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Няма нов регистриран  

случай на заразен

COVID-19

Ина ПЕТРОВА 

Работници са били при-
тискани от шефовете си 
да излизат в неплатен 
отпуск заради паника-
та около коронавируса. 
Сигналът за това е по-
лучен в централата на 
КТ „Подкрепа“ в Бургас, 
съобщи председателят 
на местната  организа-
ция Иван Костадинов. 
Служителите са били 
заплашвани, че ако от-
кажат, ще бъдат осво-
бодени.

Проблемът, обясни 
синдикалистът, е в това, 
че хората имали платен 
отпуск, от който непра-

вомерно били лишава-
ни. „Не трябва нито да 
излизат в неплатен от-
пуск, нито да напускат. 
В неплатен отпуск може 
да се излезе само със 
съгласието на работни-
ка, а не защото работо-
дателят има такова жела-
ние. При напускане слу-
жителят има едни права 
и обезщетения в Бюрото 
по труда, а при съкраще-
ние – съвсем други и за 
по-дълъг период“, поясни 
Костадинов. Той апели-
ра при подобни пробле-
ми, работниците да сиг-
нализират в синдикати-
те или в Инспекцията по 
труда.
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48 хиляди педагози 
работят от дистанция 
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Дона МИТЕВА

Над 48 хиляди учители и възпи-
татели работят от дистанция със 
своите ученици в цялата Бургаска 
област. Около 400 са техните ко-
леги, които са на терен. По-голя-
мата част от тях са поели ролята 
на медиаторите и сами разнасят 
подготвените на хартиен носител 
задачи по различните предмети 
до учениците, които нямат как да 
се включат в е-обучението. Това 
информира инж. Виолета Илиева, 
началник на Регионалното упра-
вление на образованието.

Започва преподаването и на 
нови знания, защото до момента 
се правеха обобщения и се зат-
върждаваше вече взет материал. 
Много внимателно ще се пристъ-
пи към преподаването на новите 
знания сред първолаците и техни-
те по-големи братя и сестри до 

четвърти клас. 
„Родители се интересуват – пи-

шат ли се оценки при това дис-
танционно обучение. На този етап 
подчертавам, че учителите си во-
дят бележки за участието на все-
ки ученик в е-среда, но не се пи-
шат оценки”, обясни инж. Илие-
ва.

Системата продължава да се 
усъвършенства, както и всичко, 
което е свързано с нея. 

По наблюдения на педагозите, 
едни от проблемите са чисто от 
практична гледна точка – наличи-
ето на един лаптоп или един ком-
пютър в семейството, а двама 
ученици. Или пък обратното - два-
ма учители с едно устройство у 
дома. „Всеки случай е различен и 
се търси индивидуален начин на 
решаването му. В семействата с 
две и повече деца си правят на-
пример график, кой кога да полз-

ва устройството”, обясни  
инж. Илиева, допълвайки, че от 
управлението, а и самите учители 
са отворени към всякакви пред-
ложения и идеи, с които да се по-

добрява работата от дистанция.
Няма да има нулева година, 

успокои просветният министър 
Красимир Вълчев. На този етап 
се знае, че дистанционното обу-

чение ще продължи до 13 ап-
рил.

Вероятно датите на матурите 
ще бъдат променени. Ситуацията 
е най-трудна с учениците в 12-и 
клас, заради кандидатстването 
им във висши учебни заведения. 
„В момента обменяме информа-
ция с министрите на образовани-
ето на другите страни. Всички са 
предпазливи да вземат такова 
решение (б.а. - за отлагане на да-
тите за матури), тъй като това из-
исква и съгласуване с висшите 
училища. Убеден съм, че те също 
ще отложат приема“, заяви Въл-
чев от национален ефир. Относно 
баловете министърът обясни, че 
не се занимават те с утвърждава-
не на графика, тъй като училища-
та решават.

„Много вероятно е да има отла-
гане на баловете. Предполагам, 
че всички се настройваме за един 
изместен график през тази ка-
лендарна година“, допълни Въл-
чев.

„Черноморски фар“

Вътрешно отделение на МБАЛ 
- Карнобат ще осигури 25 места 
за пациенти с леки и средно 
тежки случаи със съмнения за 
наличие на коронавирус.

Според инструкциите на На-
ционалния кризисен щаб и РЗИ 
местните болници трябва да 
имат готовност и да предвидят 
по-сериозна грипна вълна.

МБАЛ - Карнобат трябва да 
осигури общо 40 места за лече-
ние на болни от Карнобатска и 
Сунгурларска община.

Ето защо, за да бъдат покрити 
стандартите и обособена изис-
кваната леглова база, от Общи-
на Карнобат започват спешен 
ремонт на старото Родилно от-
деление.  Там ще бъдат разпо-
ложени допълнителните 15 лег-
ла.

Според управителя на болни-
цата д-р Колибаров предим-
ството на старото отделение е 
това, че то е напълно изолирано 
от останалите.

На заседанието на Кризисния 
щаб кметът Георги Димитров 
обяви, че нужните работници и 

материали за реновирането на 
неизползваното от години отде-
ление ще бъдат осигурени без-
възмездно от местната строи-
телна фирма „Партньори - А.Т“ 
ЕООД, с управител Тодор Ата-
насов. В ремонта ще се включат 
и работници от общинското 
предприятие.

Отсега се създава необходи-
мата организация за набавяне 
на легла, постелъчен инвентар, 
консумативи, бойлери за бани-
те, за които също ще се разчита 
на дарители.

 „В момента нямаме нужда от 

всички тези места, но това не 
означава, че не се подготвяме 
за ситуация, в която те ще ни 
потрябват. Ремонтните бригади 
обещаха да работят денонощно 
и до 30 март ще имаме първите 
оборудвани 25 места, а до края 
на следващата седмица, и оста-
налите 15 места в старото Ро-
дилно отделение“ – коментира 
кметът Георги Димитров, който 
благодари от сърце на карно-
батлии и жителите на общината 
за многобройните прояви на 
обединение и взаимопомощ в 
трудния момент.
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Ина ПЕТрОВА

Паниката около корона-
вируса предизвика драс-
тичен скок на обслужва-
ните граждани в Домаш-
ния социален патронаж в 
Бургас. Само за седмица 
подадените нови заявки 
са над 100, съобщиха от 
там. Освен пенсионери и 
хора с увреждания, в мо-
мента там предоставят 
храна и на лица, поставе-
ни под карантина, съобщи 
управителят на социално-
то звено Валентина Стан-
кова. По последни данни 
общият брой на граждани-
те, които патронажът об-
служва е около 1000. 

„В първите дни преди да 
им се осигури зареждане 
от магазините, от спеш-
ния телефон ние предос-
тавяме храна и за хората 
под карантина, като от-
делно сме поели и бед-
стващите грузинци, които 
са настанени в общинска 
база“, заяви Станкова. 
Заради извънредното по-
ложение около корона ин-

фекцията, в момента но-
вите потребители се при-
емат при облекчени усло-
вия. Не се изискват бе-
лежки от здравните заве-
дения, като договорите 
влизат в сила веднага. Да-
ден е два месеца грати-
сен период, в който кан-
дидатстващите да предос-
тавят нужните документи. 
Желаещите могат да зая-
вят услугата на телефон 
056 82 34 63, където соци-
алните работници ще ги 
насочат как да се запи-
шат. Социалната услуга 
се заплаща на база про-
цент от пенсията. Срещу 
това те ще получават хра-
на по домовете, която 
включва супа, основно 
ястие и хляб. Хората не 
бива да се притесняват - 
заради извънредното по-
ложение са приети допъл-
нителни мерки за хигие-
на. 

„Това, което направи-
хме, е да въведем индиви-
дуални опаковки. Досега 
ползвахме канчета, но 
предвид засилените мер-

ки за безопасност, вече 
раздаваме храната в ин-
дивидуални опаковки“, 
информира Станкова. Въ-
веждането им по принцип 
оскъпява услугата, но по-
ради това, че към момен-
та те се предоставят от 
спонсори, това не се кал-
кулира в крайната цена за 
потребителите. Дарения 
има както на опаковки, 
така и на храна, казаха 
още от Патронажа.  

Служителите, които раз-
насят храната, задължи-
телно са с маски и пред-
пазни очила. Същото се 
отнася и за медицинските 
лица, рехабилитаторите, 
психолозите и домашните 
помощници, на които съ-
що се налага да контакту-
ват с възрастните хора. 

Потребителите получа-
ват своята храна за събо-
та в петъчния ден. Заради 
извънредното положение 
обаче, ако има заявка на 
горещия телефон се дос-
тавят пакетирани проду-
кти и през уикенда.  

Валентина Станкова 

Драстичен скок на  

Ремонт ще превърне старото Родилно 
отделение в Карнобат в място за 

пациенти със съмнение за COVID-19
Светлин СВЕТЛЕВ

Концесионният договор за добив 
на строителни материали - трахити и 
трахитови туфи, от находище „Каята” 
ще бъде прекратен по взаимно съ-
гласие на страните. Това реши Ми-
нистерският съвет на вчерашното си 
заседание, одобрявайки искането на 
концесионера.

Находище „Каята” се намира на те-
риторията на община Камено, област 
Бургас, между двете села Винарско и 

Вратица. През декември 2010 година 
за него е сключен концесионен дого-
вор с „Трансстрой холдинг" АД, град 
Бургас. През 2013 година с решение 
на Министерския съвет правата и за-
дълженията по предоставената кон-
цесия са прехвърлени на „Хидроми-
нерал" ООД, град София. През 2019 
година фирмата на концесионера е 
преименувана от „Хидроминерал" 
ООД на „Ейч Би Минералс" ООД.

Концесионерът мотивира искането 
си за прекратяване на концесионния 

договор с невъз-
можността да осъ-
ществява добивна 
дейност. Причината 
за това е отменено 
по съдебен ред по-
ложително реше-
ние по оценка на 
въздействието вър-
ху околната среда 
на инвестиционно-
то предложение.

Срещу концесия-
та възроптаха с 
протести и жители-
те на двете села, 
като се притесня-
ваха, че ще изгубят 
водата си.

Спират концесията за пясък от 
„Каята“ до Винарско и Вратица

48 хиляди педагози работят от дистанция в областта

Около 1000 души обслужва в момента звеното

Променят датите на матурите
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увери, че въпреки преви-
шения капацитет, във 
връзка с увеличените за-
явки, Домашният социа-

лен патронаж в Бургас ще 
продължи да приема нови 
желаещи.  „Имаме ресурс 
да се справим и няма да 

връщаме граждани“, до-
пълни тя. 

В повечето общини от 
региона също отчитат по-

вишение на желаещите да 
получават храна от мест-
ните социални звена. При 
тях също постъпват заяв-

ки от хора под карантина, 
както и от самотни пенси-
онери или трудноподвиж-
ни хора. 

Ина ПЕТрОВА 

Работници са били при-
тискани от шефовете си 
да излизат в неплатен 
отпуск заради паниката 
около коронавируса. 
Сигналът за това е полу-
чен в централата на КТ 
„Подкрепа“ в Бургас, съ-
общи председателят на 
местната  организация 
Иван Костадинов. Слу-
жителите са били за-
плашвани, че ако отка-
жат, ще бъдат освободе-
ни. 

Проблемът, обясни 
синдикалистът, е в това, 
че хората имали платен 
отпуск, от който непра-
вомерно били лишавани. 
„Не трябва нито да изли-
зат в неплатен отпуск, 
нито да напускат. В не-
платен отпуск може да 
се излезе само със съ-

гласието на работника, а 
не защото работодате-
лят има такова желание. 
При напускане служите-
лят има едни права и 
обезщетения в Бюрото 
по труда, а при съкраще-
ние – съвсем други и за 
по-дълъг период“, поясни 
Костадинов. Той апели-
ра при подобни пробле-
ми, работниците да сиг-
нализират в синдикатите 
или в Инспекцията по 
труда. 

В синдиката са се оп-
лакали и работници на 
друга фирма, които ра-
ботели в рискова среда - 
без лични предпазни 
средства. Костадинов 
отказа на назове името 
на предприятието, уточ-
нявайки само, че става 
въпрос за голяма компа-
ния. Причината е, че слу-
жителите се страхували 

от негативни послед-
ствия за тях. На тях били 
дадени съвети и указа-
ния как да действат и 
към кои институции да се 
обърнат за съдействие.

Синдикалисти комен-
тират и предложените 
мерки за компенсиране 
загубите на бизнеса. 
Според тях държавата 
ще поема 60% от запла-
тата на работниците, а 
останалите 40 на сто – 
фирмата, но при положе-
ние, че фирмата работи. 

Все още няма инфор-
мация за това колко фир-
ми в Бургас и региона са 
затворили или пък са 
пуснали част от служите-
лите си да работят дис-
танционно. Самите син-
дикални организации в 
Бургас са на режим на 
работа онлайн, без да 
посещават офисите си.  

Таксата на то
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обслужваните в Социален патронаж крИМИ

Горя 
постройка 
на плажа в 
Созопол

Постройка е изгоряла на 
плажа в Созопол, съобщи-
ха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Инцидентът е 
станал на плаж „Хармани”, 
зад заведение „Хелп”, сто-
панисвано от 40-годишен 
созополчанин. Огънят е 
потушен от един противо-
пожарен автомобил и 
двама огнеборци. При 
извършения оглед е уста-
новено обгоряло електри-
ческо табло, намиращо се в 
близост до малкия  помо-
щен дървен бар към основ-
ната постройка на бийч 
бара. Вероятна причина за 
пожара е техническа неиз-
правност в електрическото 
табло. От инцидента са 
нанесени минимални мате-
риални щети.

Спипаха 
айтозлия с 
трева

Айтозлия е задържан 
заради притежание на 
марихуана. Това съобщиха 
от пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. В 
района на Жп гарата в 
Айтос полицейски служи-
тели са извършили провер-
ка на 21-годишния мла-
деж, като в него са намери-
ли и иззели плик, с около 
25 грама канабис. 
Айтозлията е задържан за 
срок от 24 часа. Работата 
по случая продължава от 
служители на Районно 
управление – Айтос.

Познайник 
на полицията 
бе задържан 
за кражби

Криминално проявен 
бургазлия е задържан 
заради извършена кражба. 
Това съобщиха от пресцен-
търа на Областна дирекция 
на МВР-Бургас. Установено 
е, че 21-годишният младеж 
е отмъкнал множество 
метални компоненти (спи-
рателни кранове, арматур-
ни пръти, изрезки и др), от 
новостроящ се търговски 
обект, разположен на бур-
гаската улица „Чаталджа”. 
Задържаният е направил 
пълни самопризнания. От 
допълнителните действия 
на служителите от Първо 
Районно управление – 
Бургас е установено, че 
21-годишният бургазлия е 
извършител на кражбата 
на мобилен телефон, соб-
ственост на 41-годишен 
негов съгражданин, осъ-
ществена в района на кръс-
товището на бургаските 
улици „Чаталджа” и 
„Хилендар”. Работата по 
случаите продължава от 
служители на Първо 
Районно управление – 
Бургас.

„Черноморски фар“

Вчера към 14 часа в Бур-
гас нямаше нов регистри-
ран случай на заразен с 
коронавирус. Лекарите оп-
ределят състоянието на на-
станените четирима паци-
енти в Инфекциозно отде-
ление на УМБАЛ - Бургас 
като стабилно. Те остават 
в болницата.

Във вчерашното заседа-
ние на Кризисния щаб се 
включиха д-р Антон Григо-
ров - началник на отделе-
нието по анестезиология и 

интензивно лечение в  
УМБАЛ, и собственикът на 
лаборатории „Лина" д-р 
Васил Костадинов.

Д-р Григоров информира 
Кризисния щаб за готов-
ността на медицинския 
екип за реакция при бъде-
ща кризисна ситуация, лег-
ловата база, наличната ме-
дицинска апаратура. Той 
представи и приетия в бол-
ницата алгоритъм при кри-
за, който включва отделя-
нето на сектори в реани-
мацията за пациенти с ко-
ронавирус и отцепването 

на т.нар. „зона за чиста 
реанимация", както и въз-
можността за координира-
не с останалите реанима-
ционни екипи от болниците 
в града. Ще се търсят до-
пълнителни възможности 
за закупуването на още 
апарати за обдишване, мо-
нитори, дефузери и моби-
лен рентген.

С д-р Васил Костадинов 
бяха обсъдени възможност-
ите за циклично осигурява-
не на pcr-тестове в Бургас. 

На всяко заседание ще се 
канят медици и специалисти 

извън общинския кризисен 
щаб. Участие вече взеха д-р 
Веселин Джендов, както и 
представители на многопро-
филните болници и здравни 
заведения в града.

От понеделник Хирургич-
но отделение към болница 
„Бургасмед" започва да 

работи на 17-ия ден след 
наложената карантина. 
Последният контакт на за-
разения лекар с персона-
ла на болницата е бил на 
13 март. Извършена е двой-
на дезинфекция, пробите 
на всички карантинирани 
там са отрицателни.

Няма нов регистриран 
случай на заразен

От вчера съвместните екипи на Община Бургас и 
доброволци включиха в маршрутите за доставка по 
домовете още една категория хора в затруднено по-
ложение. Така топъл обяд вече получават и над 20 
бивши военнослужещи, сред които пенсионери и по-
страдали при изпълнение на професионалните си за-
дължения наши съграждани.

Притискат работници да 
излизат в неплатен отпуск

Бургаска фирма вчера достави първата партида за-
щитни облекла, които започна да шие от няколко дни 
за бургаските болници.  Доставени са на УМБАЛ - 
Бургас



Дона МИТЕВА

Тя е наследничка на един 
от най-старите фотографи 
на Бургас. От близо 10 го-
дини живее в Манчестър, 
Великобритания. Наташа, дъ-
щерята на Иван Гочев, е про-
бивна и прекрасна жена, коя-
то знае как да постига целите 
си. Преди години тя мина пъ-
тят Камино, награда или ду-
ховно изпитание – въпрос на 
гледна точка. Сега преминава 
като всички из цяла Европа, а 
и цял свят, през изпитанието, 
наречено коронавирус. 

Преди дни бе върната от 
работодателката си, за да си 
стои у дома. „При нас мер-
ките изведнъж много се за-
тегнаха, както бяха либерал-
ни”, разказва Наташа, докато 
чете всички съобщения, свър-
зани с рестрикциите, които ид-
ват на телефона й и в пощата 
и на лаптопа.

Бургазлийката, за която фо-
тографията е семейна профе-
сия, показва снимки, на които 
улиците на Манчестър са праз-
ни. „Това е необичайно за на-
шия квартал. Кръстовището 

в далечината винаги е много 
оживено”, разказва.

Наташа живее с внука си, 
който учи в колеж. „Първите 
сигнали за по-сериозни мер-
ки тук дойдоха когато раз-
пуснаха училищата и колежи-
те”, обяснява тя  и си призна-
ва, че в този момент на изпи-

тание се радва, че до нея е 
момчето. 

Всъщност в Манчестър жи-
вее и сестра й. Но сега зара-
ди „короната” не се виждат, 
въпреки че са в един квар-
тал. Чуват се по няколко пъти 
на ден. „Чуваме се и с татко 
всеки ден, дори и по няколко 

пъти. Той не вярва, че всичко 
онова, за което говорят по те-
левизията, е вярно. Дори се 
ядосва, че прекъсват люби-
мите му сериали, за да се по-
явяват „някакви си там докто-
ри, дето все лоши работи гово-
рят”. Мисля, че така е по-добре 
за него. Сигурно това, че се 
съмнява в истинността на за-
плахата му дава възможност 
да се справя със сложната 
ситуация”, разказва Наташа. 
Иначе за продукти и за наг-
леждане на 82-годишния фо-
тограф се грижат младите, ко-
ито са си в Бургас.

В тези моменти на изпита-
ние, Наташа признава, че би 
искала да си е у дома – край 
Черно море – в Бургас. Дори 
отива и по-далече, наясно е, 
че всички последствия за раз-
личните държави далеч няма 
да свършат с овладяването на 
заразата. „Знам, че ако тряб-
ва да се прибера към Бургас 
и България, със сигурност ще 
бъде завинаги”, дава си смет-
ка морското момиче. Но на 
този етап се съобразява с 
действителността – такава ка-
квато е във Великобритания. 

Спазва изискванията и мер-
ките, които стават все повече 
и повече. Знае, че ако пътува 
до България, като се прибе-
ре, най-малко три седмици ще 
бъде под карантина. Не пла-
нира пътуване. „Някъде про-
четох, не знам доколко това е 
вярно и дали е казано от дър-
жавните мъже, или интерпре-
тация, но се говори, че за да 
се изкорени напълно болес-
тта, трябва повече от годи-
на време на строга каранти-
на между държавите”, споде-
ля Наташа.

Впечатлението й  от магази-
ните, е, че част от стоките в ня-
кои вериги изчезват, в други се 
появяват. В автобуса, с който 
е пътувала от работа до вкъщи 
е била единствен пътник. Това 
я навежда на мисълта, че и ан-
гличаните вече са достатъчно 
уплашени и спазват мерките 
за сигурност.

„Направи ми впечатление, 
че в едната верига магазини 
нямаше част от предпочитани-
те марки хляб. Имаше малот-
райни печива, които се про-
извеждат в магазина. Имаше 
струпани палети - мислех, че 

зареждат стока, но се оказа, 
че намаляват цените на сто-
ките, които са по рафтовете - 
тези, на които срокът на год-
ност скоро ще изтече или е 
изтекъл. Тук обичайно такива 
стоки с изтекъл срок директ-
но ги бракуват. По рафтовете 
няма тоалетна хартия, миещи 
и антибактериални препара-
ти. Наложиха и време за въз-
растното население, във ве-
ригата „Сенсбърис”, обобща-
ва Наташа. 

Въпреки рестрикциите, тя 
е оптимист, ситуацията не я 
притеснява. „Дошло е време 
да променим съзнанието си. 
Най-важното е всички да сме 
добри и към себеподобния, и 
към животните, и към расте-
нията, и към цялата природа. 
Като цяло прави ми добро впе-
чатление, че все повече хора 
се обръщат духовно и се само-
осъзнават като част от цялото 
– Бог. Всички сме едно цяло”, 
убедена е Наташа и знае, че 
няма нищо случайно.

Изпитанията трябва да се 
преодоляват, и то с общи уси-
лия,  търпимост и любов, мно-
го любов.
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Имах билет за прибиране, но  
Георги РУСИНОВ

Бургазлийката Мариана Русенова 
живее от  седем години във 
Великобритания. Започнала е работа 
като детегледачка, след това е рабо-
тила в няколко социални домове. Към 
днешна дата тя се грижи за възрастна 
британка. Живеят в един от богаташ-
ките и затворени квартали на Лондон, 
но истерията от заразата с корона-
вирус не ги подминава. Ексклузивно 
пред „Черноморски фар“ Мариана раз-
каза какво е положението в момента 
на Острова.

„Тепърва от няколко дни започна-
ха да говорят усилено за проблемите 
със заразата. Промени се становище-
то на правителството. Всяка телевизия, 
всяка радиостанция, на всеки час пър-
вите им новини са за коронавируса. 
Обявяват се бройките на заболелите, 
починалите. Задължително се споме-
нават болниците, в които се извършва 
лечението на заразените хора. Преди 
няколко дни обявиха кампания за на-

биране на доброволци. Интересното 
е, че за 15 часа са се регистрирали 
150 000 доброволци. Снощи (б.а. сря-
да вечерта) казаха вече, че са 250 000 
души, включително и малки деца, кои-
то разнасят на съседите си храна, мля-
ко, вестници“, обясни тя.

В квартала, в който бургазлийката 

живее, са раздавани листов-
ки от доброволци. В тях общо 
взето пише, че хора предла-
гат помощта си за пазарува-
не, доставки и т.н. като за цел-
та оставят името си и телефо-
нен номер.

Мариана пояснява, че мерки-
те в Англия все още имат пре-
поръчителен характер. За нико-
го не е тайна, че островитяните 
закъсняха малко с взимането на 

инициатива по отношение борбата с ко-
ронавируса. Първоначално те, както и 
други държави, заложиха на метода за 
„стадния имунитет“. Според него, ако 
70% от населението преболедува зара-
зата, то ще се изгради естествен имуни-
тет срещу нея. Проблемът е, че корона-
вирусът поразява най-вече възрастни и 
това означаваше доста смъртни случаи 
от приемането на тази тактика.

Затова Борис Джонсън обърна пала-
чинката и предприе мерки, подобни на 

Дона МИТЕВА

Тя е 35-годишна бургазлийка, избра-
ла пътя на работа в чужбина. Вече вто-
ра година е в Лондон, Англия, устро-
ена и работеща. Не желае да се казва 
името й, с мотива, че не е нито един-
ствената, нито прави нещо изключи-
телно, че да става медийна звезда. 
Подчертава само, че напусна работно 
място тук, в Бургас, за да си намери 
ново – в Лондон. 

Приема пандемията с оптимизма и 
критичността на млад човек. Като фи-
нансист, сравнява двете държави. И е 
на мнение, че в момента на пандемия в 

България мерките са много по-адекват-
ни. „С особено внимание следя какво 
се случва в Бургас и виждам усилията 
на всички. Искрено се възхищавам на 
организираността и адекватността на 
управляващите”, казва момичето.

В Лондон все още например е разре-
шено да се спортува в парковете. 

От два дни е забранено на всички 
служители от тяхната фирма да се дви-
жат с градски транспорт. „Аз лично жи-
вея близо до мястото, където работя и 
вървя пеша, но колегите ми се групират 
и се придвижват с автомобили. Честно 
казано, аз не виждам голяма логика 
в това пет човека да се натоварят в 

един автомобил и да прекарат повече 
от час в това тясно пространство, но 
щом така е разпоредено – спазва се”, 
разказва бургазлийката.

Тя работи във фирма, която дистри-
бутира хранителни стоки, затова няма 
как да  бъде затворена. „Получаваме 
стоки от цял свят и ги дистрибутираме. 
Особено големи са доставките от сре-
диземноморските страни. Всички вли-
заме в складовете с маски и ръкавици. 
Същото важи и за шофьорите, които до-
карват стоките”, обяснява момичето. 
Естествено, там също се спазват мер-
ките за дезинфекция, както у нас.

Наложен е лимит за ходенето по 

магазините – само един човек от се-
мейство, веднъж дневно трябва да 
пазари.

Самата бургазлийка за себе си е ка-
тегорична – избягва всякакви контакти, 
ако не са наложителни. Спазва всички 
предписания – дори непрекъснато слу-
ша и тези, които се дават у нас, защо-
то е убедена, че българската реакция в 
критичната ситуация е по-адекватна.

Що се отнася до магазинните липси, 
в Англия те са далеч по- големи от тези 
у нас. Като пример българката казва, 
че все още не са регулирани достав-
ките на сапун и всякакви миещи пре-
парати, особено сапуни.

Магазините - празни, чака се по 
две седмици за онлайн доставки

Такива листовки раздават добровол-
ци в Лондон

Дошло е време да променим съзнанието си

В България мерките са много по-адекватни, твърди нашенка 

Наташа Гочева, 
от Манчестър:

Наташа се вози сама в автобуса

Улиците в Манчестър са необичайно празни
Празни рафтове в част от магазините за хранителни 

стоки На рафтовете зареждат изпечен в магазина хляб
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Георги РУСИНОВ

42-годишният Любомир 
Демирев от Бургас е един 
от милионите наши сънарод-
ници, тръгнали по широкия 
свят да дирят по-добра съд-
ба. Положението със зараза-
та от коронавирус го заварва в 
Германия, където работи вече 
трета година. Той се занима-
ва с вътрешно строителство и 
по-специално мебелиране на 
апартаменти. Продължава да 
работи с колегите си с взети 
мерки за сигурност. Фирмата 
им е осигурила защитни сред-
ства – като маски, ръкавици и 
дезинфектанти.

„В Германия някои от мер-
ките, които са взети по отно-
шение на коронавируса, ка-
саят излизане и събиране на 
публични места, в хранителни-
те магазини се влиза по един 
или двама най-много, спазва 
се дистанция. Германия е дър-
жава с доста сериозен поли-
цейски контрол и ако има на-
рушения на мерките, то вед-
нага се глобяват нарушители-
те“, разказа пред наш репор-
тер Любо.

Засега той е спокоен, че в 
Берлин положението не е тол-
кова сериозно, но към холанд-
ската граница има две голе-
ми огнища на заразата с ко-
ронавирус.

„Всеки град в Германия е с 
различни правила, но там мер-
ките са доста по-сериозни – 
вечерен час, определени ча-
сове за пазаруване. Тук при 
нас, в Берлин, е сходно като 
в България – възрастните па-
заруват от 8:30 часа до 10:30 
часа, ресторантите не рабо-
тят, правят само доставки, в 
останалите хранителни мага-
зини се влиза по 1-2-ма, деца-
та нямат право да са без ро-
дителски контрол навън. Взети 
са все пак предпазни мерки. 
Всякакъв вид транспорт вър-

ви, в автобусите нямаш право 
да купуваш билет от шофьора, 
спазва се дистанция от 1 ме-
тър между пътниците. В гру-
па навън могат да се движат 
най-много двама и на разсто-
яние от 2 метра помежду си. 
Всякакви по-големи групи са 
забранени и има по 200 евро 
глоба на човек за нарушава-
нето на заповедта“, поясня-
ва бургазлията и добавя, че и 
при тях се предвижда голяма 
глоба и затвор за нарушаване 
на карантината.

Според него обаче герман-
ците спазват стриктно заръки-
те на правителството.

„Те са общо взето културни 
и страхливи хора и са пред-
пазливи. Даже ни се е случ-
вало с колегата, когато се 

разминем с германци и нару-
шат дистанцията от два ме-
тра, да се стряскат и отска-
чат, почват да ни гледат като 
чумави“, разказва през смях 
Любомир.

Истерията с презапасява-
нето и купуването на тоалет-
на хартия явно се е превърна-
ла в световен феномен. Дори 
и дисциплинираните герман-
ци са щурмували като на блиц-
крийг магазините, става ясно 
от разговора ни със съграж-
данина ни.

„Тук в магазините се слу-
чи същата истерия с презапа-
сяването и купуването на то-
алетна хартия, както и у нас 
и други страни. Явно това е 
някакъв световен феномен. 
Дезинфектантните и консерви-
те бяха следващите, които се 
изкупиха. От предната седми-
ца досега масово се изпразва-
ха магазините – всичко, което 
е трайно се купуваше в про-
мишлени количества. Затова 
държавата реагира и въведе 

правилото за разстоянието, 
както и лимит на определени 
стоки. Не можеш да си купиш 
примерно повече от 2 бутилки 
олио, един пакет тоалетна хар-
тия и други. Неизлизането по 
улиците също. Немците това го 
спазват абсолютно стриктно“, 
уточнява той.

Тъй като Берлин все пак е 
столица и има много нацио-
налности, живеещи и работе-
щи тук, Любо разказва, че не 
всеки спазва мерките за си-
гурност от тях. Повечето оба-
че знаели какви са законите 
и наказанията и можело да 
се каже, че 80% от берлин-
чани спазват стриктно пра-
вилата.

„Меркел всеки ден излиза 
пред телевизиите и казва как-
во е положението. Взеха се ка-
тегорични решения за процеса 
на работа. Може да се работи, 
но трябва да се спазват мер-
ките за сигурност. Навсякъде, 
където може да има събира-
не на повече от двама души, 
се затварят обектите – рес-
торанти, фризьорски сало-
ни и други. Това даже се слу-
чи още преди да го реши пра-
вителството. Германците дис-
циплинирано посрещат коро-
навируса. Има предупредител-
ни табели на всеки обект да се 
спазва дистанция и да влизат 
по един или двама. Аптеките 
също работят, но за разлика 
от България, има защитни пре-
гради между фармацевтите и 
клиентите“, заявява той.

Дори и в Германия обаче 
има липса на защитни сред-
ства, казва бургазлията. 

„Не може да се каже, че е 
на 100% липсата, но се усе-
ща. След презапасяването и 
в аптеките въведоха рестри-
кции за лимит за купуване на 
определени стоки – маски, де-
зинфектанти и т.н. Освен това 
цяла Европа е блокирана по-
ради затваряне на границите 
и доставките стават много по-
бавно“, посочва още той.

Докато Любомир е в 
Германия, семейството му 

посреща трудностите от епи-
демията с коронавируса в 
Бургас. 

„Нормално е семейството 
ми в Бургас да се притеснява, 
но аз говоря със съпругата си, 
обяснявам й каква е ситуаци-
ята и по-добре, че в момента 
съм в Германия, отколкото в 
България. У нас не съм сигурен 
дали щях да имам работа и да 
изпадна в безизходица. Тук, в 
Германия, ако се наложи да те 
освободят от работа, държа-
вата отпуска огромни помо-
щи. Така ако за 2-3 месеца не 
ти се наложи да работиш, ще 
получаваш 60% от заплатата 
си“, успокоява се той.

Докато у нас положение-
то не е много розово, смята 
бургазлията – 80% от част-
ните фирми не могат да пла-
щат на работниците си в мо-
мента.

„Приказват се много рабо-
ти у нас, но най-важното – как 
хората ще изкарат тази криза, 
не се обсъжда. Голям процент 
от нас са със заеми, наеми и 
ти всеки месец трябва да пла-
щаш“, обяснява той.

В тази връзка според него 
е нормално семейството му 
да се притеснява, докато е 
в страна, където случаите на 
заразени с опасната болест 
са много.

„На 42 години съм и ако не 
спазвам това, което се казва, 
за да може по-бързо да отшу-
ми тази епидемия, то значи 
съм безотговорен. Друго мно-
го важно нещо в Германия е, 
че две седмици преди да вля-
зат тези мерки, болниците се 
подготвяха, увеличаваха се 
леглата, отделенията се стя-
гаха за предстоящата зараза. 
145 бяха починалите днес (б.а. 
- сряда вечерта), но 3200 чове-
ка бяха излекувани, предния 
ден излекуваните бяха само 
480. Това е огромна разлика 
за един ден и говори, че пра-
вителството и хората правят 
всичко възможно да се спра-
вят със заразата“, завършва 
Любомир.

тези в останалите страни. 
„Никой не говори с нази-

дателен тон, никой не маха с 
пръст. Борис Джонсън се явя-
ва на екрана. Нямат щабове 
и генерали като у нас. Лично 
той си излиза, казва каквото 
има да се казва. Миналата сед-
мица говори финансовият ми-
нистър, за да каже какви мер-
ки ще предприеме, за да ус-
покои населението, че никой 

няма да бъде изгонен от квар-
тирата си за неплатени наеми, 
никой няма да бъде даден на 
съдия-изпълнител, за това че 
не е погасил навреме вноска-
та си, че никой няма да остане 
без вода и ток. За всичко ще 
има отсрочки. Нищо не се оп-
рощава, всичко се отлага във 
времето“, обяснява бургазлий-
ката в Лондон.

Според Мариана целта е на-

селението да се успокои, ни-
кой да не изпада в паника и 
истерия и да не настръхват 
от мерките, взети от прави-
телството.

„Англичаните пък го при-
емат с доверие и доброжела-
ние. Тук има повече случаи от 
България, но аз ще ви кажа мо-
ето мнение. Оказа се наисти-
на, че коронавирусът е вирус 
на лошата лична хигиена. А тук 
има много рискови квартали, 
изключително голям е процен-
тът и на хората от другите кон-
тиненти, които са без никаква 
лична хигиена. Едва минала-
та седмица спряха децата от 
училище. Сега вече призова-
ват възрастните да си оста-
нат у дома. Който иска, може 
да излиза навън, но трябва 
да се спазва дистанция“, раз-
казва тя.

Иначе феноменът с втурва-
нето по магазини и презапася-
ването се е случил и в Англия. 
Мариана всяка седмица изли-
за веднъж на пазар, за да на-
пазари на възрастната дама, 
за която се грижи.

„Последно бях миналата 
седмица на пазар. В 7:30 часа 
отварят магазините, а тя е 
клиентка на една от най-скъ-
пите хранителни вериги във 
Великобритания. В 7:40 часа 
отидох в магазина, а той вече 
беше празен, нямаше хляб, ня-
маше нищо. Това за мен гово-
ри, че страхът е повсеместен, 
независимо от социалния ста-
тут. И то страх не толкова от 
заразата, колкото от глада. В 

следващия магазин, в който 
отидох пък, масово излизаха 
с тоалетна хартия и кухнен-
ски ролки. Не можах да разбе-
ра защо го правят. Бях видяла, 
че преди това и в България се 
случи това. В момента магази-
ните също са празни. Много от 
населението е преминало на 
онлайн пазаруване с достав-
ки. С тази уговорка обаче, че 
тъй като всички часове и дати 
са заети, то поръчката ти се 
обслужва чак след 2 седмици. 
Та ако искаш да си поръчаш, 
трябва да си търпелив“, пояс-
нява Мариана.

Съгражданката ни е има-
ла билет за прибиране от 
Острова в родния Бургас на 
16 март. Уточнила била отпус-
ката си със семейството й още 
в края на януари, за да може 
да дойде и да прекара три сед-
мици с родителите си и прия-
телите си.

„Може би на 1 или 2 март 
беше, семейството ми мно-
го любезно ме помоли да от-
ложа пътуването си. И аз по-
неже вече бях видяла какъв е 
хаосът в България, помислих 
си, че може да стане така, че 
да се прибера в Бургас, а да 
не мога да се върна на рабо-
та. И затова реших да си ос-
тана в Англия. Моите родите-
ли с благодарност и облекче-
ние приеха, че няма да се из-
лагам на риск тук заради тях. 
Аз също смятам, че е правил-
но да не рискувам да се виж-
даме“, тъжно обяснява тя.

Тези дни станахме свидете-

ли на много грозно отношение 
от страна на бургазлии по ад-
рес на техни съграждани, за-
върнали се именно от Англия. 
45 души бяха сочени едва ли не 
като чумави, че са решили точ-
но в този момент да се завър-
нат. Мариана също следи в со-
циалните мрежи процеса. 

„Опитвам се да си предста-
вя как моите приятели биха 
реагирали, ако аз трябваше 
да дойда и щеше да ми е мъч-
но, ако ме осъждат, че съм си 
дошла. Силно се надявам, че 
тези хора, които сега се за-
връщат в Бургас, нямат наис-
тина много сериозни причи-
ни, защото би било драма да 
трябва да се грижат за болни, 
да са останали без работа и 

т.н.“, споделя през сълзи бур-
газлийката.

В същото време обаче и тя е 
на мнение, че ако нямат причи-
на да се прибират, то постъп-
ката им е неблагоразумна и 
е било по-добре да направят 
като нея и да останат.

„Подозирам, че това са 
хора, които като мен са си ку-
пили предварително билета и 
са решили да не им изгорят би-
летите. Ако е така обаче е на-
пълно неразумно да се приби-
раш и да рискуваш своя и жи-
вота на другите. Ако трябва 
да обобщя – не одобрявам ре-
акцията на бургазлии спрямо 
тях, но не одобрявам и безот-
говорно поведение“, завърш-
ва Мариана.
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се отказах, за да предпазя родителите си

Любомир от Бургас е спокоен, че  
ще помага на семейството си от Германия
Немците посрещат дисциплинирано 
битката със заразата

Улиците дори и на затворения квартал са пусти, само 
от време на време велосипедисти се виждат по тях

Мариана Русенова от 7 години живее и работи на 
Острова
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Дона МИТЕВА

Даниела Великова е наша 
сънародничка, която живее 
от  години в Антверпен, Бел-
гия. За ситуацията в сърцето 
на Европа казва: „Към днеш-
на дата – 26 март, в Белгия за-
разените с коронавирус, по-
стъпили за болнично лече-
ние, са близо 5000 човека. За 
сравнение: на 14 март са би-
ли 97 души. Смъртните случаи 
са 172, като само един е от 
възрастова граница под 40 го-
дини и трима от интервал 40-
60 години. Излекуваните са 
410. Но картината е много ди-
намична. Цифрите са само 
моментна снимка от случва-
щото се.

Правителството помоли 
белгийските граждани да на-
пускат домовете си само при 
належаща нужда - за зареж-
дане с храна и медикаменти 
или по работа, ако се налага 
да работят”.  

Както у нас, така и в Ант-
верпен, при пазаруване и пъ-
туване се спазва отстояние 
от 2 метра между хората. 

В градския транспорт има 
поставени  схеми на кои се-
далки може да се сяда, за да 
се спази условието за отсто-
яние. В големите супермарке-
ти се допускат  само по 20 чо-
века наведнъж. Разбира се, и 
там  дезинфектантите на ал-
кохолна основа и тоалетната 
хартия са изчерпани напъл-
но. Картофите, брашното и 
оризът - също. Ръкавици има 
достатъчно. Маски в Белгия 
носят само болните.

„Кафенета и ресторанти са 
затворени. Концерти и об-
ществени мероприятия се от-
лагат. Забранено е да се съ-

бират много хора на едно 
място дори в домашни усло-
вия. Даже децата не могат да 
посещават родителите си, 
ако живеят в отделни домове. 
Напоследък в интернет често 
се появяват клипчета на се-
ренади на семейства, които 
поздравяват майките си за 
рождени дни с песни под бал-
коните им”, рисува картината 
на ограниченията в Антвер-
пен  Даниела. Там все още е 
позволено да се посещават 
паркове, ако се спазва пред-
писаното безопасно отстоян-
ие. Хора, които живеят в об-
що домакинство, могат да се 
разхождат и пътуват заедно.

За придвижване до работ-
ните места, за онези, които 

не си стоят у дома, има улес-
нения. „Някои фирми, които 
продължават да работят, пре-
доставят допълнителни авто-
мобили за служителите си, 
които са пътували по двама в 
кола, сега пътуват в отделни 
автомобили”. На работа хо-
дят медицински работници, 
полицаи, шофьори, банкери, 
чистачи на боклук, пощальо-
ни и магазинери. За остана-
лите браншове е наложена 
принудителна безработица, 
която ще бъде обезщетена на 
70% от правителството. „Без-
работните ще получат също 
така добавки за храна по 5 
евро на ден и 200 евро за 
сметките за ток, вода и газ. 
Едноличните търговци, ако не 

работят, също имат право на 
еднократна месечна помощ в 
размер на 1300-1700 евро, в 
зависимост от това дали имат 
или не деца и семейства”, 
разказва за държавната по-
литика на белгийците Дани-
ела.

По нейни наблюдения бел-
гийците спазват стриктно 
ограниченията, наложени от 
карантината. Всяка вечер в 
20 часа с ръкопляскане под-
крепят всички, които работят 
за овладяване на критичното 
положение. „Като вид благо-
дарност и солидарност, ня-
кои хора оставят пред домо-
вете си почерпки за поща-
льоните и чистачите на бок-
лук”, дава пример и за друг 
жест за благодарност бъл-
гарката.

От понеделник са затворе-
ни летищата и на някои на-
земни граници (най-вече с 
Нидерландия), има КПП-та. 
„Белгийците обичат да паза-
руват от холандците по-евти-
ни и качествени хранителни 
стоки. Холандците пък зареж-
дат евтин бензин в Белгия. 
Сега този стоков обмен е за-
бранен”, обяснява Даниела. 

Тя дава и друг любопитен 
пример: „В град  Baarle-Hertog 
магазинът „Земант“ е само 
една трета отворен. Магази-
нът се намира на холандско-
белгийската граница и бел-
гийската част е затворена. 
Така че можете да купувате 
само продукти, които се про-
дават в холандската част на 
магазина. В Холандия/Нидер-
ландия се провежда различ-
на политика около вируса на 
короната, а магазините могат 
да останат отворени.

Петър Йорданов: Във Франция  
можем да излизаме навън за час на ден

Михаил КОЛЕВ

Петър Йорданов е на 30 го-
дини, родом от Бургас. От 2009 
година живее и работи във 
Франция, като е част от Френ-
ския чуждестранен легион, къ-
дето работи и до днес. В мо-
мента се е устроил в град Кас-
телнодари, на 60 км от Тулуза. 

По негови думи, ситуацията 
във Франция около коронави-
руса може да се раздели на 
две: половината от местните 
хора са паникьосани, докато 
останала част се опитва да 
води стария си начин на жи-
вот, спазвайки наложените от 
френската държава ограниче-
ния.

„Ограничени сме да излиза-
ме по един път на ден в про-
дължение на 1 час, без право-
то да се групираме. И ако 
трябва да се излиза за спорт, 
нямаме право да се отдалеча-
ваме на повече от един кило-
метър от жилището ни. От мое 
лично наблюдение има хора, 
които спазват ограниченията, 

но за съжаление също така 
има и такива, които просто си 
плащат глобите в размер на  
135 евро”, казва Йорданов, 
който съвсем естествено за 
един боец казва, че не изпит-
ва страх от вируса.

Той не е съгласен с думите 
на президента Еманюел Ма-
крон, който обяви, че Франция 
е във война с пандемията.

„Ако Макрон е във война с 
коронавируса, който от нача-

лото на годината е убил 20 000 
човека (в световен мащаб), би 
трябвало да е във война срещу 
сезонния грип (113 000 жертви 
в световен мащаб), онкологич-
ните заболявания (близо  
2 000 000 жертви в световен 
мащаб), алкохола (близо 600 
000 в световен мащаб), абор-
тирането (близо 10 000 000 уби-
ти неродени деца в световен 
мащаб) и прочее. За мене вой-
на няма”, категоричен е бур-

газлията.
Според него това, което 

България може да взаимства 
от Франция в създалата се об-
становка, то е държавата да 
подпомогне малкия бизнес, 
тъй като французите се опит-
ват да защитят по всякакъв 
начин най-засегнатите иконо-
мически от тази криза, докато 
според Петър в България това 
не е така.

За разлика от много наши 
сънародници зад граница, ко-
ито след обявяването на пан-
демията се прибраха у нас, 30-
годишният бургазлия е оста-
нал във Франция, тъй като ра-
ботата му е държавна и няма 
как да я напусне заради страх 
от COVID-19. 

„Също така, защото имам 
заплата, срещу която трябва 
да се работи. Можех да се 
прибера в България и да се 
направя на ударен, че не мога 
да се върна във Франция, за-
ради анулирани полети и в съ-
щото време  да продължавам 
да си взимам заплатата, но не 
го считам за коректно това 
действие”.

Въпреки че не си е в Бълга-
рия, Петър постоянно следи 
какво се случва в родината. 
По негови наблюденията мер-
ките у нас и във Франция му 
се виждат сходни, но той оста-
ва с впечатлението, че като че 
ли българите подхождат една 
идея по-лежерно към тях.

Белгийците оставят почерпка пред 
вратите за онези, които работят
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Зад границАБургазлии

Хората са разделени на две: паникьосани и 
такива, които се опитват да водят стария си 
начин на живот, спазвайки ограниченията

Тулуза

Даниела Великова живее в Белгия от седем го-
дини

Половината магазин е затворен

Има такива градове, където границата между 
Белгия и Нидерландия минава дори през къщите



Интервю на  
Светлин СВЕТЛЕВ

- Доц. Димитров, изслед-
ванията на специалистите 
доказват, че повече от по-
ловината жертви на коро-
навируса са със сърдечни 
заболявания, много от кои-
то не са били лекувани дос-
татъчно добре или въобще. 
Как ще коментирате тези 
факти? 

- Както вече потвърди Све-
товната здравна организация, 
мерките на колегите в Китай 
бяха адекватни и дадоха резул-
тат. Именно там професор Бин 
анализира, че 50% от смъртни-
те случаи са при пациенти с не-
лекувана адекватно хиперто-
нична болест. Връзката е ло-
гична и е резултат от влоше-
ната хемодинамика. 

- Какво се случва при не-
адекватно лекувана хипер-
тонична болест?

- Нелекуваната хипертония 
води до сърдечна недостатъч-
ност като хипертрофия на ми-
окарда (сърдечения мускул - 
б. р.), понижена способност 
на сърцето да изтласква нор-
мален обем кръв и други. Но 
по-важното е, че когато па-
циентът е по-възрастен и е с 
влошена сърдечна функция 
на база високо кръвно, само-
то сърце декомпенсира. На-
сложената белодробна инфек-

ция, било обикновен вирус, или 
в настоящата ситуация – коро-
навирус, силно влошава бело-
дробната вентилация и оксиге-
нация на кръвта (насищането с 
кислород - б.р.). Това е критич-
на за организма ситуация, за-
щото сърцето е в капан от две 
страни – невъзможност да пре-
одолее бариерата на повише-
но съпротивление от високото 
кръвно налягане и невъзмож-
ност за адекватна белодробна 
функция на база вирусна ин-
фекция. Затова съветът ми е 
категоричен: сърдечно-съдо-
вите пациенти да търсят адек-
ватна кардиологична помощ и 
корекция на терапията.

- Има ли доказателства 
защо този вирус атакува 
точно белите дробове и сър-
дечно-съдовата система? 

- Доказателствата са без-
спорни. Установени са in vivo 
рентгенови данни за двустран-
на бронхопневмония, за жа-
лост и патоанатомично също се 
потвърждава, а и с хистологич-
ни препарати, за масивна бело-
дробна инфекция. Сърдечно-съ-
довата система не е засегната 
директно, разбира се, но рабо-
ти с влошен белодробен статус 
и тук ключът е в превенцията 
на усложненията. Какво имам 
предвид: за да може органи-
змът да преодолее вирусната 
инфекция, дори с лекота, е не-
обходимо да се лекуват адек-
ватно и превантивно повише-
ното кръвно налягане, сърдеч-
ната недостатъчност и исхемич-
ната болест на сърцето.

- Кои точно заболявания 
са рискови и защо? 

- Както вече споменах, това 

са основно хипертонична бо-
лест, сърдечна недостатъчност 
и исхемична болест на сърце-
то. Другите хронични заболя-
вания като диабета също мо-
гат да имат цялостен негати-
вен принос към отслабването 
на имунната система. 

- Какви препоръки може 
да дадете на хората, страда-
щи от заболявания на сър-
дечно-съдовата система?

- Преди броени дни Българ-
ският кардиологичен институт 
разпространи съобщение до 
българските пациенти и лека-
ри. В условията на тежка ви-
русна ситуация и световна 
пандемия, неконтролираната 
хипертония причинява реди-
ца необратими усложнения. 
Те могат да доведат до мно-
го сериозни животозастра-
шаващи състояния, особено 
при заразяване. Нека всич-
ки диагностицирани с хипер-
тония сърдечно-съдови паци-
енти да се обърнат към свои-
те кардиолози или поне пър-
воначално към семейните ле-
кари и да актуализират своя-
та терапия. Това включва оп-
ределянето на адекватни кон-
центрации/дози на антихипер-
тензивни лекарства с рецепта, 
за да се постигне добър кон-
трол на хипертонията. Или на-
кратко: спешен консулт с коле-
гите кардиолози, корекция на 
терапията с нови медикаменти 

или увеличаване на дозите за 
достигане на контрол. При ус-
ложнения, болниците ни в Пле-
вен, Велико Търново, Шумен, 
Варна, Ямбол и УМБАЛ „Сър-
це и Мозък” в Бургас са готови 
да приемат в режим на спеш-
ност 24/7 всички насочени от 
специалистите кардиолози или 
спешните центрове пациен-
ти, показани за активно лече-
ние. Лекарите и медицински-
те сестри в болниците на БКИ 
са много подготвени и квали-
фицирани в сърдечно-съдово-
то животоспасяване, специал-
но са инструктирани, спокойни 
и организирани, за да прием-
ат множеството спешни паци-
енти със сърдечно-съдови за-
болявания и да провеждат ви-
сокотехнологично и ефективно 
лечение с необходимото ниво 
на сигурност и грижа за здра-
вето на гражданите. 

- Все повече пада грани-
цата на заплашените от ин-
фаркти в България. Каква е 
причината за това?

- Причините са комплексни, 
а именно стрес, диабет, тю-
тюнопушене, високо кръвно, 
наднормено тегло и наслед-
ственост. 

- Има ли политика на здра-
веопазването по отноше-
ние на сърдечно-съдови-
те заболявания? Говоря за 
превенция, профилактика, 
следоперативна рехабили-
тация? 

- За политиката е по-адек-
ватно да попитате политиците, 
а именно министъра на здра-
веопазването. В болниците на 
БКИ се диагностицират и леку-
ват една четвърт от пациенти-

те в страната. И само за еди-
надесет години, заедно с всич-
ки колеги, успяхме да намалим 
смъртността на територията 
на България, да подобрим ка-
чеството и удължим живота на 
пациентите с цели две години 
– по статистика на Световна-
та банка. Моето убедено мне-
ние е, че трябва да се инвес-
тират много повече средства 
в системата, защото нашите 
пациенти получават високо-
технологично медицинско ле-
чение, на европейско и све-
товно ниво, от много квалифи-
цирани лекари, по български 
цени! Скромното, неадекват-
но заплащане създава непрео-
долими дисбаланси в система-
та, която така остава без мла-
ди лекари и мотивирани про-
фесионалисти – поражда се ог-
ромно напрежение. Именно в 
тази криза специално бих оку-
ражил министъра да осигури 
много повече пари за здрав-
ната система и да повиши це-
ните на всички, особено живо-
тоспасяващите клинични пъте-
ки по Здравна каса. Мога да Ви 
дам актуални добри примери 
за финансиране – Европейска-
та комисия обяви, че отпуска 
37 милиарда евро във фонд за 
справяне с кризата, президен-
тът Тръмп одобри отпускането 
на 8.3 милиарда долара за бор-
ба с коронавируса – само за 
тестване – отделно Конгресът 
гласува мултимилиарден за-
кон, а МВФ (Кристалина Геор-
гиева го обяви) – учредяване-
то на фонд от 50 милиарда до-
лара, от който всяка държава 
членка може да се възползва 
експресно. 

- Практиката показва, че 
българите ходят на лекар в 
последния момент и разчи-
тат на чудеса. Кой е отгово-
рен за културата на здраво-
словния живот и защо? 

- Искрено вярвам, че българ-
ските лекари са отлични спе-
циалисти, но отговорността 
за здравето е лична отговор-
ност на всеки един от нас. Ва-
жно е човек да се информира 
и обръща внимание на здраве-
то си, защото това е проява на 
грижа както за себе си, така и 
за близките си и обществото, 
а когато човек е предупреден 
и информиран, той е подгот-
вен. Не отлагайте посещения-
та при лекар за последния мо-
мент. Всички знаят, че колкото 
по-рано едно заболяване е ди-
агностицирано и лекувано до-
бре, то качеството и продължи-
телността на живота са по-до-
бри. А процесът винаги е дву-
странен. В здравната система 
няма врагове, няма сини и чер-
вени, всички сме заедно, за да 
победим болестта: и пациенти, 
и лекари, и сестри, и санитари, 
и фармацевти, и политици.

- Каква друга профилак-
тика можете да препоръча-
те на хората със сърдечни 
проблеми?

- Имаме достатъчно центро-
ве за доболнична помощ, кои-
то обхващат пациентите в гра-
довете София, Плевен, Варна, 
МБАЛ „Сърце и Мозък” в Бур-
гас, Велико Търново, Ямбол и 
Стара Загора. Те са организи-
рани така, че да подобрят дос-
тъпа на населението до качест-
вена медицинска помощ, бър-
зо и точно да диагностицират 
проблема, да приложат навре-

менно лечение или да насочат 
към болничен специалист.

- Какви са основните раз-
лики в подхода към здрав-
ната политика тук и на За-
пад?

- Основната разлика е, че 
българските пациенти получа-
ват европейско и световно ка-
чество на лечение по българ-
ски цени – между 6 и 10 пъти 
по-ниски. Да, цените на бъл-
гарските пътеки са между и 
6 и 10 пъти по-ниски от цени-
те за абсолютно същото лече-
ние, предоставено в Герма-
ния, Швейцария, САЩ и други 
западни страни. Ние, специ-
ално, предоставяме на наши-
те пациенти високотехнологич-
на медицина, каквато получа-
ват пациентите в Централна и 
Западна Европа, разбира се, 
състраданието и сърдечното 
отношение на нашите лекари, 
медицински сестри, лаборан-
ти, фармацевти, администра-
тори, шофьори и охрана е ви-
соко и всекидневно оценено 
от удовлетворените пациенти. 
Фактът, че в БКИ се лекуват 
25% от населението на Бълга-
рия е доказателство за добра-
та ни работа. Ние продължава-
ме да търсим начини за подо-
бряване на дейността си, на 
базата на обратната връзка от 
пациентите. Особено ценни са 
анонимните анкети, провежда-
ни ежедневно, ежеседмично и 
ежемесечно, които показват и 
измерват удовлетворението на 
всички наши пациенти. 

- Само за няколко месеца 
стотици пациенти премина-
ха през МБАЛ  „Сърце и Мо-
зък” в Бургас, с какво новата 

кардиологична болница до-
принесе за по-доброто здра-
ве и превенция на пациенти-
те в риск? 

- Новата болница „Сърце и 
Мозък” в Бургас може да се 
сравни с най-големите евро-
пейски центрове като универ-
ситетската болница в Цюрих, 
болница „Шарите“ в Берлин, 
AKХ във Виена и това, съче-
тано с мултифункционални ау-
дитории за онлайн обмяна на 
опит между БКИ и наши колеги-
експерти от цяла Европа, елек-
тронните системи за бърз дос-
тъп до информация и досиета 
на всеки пациент ще ни даде 
още повече възможности. Дъл-
госрочно доброто партньор-
ство със световно призната-
та „Кливланд клиник“ в САЩ и 
техните представителни струк-
тури извън Америка допринася 
за постоянното ни научно раз-
витие и надграждане на меди-
цинския ни опит и знания. Ние 
вярваме, че по този начин по-
стигаме световно ниво на пре-
доставяните медицински услу-
ги не само в областта на карди-
ологията и кардиохирургията, 
но и в съдовата хирургия, не-
врологията и неврохирургията, 
както и за в бъдеще в персона-
лизираната медицина.

- Как подбирате лекарите 
във Вашата клиника, на как-
ви принципи държите?

- Подборът на лекарите се 
преценява от комисия, в ко-
ято има както хабилитирани 
лица от БКИ и чужбина, воде-

щи специалисти в съответната 
област, така и лекари от други 
специалности. Главната цел е 
да дадем път на младите, мо-
жещите и знаещите лекари, ко-
ито да останат в България, а 
не да чергарстват по Европа. 
БКИ има специална грижа да 
изпрати на специализация във 
водещ световен център всеки 
свой лекар, който иска да спе-
циализира и докаже квалифи-
кация. Стремежът за прилага-
не на иновации, усъвършенст-
ването и съчетанието на рабо-
тата в болницата и научна дей-
ност е допълнително условие, 
което ние изискваме и адмири-
раме. Затова привличаме из-
вестни, световноизвестни спе-
циалисти, които ръководят, на-
блюдават и контролират рабо-
тата и цялостния научен, лече-
бен и изследователски напре-
дък в болниците и центрове-
те на БКИ. Обръщаме особе-
но внимание на продължава-
щото обучение и непрестан-
ното повишаване на квалифи-
кацията, като на шест месеца 
правим преоценка на научна-
та дейност – публикации, мо-
нографии, програми в универ-
ситета, лекции, конгреси и из-
числяваме личния импакт фак-
тор. Подобна програма прила-
гаме и за оценка на медицин-
ските сестри. Затова болници-
те и центровете на БКИ са при-
влекателно място за усъвър-
шенстване и национален при-
тегателен център за всички, ко-
ито търсят модерно развитие. 
Имаме отлична социална поли-
тика и заслужено заплащане 
по количеството и качеството 
на квалифицирания труд. 
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Събеседник

COVID-19 е много опасен за всички хора  
с високо кръвно и сърдечно-съдови заболявания 

Доц. д-р Николай Димитров е началник на Кли-
никата по кардиология и инвазивна кардиология 
на МБАЛ „Сърце и Мозък“ - град Бургас. Завършва 
Медицинския университет в София през 1990 го-
дина и заминава за двугодишно обучение в САЩ. 
Специализацията си по „Инвазивна кардиология“ 
прави в Швейцария. След завръщането си в Бъл-
гария започва като асистент в УМБАЛ „Света Ека-
терина“ и достига до ниво на медицински дирек-
тор. Оглавявал е още Правителствена и Нацио-
налната кардиологична болница. Защитил е спе-
циалност по „Вътрешни болести“, „Кардиология“ 
и „Инвазивна кардиология“. С патент е в областта 
на инвазивната кардиология, в сътрудничество с 
Медицински университет в Кьолн.

Доц. д-р Николай Димитров, 
МБАЛ „Сърце и Мозък”: 



Георги РУСИНОВ

Най-зловещо е поло-
жението с епидемията 
от коронавирус в Ита-
лия. Хиляди се разболя-
ват всеки ден, а стотици 
умират. В гнездото на 
заразата в Ломбардия 
наш репортер се свърза 
с бургазлийката Таня 
Стоянова. Тя се намира 
на 40 километра от Ми-
лано в градчето Варесе. 
Работи в заведение на 
международното лети-
ще. В момента обаче тя 
е една от милионите, ко-
ито си стоят вкъщи зара-
ди масовата карантина 
в страната на виното и 
музиката.

Таня е оптимистична, 
че последните четири 
дни страшните цифри 
показват спад и е обна-
деждена, че Италия ще 
пребори заразата.

„Още не е много до-
бре. Изглежда, че ситуа-
цията малко започва да 
се подобрява. Хората 
обаче продължават да 
се разболяват всеки 
ден. Наскоро бяхме стиг-
нали до 5000 човека да 
се заразяват с корона-
вируса. Вчера обаче 
(б.а. - в сряда) бяха 3600 
и продължават да спа-
дат“, обясни тя.

Бургазлийката призна-
ва, че лично тя гледа 
много да не се притесня-
ва, но впечатление й 
прави, че това вече е 
масово на Апенините.

„От това стоене вкъщи 
най-вече започват да се 
побъркват. От последна-
та седмица на февруари 
всички сме по домовете 
си. Не можем да излиза-
ме никъде. Само до ма-
газина и аптеката, и то 
само с декларация, ина-

че не можеш да излез-
еш. Има полиция по ули-
ците, която чака и ако 
излезеш без бележка, те 
глобяват. Проверяват ти 
дори и декларацията да-
ли не си излъгал нещо“, 
казва Таня.

Финансово поне се 
справя, тъй като и тя ка-
то всички по домовете 
си, била пусната в пла-
тен отпуск от държавата. 
Работят само жизнено-
важни фабрики, всичко 
друго било затворено. 
Именно в една от тези 
фабрики всеки ден ходи 
на работа съпругът й.

„Той работи в такава, 

в която произвеждат ме-
дицински принадлеж-
ности, което в момента 
е крайно необходимо. 
Притеснявам се, че из-
лиза всеки ден. Той сла-
га маска и ръкавици, но 
е много опасно. Казват, 

че е като нормална на-
стинка, но май е по-се-
риозно. Не минава за 
1-2 седмици. Има хора 
по 6 седмици лежат в 
болница при по-сериоз-
ните случаи, не могат да 
дишат“, обяснява при-
теснена бургазлийката. 

Тя се успокоява, че 
при тях във Варесе по-
чинали няма. В близките 
градчета и села обаче 
било страшно. В Лом-
бардия са най-много по-
чиналите. Положението 
е апокалитпично по ду-
мите й.

„Вчера (б.а. в сряда) в 
цяла Италия бяха около 
700 и няколко човека. 
Всичко е затворено, по-
гребения не се правят, 
църквата е затворена. 
Хората ги горят, креми-
рат ги. Няма място и в 
гробищата, пълни са. 
Страшно е, не знам кога 
ще излезем от това по-
ложение“, притеснена 
споделя Таня.

Бургазлийката призна-
ва, че е мислила вари-
ант, когато положението 
започнало да става 
страшно, да се прибере 
в Бургас. Сестра й дори 
я умолявала.

„Докато се реша оба-
че, всичко беше затво-
рено, вкараха ни по до-
мовете. Не знам дали 
щяха да ми дадат и с де-
цата да се прибера. Те 
са италиански гражда-
ни. Раждани са тук. Мно-
го е трудна ситуацията. 
Трябва да стоя вкъщи и 
да чакам, няма начин“, 
пояснява жената.

Притеснителното е, че 
вече няма място и в бол-
ниците. Пълни са до-
край. Италия е прибе-
гнала до създаването на 
полеви болници. Използ-
ват се хотели, спортни 
зали и общо взето всич-
ко, което може да се 
ползва.

„Само и само да стоят 
хората там – по-малко 
сериозни случаи. Всич-
ко, което може да се 
ползва като леглова ба-
за е заето“, уточнява Та-
ня.

Тя е разтревожена, че 
заразата плъзва към 
Южна Италия, която за 
разлика от Северна е 
доста по-слабо индус-
триална и по-фермерски 
насочена. Там нямат та-
кива добри условия, как-
то на север, смята бур-
газлийката.

Всички виждаме кли-
пчета във Фейсбук, в ко-
ито италианците масово 
пеят и свирят по тераси-
те си в условията на ка-
рантина.

„Не мога да си го обяс-
ня това – хората умират 
всеки ден със стотици, 
те пеят и свирят“, малко 
ядосано и учудено за-
вършва тя.
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КризатАВ епицентъра на

ПОКАНА
За ОС на СНЦ „СК КУДО КЛУБ-ПОМОРИЕ”

УС на сдружение „СК КУДО КЛУБ - ПОМОРИЕ”, гр.Поморие, общ.
Поморие, обл.Бургас, ул. АХЕЛОЙ No 5, с ЕИК:205923709, свиква 
ОС НА СДУЖЕНИЕТО, което ще се проведе на 04.04.2020г., в гр.
Поморие, ул.„Солна” 15, ет.2, в залата на Медицински пансионат, 
в 20,30 часа, при следния дневен ред:

1. Промени в устава на клуба;
2. Други.

Председател на УС: Деница Дечева

ОБЯВА
Бургас Хляб МК ООД обявява 

за: Преработка на одобрен про-
ект за обект:  КЛ НН и ТКМ от 
БКТП-нов в УПИ ХХVІ-14, кв.4 
по ПУР на м.Хайлъка, ПИ 
07079.2.3489 гр.Бургас до същ. 
и ново ГРТ в хлебозавод „Бур-
гас Хляб” с местонахождение 
УПИ ХХVІІ-16, кв.4 по ПУР на 
м.Хайлъка, ПИ 07079.2.2532.2 
гр.Бургас
Телефон: 0894 670865

Няма място по  
гробищата, горят загиналите

Бургазлийка в Ломбардия: 

4 „Хората умират със стотици, 
италианците пеят и свирят по 
терасите, не мога да ги разбера“, 
казва Таня Стоянова

4 Съпругът й произвежда защитни 
средства срещу коронавируса

Животът в малкото северно градче Варесе е 
спрял напълно



Дона МИТЕВА

Преживяваме тежки 
времена. Пандемията 
„СOVID-19“  ни променя 
бавно, но сигурно. Едва 
ли някой би изказал по-
различно мнение от това 
на проф. Маруся Любче-
ва, една от двете бурга-
ски евродепутатки. Тя бе 
член на Европарламента 
два пъти: 2007– 2009 годи-
на и  2013 – 2014 година.

„Не бяхме подготвени. 
Учим се в движение. Ман-
трата, „на мен това няма 
да ми се случи“ беше из-
местена от първоначал-
на психоза, а впослед-
ствие от едно ново пси-
хологическо, социално и 
икономическо състояние 
на обществото. Днес сме 
тотално различни от вче-
ра. А утре, след като пре-
одолеем кризата,  ще бъ-
дем още по-различни. Но 
е важно да правим ана-
лизите си сега, да не ча-
каме ситуацията да при-
ключи, защото пак ще бъ-
дем закъснели. Както бя-
хме закъснели при прис-
тигането на кризата. За-
що казвам това? Защото 
можехме да сме далеч 
по-подготвени и силни 
още в началото, а това 
можеше да помогне не 
само в медицинската 
част на кризата, но във 
всички останали зони”, 
категорична е проф. Лю-
бчева.

Тя бърза да каже, че 
това й становище в ника-
къв случай не е породено 
от  носталгия за минали 
времена, а с разбиране-
то и осъзнаването колко 

е необходимо да имаме 
цялостната и непрекъс-
ната подготовка като 
граждани и като обще-
ство. 

„Когато държавата ни 
влезе в процеса на де-
мократизация под  раз-
лични предлози, които 
няма да коментирам, бе-
ше подложена буквално 
на унищожение една дис-
циплина, която даваше 
много знания и умения в 
управлението на ситуа-
ции като днешната – тази 
дисциплина тогава се 
казваше „Организация и 
защита на населението и 
народното стопанство“. 
Знанията бяха свързани 
с управление на кризис-
ни ситуации (бедствия и 
аварии) и ликвидиране 
на последствията, опас-
ни химически вещества 
(тогава наричани бойни 
отровни вещества), ради-
ация, пожари и всички 
организационни меро-
приятия и мерки за пре-
дотвратяване и послед-
ствия. Поради определе-

нието  като „вредна кому-
нистическа дисциплина“, 
тя беше ликвидирана за-
едно с полезните знания, 
които предоставяше. 
Впоследствие бяха пра-
вени много опити за въз-
становяване на необхо-
димото обучение, на раз-
лични места в различни 
университети се случи с 
малки по обем дисципли-
ни, за съжаление недос-
татъчни, за да подготвят 
хората за реакция в кри-
зисни ситуации”, припом-
ня бургазлийката. Оти-
вайки и по-далече, че до-
ри  стандартите на Ми-
нистерството на образо-
ванието и науката, свър-
зани с изпълнение на За-
кона за бедствия и ава-
рии, не постигнаха задо-
волителен  резултат, по-
ради силната автономия 
на университетите. 

По думите й, една така-
ва дисциплина трябва да 
бъде изчистена от всякак-
ви идеологеми, но от дне-
шен поглед и ситуацията, 
се вижда колко необходи-

ма е била и продължава 
да бъде. А осъвременена, 
би вършила сериозна ра-
бота. „Днес наистина не 
говорим за бойни отров-
ни вещества, защото не 
сме във война, но опасни-
те химически вещества 
продължават да шестват 
в пространството и те се 
наричат химически или 
биологични оръжия. По-
жари, наводнения, земе-
тресения ни спохождат 
често за съжаление. Ин-
ституциите се опитват да 
се справят, но ние, граж-
даните, сме не само неин-

формирани, но нямаме 
знанията и уменията да 
реагираме при подобни 
ситуации. А онази дисци-
плина даваше знания за 
това как се правят и как 
се изпълняват планове и 
мерки, и как икономиката 
трябва да се пренастрой-
ва в такива ситуации – 
предварителна подготов-
ка, реакция и следствие. 
И то по всички направле-
ния – опазване живота и 
здравето на хората, с 
грижа за работниците и 
социалните им потребно-
сти, с максимално съхра-
няване на икономически-
те параметри и финансо-
ва стабилност по време-
то на всяка кризисна си-
туация”, смята проф. Лю-
бчева. 

А сегашната ситуация с 
COVID-19  я провокира да 
се върне назад във вре-
мето, когато крясъците 
срещу „Гражданска от-
брана“  провалиха едно 
важно образование. То-
ва я кара и да предупре-
ди: „Днес гледаме на ви-
руса като на трагедия, но 
утре ще гледаме на раз-
рушената си икономика 
като на още по-голяма 
трагедия. Дали всичко 
това ще ни научи да се 
подготвяме предварител-
но за посрещане на таки-
ва ситуации? Защото ако 
говорим за превенция на 
кризи, трябва да говорим 
и за превенция в систе-
мата на образованието, 
която се изразява в оп-
ределяне на онези зна-
ния и умения, които ще 
помогнат на студентите 
да се справят във всяка 

ситуация, включително 
кризисна.  Кои са прио-
ритетните знания и уме-
ния, които представяме 
на учениците и студенти-
те си? Говорим за профе-
сионални (“твърди“) и за 
„меки“ умения. Никъде в 
професионалните мрежи 
за кариерно развитие не 
се говори за умения при 
справяне с кризи. Твър-
дя, че дисциплина от ро-
да на „Управление на ри-
скове“ трябва да има 
място във всеки един уче-
бен план, и то с достатъч-
но надежден хорариум и 

качество на обучение, 
защото то наистина мо-
же да гарантира една 
подготовка, особено ва-
жна в кризисни ситуа-
ции”. 

 Професор Любчева 
прави препратка и към  
едно друго обучение, ко-
ето в момента също се 
неглижира. Става въпрос 
за обучението по здраво-
словни и безопасни ус-
ловия на труд. Задължи-
телността на това обуче-
ние е вписана в редица 
документи на европей-
ско и национално ниво, 
но то се осъществява на 
много малко места и, за 

съжаление, доста често 
се отъждествява с техни-
ка на безопасност, което 
е несъстоятелно. „Всички 
сме свидетели на реал-
ните ситуации, при които 
знанията и уменията по 
здравословни и безопас-
ни условия на труд са 
безусловно необходими. 
Да, вероятно студентите 
не могат да преценят зна-
чението и важността на 
тази подготовка днес, но 
със сигурност след вре-
ме ще бъдат удовлетво-
рени от тази подготовка. 
С други думи, за подго-

товката в определени, 
много важни направле-
ния трябва да се мисли 
не ежедневно или по при-
чина да се осигурят теку-
щите нужди на препода-
ватели и дисциплини, а 
дългосрочно – приори-
тетни знания и умения за 
реализация на младите 
специалисти с висока 
ефективност на приложе-
ние на наученото. И това 
да не се определя от ня-
какви идеологеми, а да 
се ръководи от истинска 
грижа за нивото и ка-
чеството на обучението, 
категорично е мнението 
на проф. Любчева. 
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ОбществО
Проф. Маруся Любчева:

Ина ПЕТрОВА 

Фармацевти настояват 
да имат право на генерич-
на замяна на лекарства, 
предписани по търговско 
наименование. Искането 
отново бе поставено на 
дневен ред от Районната 
фармацевтична колегия в 
Бургас, заради усложне-
ната обстановка с реги-
стрирани случаи на коро-
навирус у нас. 

Заради паниката от 
смъртоносната инфекция 
и презапасяването на хро-
нично болни, в момента  
масово пациенти обика-
лят аптеките в търсене на 
точно изписаните им ме-
дикаменти. Според сега 
действащата нормативна 
уредба на фармацевтите 
се забранява да ги заме-
нят, дори и да са налични 
в аптеката, казват в секто-
ра.

"Особено, когато рецеп-
тата е по Здравна каса се 

забранява всякаква замя-
на. Получава се така, че 
хората започват да обика-
лят с една рецепта  от ап-
тека в аптека. Това е осо-

бено рисково, най-вече в 
тези кризисни времена,  
да караме хората да го 
правят, за да търсят точно 
предписания по наимено-

вание лекарствен про-
дукт", заяви Бургазлиева.

В Националния рамков 
договор и в указанията за 
работа в рецептурни книж-

ки има предвиден режим, 
лекарството да може да 
се предписва по междуна-
родно непатентно наиме-
нование и лекарят да отбе-
лежи, че допуска генерич-
но заместване. Подобни 
рецепти обаче са единици, 
признават в бранша. 

Ако това е отбелязано, 
фармацевтът в аптеката, 
заедно с пациента, могат 
да вземат съвместно ре-
шение кой точно медика-
мент да се предостави. 
„Избира се търговското 
наименование, което аб-
солютно отговаря като до-
зова единици и количе-
ство активно вещества, но 
за съжаление лекарите 
много рядко се възполз-
ват от тази възможност“, 
поясни Бургазлиева.    

От бранша отново на-
стояват или забранител-
ният текст да отпадне, или 
лекарите да променят на-
чина на изписване на ре-
цептите.

Днес гледаме на вируса 
като на трагедия
Утре ще гледаме на разрушената икономика 
като на още по-голяма трагедия

Фармацевти искат генерична 
замяна на лекарствата

„Черноморски фар“

За по-малко от ден след 
отправения апел от МБАЛ 
- Поморие за събиране на 
средства за закупуване 
на допълнителна апарату-
ра, по сметката на болни-
цата са постъпили 17 хи-
ляди лева дарения. Нови-
ната съобщи управителят 
на МБАЛ - Поморие  
д-р Женя Караилиева. 
Средствата са от физиче-
ски лица.

„Днешният ден – Благо-
вещение, ни дава надеж-
да за добро, за човещи-
на, за съпричастност, за 
разбиране. Благодаря на 
всички! Вярвам, че до-
брото предстои!“, каза 
кметът Иван Алексиев.

17 хиляди лева 
постъпиха в 
сметката на 

МБАЛ - Поморие



„Черноморски фар”

Легендата на българ-
ския баскетбол Петко 
Маринов сподели, че е 
бил оптимист за продъл-
жаването на първенство-
то в Национална баскет-
болна лига по време на 
срещата на клубовете 
миналата седмица, но се-
га вече нещата не му из-
глеждат толкова добре. 
Той изчаква развитието 
на ситуацията в Правец 
и призна пред BGbasket.
com, че момчетата от не-
говия „Академик” (Со-
фия) му липсват много. 
Маринов също отвори те-
мата за чужденците в На-
ционална баскетболна 
лига и е категоричен, че 
ще иска техният брой 
още да се намали, кога-
то баскетболът отново се 

поднови. 
„Аз искам да се изча-

ка. Казах и на тях на сре-
щата миналата седмица 
- да не се самоубиваме. 
Ако държавата каже, че 

е невъзможно, разбира 
се, че няма да се играе, 
но не ние сами да си пре-
къснем спорта за 7-8 ме-
сеца. Не съм убеден, ако 
за толкова дълъг период 
спрем, как ще се върнем 
после към нормален ход, 
как ще върнем публика-
та, спонсорите. Аз бях 
оптимист, но в последни-
те дни, въпреки мерките 
на държавата, които одо-
брявам, не ми се струва 
вероятно. По- скоро ня-
маме шанс да започнем 
до юни. А трябват поне 
3-4 седмици за елемен-
тарна подготовка на със-
тезателите. Ние в “Ака-
демик” ще бъдем готови, 
ако има как да се подно-
ви," коментира темата 
бургазлията.

Cтра ни ца 10 27-31 Март 2020

Георги рУСинОВ

Баскетболната легенда 
– айтозлията Дечо Кое-
шинов, се отдаде на спо-
мени по минали величия. 
В профила си във Фейс-
бук, бившият баскетбо-
лист, който сега е общин-
ски съветник в родния 
град, сподели снимки от 
вече далечния сезон 
1996/1997. Тогава той с 
екипа на „Славия“ (Со-
фия) спечели Купата на 
България. 

С номер 13 на снимки-
те е именно той. Сред не-
го са куп други звезди на 
родния баскет, които бя-
ха събрани в дрийм тий-
ма на „Славия“ по това 
време. Там са Тони Бо-
жанков, Николай Балев, 
Стамен Тошев, Людмил 
Хаджисотиров, Иван 
Костурков, Павел Ной-
ков, Латин Станков, Лю-
бо Минчев, Росен Бар-
човски, Христо Маймун-
ков, Кирил Кирилов, Ге-
орги Младенов, Тони Де-
чев, Тити Папазов, 
Славчо Славчев и Еди 
Вълчев.

„Отдавна исках да 
имам такъв албум и бла-
годарение на Ники 
Кръстев сега е факт. Си-
туацията с коронавиру-
са ми даде възможност-

та да остане време от 
ежедневните занимания 
и да успея да се върна 
към старите ленти. Спо-
делям с вас – моите при-
ятели“, пише Дечо Кое-

шинов.
Снимките имат стоти-

ци реакции и харесва-
ния, като сред тях и на 
част от тогавашните му 
съотборници.

Чф
Най-силната международна регата в 

света „ОСТАР” бе отложена за догодина 
заради пандемията от коронавирус в све-
та. Тя трябваше да се състои в края на 
май, като в нея участие ще вземе бургаз-
лията Михаил Копанов. Въпреки промя-
ната, той продължава своята подготовка 
за плаването от Плимут, Англия, до  Ню-
порт, САЩ. В благодарствено писмо вет-
роходецът благодари на Община Бургас 

за оказаното съдействие, както и на всич-
ки други, които са с него по време на под-
готовката. „И така, продължаваме без да 
забавяме темпото. Има още много неща 
за вършене - дооборудване, тестване на 
системите и най-накрая ще има време за 
тренировки. Вярвам, че пътят е по-важен 
от достигането на целта. Благодаря ви за 
честта, която ми оказвате като го вървим 
заедно!”, пише Копанов.

Регата „ОСТАР” ще се 
проведе догодина

БАСкеТБОлнА легендА Се ОТдАде 
нА СпОмени пО минАли величия

Дечо Коешинов с номер 13 и дрийм тийма на „Славия“ с Купата на Бъл-
гария

Ексцентричният Тити Папазов с номер 8 в ръце-
те на айтозлията

насрочиха нова дата за 
европейското по борба в Бургас

Михаил КОЛЕВ

Насрочиха нова дата за 
Европейското по борба 
за момчета U 15 в Бургас. 
Първоначално то трябва-
ше да се състои от 4-8 
юни, но заради извънред-
ното положение на Ста-
рия континент, сега е от-
ложено за 8-14 юни. Това 
заяви пред вестник „Чер-
номорски фар” Николай 
Дачев, треньор на клуб 
„Бургас” и един от орга-

низаторите на събитието. 
Той добави, че е възмож-
на промяна и на новата 
дата, като всичко зависи 
от това дали ще бъде 
удължено извънредното 
положение в европейски-
те страни. 

Бургас за първи път ще 
приеме европейско пър-
венство по борба, като 
битките ще са в зала 
„Младост”. Заявка за 
участие са подали 1200 
борци. 

Покани да присъстват 
са изпратени до всички 
родни величия в този 
спорт, каза още Дачев.

Той допълни, че се под-
готвят документите дого-
дина в новата зала „Аре-
на Бургас” да се проведе 
друг голям форум по бор-
ба, като запознати комен-
тират, че става въпрос за 
международния турнир 
по свободна и класиче-
ска борба „Дан Колов – 
Никола Петров“.

Петко Маринов: Бях оптимист, но 
ми се струва все по-малко вероятно 

да продължим първенството

ПОКАНА
За ОС на СНЦ „АЙКИДО КЛУБ - ПОМОРИЕ 97”

УС на сдружение „АЙКИДО КЛУБ - ПОМОРИЕ 97”, гр.Поморие, 
общ.Поморие, обл.Бургас, ул. "Княз Борис І" 90 - салон на учили-
ще "Иван Вазов", с ЕИК: 175899765, свиква ОС на СДУЖЕНИЕТО, 
което ще се проведе на 04.04.2020г., в гр.Поморие, ул.”Солна” 15, 
ет.2, в залата на Медицински пансионат, в 18,30 часа, при след-
ния дневен ред:

1. Освобождаване на досегашния управителен съвет, промяна в 
броя на членовете на УС и избор на нов УС;

2. Промяна на адреса на управление;
3. Промени в устава на клуба;
4. Други.

Председател на УС: Димитър Петров



06:00 - Почти вълшебно приключение /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 - Изследване на времето двусерий-
на документална поредица /копродукция, 
2007г./, 1 еп.
13:30 - Цивилизации по българските земи: В 
зората на цивилизацията документален филм /
България, 1993г./, режисьор Весела Зарева
14:00 - Малки истории
15:00 - Светът на жестовете специализирано 
предаване за хора с увреден слух
15:15 - Приключенията на Илайъс анимаци-
онен филм
15:45 - 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 - В близък план
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"  /18 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Панорама с Бойко Василев
22:00 - БНТ на 60
23:00 - По света и у нас
23:30 - Препрочитаме Вазов кампания на На-
роден театър "Иван Вазов" 
23:35 - От упор игрален филм /САЩ, 2015г./, 
режисьор Айзък Флорентин, в ролите: Скот Ад-
кинс, Ник Чинланд, Кейтлин Кийтс и др. (14)
01:00 - Култура.БГ /п/
02:00 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл/п/
03:00 - Корпорация "Приключения"  /18 еп./п/

06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" - 
анимация, еп.22
06:30 - "Лице в лице" /п./
07:00 - "Тази сутрин" - информационно 
предаване с водещ Антон Хекимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с водещи 
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна емисия
12:30 - "Шоуто на Николаос Цитири-
дис" /п./
13:30 - Премиера: "Обещание" - еп.42
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - с.7 
еп.100
16:00 - "Спасители в планината" - 
с.8 еп.2
17:00 - bTV Новините
17:20 - "Лице в лице" - публицистично 
предаване с водещ Цветанка Ризова
17:50 - Спорт тото
18:00 - Премиера: "Свободен дух" - 
с.2 еп.19
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Завинаги" - с.2 еп.54
21:00 - "Столичани в повече" - с.1, 
еп. 3, 4
23:00 - bTV Новините - късна емисия
23:30 - "Смъртоносно оръжие" - с.2 
еп.18
00:30 - "Спасители в планината" /п./ 
- с.8 еп.2
01:30 - "Домашен арест" /п./ 
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Втори шанс" - еп.81
05:30 - "НепознатиТЕ" /п./

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

19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "All inclusive" (премиера) 
21:00 - "Кошмари в кухнята" - риалити

22:00 - "Съдби на кръстопът" - предава-
не на NOVA
23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Нюанси синьо" - с. 2
00:30 - "Незабравимо" - с. 1
01:30 - "Уил и Грейс" - с. 3
02:30 - "Завинаги свързани" 

06:30 - Делници - с Николай Колев

10:00 - EuroTV Shop
10:30 - Училище за родители - с Божа-
на Дудева
11:30 - Светът и всичко в него - със Си-
меон Идакиев
12:30 - EuroTV Shop
13:00 - Новини
13:15 - Политика и спорт - с Иван Тър-
поманов
14:15 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
18:50 - Новини
19:20 - Делници - с Николай Колев
20:00 - ЕвроДикоФ - със Сашо Диков
22:00 - Refresh за здраве - със Сил-
вия Чалъкова
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
04:30 - Модна фиеста - с Мариана Ар-
шева
05:00 - ЕвроДикоФ - със Сашо Диков

06:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 2 /п/
07:00 - "Моят нов най-добър приятел" - 
семеен филм с уч. на Джеймс Дентън, Ло-
ра Менъл, Лила Фицджералд и др. /п/
09:00 - "Вечната сила на любовта" - ро-
мантичен филм с уч. на Ерин Котрел, Дейл 
Мидкиф, Логан Бартоломео и др.
11:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 2
12:00 - "Мистериите на Аурора Тийгар-
дън: Улики" - мистерии с уч. на Кандис Ка-
мерън Бър, Лекса Дойг и др.
14:00 - "В сънищата ми" - романтичен 
филм с уч. на Джобет Уилямс, Катрин 
Макфий, Майк Вогъл и др. /п/
16:00 - "Човекът, който познаваше без-
крайността" - драма с уч. на Дев Пател, 
Джеръми Айрънс, Тоби Джоунс, Стивън 
Фрай, Джереми Нортъм и др. /п/
18:15 - "Голямата плячка" - екшън с 
уч. на Самюъл Джаксън, Рей Стивънсън, 
Джим Броудбент и др. /п/
20:00 - "От местопрестъплението" - с. 10
21:00 - "Шивачът от Панама" - трилър 
с уч. на Пиърс Броснан, Джефри Ръш, 
Джейми Лий Къртис, Леонор Варела, Кат-
рин Макормак, Даниел Радклиф и др.
23:15 - "От местопрестъплението" - 
с. 10 /п/

06:00 - Ски-алпийски дисциплини: Све-
товна купа във Шладминг, слалом, мъже
06:30 - Ски-алпийски дисциплини: Све-
товна купа във Шамони, слалом, мъже
07:00 - Тенис: Открито първенство на 
САЩ 2019, обзор
08:00 - Олимпийски игри: Лондон 2012, 
обзор
09:00 - Олимпийски игри: "На пук на 
всичко"
09:30 - Колоездене: Париж - Ница, пе-
ти етап
10:30 - Ски-алпийски дисциплини: Све-
товна купа в Аделбоден, слалом, мъже
11:15 - Ски-алпийски дисциплини: Све-
товна купа във Венген, слалом, мъже
12:00 - Ски-алпийски дисциплини: Све-
товна купа във Кицпюел, слалом, мъже
12:45 - Ски-алпийски дисциплини: Све-
товна купа във Шладминг, слалом, мъже
13:30 - Олимпийски игри: Лондон 2012, 
обзор
14:30 - Олимпийски игри: "На пук на 
всичко"
15:00 - Биатлон: Световно първенство в 
Антхолц, спринт, жени
16:00 - Биатлон: Световно първенство в 
Антхолц, преследване, жени
16:30 - Биатлон: Световно първенство в 
Антхолц, спринт, мъже
17:30 - Биатлон: Световно първенство в 
Антхолц, преследване, мъже
18:00 - Колоездене: Париж - Ница
21:00 - Снукър: Мастърс в Лондон, 
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 - "Среднощен ездач"  /п/
11:00 - "Хавай 5-0" - с. 4, 2 еп.а /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 1
14:00 - "Полицаите от Чикаго" - с. 4
15:00 - "Среднощен ездач" 
16:00 - "Женени с деца" - с. 11
16:30 - "Когато играта е от най-голя-
мо значение" - драма с уч. на Джим Ка-
вийзъл, Майкъл Чиклис, Александър Луд-
виг, Лора Дърн, Матю Дадарио, Клан-
си Браун и др.
19:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 2
20:00 - "Хавай 5-0" - с. 4, 2 еп.а
22:00 - "В името на краля 3"(премиера) 
- приключенски екшън с уч. на Доминик 
Пърсел, Ралица Паскалева, Дария Симео-
нова, Мариан Вълев, Башар Рахал, Нико-
лай Сотиров, Петра Гочева, Фахрадин Фа-
храдинов и др.
23:50 - "Полицаите от Чикаго" - с. 4 /п/
00:50 - "Фрактура" - предаване за рок 
музика /п/
03:20 - Еротичен телепазар

СПРАВОЧНИК

ПЕТЪК
Температура: 5/11°C
Предимно облачно
Вероятност за валежи: 0%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 79%

СЪБОТА
Температура: 5/10°C
Облачно, кратък дъжд
Вероятност за валежи: 80%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 99%
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Фейсбук игра с ретро снимки 
предизвика спомени и усмивки 

Политици от областта се включиха в предизвикателството
Георги РУСИНОВ

Политици от Бургаска област се включиха в 
интересно Фейсбук предизвикателство. От ня-
колко дни мрежата е залята от стари снимки 
на потребителите. Те варират от бебешки фо-
тоси, през детски и младежки, до войнишки и 
студентски снимки.

Така например депутатът от ГЕРБ Галя Же-
лязкова e споделила своя бебешка снимка.

„Малко време мина, ама все пак качих! Пре-
дизвикателството прието!“, пише тя.

Председателят на правната комисия към Об-
щински съвет – Бургас Иво Баев е споделил 
пък свой фотос от ранната си детска възраст. 
Закачливо той пише: „Абе, какво става тук, 
всички полудяха да публикуват стари сним-
ки, направо пандемия, ‘къв е тоз вирус сега... 
предава се по мрежата, ужас, заразихте ме и 
мен“. Баев сподели снимка с баща си - извест-
ният бургаски художник Георги Баев - Джур-
лата, след което обра овации. Тази снимка е 
почти неизвестна за аудиторията. Тя веднага 
бе копирана и качена във Фейсбук страница-
та  на едноименната галерия в Бургас.

Бургаският омбудсман Тодор Стамболиев 
показа неподозиран талант, споделяйки ста-
ра снимка, на която заедно с още двама се 
вихрят на сцена с китари.

Заместник-областният управител Владимир 
Крумов гордо демонстрира запечатан момент 
от войнишкия си живот. Крумов е с каскет и е 
фотографирал и календар от 2003-а на Брига-
да специални сили - Пловдив.

Руенският общински съветник Вежди Орма-
нов също е приел предизвикателството. Той 
е пуснал на профила си няколко снимки, ка-
то на най-интересната позира като борец. Не-
малко политици от Айтоския и Руенския край 
са бивши борци.

Предизвикателството продължава и към мо-
мента, а хората се шегуват, че от стоене вкъщи 
заради извънредното положение всички сме 
погрозняли и затова започнаха да се споде-
лят стари снимки. В интерес на истината то-
ва не е първата вълна от това предизвикател-
ство. Преди няколко години то отново бе хит 
в мрежата.

Михаил КОЛЕВ

Манията с ретро снимки-
те обзе и спортните среди в 
Бургас. Сред първите вклю-
чили се в предизвикателство-
то бе треньорът на национа-
лите ни по футбол Любомир 
Шейтанов. Той сподели своя 
снимка по време на клетва-
та му като войник, момент, 
който е сакрален за всеки 
един мъж, минал през ка-
зармата.

Със снимка от миналото се 
включи и настоящият настав-
ник на футболния „Нефтохи-
мик” Диян Петков. Треньорът 

реши да заложи на фотос от 
преди 30 години, когато е с еки-
па на местния съперник „Чер-
номорец”. 

„Времената на дългите ко-
си и пълните стадиони”, доба-
ви като коментар под снимка-
та си Петков.

Освен във футбола, бурга-
ските бойци също не остана-
ха по-назад в новата Фейс-
бук мода. Две от топ имена-
та на българския муай-тай 
Николай Атанасов и Йор-
дан Янков - Руския сподели-
ха общ кадър от преди 8 го-
дини, докато са били заедно 
в открити води.

Манията обзе и спортните среди

Как са изглеждали преди години артисти, художници и писатели очаквайте в следващия брой

Вежди Орманов
Владимир  

Крумов Иво Баев

Галя Желязкова Тодор Стамболиев

Диян Петков

Любомир Шейтанов
Николай Атанасов (вляво)  
и Йордан Янков - Руския
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