по българско-
то законодателство или по законодателството на държа-
ва членка на Европейския съюз; Да няма парични задъл-
жения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Да-
нъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с 
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е 
допуснато разсрочване или отсрочване на задължения-
та, както и задължения към Община Бургас; Да не е в 
производство по несъстоятелност или ликвидация; Кан-
дидатът да разполага с документ, доказващ, че притежа-
ва висше медицинско образование с придобита специ-

алност „Образна диагностика“ и стаж по същата специ-
алност минимум 5 /пет/ години, както и да има право да 
извършва дейности по предоставяне на медицински ус-
луги, свързани с образна диагностика при спазване раз-
поредбите на Наредба №27 от 30.06.2010г. за утвържда-
ване на медицински стандарт „Образна диагностика“ или 
нает специалист, който да отговаря на горепосочените 
условия; Кандидатът да разполага с документ, доказващ, 
че медицинската апаратура, предмет на публичния търг 
с тайно наддаване е собствена, наета или че същата ще 
е на негово разположение за срока на договора, както 
и че е произведена след 2012г.; Кандидатът да разпола-
га с наети специалисти, притежаващи удостоверения за 
извършване на дейности с източници на йонизиращо лъ-
чение в съответствие с изискванията на Закона за без-
опасно използване на ядрената енергия /ЗБИЯЕ/.

4. Критерии и метод за оценка на предложенията: 
„Най-висока предложена месечна наемна цена”  в 

лева, с включен ДДС
5. Документи, които задължително следва да се съ-

държат в офертата за участие в публичен търг с тай-
но наддаване:

5.1. Заявление за участие в тръжната процедура – по 
образец, изготвен от управителя на „ДКЦ ІІ  - Бургас” ЕО-
ОД;

5.2. Декларация за приемане условията на търга и 
всички клаузи на проекто-договора за наем - по обра-
зец изготвен от управителя на „ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД;

5.3. Оригинал на документи за внесен депозит за учас-
тие и за закупена тръжна документация;

5.4. Удостоверение за актуално правно състояние на 
кандидата, в оригинал или нотариално заверено копие, 
с дата на издаване не по-рано от един месец преди по-
даване на офертата. В случай, че кандидатът е вписан в 
търговския регистър, същият е достатъчно да  посочи ЕИК 
на кандидата. 

5.5.  Декларация (свободен текст), че кандидата няма 
задължения по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-оси-
гурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в си-
ла акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията.

Преди сключване на договора, обявеният за спе-
челил търга представя оригинал на документ, изда-
ден от съответните компетентни органи, за удостове-
ряване липсата на задължения по смисъла на чл.87, 
ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

5.6. Декларация (свободен текст), че кандидата няма 
задължения към Община Бургас, както и такива по неиз-
платени задължения по договори със същата. 

Преди сключване на договора, обявеният за спе-
челил търга представя оригинал на документ за лип-
сата на задължения към Община Бургас. 

5.7. Декларация от кандидата (свободен текст), че по-
дадената от същия оферта ще бъде със срок на валид-
ност от 90 (деветдесет) календарни дни от нейното де-
позиране. 

5.8. Декларация (свободен текст) за направен оглед 
на обекта, предмет на публичния търг с тайно наддава-
не.

5.9. Документ, доказващ, че кандидата притежава ви-
сше медицинско образование с придобита специалност 
„Образна диагностика“ и стаж по същата специалност 
минимум 5 /пет/ години, както и да има право да извърш-
ва дейности по предоставяне на медицински услуги, свър-
зани с образна диагностика при спазване разпоредбите 
на Наредба №27 от 30.06.2010г. за утвърждаване на ме-
дицински стандарт „Образна диагностика“ или нает спе-
циалист, който да отговаря на горепосочените условия. 
Представя се заверено копие на диплома, заверено ко-
пие на граждански или трудов договор, както и други до-
кументи по преценка на кандидата. 

5.10. Декларация от кандидата (свободен текст), че 
медицинската апаратура, предмет на публичния търг с 
тайно наддаване е собствена, наета или че същата ще е 
на негово разположение за срока на договора, както и 
че е произведена след 2012г.

Преди сключване на договора, обявеният за спе-
челил търга представя оригинал на документ за соб-
ственост, договор за наем или друг документ, доказ-
ващ че медицинската апаратура ще е на негово раз-
положение за целия срок на договора, както и че е 
произведена след 2012г. 

5.11. Списък на специалистите, които ще работят с 
медицинската апаратура, като за същите се представят 
заверени копия от дипломи, заверени копия на трудови 
книжки, заверени удостоверения за извършване на дей-
ности с източници на йонизиращо лъчение в съответ-
ствие с изискванията на Закона за безопасно използва-
не на ядрената енергия /ЗБИЯЕ/, както и други докумен-
ти по преценка на кандидата, доказващи че са изпълне-
ни разпоредбите на Наредба №27 от 30.06.2010г. за ут-
върждаване на медицински стандарт „Образна диагно-
стика“.

5.12. Наддавателно предложение, представляващо по-
сочване на началната тръжна цена и броя на стъпките, с 
които кандидатът предлага същата да бъде увеличена. /
посочената месечна наемна цена следва да бъде в лева, 
с включен ДДС/;   

Този документ следва да се постави в отделен за-
печатан непрозрачен плик, с надпис “НАДДАВАТЕЛ-
НО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, подписан и надписан от канди-
дата с посочване на имената му, както и обекта, за 
който кандидатства, 

5.13. Заверено пълномощно, когато предложението 
се подава от пълномощник.

Всички приложени в офертата копия на документи, за 
които не е посочен начин на заверка, трябва да бъдат 
подписани, съответно заверени с „Вярно с оригинала” 
от лицето, представляващо кандидата.

6. Търгът ще се проведе от комисия, в състав от пе-
тима души – председател и четирима членове, както 
следва: трима представители на „Диагностично-кон-

султативен център II – Бургас” ЕООД, единият от кои-
то правоспособен юрист, един представител на общи-
на Бургас и един общински съветник.

7. Депозитът за участие в тръжната процедура, е в 
размер на 4737 лева /четири хиляди седемстотин триде-
сет и седем лева/, с включен ДДС, платими по банков 
път по сметка на “Диагностично - консултативен център 
ІІ” ЕООД – гр. Бургас: ІBAN BG36 TTBB 9400 1508 0194 
53, BІC: TTBBBG22, “Експресбанк”, клон гр. Бургас.

8. Документацията за участие в тръжната процеду-
рата се закупува от счетоводството на „Диагностично-
консултативен център ІІ – Бургас” ЕООД /гр. Бургас, бул. 
“Демокрация” №94, ет.3, стая №316/, всеки работен ден,  
считано от датата на публикуване на заповедта за откри-
ване на публичния търг с тайно наддаване, от 14,00 до 
16.00 часа. Цената на документацията за участие в про-
цедурата е в размер на 30 /тридесет/ лева, с включен 
ДДС.

9. Офертите за участие в публичния търг с тайно над-
даване се подават от кандидатите в срок до 08.04.2020г. 
включително, считано от датата на публикуване в  поне 
един местен ежедневник, на съобщение за търга с 
минимално съдържание, включващо посочените в 
чл.61 от Наредба за реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общински имоти и вещи, 
данни в местен ежедневник. Съобщение със същото 
съдържание се поставя и на видно място в сградата на 
„ДКЦ ІІ“ ЕООД в 3-дневен срок от издаване на заповедта 
за откриване на публичния търг с тайно наддаване. В слу-
чай, че за горепосочения търг не са подадени заявления, 
срокът ще бъде удължен с 14 дни със нова заповед. В 
случай, че след удължаване на срока, няма подадено ни-
то едно заявление, управителят на „ДКЦ ІІ“ ЕООД, въз ос-
нова на доклад от председателя на тръжната комисия, 
със заповед насрочва повторен търг, с нова начална 
тръжна цена, намалена с 10% от първоначално обявена-
та, като се извършат и съответните корекции в тръжна-
та документация. При провеждане на повторен публичен 
търг, кандидатите подават нови заявления за участие, 
при спазване изискванията, посочени в заповедта за 
повторния търг.    

10. Оглед на обекта, предмет на търга може да бъде 
извършен всеки работен ден, считано от датата на пуб-
ликуване на съобщение за откриване на публичния търг, 
до изтичане на крайния срок за подаване на заявления-
та, от 10,00 до 11,00 часа, след представяне на доку-
мент за закупена тръжна документация.

11. Търгът ще се проведе на 09.04.2020г., а именно 
след изтичане на срока за подаване на заявления, от 
12,00 часа, в сградата на „Диагностично-консултативен 
център ІІ- Бургас” ЕООД – гр. Бургас, ул. „Демокрация” 
№94, ет.3, стая №310.

“ДКЦ ІІ – БУРГАС” ЕООД 
УПРАВИТЕЛ:
/д-р ИЛКА БАЕВА/

4 Играчите, които не 
са от Бургас, са се 
прибрали по родните 
си места
4 Според запознати 
официалното 
закриване на клуба е 
въпрос на време

Продължава 
изграждането на новата 

зала в Несебър
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06:00 - Мъже без мустаци тв филм/п/
07:00 - 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" 
12:35 - Референдум /п/
13:35 - Ничии документален филм /България, 
2006г./, режисьор Здравко Драгнев
14:10 - Малки истории
14:20 - Телепазарен прозорец
14:35 - Приключенията на Илайъс аним.
14:45 - Мъже без мустаци тв филм
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:15 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - Брифинг на Националния оперативен 
щаб пряко предаване
17:25 - Бразди /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:05 - Препрочитаме Вазов кампания на На-
роден театър "Иван Вазов" 
19:10 - Корпорация "Приключения" /16 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Бизнес.БГ
21:30 - В кадър
22:00 - Концерт на Томи Смит/саксофон/ и Биг 
бенда на БНР Джазфестивал "Jazzit 2017"
23:00 - По света и у нас
23:30 - Препрочитаме Вазов кампания на На-
роден театър "Иван Вазов"

06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-
мация, еп.20
06:30 - "Лице в лице" /п./
07:00 - "Тази сутрин" - информационно преда-
ване с водещ Антон Хекимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с водещи Десис-
лава Стоянова и Александър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна емисия
12:30 - "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13:30 - Премиера: "Обещание" - еп.40
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - с.7 еп.98
16:00 - "Спасители в планината" - с.7 еп.12
17:00 - bTV Новините
17:30 - "Лице в лице" - публицистично предава-
не с водещ Цветанка Ризова
18:00 - Премиера: "Свободен дух" - с.2 еп.17
19:00 - bTV Новините - централна емисия
20:00 - Премиера: "Завинаги" - с.2 еп.52
21:00 - "Смени жената" /п./ - семейно риалити
22:00 - "Шоуто на Николаос Цитиридис" - ве-
черно токшоу
23:00 - bTV Новините - късна емисия
23:30 - "Смъртоносно оръжие" - с.2 еп.16
00:30 - "Спасители в планината" /п./ - с.7 еп.12
01:30 - "Домашен арест" /п./ 
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Втори шанс" - еп.79
05:30 - "Домашен арест" /п./ 

06:20 - "Здравей, България" - сутрешен 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 пре-
даване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - теле-
визионна игра
19:00 - Новините на NOVA - централна емисия
20:00 - "Откраднат живот: Системата" (пре-
миера) - с. 9
21:00 - "Hell’s Kitchen България" - риали-
ти, нов с.
22:00 - "Шеф под прикритие" - риалити, нов с.

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

06:30 - Делници - с Николай Колев
10:00 - EuroTV Shop
10:30 - Кардиограма - с проф. Д-р Надка Бо-
яджиева
11:30 - Психологически портрет - с Рени Ана-
стасова
12:30 - EuroTV Shop
13:00 - Новини
13:15 - Заедно българи - с проф. Алексан-
дър Томов
14:15 - Refresh за здраве - със Силвия Ча-
лъкова
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
19:30 - Новини
20:00 - Честно казано - с Люба Кулезич

22:00 - България на живо - с Иво Божков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Refresh за здраве - със Силвия Ча-
лъкова
04:30 - Честно казано - с Люба Кулезич

06:00 - "От местопрестъплението: Маями" 
- с. 2 /п/
07:00 - "Юлиа и офицерът" - романтична драма 
с уч. на Хенриете Рихтер-Рьол, Давид Рот и др.
09:00 - "Дългото пътуване на любовта" - ро-
мантичен филм с уч. на Йохан Ърб, Ерин Котрел, 
Логан Бартоломю, Джон Севидж и др.
11:00 - "От местопрестъплението: Маями" - с. 2
12:00 - "Вълшебна Коледа" - романтичен филм 
с уч. на Джош Кели, Ники Уелън и др.
13:50 - "В кадър"
14:20 - "Приказка за вълшебната рибка" - се-
меен филм с уч. на Лекси Джованьоли и др. /п/
16:00 - "Беглец" - драма с уч. на Никълъс Кей-
дж, Сара Полсън, Питър Фонда и др.
17:45 - "Човекът, който познаваше безкрай-
ността" - драма с уч. на Дев Пател, Джеръми Ай-
рънс, Тоби Джоунс, Стивън Фрай и др.
20:00 - "От местопрестъплението" - с. 10
21:00 - "Голямата плячка" - екшън с уч. на Са-
мюъл Джаксън, Рей Стивънсън, Джим Броуд-
бент, Фелисити Хъфман, Тед Ливайн и др.
22:45 - "От местопрестъплението" - с. 10 /п/
23:45 - "Жив дявол" - крим.екшън с уч. на Ха-
рисън Форд, Брад Пит, Маргарет Колин и др. /п/

06:00 - Ски-алпийски дисциплини: Световна купа 
в Гармиш, спускане, мъже
07:00 - Колоездене: Обиколка на Испания 
2019, обзор
08:00 - Олимпийски игри: Атина 2004, обзор
09:00 - Олимпийски игри: "На пук на всичко"
09:30 - Колоездене: Париж - Ница, трети етап
10:30 - Ски-алпийски дисциплини: Световна купа 
в Венген, спускане, мъже
11:30 - Ски-алпийски дисциплини: Световна купа 
в Кицпюел, спускане, мъже
12:30 - Ски-алпийски дисциплини: Световна купа 
в Гармиш, спускане, мъже
13:30 - Олимпийски игри: Атина 2004, обзор
14:30 - Олимпийски игри: "На пук на всичко"
15:00 - Биатлон: Световна купа в Льо Гран Бор-
нан, масов старт, жени
15:30 - Биатлон: Световна купа в Оберхоф, ма-
сов старт, жени
16:00 - Биатлон: Световна купа в Поклюка, ма-
сов старт, жени
16:30 - Биатлон: Световно първенство в Антхолц, 
масов старт, жени
17:15 - Биатлон: Световна купа в Нове Место, ма-
сов старт, жени
18:00 - Колоездене: Обиколка на Андалусия
21:00 - Снукър: Открито първенство на Обедине-
ното кралство, финал

06:15 - "Агентите на ЩИТ" - с. 2 /п/
07:15 - "Женени с деца" - с. 11 /п/
07:45 - "Уокър - тексаският рейнджър" - с. 1 /п/
08:45 - "Касъл" - с. 7
10:00 - "Комисар Рекс" - с. 16 /п/
11:00 - "Хавай 5-0" - с. 4, 2 еп.а /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейнджър"- с. 1
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 - "Взривна вълна" - екшън с уч. на Том 
Сайзмор, Денис Хопър, Стивън Сегал, Джейми 
Пресли и др. /п/
19:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 2
20:00 - "Хавай 5-0" - с. 4, 2 еп.а
22:00 - "Пауър Рейнджърс" - приключенски ек-
шън с уч. на Елизабет Банкс, Брайън Кранс-
тън, Дакр Монгомъри, Наоми Скот, Луди Лин, 
Беки Джи и др.
00:30 - "Полицаите от Чикаго" - с. 4 /п/
01:30 - Еротичен телепазар
03:30 - "Професионална борба: "Първична си-
ла", 13 еп. /п/

СПРАВОЧНИК

сряда
Температура: 4/7°C
Облачно, кратък дъжд

Вероятност за валежи: 74%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 100%

четвъртък
Температура: 6/10°C
Предимно облачно

Вероятност за валежи: 26%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 88%
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Георги РУСИНОВ

Една от традиционните 
черти на българина е чув-
ството за хумор. Това из-
глежда е неизбежно и в 
тежки времена, каквито са 
в момента. В България от 
две седмици е въведено из-
вънредно положение заради 
пандемията в световен ма-
щаб от коронавируса. Една 

от първите мерки на прави-
телството и сформирания 
национален кризисен щаб 
бе да посъветва българите 
да си стоят вкъщи.

Генерал Венцислав Му-
тафчийски, който е шеф на 
кризисния щаб, повтаря поч-
ти всеки ден от телевизион-
ния екран как това трябва да 
се спазва. Тези му призиви и 
държанието му в отговори на 

журналистически въпроси, 
явно се харесаха на бълга-
рина. Генерал Мутафчийски 
моментално се превърна в 
любим Фейсбук герой. В така 
наречените мемета – сним-
ки, пресъздаващи комични 
сюжети, генералът е безспо-
рен фаворит през последни-
те две седмици. А темите на 
шегите са всякакви.

Почти никой не е подминат 
– от известни личности до 
обикновени ситуации. Моти-
вите са едни и същи. Някой 
задава въпрос, обикновено 
свързан с излизане, а гене-
ралът отговаря: „Да не изли-
за“. Пример: Веско Маринов 
пита: „Генерале, може ли да 
изляза?“, генералът отгова-
ря: „Не, потен си, ще насти-
неш. После ще кажеш, че 
имаш коронавирус“. 

От по-затегнатите мерки, 
в които ще ни трябват и слу-
жебни бележки за пътуване 
по работа до областните гра-
дове, се родиха и други сме-
шки. Мъж пита: „Мога ли да 
отида до любовницата си?“, 
генералът отговаря: „Само 
със служебна бележка от 
жена ти“.

Често осмивани са и бъл-
гарските футболисти. Врата-
рят Ники Михайлов напри-
мер предизвика огромен 
интерес в мрежата. В една 
от шегаджийските снимки 
той казва: „Генерале, боли 
ме главата. Дали не хванах 
вируса?“. „Не вярвам, Ники. 
Ти и една топка не можеш да 
хванеш, та камо ли вирус“, 
безпардонен е генералът.

Манията по Мутафчийски 
е наистина невиждана и 
дори надскочи родните ни 
звезди и ситуации и забърка 
и други сюжети – мускетари-
те, които могат да излизат 
само по един, „Междузвезд-
ни войни“ и други също се 
радват на огромни реакции 
от потребителите в социал-
ната мрежа. 

Генералът невинаги е лош 
и поощрява правилни мер-
ки в някои от шегите с него. 
Така например на картинка 
с известния македонски пе-
вец Володя Стоянов, който 
пее „Назад, назад, моме Ка-
лино“, Мутафчийски привет-
ства това с „Правилно“. 

Едно е сигурно. За раз-
лика от последното тако-
ва избухване във Фейсбук 
на родния гений, което бе 

насочено срещу военния 
министър Красимир Кара-
качанов и колажите с тор-
бичката „Билла“ и където се 
наблюдаваше злорадство 
по негов адрес, то при гене-
рала впечатление прави, че 
продуктите на родните шего-
бийци са по-скоро наистина 
за забавление и не таят лоши 
чувства към него.

Самият той заяви пред 
„Нова ТВ“ преди дни, че за 
кратко време е станал много 
популярен. Той сподели, че 
славата го дразни и допъл-
ни, че много се забавлява на 
футболните колажи с него в 
социалните мрежи.

„Дразни ме тази слава, 
защото не съм я искал. 
Тежи ми тази слава и не 

съм доволен, но ако мога 
да помогна, ще го направя. 
Колажите с футболисти са 
ми най-забавни, защото аз 
не гледам футбол. На един 
колаж един известен фут-
болист казва: „Сега какво 

ще правя като не мога да 
играя футбол“, а аз му каз-
вам: „Ами ти пък кога си 
могъл да играеш“. Хванат е 
от автора моят стил. Много 
се забавлявам с тях“, обяс-
ни генералът.

Cy
 an

M
a g

en
 ta

Ye
l lo

w
Bl

ac
k

ЧфБулевард16 25-26 МАРТ 2020

в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Мрежата е заливана постоянно от нови и нови смешки с него

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

Коронавирусът роди нов Фейсбук герой – 
забраняващият излизане ген. Мутафчийски
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