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100 години
Бургазлии бягат на 

село от коронавируса

COVID-19

МеСтната иконоМика  
по вреМе на пандеМия

И актьорът Михаил Билалов се включи в доброволческия екип на Община 
Бургас. Вчера той раздаваше защитни маски на възрастни хора в голям хра-
нителен магазин. 

За периода на иЗвънредното положение:

4 Без пари за детска ясла и градина, без такса смет и общински 
наем за търговци
4 Преизчисляват патентния данък
4 Бонус за „синя зона“ по местоживеене
4 35 000 лева за медицинския персонал
4 Кметът Димитър Николов: Трудностите  
са безпрецедентни и нямат аналог
4 Петко Драгнев, управител на  
„Бургасбус“: Или взимаме милион и  
половина, или автобусите - през час

да сключиш 
брак по 
време на 
карантина
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Мерките

кмет на руенско село дари заплатата 
си в помощ на местни жителиС

т
р
. 
1
3

Изписаха трима от Бургас след 
втора отрицателна проба 

Дезинфекцират пощите заради 
раздаването на пенсиите
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Започна измиването и 
дезинфекцията на пътно-
то платно и тротоарите на 
най-дългата улица в Несе-
бър - „Иван Вазов“.

Обработката стартира 
от Здравната къща, като 
включваше и пътеката в 
двора пред главния вход 
на лечебното заведение. 
Началната точка на рабо-
та бе съобразена с чове-
копотока и транспортно-
то натоварване в района.

Дейностите бяха извър-
шени по отработената ве-
че технология с обилно 
заливане с вода и почист-
ващ препарат, последва-
но от пръскане с дезин-
фектант и изтъркване на 
тротоара с четки.

Община Несебър е 
предприела всички раз-
писани от Министерство-

то на здравеопазването 
мерки, като дезинфекция-
та на улиците се извърш-
ва поетапно в съгласува-
на с местния Оперативен 
щаб за борба с разпрос-
транението на COVID-19 

последователност. Обра-
ботката ще обхване цяла-
та улична мрежа, както и 
детските и спортни пло-
щадки, автобусните спир-
ки, съдовете за смет и 
други съоръжения общин-

ска собственост. Призо-
ваваме гражданите към 
търпение, отговорност и 
стриктно спазване на 
противоепидемичните 
мерки.

 Регулярните дезинфек-

ционни действия ще про-
дължат до приключване 
на извънредната ситуа-
ция, след което миенето 
на улиците ще става по 
обичайния за града гра-
фик.

„Черноморски фар“

До късно вчера нямаше установен случай 
на заразен с коронавирус на територията на 
община Приморско, съобщи в профила си 
във фейсбук кметът д-р Димитър Германов.

Регистрирани са 29 лица под карантина, 
като се взимат своевременни мерки тя да се 
спазва. Извършват се проверки на адрес, 
докладва се на РЗИ, а на лицата се връчват 
предписания, издадени от здравен инспек-
тор. РПУ Приморско следи за спазването на 
карантинния период.

„Ежедневието ни е пряко засегнато от про-
менящата се действителност. Налаганите 
ограничителни мерки и социалното дистан-
циране тежат на всички ни, но трябва да сме 
убедени, че колкото по-изпълнителни сме, 
толкова по-кратко ще се налага да се прила-

гат мерките. Знам, че жителите на общината 
са загрижени за случващото се и активно се 
интересуват какви мерки се предприемат за 
овладяване на ситуацията. Важно е как отго-
ворните институции изпълняват задължения-
та си“, пише още кметът и затова предоставя 
информация за действията по битката с ко-
ронавируса.

От Общинския щаб в Приморско съобща-
ват още, че са осигурени дезинфектанти и 
санитарни материали - лични предпазни 
средства, и са раздадени на служителите, на 
които се налага да бъдат на работа всеки 
ден.

Активни са горещи телефонни линии за 
всяко населено място, на които възрастни, 
самотни и болни хора, които не са обхванати 
от програмата за предоставянето на личен 
асистент по Закона за личната помощ, могат 
да правят поръчки за закупуване на лекар-
ства и хранителни продукти от първа необхо-
димост.

за град Приморско - 0885015759
за град Китен - 0888906920
за с. Ясна Поляна - 0886890502
за с. Веселие - 0886252859
за с. Ново Паничево - 0885140415
за с. Писменово - 0886883010
Създадена е организация за работата на 

общинската администрация, като личният 
състав работи на смени и при стриктно спаз-
ване на всички изисквания и предписания, 
дадени от здравните власти. В работните по-
мещения има само по един служител.

ОП „Чистота и озеленяване” редовно из-
вършва дезинфекционни дейности. Дезин-
фекцират се детски площадки, площи пред 
административни сгради, пейки, зони с рис-
ков характер, улиците се обработват с де-
зинфектант. Общината осигури за всички ра-
ботници защитни облекла, маски и ръкави-
ци.
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Стотици души са си 
сменили настоящия ад-
рес и са се заселили вре-
менно в селата в община 
Средец, научи вестник 
„Черноморски фар”. По-
вечето от хората са на-
правили това с цел да не 
изкарат престоя си по 
време на извънредно по-
ложение затворени в 
апартаментите. Голяма 
част от „пришълците” са 
такива, които живеят в 
Бургас, но имат имоти в 
селата в Средецко. Смя-
ната на адресната регис-
трация ще им даде въз-
можност да работят в об-
ластния център, но да се 

прибират на чист въздух 
и спокойствие на село.

До момента са издаде-
ни над 180 регистрации, 

като продължава офор-
мянето на още, заяви 
пред медията ни кметът 
на общината инж. Иван 

Жабов. По-голяма част 
от новите временни жи-
тели са от Бургас, но има 
и такива, които са от дру-

ги градове, като напри-
мер Русе. На ден се об-
работват по 50 заявки, 
като сред тях са и хора, 

Бургазлии бягат на  

Смутни времена са. Уве-
личават се случаите на за-
разени с коронавирус, уве-
личават се и починалите от 
опасния вирус. Нормално е 
обществото да е на тръни и 
това да важи за абсолютно 
всеки в страната в момента. 
Тези дни обаче станахме 
свидетели на нещо, което 
показва отношението на на-
родните представители към 
избраниците им и как се из-
ползва власт от страх.

Заради случая със зара-
зения с COVID-19 депутат 
Хасан Адемов, всички депу-
тати и целият персонал на 
Народното събрание бе 
тествано безплатно за зара-
за с коронавирус. И това в 
дни, когато постоянно се 
повтаря, че тестовете са кът 
в цял свят, не само у нас. 
Искрено се надявам Хасан 
Адемов да се оправи и да 
няма други болни депутати.

Така и така е разпуснат 
Парламентът, не можеше ли 
да си стоят под карантина в 
домовете и ако чак тогава 
има някой със симптоми, да 
бъде тестван? Едва ли всич-
ки са били в директен кон-
такт с Адемов, за да налага 
задължителното им тества-
не, нали? 

Страхът обаче и властта в 
ръцете си казват думата. За-
това питам защо? Защо за 
едни може, а за други не? 
Защо 240 депутати и не знам 
още колко персонал са по-
привилегировани от всички 
останали? Защо не спазват 
дистанция от 2 метра пред 
болниците? Защо безплат-
но, а обикновеният гражда-
нин трябва да заплаща, ако 
иска да се тества? По-важни 
ли са те от всички останали, 
които наистина са на първа 
линия в борбата със зараза-
та – лекари, полицаи, шо-
фьори, доставчици, журна-
листи, продавачи, аптекари 
и куп други?

Изглежда отговорът на 
всички тези въпроси е, че 
има по-равни сред равни. 
Не виня никого, който се е 
поддал на страха – човешко 
е. Но с аршина трябва да се 
мери по равно. Депутатите 
като наши избраници трябва 
да са пример, а с действия-
та си в момента показват, че 
по-важно е да се погрижиш 
първо за себе си. За едни 
двама, дето дойдоха като 
космонавти в Народното съ-
брание, също може да се ка-
же, че са нагледният пример 
на този тип мислене.

ЗА ЩО
Някои са по-равни 

от други
ГЕОРГИ РУСИНОВ

Обработват с препарати най-дългата улица в Несебър 

4 Скок в адресните регистрации в община Средец

4 На ден се обработват по 50 заявки

Няма заразен с COVID-19  
в Приморско, 29 са в карантина 

„Черноморски 
фар“

„Призовавам жи-
телите на община 
Поморие да носят 
предпазни маски за 
лице извън дома си. 
И не се отнася само 
за хората над 60 го-
дини, но и за всички 
останали. Според 
известните ни дан-
ни, голям процент от 
хората, които биха 
могли да бъдат зара-
зени и да разпрос-
траняват вируса, ня-
мат никакви симпто-
ми на болестта. То-
ва означава, че до-
ри и да се чувства здрав, човек може неволно да навреди 
на околните. Ето защо носенето на защитни маски на об-
ществени места, ако не е задължително, то е силно препо-
ръчително. Ограничаването на социалните контакти е ос-
новният начин да се справим с разпространението на зара-
зата, но ако имаме съзнанието, че всеки може да бъде пре-
носител, не трябва да излизаме навън без предпазна мас-
ка.“, каза кметът Иван Алексиев.

Община Поморие осигури защитни маски за всички пен-
сионери. Още днес закупените от Общината трислойни 
предпазни маски за лице ще бъдат разпределени по насе-
лените места в община Поморие и ще бъдат раздадени на 
всички възрастни хора посредством пенсионерските клубо-
ве и кметствата.

Част от доставеното количество, от над 3 хиляди предпаз-
ни маски, ще бъде на разположение в административните 
сгради, обслужващи гражданите, където маска ще получи 
всеки, който не е могъл да се снабди с такава.

В Община Поморие се получи и дарение от един от дос-
тавчиците на дезинфекционни препарати – Георги Караили-
ев. Той безвъзмездно предостави 150 броя предпазни мас-
ки за нуждите на общинската администрация.

Кметът на Поморие призова  
да не се излиза без предпазна маска

Инж. Иван Жабов

Д-р Димитър Германов

Иван Алексиев
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Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

Вест ни кът е но си тел на ор ден "Св. св. Ки рил и Ме то дий",  
вто ра сте пен. Член е на Бъл гар ска та асо ци ация на ре гио нал
ни те ме дии (БАРМ).

които са се завърнали от 
чужбина и други, които 
по принцип си живеят в 
имотите на село, но по 
адресна регистрация се 
водят основно в Бургас.

Очаква сe удължаване-
то на извънредното поло-
жение в страната, което 
по настояване на Минис-
терски съвет трябва да е 
до 13 май, то и желаещи-
те да сменят адресната 
си регистрация в някое 
от селата в Средецко, да 
се увеличат.

Сред населените мес-
та, които значително са 
завишили жителите си 
през последните 20 дни, 
са основно планинските 
в общината, като Драче-
во, Голямо Буково, Факия 
и дори по-малки населе-
ни места като Сливово, 
Граничар и Кирово.

 „Този процес е любо-
питен и говори, че наша-

та община представлява 
интерес за хората, които 
желаят да се заселят тук. 
Предлагаме много добри 
условия, на новодошлите 
най-много им харесва 
природата, както и спо-
койствието. Безспорно 
извънредното положение 
е причина за временната 
смяна на адреса на тези 
хора, тъй като идвайки 
тук, те избягват от голе-
мия град, където имат 
контакт с повече хора, а 
освен това трябва да сто-
ят и затворени в домове-
те си, докато на село ще 
могат да излязат на дво-
ра, да подишат чист въз-
дух, или да свършат ня-
каква работа в градина-
та”, каза още Жабов.

Той допълни, че във 
всички средецки села 
има водоснабдяване, 
електрифициране, обхват 
на мобилните оператори, 

а в 90% от селата има и 
магазини.

На всеки, който вече се 
е преселил временно в 
някое от съставните се-
лища на община Средец, 
му е издаден надлежен 
документ, с който да мо-
же да преминава през 
КПП-тата на входа/изхо-
да на града. 

С идването на все по-
вече хора ще нарасне и 
събираемостта на данъ-
ци. За първото тримесе-
чие на 2020 година тя е в 
размер на 400 000 лева, 
със 100 000 по-малко 
спрямо същия период за 
2019 година. По думите 
на кмета на Средец раз-
ликата не е страшна и тя 
се дължи на факта, че се-
га се намираме в извън-
редно положение и раз-
ходите по мерките за 
превенция не са никак 
малко.

Таксата на то
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село от коронавируса КРИМИ

Пияна жена 
се преобърна 
с автомобила 
си в средецко 
село

Жена е самокатастрофи-
рала с автомобила си в сре-
децкото село Дюлево. Това 
съобщиха от пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Установено е, 
че автомобил „Фолксваген 
Шаран” е преобърнат в 
дере, а до возилото е откри-
та и водачката му – 42-го-
дишна жена от село 
Дюлево, която видимо 
била употребила алкохол. 
Тя е тествана с дрегер, като 
апаратът отчел 1,82 проми-
ла. Водачката е задържана 
за срок от 24 часа. По слу-
чая е образувано бързо 
полицейско производство.

Мъж си 
изпроси 
кражба на 
колата му

Двама тийнейджъри са 
били задържани заради 
кражба на автомобил в 
Свети Влас. Това съобщиха 
от пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Кражбата е извършена на 
улица „Св. св. Кирил и 
Методий”, а отнетото вози-
ло „Рено Рапид” е собстве-
ност на 66-годишен мъж от 
града. Установено е, че 
това се е случило докато 
автомобилът е бил парки-
ран с незаключени врати и 
ключ, поставен на контакт-
ния ключ на таблото. 
Извършителите са на 14 и 
17 години от видинското 
село Ново село. Колата е 
била открита на паркинг, 
намиращ се източно от 
комплекс „Дрийм Вилидж“ 
в Свети Влас. Младежите 
направили пълни само-
признания. Задържани са с 
полицейска заповед за 
срок до 24 часа. Работата 
по случая продължава.

Задържаха 
наркоготвач 
в Сарафово

Криминално проявен 
бургазлия е бил задържан 
в квартал „Сарафово”, 
съобщиха от пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. При извърш-
ване на проверка в жили-
щето на 29-годишния мъж 
полицаите са открили и 
иззели множество посо-
бия, прекурсори и веще-
ства за производство на 
метамфетамин (червен 
фосфор, солна киселина, 
разредител, бутилки йод, 
газов котлон, везни, колби, 
измервател, йенска чиния 
с остатъци от метамфета-
мин) и около 10 грама 
готов за употреба метам-
фетамин, намиращ се в 
стъклено бурканче. 
Бургазлията е задържан 
със заповед за задържане 
за срок от едно денонощие. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

„Черноморски фар“

Трима пациенти бяха из-
писани днес от Инфекци-
озното отделение на  
УМБАЛ след две поредни 
отрицателни проби за 
COVID-19. Общо изписани-
те са четирима дотук.

В момента в Инфекциоз-
но отделение на УМБАЛ се 
лекуват други трима паци-
енти с коронавирус, плюс 
още двама в Айтос. Те са 
афибрилни и в стабилно 
състояние, казват медици-
те. Преди ден в Бургас е 
бил приет още един паци-

ент със симптоматика за 
коронавирус. Взета му е 
проба. Резултатът се очак-
ваше до късно снощи.

С вчерашна  дата броят 
на поставените под каран-
тина лица в община Бургас 
е 822, 2000 са те за облас-
тта.

Изписаха трима от Бургас  
след втора отрицателна проба 

„Черноморски фар“

Директорът на Центъра 
за спешна помощ в Бур-
гас д-р Асен Кърджиев 
обяви по време на засе-
данието на Общинския 
кризисен щаб, че на този 
етап медиците там са 
обезпечени с необходи-
мите предпазни сред-
ства.

В момента има дефицит 
от калцуни, които липс-
ват в цялата страна, как-
то и от специализирани 
маски ФФ - 5. Община 
Бургас ежедневно изпъл-
нява подадените от Спеш-
ния център заявки за га-
щеризони, шлемове, хи-
рургични престилки, очи-
ла, маски и др. Тя ще про-
дължи да го зарежда с 

необходимото, стига да 
го има в наличност в 
страната.

Общо 20 са екипите на 
Спешна помощ, които об-
служват Бургаска област, 
пет от тях са за община 
Бургас.

Стана ясно, че Минис-
терство на здравеопаз-
ването работи по либера-
лизиране на условията за 
отпускане на допълнител-
но финансово стимулира-
не на медицинските лица, 
които се борят със зара-
зата на първа линия. Вед-
нага след като станат яс-
ни променените крите-
рии, ще се изработи стра-
тегия за разпределение 
на гласуваните от Общин-
ския съвет допълнително 
35 000 лева за Бургас.

Общинският 
кризисен щаб 
взе решение за 
извънредни де-
зинфекции в 
п о щ е н с к и т е 
клонове, тъй ка-
то от 7 април 
започва изпла-
щането на пен-
сии. В дните на 
получаване ще 
се извършват 
обработки през 
два часа. Външ-
ни екипи ще бъ-
дат на място, 
за да следят за 
спазването на 
дистанция и ще 
дезинфектират 
дръжките на 
входните врати 
постоянно през целия работен ден.

Предвид въведеното извънредно положение, изпла-
щането на пенсиите за април в пощенските станции ще 
започне на 7 април (вторник) и ще приключи на 23 ап-
рил (четвъртък).

Дезинфекцират пощите 
заради раздаването на 
пенсиите

Спешните медици имат достатъчно предпазни средства

Село Факия
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Или взимаме милион и половина,  
Георги рУСиНОВ

„В момента, за да про-
дължим да работим, има-
ме два пътя – или да на-
правим на 1 час автобуси-
те, за да ни се свият раз-
ходите до поносимото, 
или да търсим вариант за 
финансиране“. Това каза 
пред репортер на вестник 
„Черноморски фар“ уп-
равителят на общински-
ят превозвач „Бургасбус“ 
инж. Петко Драгнев. По 
време на сесията на 
Общински съвет – Бургас 
кметът Димитър Николов 
и заместник-кметът по фи-
нанси Красимир Стойчев 
обясниха, че превозвачът 
се нуждае от финансова 
инжекция в размер на ми-
лион и половина лева за 
следващите два месеца, 
за да не фалира. 

„Ние сме търговско дру-
жество. Приходите ни се 
формират от касовите по-
стъпления от граждани-
те, компенсациите от пен-
сионерските и учениче-
ски карти, субсидия. Това 
всичко формира един бю-

джет, който ние харчим 
за гориво, поддръжка, за-
плати, осигуровки, данъци. 
Ние виждаме, че в крайна 
сметка дневната ни каса, 
което е най-голямото перо 
за приходи, е паднала в 
пъти. Правим една дълго-
срочна сметка, че в рами-
те на месец сме с некол-
костотин хиляди лева по-
малко приход, отколкото 
е нормалният, за да ра-
боти тази система и да си 
изплащаме всичко избро-
ено. Тази сметка сме я 
дали на Общината и това 
цитираха кметът Димитър 
Николов и заместник-кме-
тът Красимир Стойчев. За 
да продължи да функци-
онира транспортът в гра-
да, тези средства трябва 
да са налични, иначе по 

една или друга причина, 
ще спрем да функционира-
ме“, обясни Драгнев.

Така обобщено той по-
яснява, че е грешно твър-
дението, че парите били 
само за заплати. Милион 
и половина е цялостна-
та дупка в бюджета на 
дружеството за периода. 
Разчетите за загубите са 
направени от периода 13-
31 март. Преценено е как-
ви са били приходите пре-
ди обявяване на извънред-
ното положение и какви 
след това.

Драгнев продължи с 
това, че всички пенсионе-
ри и тези с временни до-
говори са освободени, за-
щото могат да отидат на 
борсата да получават по-
мощи.

„На практика сме напра-
вили изцяло нова органи-
зация на работата на всич-
ки кондукторки, които ос-
тават на работа. Те са на 
4-часов работен ден. Това 
важи и за всички в адми-
нистрацията, касиерки, 
спомагателни работници 
в сервиза. От порядъка на 

350 души от 800 общо ми-
нават на четиричасов ра-
ботен ден. На 8 часа оста-
ват единствено шофьори-
те и сервизните работни-
ци, които са ангажирани 
пряко с работата на авто-
бусите. Всички останали, 
които е възможно, са ми-
нали на четиричасов ден, 
да икономисаме от фонд 
работна заплата – всич-
ки солидарно да поемем 
дълга си в тежката криза“, 
каза той.

След като излезе но-
вината, че „Бургасбус“ 
се нуждае от 1.5 мили-
она лева, сред бургазлии 
плъзна слухът, че това ще 
се компенсира с поредно 
поскъпване на билета.

„Това са глупости. Няма 
основание за повишаване 
на цената на билета. Да, 
всеки има право да раз-
съждава, но такова нещо 
няма. Както казах, два 

„Черноморски фар“

Пакет от икономически мер-
ки, които да помогнат за спра-
вяне с кризата, причинена от 
пандемията, одобриха общин-
ски съветници на последно-
то заседание на местния пар-
ламент, проведено при извън-
редни условия в зала „Бойчо 
Брънзов". Предложенията са 
от представители на различ-
ни партии и касаят различни 
сфери. Одобрени са кратко-
срочни мерки, които се състо-
ят в отпадане на някои такси 
към  общинската хазна и удъл-
жаване на срока за заплащане 
на  други такси и предплатени 
услуги. Всички те са в сила за 
периода на извънредното по-
ложение.

Мерките:
• Ще се освободят от такси 

за ползване на детски ясли и 
градини родителите и настой-
ниците на деца, които посеща-
ват детски заведения на тери-
торията на Община Бургас.

• Ще се освободят от запла-
щане на наем търговци и сдру-
жения с нестопанска цел, осъ-
ществяващи дейност в общест-
вена полза. Това са наемате-
ли на Община Бургас и общин-
ски еднолични търговски дру-
жества за времето, в което са 
затворени на основание запо-
ведта на министъра на здраве-
опазването във връзка с из-
вънредното положение.

• Ще се освободят от запла-
щане на такса за ползване на 
пазари, тържища, тротоари, 
площади, улични платна и те-

рени с друго предназначение 
и от заплащане цена на услуги-
те за събиране, транспортира-
не и депониране на битови от-
падъци от преместваеми обек-
ти, лица, в полза на които е из-
дадено разрешение за поста-
вяне на обекти по 
чл.56 от ЗУТ, как-
то и собствениците 
на обекти по отм. 
На чл. 120, ал.4 от 
ППЗТСУ. Мярката 
е за обекти, кои-
то са затворени на 
основание запове-
дта на здравния ми-
нистър.

• Освобождават 
се еднократно от 
административна 
такса за издаване 
на разрешително за 
таксиметров превоз 
по т.11 на Раздел 1, 
Приложение, так-
симетрови водачи, 
които са прекрати-
ли разрешенията си 
в периода на обя-
веното извънредно 
положение.

• Удължава се 
срокът за заплаща-
не на месечните на-
емни цени по дого-
ворите  за наем на 
общински жилищ-
ни имоти до края на 
2020 година.

• Обявяването  
на нулева година за 
събиране на турис-
тически данък, да 
се насочи към ко-

мисията по чл.5 Правилника за 
начина на разходване на сред-
ствата, предвидени в общин-
ския бюджет, за създаване на 
условия за развитие на малки 
и средни предприятия на тери-
торията на община Бургас.

• Сумата, платена за стикер 
за „синя“ и „зелена зона“ през 
времето, което не е работила, 
да бъде прихваната за следва-
щите месеци.

• Патентният данък да бъде 
преизчислен за времето на из-
вънредно положение. Одобрен 
е алгоритъм, който ще позво-

ли периодът, в който не се из-
вършва дейност, налогът да не 
се начислява. 

• Удължаване на срока на 
плащане на такса битови от-
падъци с отстъпка от 5% до 
30.06.2020 г.

• Създаване на общинско 
анализаторско звено, което 

ще бъде ангажирано с по-
стоянен мониторинг за на-
лични стоки и запаси в слу-
чай на затваряне на региона 
- храна, горива, медицински 
консумативи, сформиране 
на доброволческа структу-
ра, която да помага на нуж-
даещи се.

Без пари за детска ясла и градина,  
без такса смет и общински наем за търговци

4 Кондукторките само в бързите 
линии и на 4-часов работен ден
4 Пенсионери и временни 
работници са освободени

4 Преизчисляват патентния данък

4 Бонус за „синя зона“ по местоживеене

Силвия ШаТЪрОВа

35 000 лева са гласуваните средства за фи-
нансово стимулиране на медицинския пер-
сонал, работещ на територията на община 
Бургас, който е пряко ангажиран с лечението 
за болните от коронавирус. Причината е, че 
парите от 1000 лева, които държавата отпус-

ка, няма да стигнат  до болниците извън сто-
лицата, което предизвика напрежение сред 
медицинските среди. Затова кметът Димитър 
Николов призова общинските съветници да 
гласуват тези средства. 

От тях, освен сестри  и лекари, ще се въз-
ползват и хората от РЗИ, научи вестник 
„Черноморски фар“.

35 000 лева за 
медицинския персонал
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са вариантите – или взи-
маме финансова помощ, 
или автобусите ще се дви-
жат през 1 час. В случая 
Община Бургас каза, че 
се ангажира с помощта 
да се запълни тази дуп-
ка, за да продължим да 
функционираме в тези ус-
ловия, макар и малко по-
разредени автобусите, за 
да сме полезни на гражда-

ните на Бургас“, коменти-
ра Драгнев.

Досега случай някой да 
чака автобус 1 час няма, 
категоричен е още той. 

„До 9 часа сутринта са 
си нормалните разписа-
ния, най-много да има 
увеличение 2-3 минути. 
След 9 часа, ако преди са 
били на 15 минути, сега 
да са станали 20 минути. 

Проблемните дни са събо-
та и неделя. Няма пътници, 
особено ако е лошо вре-
ме“, уточни Драгнев.

Друго важно според него 
за гражданите да знаят е, 
че кондукторките ще са 
само в съчленените ав-
тобуси от бързите линии. 
Във всички останали би-
летчета ще продават шо-
фьорите.

„Призивът ми е към всич-
ки пътуващи в соло автобу-
сите е да са приготвили по 
възможност точно пари, да 
са отговорни и да се кач-
ват с маски, за да се па-
зим помежду си. По спир-
ките да ползват дезинфек-
тантите. Всички трябва да 
дадем максимума усилия, 
за да преминем през тази 
криза“, завърши той.

3-7 април 2020

Чф Тема на деня 5

или автобусите - през час

ПоКана За УЧаСтие в търГ
На основание Заповед на управителя № 166/26.03.20 

г. издадена на основание  чл.18 ал.1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за  упражняване правата на собственост 
в търговски дружества, участието в граждански друже-
ства и сключването на договори за съвместна дейност от 
община Бургас, по реда на глава VII във връзка с чл.61 и 
следващите от Наредбата за реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общински имоти и вещи, при-
ети от Общински съвет - Бургас:

І. отКриваМ процедура за провеждане на  публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем  за 
срок от три години  на нeдвижими имоти -търговски 
обекти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1. търговски обекти, разположени на районен пазар 
„Младост”, с адрес: гр.Бургас, ж. к.”Славейков”:

а/ Магазин №1, с площ от 14 кв.м.,с предназначение 
извършване на търговска дейност на дребно, с начална 
тръжна месечна наемна цена 150 лв.с ДДС  и стъпка за 
наддаване 15 лв. с ДДС

б/ Магазин № 2, с площ от 14 кв.м.,с предназначение 
извършване на търговска дейност на дребно, с начална 
тръжна месечна наемна цена 150 лв. с ДДС и стъпка за 
наддаване 15 лв. с ДДС

в/ Магазин № 4, с площ от 14 кв.м.,с предназначение 
извършване на търговска дейност на дребно, с начална 
тръжна месечна наемна цена 150 лв.с ДДС  и стъпка за 
наддаване 15 лв. с ДДС

2.СоС – подблоково помещение, с идентификатор 
07079.607.421.1.14, с адрес - гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. 
„Лазур, ул. Иван Богоров № 64, ет.0 - сутерен с площ от 
108 кв.м. състоящо се  от 3 самостоятелни помещения и 
санитарен възел, с начална тръжна месечна наемна цена 
1000 лв. с ДДС и стъпка за наддаване  100 лв. с ДДС.

3. търговски обект, разположен в Пи с иденти-
фикатор 07079.614.141 по КККр на гр. Бургас с ад-
министративен адрес: гр. Бургас, Централен пазар 
„Краснодар”,кв.43,УПи І, по плана на ж. к. ”възражда-
не”- помещение  в сграда- блок № 6, с площ от 19.37 
кв.м., с предназначение извършване на търговска дей-
ност на дребно, с начална тръжна месечна наемна цена 
250 лв. с ДДС и стъпка за наддаване 25 лв. с ДДС.

ІІ. търговете ще се проведат на 29.04.20 г. от 10.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок 
до 14.00 ч на 28.04.20 г.

ПоКана За УЧаСтие в търГ
На основание Заповед на управителя № 167/26.03.20 

г. издадена на основание  чл.18 ал.1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за  упражняване правата на собственост 
в търговски дружества, участието в граждански друже-
ства и сключването на договори за съвместна дейност от 
община Бургас, по реда на глава VII във връзка с чл.61 и 
следващите от Наредбата за реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общински имоти и вещи, при-
ети от Общински съвет - Бургас:

І. отКриваМ процедура за провеждане на  публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем  за 
срок от три години  на нeдвижими имоти -търговски 
обекти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1. търговски обекти, разположени на районен пазар 
„Младост”, с адрес: гр.Бургас, ж. к.”Славейков”:

a/ Магазин № 9, с площ от 14 кв.м.,с предназначе-
ние извършване на търговска дейност на дребно, с на-
чална тръжна месечна наемна цена 150 лв. с ДДС и стъп-
ка за наддаване 15 лв. с 

ДДС
б/ Магазин № 10, с площ от 14 кв.м.,с предназначе-

ние извършване на търговска дейност на дребно, с на-
чална тръжна месечна наемна цена 150 лв. с ДДС и стъп-
ка за наддаване 15 лв. с ДДС

в/ Магазин № 11, с площ от 14 кв.м.,с предназначе-
ние извършване на търговска дейност на дребно, с на-
чална тръжна месечна наемна цена 150 лв. с ДДС и стъп-
ка за наддаване 15 лв. с ДДС

2. СоС – аптека № 9, с идентификатор 
07079.612.12.1.33, с площ от 80.70 кв. м., с адрес 
– гр. Бургас, партерния етаж на монолитна сграда на 
ул. „Александровска” № 147, с начална тръжна месеч-
на наемна цена 4400 лв. с ДДС  и стъпка за наддава-
не 440 лв. с ДДС.

ІІ. търговете ще се проведат на 30.04.20 г. от 10.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок 
до 14.00 ч на 29.04.20 г.

ПоКана За УЧаСтие в търГ
На основание Заповед на управителя № 168/26.03.20 

г. издадена на основание  чл.18 ал.1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за  упражняване правата на собственост 
в търговски дружества, участието в граждански друже-
ства и сключването на договори за съвместна дейност от 
община Бургас, по реда на глава VII във връзка с чл.61 и 
следващите от Наредбата за реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общински имоти и вещи, при-
ети от Общински съвет - Бургас:

І. отКриваМ процедура за провеждане на  публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем  за 
срок от три години  на нeдвижими имоти -търговски 
обекти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1. търговски обекти, разположен на районен пазар 
„Младост”, с адрес: гр.Бургас, ж. к.”Славейков” Мага-
зин № 260025 зад рУМ „Младост”, с площ от 32 кв.м., 
с предназначение извършване на търговска дейност на 
дребно с риба, с начална тръжна месечна наемна цена 
550 лв. с ДДС и стъпка за наддаване 55 лв.с ДДС .

2. търговски обекти, разположен на районен пазар 
„Младост”, с адрес: гр.Бургас, ж. к.”Славейков”- Мага-
зин № 260027 зад рУМ „Младост”, с площ от 16 кв.м., 
с предназначение извършване на търговска дейност на 
дребно, с начална тръжна месечна наемна цена 250 лв. 
с ДДС и стъпка за наддаване 25 лв.с ДДС .

3. търговски обект– помещение, разположено в 
Пи с идентификатор 07079.501.38.1.96 по КККр на 

гр. Бургас с административен адрес: гр. Бургас, ж.к.  
„изгрев”, бл.38, по плана на ж. к. ”изгрев”, с площ от 
63.05 кв.м.,  с предназначение извършване на търговска 
дейност с начална тръжна месечна наемна цена 330 лв. 
с ДДС и стъпка за наддаване 33 лв. с ДДС.

4. търговски обект, разположен в Пи с идентифи-
катор 07079.614.141 с  адрес: гр. Бургас, Цeнтрален 
пазар „Краснодар”,ж. к. ”възраждане”  –магазин № 
2 в сграда- блок № 1, с площ от 27.90 кв.м., с предназ-
начение извършване на търговска дейност на дребно с 
риба, с начална тръжна месечна наемна цена 680 лв. с 
ДДС и стъпка за наддаване 68 лв. с ДДС.

ІІ. търговете ще се проведат на 04.05.20 г. от 11.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок 
до 14.00 ч на 30.04.20 г.

ПоКана За УЧаСтие в търГ
На основание Заповед на управителя № 169/26.03.20 

г. издадена на основание  чл.18 ал.1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за  упражняване правата на собственост 
в търговски дружества, участието в граждански друже-
ства и сключването на договори за съвместна дейност от 
община Бургас, по реда на глава VII във връзка с чл.61 и 
следващите от Наредбата за реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общински имоти и вещи, при-
ети от Общински съвет - Бургас:

І. отКриваМ процедура за провеждане на  публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем  за 
срок от три години  на нeдвижими имоти -търговски 
обекти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

 1. търговски обекти, разположен в Пи с 
идентификатор 07079.651.285 по КККр на гр. Бургас- 
с адрес: Пазар на селскостопанска продукция, храни-
телни и промишлени стоки, гр. Бургас,  ж.к. ”М. руд-
ник”:

а/ Магазин № 1 в сграда блок № 1, с  площ от 
8  кв.м., с предназначение извършване на търговска 
и/или производствена дейност, с начална тръжна ме-
сечна наемна цена 90 лв. с ДДС  и стъпка за наддава-
не 9 лв. с ДДС

б/ Магазин № 2 в сграда блок № 1, с  площ от 24,37 
кв.м., с предназначение извършване на търговска и/
или производствена дейност, с начална тръжна месеч-
на наемна цена 170 лв. без ДДС  и стъпка за наддава-
не 17 лв. без ДДС

в/ Магазин № 3 в сграда блок № 1, с  площ от 
50.19 кв.м., с предназначение извършване на търгов-
ска и/или производствена дейност, с начална тръжна 
месечна наемна цена 300 лв. с ДДС  и стъпка за надда-
ване 30 лв. с ДДС

г/ Магазин № 3 в сграда блок № 2, с  площ от 
37.24  кв.м., с предназначение извършване на търгов-
ска и/или производствена дейност, с начална тръжна 

месечна наемна цена 300 лв. с ДДС  и стъпка за надда-
ване 30 лв. с ДДС

д/ Магазин № 2 в сграда блок № 3, с  площ от 
37.25  кв.м., с предназначение извършване на търгов-
ска и/или производствена дейност, с начална тръжна 
месечна наемна цена 300 лв. с ДДС  и стъпка за надда-
ване 30 лв. с ДДС

е/ Магазин № 4 в сграда блок № 3, с  площ от 37.31  
кв.м., с предназначение извършване на търговска и/
или производствена дейност, с начална тръжна месеч-
на наемна цена 300 лв. без ДДС  и стъпка за наддава-
не 30 лв. без ДДС

ж/ Магазин № 1 в сграда блок № 4, с  площ от 
37.25  кв.м., с предназначение извършване на търгов-
ска и/или производствена дейност, с начална тръжна 
месечна наемна цена 300 лв. с ДДС  и стъпка за надда-
ване 30 лв. с ДДС

ІІ. търговете ще се проведат на 05.05.20 г. от 11.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок 
до 14.00 ч на 04.05.20 г.

определям следните изисквания към  кандидати-
те за участие в търговете:

Участник в съответния търг може да бъде всяко бъл-
гарско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, регистрирано като 
търговец по Търговския закон, не е обявено в несъсто-
ятелност, не се намира в производство по несъстоятел-
ност, не се намира в производство по ликвидация, не е 
лишено от право да упражнява търговска дейност, няма 
задължения   към държавата  и към община Бургас, няма 
задължения към „Бургаски пазари” ЕООД, ако е бил пре-
дишен наемател наемният договор не е бил прекратен 
поради виновно поведение на участника.

определям ред за закупуване на тръжната доку-
ментация, размер и начин на плащане на цената й, 
краен срок за приемане на заявленията на участни-
ците  както следва:

1. Тръжната документация се получава в касата на 
„Бургаски пазари” ЕООД, гр. Бургас, ТК ”Краснодар” 
ет.1-вход към Централен пазар, след заплащане на стой-
ността й от 40 лв. 

2. Заявления за участие в търга се приемат в запе-
чатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост,  в де-
ловодството на „Бургаски пазари” ЕООД  гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, Централен пазар „Краснодар”, 
административна сграда , 2 етаж.

депозитът за участие в съответния търг е в трикрат-
ния размер на началната тръжна месечна наемна цена, 
и следва да се внесе  по разплащателна сметка на “Бур-
гаски пазари” ЕООД  в Търговска банка „Д“ АД  - Бургас: 
IBAN: BG 02 DEMI 9240 1000 1789 68 BIC: DEMIBGSF .

огледи на имотите може да се извърши  в присъст-
вие на техническия организатор от 10 до 12 и  от 14 до 
16 ч. на 13.04.20  г. и 16.04.20 г..

разяснения по тръжните процедури и допълнител-
на информация в срока за подаване на заявленията за 
участие  в търга на тел.: 056/894293. 

УПРАВИТЕЛ:      /п/
/д-р  инж Ж. Панайотов/

Кметът Димитър Николов: 
Трудностите са безпрецедентни  

и нямат аналог
Силвия ШаТЪрОВа

От началото на извън-
редното положение пари-
те в Бургас изтичат като 
пясък. Това сравнение на-
прави заместник-кметът по 
финанси в Община Бургас 
Красимир Стойчев по време 
на мартенското заседание на 
Общинския съвет.

 „Годината е стартирала 
добре, но сега, след обявява-
нето на извънредното поло-
жение, има няколко общин-
ски предприятия, като „Летен 
театър“, „Транспорт“, „Спорт 
и Туризъм“, които напълно 
са затворили. Всеки ден с 
кмета Димитър Николов се 
събираме и обсъждаме как 
най-правилно да менаджи-
раме бюджета. Към момен-
та минусът от неплащането 
на данъци е 14 159 000 лева“, 
обясни от трибуната на ОбС 
Красимир Стойчев. Той до-
пълни, че подобна ситуация 
Общината не е преживяла от 
края на управлението на кме-
та Йоан Костадинов. Тогава 
общината е оставена с близо 

14 млн. лева дългове.
По това време миналата 

година в общинската хазна 
са влизали между 500-600 
хиляди постъпления, сега на 

ден влизат едва по 75 000 
лева.

Стойчев уточни, че дори 
със стриктно харчене, ад-
министрацията ще успее да 

изпълни едва 59% от при-
ходите си. Междувременно 
растат разходите за борба-
та с разпространението на 
Covid-19. 

Оказва се, че в най-теж-
ко положение е общински-
ят превозвач „Бургасбус“, 
който реално е пред фалит. 
През седмицата стана ясно, 
че започват да се освобож-
дават от работа кондуктори. 
Само сума от близо 1,5 ми-
лиона лева би спасила по-
ложението.

За двата месеца на 
Онкодиспансера са нужни 
400 000 лева, на отделните об-
щински медицински центро-
ве -  между 40 и 90 000 лева 
за издръжка.

В същото време кметът 
Николов допълни, че големи 
фирми отказват да плащат 
такса смет и изчакват да от-
мине извънредното положе-
ние. Други пък настояват да 
се извършват големите ин-
фраструктурни проекти на 
общината, защото в проти-
вен случай изваждат хората 
на Борсата.

Парите на общината изтичат като пясък
Красимир Стойчев – заместник-кмет по финанси:
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Обявиха обществената поръчка за 
рибарското пристанище в Несебър

Георги РУСИНОВ

Община Несебър обяви об-
ществената поръчка за проек-
та „Рехабилитация/рекон-
струкция и модернизация на 
рибарско пристанище Север-
на буна – Несебър“. Прогноз-
ната стойност е в размер на 
7 489 221.53 лева, от които 
5 540 416.15 лева са европей-
ски средства. Останалите 
1 846 805.38 лева са национал-
но финансиране.

Грандиозният проект, който 
бе обявен в средата на мина-
лото лято, предвижда отпими-
зиране на капацитета на съ-
ществуващото пристанище. 
Ще се подобрят условията за 
улов, разтоварване и първа 
продажба на риба.

Проектът бе дълго време 
разработван и очакван. Бе 
един от акцентите на предиз-

борната кампания на кмета 
Николай Димитров. Разработ-
ван е от 2009 година. След 10 
години усилия и работа финан-
сирането му е осигурено . То е 
по Програма морско дело и 
рибарство 2014-2020 година.

Инвестицията ще създаде 
защитена акватория за безо-
пасно акостиране на рибарски 
лодки и кораби, като по този 
начин ще се удовлетвори по-
требността от осигуряване на 
адекватни условия за осъ-
ществяване на риболовна дей-
ност. 

Главната цел е да се подо-
бри конкурентоспособността и 
жизнеспособността на пред-
приятията в сектора на рибар-
ството, включително на дреб-
номащабния крайбрежен флот, 
и подобряване на безопас-
ността и условията на труд в 
този традиционен за Несебър 

отрасъл. 
С осъществяването на про-

екта ще се повиши енергийна-
та ефективност на пристани-
щето, ще се подобри опазва-
нето на околната среда и ка-

чеството на разтоварваните 
на сушата продукти, както и 
качеството на живот в рибар-
ската общност.

Крайният срок за приемане 
на оферти е 21 април 2020-а.

СтРа НИ ца 6 3-7 апРИл 2020

ОбщинИ

Общо над 7 милиона лева отделя Община Несебър за 
важни проекти, показа репортерска проверка на „Чер-
номорски фар“. 6 500 000 лева, без ДДС са предвидени 
за много инфраструктурни обекти на територията на 
общината.

Поръчката е разделена в пет обособени позиции. 
Всяка една касае изпълнение на ново строителство, 
основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилита-
ция на уличната мрежа, общинската пътна мрежа, пар-
кинги и тротоари. 

В първата обособена позиция попадат Несебър – 
стар и нов град. Средствата, които са предвидени са 
2 500 000 лева, без ДДС. Втората касае селата Кошари-
ца, Оризаре, Тънково и Гюльовца. 1 000 000 лева, без 
ДДС, са осигурените пари. Толкова са и за следващи-
те три позиции. Третата засяга Свети Влас, четвъртата 
– Равда, а петата – Обзор и селата Баня, Раковсково, 
Паницово и Приселци.

27 април 2020-а е крайният срок за подаване на офер-
ти.

7 милиона лева отделя местната 
власт за други важни проекти

След 10 години работа  
на администрацията 
финансирането му е осигурено

  

Пътят между созополските 
села Атия-Росен-Равна гора 
ще претърпи основен ремонт. 
Община Созопол е обявила 
обществена поръчка за цел-
та, показва репортерска про-
верка на „Черноморски фар“. 
Поръчката е в размер на 
1 428 171 лева, без ДДС. Фи-
нансирането е държавно.

От документацията става 
ясно, че за обекта има изда-
дено разрешение за строеж 
по одобрен технически ин-
вестиционен проект в някол-
ко части – конструктивна, 
пътна, геодезия и други. Пред-
вижда се проектът да бъде 
изпълнен по технология „Сту-
дено рециклиране на основ-

ни пластове“, се посочва още 
в документите към поръчка-
та.

За участъка е направено 
оразмеряване на конструкци-
ята на настилката по въпрос-
ния метод в участъците на ре-
конструкция и усилващи пла-
стове от асфалтобетон в учас-
тъците на рехабилитация. 
Банкетите ще бъдат възста-
новени, а на места повдигна-
ти между 5 и 10 сантиметра.

Проектът предвижда още 
изграждане на тротоари при 
водосток на километър 9+535 
на общинския път. За целта 
водостокът ще бъде разши-
рен от едната страна.

Приемането на оферти при-

ключи. На 8 април ще бъдат 
отворени в Созопол.

Общината има и друга об-
ществена поръчка, касаеща 
ремонти на улици и пътища 
на територията. Основен ре-
монт ще претърпят и следни-
те общински трасета – Созо-
пол – Равадиново, Атия – 
квартал „Миньор“ и Зидарово 
– Вършило – Габър. 

Нов облик ще придобият и 
улиците „Николай Лъсков“ и 
„Васил Левски“ в Росен и 
„Стара планина“ и „Черно мо-
ре“ в Равадиново. 

В средствата от 985 826 ле-
ва, без ДДС са включени и 
текущите ремонти на улична-
та мрежа в Черноморец.

Четири поморийски села 
ще се уредят с ремонти на 
улици. За целта Община По-
морие е пуснала обществена 
поръчка за избор на изпъл-
нител на строителните дей-
ности. Прогнозната стойност 
на поръчката е в размер на 
400 000 лева, без ДДС.

В село Порой улица „Трети 
март“ ще бъде рехабилитира-
на в една част от нея. В Косо-
вец улиците с номера 1 и 2 
също ще бъдат частично ре-
монтирани. В друго село – 
Страцин, две улици попадат в 
обществената поръчка. Това 
са улица „Драва“ и улица 

„Цар Асен“. Втората ще бъде 
рехабилитирана в две части. 

Белодол е четвъртото село 
в Община Поморие, в което 
ще има ремонтни дейности. 
Тук те са и най-много. Улици-

те, които попадат в обхвата 
на обществената поръчка за 
рехабилитация са „Искър“, 
„Люлин“ и „Пирин“.

Крайният срок за подаване 
на оферти е 22 април 2020-а.

Ремонти по четвъртокласната пътна 
мрежа ще има на територията на об-
щина Средец. Това показва репор-
терска проверка на „Черноморски 
фар“. Общината е обявила обществе-
на поръчка за инженеринг – проекти-
ране, изпълнение на строително-мон-
тажни работи и авторски надзор, 
включващи основен ремонт на селски 
пътища за настоящата 2020-а.

Рехабилитирани ще бъдат отсечките 
между село Загорци – село Суходол; 
село Орлинци – село Суходол; село 
Факия – село Момина църква; село 
Долно Ябълково – село Горно Ябълко-
во; село Проход – село Бистрец.

Прогнозната стойност на обществе-
ната поръчка е 276 000 лева, без ДДС. 
Крайният срок за подаване на оферти 
е 13 април 2020-а.

Депото за твърди битови 
отпадъци в община Руен ще 
бъде рекултивирано. За цел-
та е обявена обществена по-
ръчка, показа репортерска 
проверка на „Черноморски 
фар“. Предвидените сред-
ства за това са в размер на 
629 141.05 лева, без ДДС. 
Финансирането е осигурено 
по Оперативна програма 
„Опазване на околната сре-

да 2014-2020“ на Европей-
ския съюз.

В документацията се по-
сочва желанието на община-
та да бъде избран квалифи-
циран и опитен изпълнител 
на строително-монтажните 
работи по проекта за рекул-
тивация. В него залягат по-
чистване на замърсени тере-
ни, прибутване и след това 
уплътняване на отпадъците 

към определена проектна 
зона от 8.609 декара. 

Ще бъдат изградени и 2 
броя контролни репери за 
наблюдение на деформации-
те на тялото на депото и ну-
лево измерване и на 3 броя 
мониторингови пиезометрич-
ни сондажи с дължина по 15 
метра и нулева измерване.

21 април 2020-а е крайният 
срок за подаване на офер-

Ремонти по четвъртокласната пътна 
мрежа ще има в Средец

Созопол подобрява пътната 
инфраструктура в общината

Поморийски села се уреждат с ремонти на улици

Село Порой

Рекултивират депо за битови отпадъци в Руен



По нареждане на 
кмета Васил Едрев, 
който е и ръководител 
на Общинския кризи-
сен щаб, на сайта на 
Община Айтос е ак-
тивна нова  Единна ин-
формационна систе-
ма (ЕИС), която дава 
отговори на всички въ-
проси за COVID-19. 

Общинската админи-
страция създаде плат-
формата в партньор-
ство със SAP Бълга-
рия, за да бъдат даде-
ни отговори на много-
то въпроси от гражда-
ните за вируса и мер-
ките за неразпростра-
нението му. 

Може да я откриете 
на сайта на Общината 
на адрес https://www.
aytos.bg, системата е 
изградена с безвъз-
мездното съдействие 
на SAP България, фи-
лиал на световния со-
фтуерен лидер SAP SE 

у нас. Платформата е 
достъпна през офици-
алната страница и пре-
доставя за гражданите 
кратка, точна и актуал-
на информация по ос-
новните въпроси – как-
во да правим, ако има-
ме съмнения, че сме 
били в контакт със за-
разени лица, какво да 
правим, ако сме въз-
растни или труднопо-
движни хора, какво 
да правим, ако имаме 
деца, ако скоро сме 
се завърнали от чуж-
бина и др.

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

народен
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Айтоската земедел-
ска кооперация  „Един-
ство” направи дарение 
за „МБАЛ - Айтос“ ЕООД 
в размер на 7000 лева за 
предпазни облекла и кон-

сумативи на лекарите и 
медицинския персонал на 
болницата. „На първо вре-
ме даряваме тази сума, 
оставаме в готовност да 
подкрепяме болницата”, 

заяви пред общинско-
то издание Панайот Ко-
торов, председател на  
ЗКПУ „Единство” - Айтос.

Покрай дарението, „На-
роден приятел“ научи, че 
кооперацията не е спи-
рала работа. Всички ра-
ботници са „на линия”, 
осигурени с предпазни 
средства, в момента сеят 
слънчогледа, изпълняват 
се и всички други пролет-
ни мероприятия. „Най-го-
лямото ни притеснение е 
докога ще продължи из-
вънредното положение 
в страната, защото през 
месец май трябва да бе-
рем черешите, а те се бе-
рат с много хора, за ко-
ито ние сме отговорни и 
длъжни да спазим всич-
ки санитарни изисквания. 
След черешите трябва да 
влезем в жътвата и да 
приберем зърното в хам-
барите. Като цяло пред-
стои усилена селскосто-
панска работа”, заяви 
още Которов. Той се на-
дява до средата на май 
забраните да паднат, за 
да може „всичко от поле-
то да се прибере”.

НП
За решенията на Щаба и обстановката  

в община Айтос, четете на стр. 3

Информационната платформа на адрес: https://www.aytos.bg дава кратки и ясни отговори на всички питания

Община Айтос създаде Единна информационна 
система за въпроси на гражданите за COVID-19

ЗКПУ „Единство“ с изключителен 
дарителски жест за МБАЛ - Айтос

В кооперацията всички работят, надяват се 
забраните да паднат до черешовата кампания

Кметът на Община Айтос

Панайот Которов и д-р Паруш Парушев разгова-
рят за нуждите на болницата



част от Закона за из-
вънредното положение:

- Срокът на валидност на 
лични карти и СУМПС, изти-
чащи в периода 13.03.2020-31
.10.2020 се удължава с 6 месе-
ца. Документите остават ва-
лидни - съответно лична кар-
та и СУМПС на територията 
на Република България.

- Могат да се издават нови 
документи и преди изтичане 
на този 6 месечен срок.
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Не вдигнаха пейките - има табели за забрана

СъобЩение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелни-

те семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с назем-
на техника, както следва:

1. На 03.04., 04.04. и 05.04.2020г. от залез слънце до 10:00 часа „Агродар България“ ЕООД ще из-
върши третиране на пшеница, ечемик и овес както следва: 1375 дка в местността Карапелит, земли-
ще град Айтос, 1000 дка в местността Карамеше, землище град Айтос, 720 дка в местността Азмака, 
землище с. Съдиево, 150 дка в местността Домуз орман, землище с. Съдиево, 220 дка в местността 
Боаза, землище с. Малка поляна, 70 дка в местността Кираджика, землище с. Пирне с препаратите 
„Суми Алфа“ и „Диамант макс“  и листен тор „Грийн актив“ и „Лумбреко“. 

2. На 06.04., 07.04. и 08.04.2020г. от залез слънце до 10:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев 
ще извърши третиране на пшеница, ечемик и рапица на 1550 дка в местността Карапелит и 380 дка 
в местността „Българовски сърт П“, находящи се в землището на град Айтос с препаратите „Суми 
Алфа“  и „Диамант макс“ и листен тор „Грийн актив“ и „Лумбреко“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазва-
не на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Мерки на 
МВР в 

извънредна 
ситуация

Различно от бургаското 
е решението на Общин-
ския кризисен щаб - Айтос 
във връзка с опасност-
та от разпространението 
на коронавируса при съ-
бирането на групи хора 
по пейките в градинките. 
Вместо да се харчат пари 
и човешки труд за вдигане 

на тежките каменни пей-
ки, и съответно връщане-
то им обратно след вре-
ме, Щабът реши да бъдат 
поставени забранителни 
табели за сядане, с ука-
заната глоба за ползва-
нето им.

Както вече е известно, 
има заповеди на министъ-

ра на здравеопазването и 
на кмета на общината да 
се преустановят до второ 
нареждане посещенията 
в парковете и градинките, 
което означава, че е абсо-
лютно забранено и съби-
рането на хора по пейки-
те и около тях. 

НП

На редовното си заседание днес, на 26 март 2020 г., Общинският кризисен 
щаб - Айтос взе решение да открие дарителска сметка за подпомагане на 
дейностите на Щаба, болницата, институциите и службите в условия на из-
вънредна ситуация, свързана с COVID-19.

Дарителската сметка за дейностите, свързани 
с неразпространението на коронавируса е:

Банка: „Алианц Банк България” АД - ФЦ Айтос
IBAN: BG18BUIN95618400447535

BIC: BUINBGSF
Код за вид плащане: 44 51 00

Всеки дарител ще получи Договор за дарение в Центъра за услуги и 
информация на граждани в сградата на Община Айтос. 

Общинският кризисен щаб се задължава да използва даренията, съобраз-
но своите решения, свързани с опазването на живота и здравто на гражда-
ните от община Айтос

Дарителят има право да получи информация относно целесъобразното из-
ползване на предоставените финансови средства.

СъобЩение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелни-

те семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с назем-
на техника, както следва:

На 04.04, 05.04 и 06.04.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство“ - Айтос ще извърши трети-
ране на рапица както следва: 330 дка в местността Лясковско шосе,  и местността Могилата, земли-
ще град Айтос, 1300 дка в местността Карамеше и местността Стамбол сърта, землище град Айтос, 
270 дка в местността Хамам дере с препаратите „бор“, „евур“ и „епсо Топ“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазва-
не на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

обЩинА АйТоС
С ъ о б щ е н и е

Уважаеми  данъкоплатци,
Информираме ви, че новите местни данъци и такси за 2020 година вече са изчисле-

ни и информацията за тях е налична на адрес: 
https://mdt.aytos.bg
както и на сайта на общината: 
www.aytos.bg. - „Проверка на задължения за местни 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 пълно-
мощно лице в отдел ”Местни данъци и такси” на община Айтос. 

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

ка станция на “Български 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 административно обслужване или 

при кметовете и кметските наместници. 
- за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за услуги и информация 

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

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъ-
ка върху превозните средства се внася в срок до 30.06.2020г. Втората вноска се вна-
ся в срок до 31.10.2020г.

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

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

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

• Тел. 0895 65 62 09 - продава имот в с. Пирне 
- селскостоопанска сграда и къща за живеене.

• Тел. 0894 411125 - продава 3 дка земя, 500 
кв.м постройка в регулация с нотариален акт.

• Тел. 0879033671 - продава двустаен апарта-
мент - 62 кв. м в Бургас, к-с “Зорница”, етаж ІІ-ри.

• Тел. 0888417267 - продава масивна двуетаж-
на къща в град Айтос - застроена площ 168 кв. м, 
на улица „Гарова» 12, с двор -  обща площ на имо-
та 511 кв. м. 

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

• Тел. 0894 411 125 - продава лозе - 1дка + бунга-
ло, между „Военно стрелбище” и „Набожна къща.

• Тел. 0898 440336 - Димитър, продава 3.200 дка 
дворно място в регулация - с. Малка поляна или за-
меня за недвижим имот или земеделски земи.

• Тел. 0887 01 98 80 - продава лозе, УПИ І-490, 
кв. 32 “Провадийско шосе”, 745 кв. м, нотариа-
лен акт.

• Тел. 0887 01 98 80 - продава 2.5 дка празно 
дворно място в с. Дрянковец, УПИ V-48, кв.6, до-
говор с EVN - 12 kW, партида за вода, скица с виза 
за строеж, нотариален акт.

• Тел. 0879590266 - продава апартамент - 108 
кв.м, на улица „Ради Боруков” 18. Цена по спора-
зумение.

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

Малки обяви

Общинският кризисен щаб - 
Айтос откри дарителска сметка 

за подпомагане на мерките 
срещу COVID-19 на територията 

на община Айтос

Севим Али - 
народен пред-
ставител от 44-
ото Народно съ-
брание, дари 
предпазни мас-
ки за „МБАЛ“ 
ЕООД и „МЦ І“ 
ЕООД - Айтос 
на стойност 1000 
лева. Общински-
ят кризисен щаб 
благодари на на-
родния предста-
вител за жеста 
към айтоската 
болница.



На 1 април кметът Васил 
Едрев събра на работно 
заседание Общинския кри-
зисен щаб. Стана ясно, че 
до 1 април няма гражданин 
на община Айтос, който да 
е дал положителна проба 
за коронавирус. 

На 31 март, в Инфекциоз-
но отделение на МБАЛ - Ай-
тос са настанени двама от 
членовете на семейство от 
с. Добромир, община Руен, 
което преди няколко дни 
беше тествано за COVID-
19 и резултатите от проби-
те бяха положителни. За-
боляването и при двамата 
пациенти протича в мно-
го лека форма, каза упра-
вителят на МБАЛ - Айтос  
д-р Паруш Парушев.

Към 1 април 190 лица в 
община Айтос са поставе-
ни под карантина. На част 
от лицата карантината из-
тича до дни. Това са хора, 
които работят в чужбина и 
техни близки. Процесът е 
динамичен, едни излизат 
от карантина, други прис-
тигат. Статистиката за ка-
рантинираните се води от 
РЗИ, полицията следи за 
спазването на карантин-
ните мерки. 

За целия период на из-
вънредно положение, има 
само една преписка за 
лице, неустановено на мяс-
тото, на което се провеж-
да карантината му. Става 
дума за възрастна жена, 
която нарушила каранти-
ната, за да види внучето 
си, докладва пред кмета и 
щаба вр. и. д. началник на 
РУ-Айтос Севгин Али.

За всеки район в града 

и селата са сформирани 
полицейски екипи, които 
проверяват по списък ли-
цата под карантина в своя 
район. Технологията по на-
блюдението включва - по-
лицейският екип всеки ден 
да посещава дома на лице-
то, което е под карантина 
и да му звъни по телефона, 
за да потвърди, че е вкъ-
щи. След това го прикан-
ва да се покаже на прозо-
рец или тераса. Полицей-
ските служители си тръг-
ват, едва след като са се 
убедили, че лицето спазва 
карантината. 

От полицията докладва-

ха още, че са взети всич-
ки мерки да няма струп-
ване на хора в периода 
на раздаване на пенсии-
те и в храмовете в дните 
около Великден. Срокът 
за раздаването на пенси-

ите е удължен до 23 април, 
стана ясно още на заседа-
нието. 

Общината ще снабдява 
управлението с всички не-
обходими материали и го-
риво, за да бъдат предпа-

зени полицейските служи-
тели, и за да могат ефек-
тивно да изпълняват за-
дълженията си, заяви кме-
тът Васил Едрев.

Стана ясно още, че на те-
лефоните на Щаба 20 души 

са заявили готовност да 
станат доброволци в по-
мощ на самотни възраст-
ни хора. Засега на горе-
щия телефон за граждани 
няма постъпили молби за 
помощ и подкрепа от стра-
на на възрастни и трудно-
подвижни граждани. 

Интерес засега липсва, 
вероятно защото обхватът 
на социалните услуги в об-
щина Айтос е голям. Нон-
стоп работят Домашният 
социален патронаж и Об-

ществената трапезария, 
които осигуряват топла 
храна за близо 250 души. 
Проектът за патронажна 
грижа също е в действие и 
включва възрастни и хора 
с увреждания, които полу-
чават ежедневна грижа в 
домовете си.

МБАЛ - Айтос има необ-
ходимите защитни облек-
ла, очила, маски, калцу-
ни и ботуши. „Засега има-
ме предпазни средства”, 

докладва още д-р Пару-
шев. Очаква се и заявена-
та от болницата поръчка 
за шлемове и медицински 
средства. 

Щабът реши още, освен 
директните дарения към 
МБАЛ, средствата, които 
постъпват по дарителска-
та сметка на Щаба, прио-
ритетно да се използват за 
нуждите на болницата и за 
подкрепа на самотни въз-
растни хора.

НП

УВАЖАЕМИ СЪ-
ГРАЖДАНИ, 

Днес е време, в 
което се налага да 
бъдем отговорни и 
съпричастни! Молим 
всеки, който има въз-
можност да се вклю-
чи в нашата иници-
атива да подкрепим 
тези, които работят 
на първа линия при 
борбата с коронави-

руса. Пикът на пандемия-
та от коронавирус COVID-
19 тепърва предстои. На 
този етап закупихме пред-
пазни и защитни облекла: 
ръкавици, маски, престил-
ки и др. за персонала на 
МБАЛ - град Айтос, от ко-
ито те наистина се нужда-
ят. Сумата е от събраните 
средства от проведения 
коледен базар в СУ „Ни-
кола Йонков Вапцаров” - 
град Айтос. Тя е малко над 
2300.00 лв. Призоваваме 
гражданите и приятелите 
на град Айтос да приеме-
те идеята за подкрепа на 
специалистите, които про-
дължават да работят въ-
преки условията!

Ако сте готови да се 
включите в добровол-
ческата ни инициатива 
може да внесете сумата 
по сметката на Училищно-
то настоятелство.

Уникредит Булбанк 
BIG: UNCRBGSF 

IBAN: BG67UNCR70001523571268
В платежното нареждане е необ-

ходимо да се впише: Сумата се вна-
ся за дарение на МБАЛ – град Айтос 
– КОВИД – 19.

На всеки участвал ще бъде издаде-
но свидетелство за дарение.

Нека бъдем добри и отговорни!
Благодарим Ви!
Бъдете здрави!
Благодаря!

С уважение,
Ирина Вътева
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Полицейски екипи следят 190 
под карантина в община Айтос
От заседанието на Щаба на 01.04.2020 г.

На първа линия - д-р Павлина 
Попова - завеждащ Инфекциозно 
отделение на МБАЛ Айтос

За болницата в условията на извънредно по-
ложение

Управителят на „МБАЛ - Айтос“ ЕООД д-р Паруш Парушев 
поднася благодарността на медицинския екип на болницата 
към Училищното настоятелство и педагогическите специали-
сти на СУ „Никола Вапцаров” - Айтос и лично на председа-
теля на настоятелството Росица Долапчиева за изключител-
ното съдействие и подкрепа, за грижата и финансовия жест 
към болницата в условията на извънредно положение в стра-
ната. Закупени са предпазни и защитни облекла, ръкавици, 
маски и др. за персонала на МБАЛ - Айтос. Сумата е от съ-
браните средства, от проведения коледен базар в СУ „Нико-
ла Йонков Вапцаров” - град Айтос. Тя е малко над 2300.00 лв. 
Д-р Парушев поднася благодарност и към бизнесмена Ми-
тко Щирев, който дари пералня за нуждите на „МБАЛ - Ай-
тос“ ЕООД.

НП

С благодарност към работата на лекари, сестри и са-
нитари от „МБАЛ - Айтос“ ЕООД, на 31 март кметът Ва-
сил Едрев и заместник-кметът Мариана Димова приведо-
ха лични средства в размер на 2000 лева в дарителската 
сметка на Общинския кризисен щаб. Щабът има задълже-
нието да разпределя дарените средства за противоепи-
демичните мерки на територията на общината. 

Волята на дарителите е средствата да бъдат използва-
ни за отделението в „МБАЛ - Айтос“ ЕООД, определено 
за лечение на пациенти с COVID–19.  

Дарение в размер на 1000 лева, на 31.03.2020 г. напра-
виха по сметката на Общинския кризисен щаб и общин-
ските съветници от ГЕРБ - Айтос. Волята на дарителите 
е средствата да бъдат използвани на нуждите на „МБАЛ 
- Айтос“ ЕООД, за ограничаване на разпространението 
на COVID–19. 

НП

Кметът и съветниците 
на ГЕРБ-Айтос с лични 
дарения за болницата

МБАЛ - Айтос благодари 
на дарителите

Призив от Училищното настоятелство и педагогическите 
специалисти от СУ „Никола Йонков Вапцаров” - град Айтос



Росица Долапчиева - пред-
седател на Училищно насто-
ятелство на СУ „Никола Ва-
пцаров” – Айтос, съобщи за 
вестник „Народен приятел“, 
че 20 училища от община 
Руен искат да се присъеди-
нят към призива на вапца-
ровци за финансова подкре-
па на МБАЛ – Айтос. Учили-
щата ще внесат своите да-
рения по сметката на Об-
щинския кризисен щаб, на-
учи още вестник „Народен 
приятел“. Дарителски жест 
за айтоската болница на-
прави и ОУ „Христо Ботев” 
- с. Мъглен с директор Зор-
ка Петкова.

Щабът поднася благодар-
ност както на училищата, 
така и на всички дарители, 
които с желание и отговор-
ност дадат своята финансо-
ва подкрепа за противоепи-
демичните мерки на терито-
рията на община Айтос.

НП

- Госпожо Вътева, 
като директор на СУ 
„Никола Вапцаров” - 
град Айтос, как се спра-
вяте с организиране-
то на учебния процес в 
електронна среда?

- Не бяхме подготвени 
за това предизвикател-
ство. Работата в извън-
редно положение ни из-
прави пред редица про-
мени в организацията, 
методите и средствата на 
работа. Колегите ми се 
справиха отлично. Ведна-
га предприеха мерки за 
стартиране на електрон-
ното обучение. Започна-
ха плахо да използват но-
вите образователни плат-
форми, съобразяваха се 
с нормативните изисква-
ния. Сега, две седмици 
след началото на обуче-
нието в електронна сре-
да, мога да заявя, че със 
сигурност нашите учите-
ли са „машини”, както са-
мите те се наричат.  

- Кои образовател-
ни платформи използ-
вате?

- Без проблем учите-
лите използват Google 
Classroom. Стартират и 
обучение с новата плат-
форма Microsoft Teams, 
но за момента има някои 
проблеми, които надявам 
се, че ще се разрешат. 
Много от педагогически-
те специалисти се обе-
диниха около идеята да 
продължим да ползваме 
подобни образователни 
ресурси и в бъдеще.

- Как се справят уче-
ниците и техните ро-
дители? 

- Стават все по-добри, 
но всички искат отново 
децата да са в училищ-
на среда. Имаха затруд-
нения с регистрациите в 
образователните плат-
форми. Всички се учих-

ме и продължаваме да 
се учим заедно - учите-
ли, родители и деца. Уче-
ниците участват активно, 
присъстват в електрон-
ните уроци. Винаги има 
и такива, които решават 
да си отпочинат за мал-
ко, но учителите и роди-
телите подхождат изклю-
чително отговорно и раз-
решават въпроса. 

- Какво предстои през 
следващата седмица?

- Вече преподаваме 
нов учебен материал. 
Подготвяме се за пред-
стоящите външни оценя-
вания и държавни зре-

лостни изпити. Ще про-
дължим обучението в 
електронна среда и ще 
търсим най-добрата об-
разователна платформа 
за тази цел.

- Какво бихте казали 
на своите колеги, уче-
ници и техните роди-
тели?

- Да бъдат здрави! Със 
сигурност тази кризисна 
ситуация ни сплоти.  

Желая на колегите си 
да бъдат все така отго-
ворни, знаещи, можещи 
и търсещи професиона-
листи!

На родителите бих ис-

кала преди всичко да 
благодаря за отзивчи-
востта, търпението и раз-
бирането, което проявя-
ват в настоящия момент. 
Вече имаме няколко бла-
годарствени писма от ро-

дители, за които искам да 
им благодаря. Без тях ние 
не бихме могли да постиг-
нем целите си. 

А на учениците бих по-
желала да имат търпени-
ето да останат още мал-

ко затворени по домове-
те си. Да учат, да се ста-
раят и да се стремят към 
по- добри резултати.  

Заедно можем да по-
стигнем много!

НП
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Учители и ученици се справят отлично  
с електронното обучение. Благодаря им!

Ирина Вътева - директор на СУ „Никола Вапцаров” - Айтос пред вестник „Народен приятел“:

Училищните настоятелства с 
дарителска кампания за COVID-19

Ирина Вътева - директор на СУ „Никола Вапца-
ров” - Айтос

Училищният двор е пуст, но учебният процес върви нонстоп в мрежата

Училищното настоятелство и педагозите на СУ „Никола Вапцаров” дариха на 
болницата 2300 лева, събрани от Коледния базар на училището

В края на  март, 
в град Бургас се 
проведе Национа-
лен конкурс за ри-
сунка „Водата - из-
вор на живот”, къ-
дето нашият малък 
художник, но с го-
лям талант, Емил 
Филипов, се кла-
сира на престиж-
ното Второ място. 
Гордеем се с теб, 
Емо! Бъди здрав 
и  п р о д ъ л ж а -
вай да твориш! 
Пожелаваме ти ус-
пех на предсто-
ящия Национален 
конкурс, посве-
тен на Великден! 
Ти можеш и ще ус-
пееш да вървиш 
напред и нагоре! 
Вярваме в теб!

ПГСС „Златна нива” 
с повод за гордост!

20 училища от община Руен 
откликнаха на призива на вапцаровци

Росица Долапчиева - председател на Училищното 
настоятелство на СУ „Никола Вапцаров” - Айтос



Интервю на  
Дона МИТЕВА

- Госпожо Иванова, пред-
вид сложната ситуация за 
учениците, нека започнем 
първо с това - в коя възраст 
понасят най-трудно каран-
тината? Може ли да се на-
прави такъв извод, или е въ-
прос на индивидуален тем-
перамент?

- Като начало, ще се опи-
там да структурирам целия ха-
отичен процес, който настъп-
ва в личността, независимо 
от възрастта. При ситуация на 
стрес, тревожностите (тревож-
ните мисли) на човек се акти-
вират, увеличават, а при някои 
стават обсебващи. Независи-
мо от възрастта си, човек пре-
минава през няколко фази при 
възникване на тревожността. 
Те са: шок-отричане – „Аз се 
чувствам добре”, „Всичко е на-
ред”, игнориране на проблема, 
известно време остават почти 
безчувствени; това са нормал-
ни реакции...; гняв-протест – 
„Защо точно сега?“, „Не е чест-
но, защо точно на мен се случ-
ва това?“, гняв към хората, гняв 
към себе си, гняв към безхабе-
рието, гняв към Бога...; догова-
ряне – след като наблюдават не-
способността на гнева при ре-
шаването на проблема, се поя-
вяват преговорите: „Ще проме-
ня ... начина си на живот“, „Бих 
дал...“, буквално спазват всички 
мерки и предписания с надеж-
дата, че животът им ще продъл-
жи по старому в замяна на до-
брото им поведение...; тъга-де-
пресия – „Как ще продължа?“, 
„Не мога да се справя“, „Всич-
ко губи смисъл“, засилва се усе-
щането за безпомощност, човек 
изпада в крайно отчаяние и са-
мосъжаление... и следва момен-

тът на приемане-развръзка – 
„Аз ще се справя“, „Всичко ще 
отмине рано или късно“, започ-
ва търсенето и откриването на 
ресурс за справяне в себе си, 
откриване на надежда и реалис-
тично мислене.

Реално погледнато, няма зна-
чение възрастта на ученика, за 
да се определи кой по-трудно и 
кой не чак толкова понася на-
стоящата ситуация. В различ-
ната възраст детето има раз-
лични потребности и в ситуа-
ция на изолация е необходимо 
да преобрази начина на задо-
воляване на тези потребности, 
което само по себе си го за-
труднява – някои повече, дру-
ги по- малко. 

Как се справя детето зависи 
от умението му за адаптация 
към различните ситуации, кол-
кото по-адаптивно е детето, тол-
кова по-лесно ще се справи, съ-
ответно - обратното. При по-тре-
вожните деца е добре да норма-
лизираме ситуацията и да им да-
дем друга перспектива. Добре е 
да проявим разбиране към тех-
ните емоции, да ги поощрим да 
не ги потискат, а да ги изгова-
рят и най-вече да не определя-
ме емоциите на децата като при-
знак на слабост.

- Какви са основно пробле-
мите, с които се сблъскват 
семействата с ученици? Не 
говоря за техническите по-
край дистанционното обуче-
ние, а чисто в комуникацио-
нен план, и директното об-
щуване?

- Основно проблеми възник-
ват при реорганизацията на 
ежедневието. На всички чле-
нове в семейството им се нала-
га да преструктурират (препро-
грамират) функционалността 
си, т.е. на всеки член от семей-
ството му се налага да поема 
различни от познатите му до 
момента отговорности и роли, 

или съответно да се освободи, 
което води до объркване. Ако 
до този момент програмата е 
била „ставаме, хапваме и кой 
на работа, кой на градина, кой 
на училище”, то сега ни се на-
лага да се адаптираме към раз-
лична структура на деня, в коя-
то единствените, с които имаме 
невербална комуникация, това 
са членовете на семейството. И 
ако преди това ни се е струва-
ло, че детето/ученикът ни е мно-
го ангажирано с уроци, курсо-
ве и т.н., че мама и тати работят 
много и по цял ден, то сега въз-
приятието ни е за безвремие и 
съответно имаме усещането, че 
всеки бездейства. А в момент на 
застиналост, човек изпитва ог-
ромна нужда за действие. Сега 
е моментът, който може да из-
ползваме със семействата си 
и да направим всички онези 
неща, които отдавна отлагаме 
– било то заедно да пребояди-
саме детската стая.

- Преоткриват ли родите-
лите своите деца?

- По-сензитивните родители 
започват да забелязват и да 
се вслушват в съжденията на 
своите деца, оценяват начина 
им на мислене, опознават и на-
блюдават техните умения, отде-
лят време, за да изградят нови. 
Родителите осмислят различи-
ята и важността между качест-
вото и количество на комуни-
кация с детето. По-осъзнатите 
не намират нещо ново в свои-
те деца, те просто си ги позна-
ват. Но така или иначе, всички 
са поставени в ситуация да тър-
сят разнообразие.

- А обратното - децата вли-
зат ли в нов вид контакт с 
родителите си, предвид фа-
кта, че сега прекарват пове-
че време заедно?

- Както казах, качество и ко-

личество на комуникацията са 
две различни величини. Ако де-
тето до този момент е приема-
ло количеството контакти с ро-
дителя (толкова, колкото) и се 
е задоволявало с поднесеното 
му качество, то в ситуация на 
изолация, съответно с посто-
янното присъствие на родите-
ля, то вече търси и има нужда 
предимно от качествена кому-
никация – вече не е чак толко-
ва важно колко мама и тати са 
у дома, а какви игри ще играем 
заедно, какви истории ще ми 
разкажат, какъв свой опит ще 
ми споделят. Разбира се, това 
касае родителите, които са си 
вкъщи и работят от дома.

- Таблетът, лаптопът - спа-
сение ли са за възрастните... 
Давайки ги на децата - по-
лучават ли спокойствие? И 
лоша практика ли е това?

- Да, да и пак да. Получавай-
ки спокойствие обаче ощетяват 
развитието на детето. Небезиз-
вестен факт е, че смарт устрой-
ствата са огромно облекчение 
за родителите, както това да из-
бягат сами те в уединение, така 
и да си осигурят такова, давайки 
достъп на детето. Точно в този 
момент, когато цялата им връз-
ка с външния свят се осъщест-
вява основно чрез ползване-
то на лаптоп/таблет/смартфон 
и нивото на критичност е зани-
жено, това е най-неблагопри-
ятният вариант за забавление 
на детето, което и без това е 
объркано по отношение на кое 
е реалност и кое не. По-полез-
но за развитието му определе-
но е общуването без намесата 
на технологиите, достатъчно е, 
че самото обучение премина-
ва през тях. Родителите биха 
могли да включат децата в би-
товите задължения – миенето 
на чинии, могат да си назначaт 
„оператор пералня“, могат да 
си спретнат „Master Chef”. Де-
цата с удоволствие се включват 

в битовите задължения на сво-
ите родители, а така родители-
те ще разтоварят част от отго-
ворностите си.

- Как се справят хиперак-
тивните деца и техните ро-
дители, които без това си 
имат проблем... Какво ги съ-
ветвате...

- Да си родител на хиперак-
тивно дете в нормални житей-
ски условия си е предизвика-
телство, камо ли в ситуация на 
изолация. При тези условия на 
изолация, нито детето, което 
има нужда от различна динами-
ка, нито родителят, който пък е 
ограничен да му я предостави, 
имат изпробвани стратегии за 
справяне. В ситуация на изола-
ция на родителите им се налага 
да проявяват ежеминутно креа-
тивност, което води до изчерп-
ване на силите, не че досега не 
им се налагало, но не с този ин-
тензитет. На тези родители бих 
препоръчала да структурират 
деня на децата си, да им създа-
дат режим, като редуват дина-
мични занимания (игри) с таки-
ва за концентрация, внимание, 
памет, да наблегнат на работа с 
фината моторика, толкова, кол-
кото и не на всяка цена. Да не 
бъдат максималисти в очаква-
нията си към детето – изтощи-
телно е и за двете страни, и без 
това детето има нужда от усеща-
не за спокойствие, сигурност и 
безопасност. Най-вече да след-
ват насоките на колегите, които 
работят с детето.

- Ограниченията - такива 

каквито са сега - кой ги по-
нася по-трудно - родителите 
или децата?

- Както посочих и по-горе, в 
ситуация на изолация е трудно 
и за родителите, трудно е и за 
децата, но пък това е нормал-
но, нормалното е да е трудно 
и за родителите, и за децата. 
Тук ще си позволя да цитирам 
австрийския невролог и психи-
атър Виктор Франкъл – „Анор-
мална реакция на анормална 
ситуация – това е нормално по-
ведение.“

В практиката си често чувам 
от децата, че родителите им са 
твърде ангажирани, нямат вре-
ме за тях, изморени са след ра-
бота и малкото време, което ус-
пяват да отделят, е за контрол 
и проверка на уроците, а не на 
преживяванията на децата, не 
на техните мисли и мечти. Сега 
е моментът, в който всеки може 
да отдели време за сплотяване 
на семейството. Вечерите мо-
гат да отделят за семейни фил-
ми, вечерните хранения мога 
да се ритуализират (да се из-
чакат и да вечерят всички за-
едно на една маса, като все-
ки допринесе за приготовлени-
ето), всички да се съберат и да 
се прочете приказка, която по-
сле да анализират, да играят се-
мейни игри.

Всъщност ограниченията ни 
откриват нови хоризонти, нео-
граничени, незабелязани и не-
изследвани възможности.

- Онлайн обучението - до-
бри и лоши страни от гледна 

точка на психолога и различ-
ните видове контакти...

- Най-осезаемият недостиг е 
ограничената невербална ко-
муникация. Между 60 до 93% от 
информацията, която обменяме 
с околните, се възприема чрез 
езика на тялото – тон на гласа, 
жестове, поза на тялото, изра-
жения на лицето и орнаменти 
(дрехи, аксесоари, прическа и 
т.н.). За думите остават едва 
7%, удивително, нали?

Сега всички, които работим 
онлайн, сме заставени да се за-
доволим с тези 7% качество на 
комуникацията.

Благодарение на езика на тя-
лото можем да установим отно-
шения, основани на доверие и 
симпатия. Възприятието на ези-
ка на тялото е на подсъзнател-
но ниво, в известна степен на 
интуитивно ниво.

Ангажирайки повече сетива, 
увеличаваме шанса да бъдем 
разбрани по-добре и съответ-
но да събудим доверие у хора-
та. Това в онлайн обучението е 
ограничено, даже липсва в ня-
кои случаи. Учителите и учени-
ците са поставени пред огро-
мното предизвикателство да 
изградят доверителна връзка 
във виртуален свят. Но пък ху-
бавото е, че имат възможност-
та да изследват нов свят с нови 
граници, да участват в един ма-
сов експеримент и да наблюда-
ват резултатите. Учителите имат 
възможността да разгърнат сво-
ите ресурси, а учениците и тех-
ните родители започват да при-

добиват положителна оценка за 
съвременното училище.

Децата обаче все пак остават 
уязвими от към страна на атаки 
с недобронамерени цели и съ-
ответно на кибертормоз в мо-
ментите, в които не са с учите-
лите си във виртуалните клас-
ни стаи. Тук ние, психолозите, 
може да наблегнем на превен-
цията и етиката на използва-
не на интернет пространство-
то, а родителите да се замис-
лят за по-голяма защита, си-
гурност и контрол над използ-
ваните социални мрежи от тех-
ните деца.

- Учителите и стресът в мо-
мента за тях - нямам пред-
вид само Вашите колеги в 
ОУ „Александър Георгиев-
Коджакафалията”, а по-ско-
ро в другите училища... Дис-
танционното обучение как им 
се отразява? Какви са наблю-
денията Ви?

- Няма как да знам как се 
справят учителите в другите ор-
ганизации, след като не съм там 
и не съм част от екипа, наблю-
денията за другите са ми бази-
рани единствено и само от ко-
ментарите в интернет прос-
транството.

Бих могла да кажа как се 
случват нещата при нас, в на-
шата общност.

Работя в предимно млад и ам-
бициозен екип, дори и тези, ко-
ито са с по- дълъг педагогически 
стаж са личности, които не спи-
рат да търсят нови познания и 
да се развиват. Колегите искре-
но се наслаждават на работа-
та си с децата онлайн, повече-
то дори заедно с учениците го 
намират за по-забавно, липсва 
им живият контакт, но пък ра-
ботата онлайн, поставянето на 
задачи дистанционно и пости-
гането на резултати, носи удо-
влетворение и на двете страни. 
Да, намират го за стресово по-
ради напрежението, което се 

създава в моменти на липса на 
интернет достъп или претовар-
ване и съответно забавяне на 
работата на платформата, коя-
то използват. Но се радвам, че 
успяхме взаимно да създадем 
усещането за справяне с пре-
дизвикателство, а не с трагедия 
(криза). Всъщност това беше и 
ъгълът, към който поставихме 
фокуса „какво ни се случва – 
нещо ужасно, или предизвика-
телство, за което ще разказва-
ме на внуците си“.

- С какви въпроси най-чес-
то Ви търсят в момента?

Преди няколко дни дете на 5 
годинки ми каза: „Искам да съм 
свободен! Кога ще бъда свобо-
ден?“. Попитах го „Свободен?, 
Какво искаш да кажеш? В ка-
къв смисъл свободен?“, „Ами 
свободен да изляза навън...“, 
това дете ме накара да се за-
мисля. Всъщност всички сме 
с усещането, че сме загубили 
свободата си. И всички въпро-
си, които получавам до този мо-
мент, са свързани точно с усе-
щането за свобода. Някои ис-
кат свободно да умеят да бо-
равят с информационните тех-
нологии, други имат нужда сво-
бодно да се разходят сред при-
родата, трети свободно да се 
справят с непрестанното при-
съствие на цялото семейство, 
четвърти да са освободени от 
отговорността на онлайн обуче-
нието на децата си, пети неогра-
ничено да се срещат на живо с 
приятели т.н...

• Ограниченията ни откриват нови хоризонти, 
незабелязани и неизследвани възможности

• Всички въпроси, които получавам до този момент, 
са свързани точно с усещането за свобода
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Събеседник
Севил Иванова е с професионална квалификация ма-

гистър по специалност „Психология“, „Психологично 
консултиране“ и психотерапевт към ППТ школа. По-
настоящем е психолог в ОУ „Александър Георгиев - 
Коджакафалията”. 

 Тя е от хората, които желаят да са в помощ на дру-
гите, осъзнавайки, че като психолог докосва най-тън-
ките нишки на човешката душевност. 

Севил Иванова, 
училищен психолог:

Сега е моментът, в който всеки 
може да отдели време за 
сплотяване на семейството



Дона МИТЕВА

Да сключиш брак  по вре-
ме на карантина си е търже-
ство на духа. И, да, това е 
възможно. Доказват го два-
ма безкрайно позитивни 
влюбени, които живеят в Ай-
тос. Булката е Златина  Ка-
райотова, главен счетоводи-
тел на Регионален център за 
подкрепа на процеса на при-
общаващо образование, а 
младоженецът е Кънчо Чакъ-
ров, полицай от КАТ – Бур-
гас. От 22 март вече са се-
мейство Чакърови. 

„Никой не е очаквал, че ще 
сключим граждански брак 
по време на карантина. Да-
тата 22 март е натоварена за 
нас двамата с много лични 
емоции, нещо като годишни-
на си ни е, но не точно. От 
много време бяхме катего-
рични, че точно на нея ще се 
оженим”, разказва Златина. 

Плановете са за голяма, 
шумна сватба с много гости, 
все техни приятели. Опреде-
лено е и заведението, което 
също е на техен приятел в 
Айтос, където да се съберат 
и почерпят за здравето на 
новото семейство.

Впрочем семейството от-
давна се е доказало, въпре-
ки че няма официалните ат-
рибути – подписите в граж-
данското. Златина и Кънчо 
живеят от много години за-
едно и имат осемгодишна дъ-

щеря – Мирослава. А с тях 
във вилната зона на Айтос 
живее и синът на Златина от 
първия брак с приятелката 
си. 

Новината за въведената 
карантина във връзка със 
заболяването от коронави-
рус ги заварва неподготве-
ни, както всички останали 
българи, които по един или 
друг начин са си правили 
планове за различни неща. 
„Нито за секунда не ни мина 
през главата и на двамата 
сватбата да не се състои. 
Просто само се спогледахме 
и си казахме: „Сватба ще 
има”, разказва с усмивка 
булката и допълва: „Напук на 
всички притеснения и нега-
тивни новини около болес-
тта, ние решихме да продъл-
жим напред по план”.

За да са сигурни, че риту-
ал в гражданското на Айтос 
ще има, Кънчо отива предва-
рително там, за да попита за 
правилата и възможностите. 
Обясняват им, че в Ритуална-
та зала могат да присъстват 
само младоженците, кумове-
те и фотограф. 

„Кумовете ни са наши дъл-
гогодишни приятели. Те из-
общо не се изненадаха от 
факта, че не искаме да отла-
гаме сватбата. Двамата са 
много позитивни хора, съсе-
ди са ни във вилната зона. 
Знаем се от много дълго вре-
ме”, обяснява Златина.

Затова и никакво обсъж-
дане не е имало между два-
мата младоженци, кои да по-
канят за кумове. Дори през 
ума им не е минала мисъл, 
различна от тази, че извест-
ният в региона зърнопроиз-
водител и жената до него – 
усмихнатата аптекарка, са 
техните хора, с които да се 
обвържат в този ден.

Всичко в тази сватба е не-
обичайно, любопитно. Оказ-

ва се, че това е последното 
бракосъчетание на жената 
от ритуалите. След като Зла-
тина и Кънчо слагат подписи-
те си – тя отива в пенсия. 
Още един емоционален и не-
очакван момент в празнич-
ния ден. Затова и ритуалът е 
много прочувствен.

В зала влизат всички с 
маски, опитват се да спазват 
и дистанция.

За ритуала най-много се 
вълнува малката Мирослава. 
Тя признава на родителите 
си, че няколко дни не спи 
спокойно нощем, защото си 
представя красивата сватба-
та. Чака я с голямо нетърпе-
ние. „Май от всички нас, Ми-
рослава най-много се вълну-
ваше от предстоящото бра-

косъчетание. Затова и на 
своя глава решихме да я взе-
мем в Ритуалната зала. Раз-
бира се, ако бяха ни казали, 
че няма право да присъства 
на този толкова очакван от 
нея ден, имахме и резервен 
вариант. Синът ми и приятел-
ката му бяха отвън, пред Об-
щината, и тя щеше да остане 
при тях. Но представям си 
какво разочарование щеше 
да преживее детето”, раз-
казва булката.

До разочарование не се 
стига. Мирослава е част от 
церемонията и тя с блеснали 
очи наблюдава как мама и 
тати стават семейство Чакъ-
рови, как полагат подписите 
в голямата книга. 

По време на бракосъчета-
нието свалят маските. Стига 
се и до първата брачна це-
лувка. „Не си спомням дали 
жената, която води ритуала, 
ни попита дали искаме  при 
извънредните обстоятелства 
да се целунем. Ние просто го 
направихме”, развълнувана 
от близкия спомен, с усмив-
ка разказва Златина.

Когато й връчват докумен-
тите и ритуалът приключва, 
идва моментът на фотосеси-
ята. Тя е направена пред Об-
щината. Без много и излиш-
ни разходки из малкия град.

 Фотосесията на новото 
семейство не е в парка или 
пък край морето, както обик-
новено се прави. Тя също е 
ограничена така, че да не се 
обикаля много. Но пък щас-
тието на лицата на „виновни-
те” е запечатано.

По съседски  минава и по-
черпката с кумовете. А ис-
тинското празненство – те-
първа предстои. То ще е то-
гава, когато отшуми кошма-

рът около коронавируса, 
пандемията, карантината… 
Тогава всички приятели ще 
празнуват заедно със семей-
ство Чакърови. 

Златина е приела новата 
фамилия с тире. „Много хора 
ме познават като Карайото-
ва. А и покрай работата не 
искам да имам усложнения, 
затова приех варианта да 
взема и фамилията на Кън-
чо, но с тире”, добавя счето-
водителката.

За всичко около сватбата 
в необичайна обстановка и 
при строги мерки Златина 
казва, че е доказателство за 
позитивно мислене и пове-
дение.

„Колкото и да е банално, 
аз смятам, че човек трябва 
да живее в настоящето – не в 
миналото, нито в бъдещето. 
И много е важно да се рад-
ваме на здравето си – наше-
то и на нашите близки. Аз 
съм от този тип хора, които 
никога не се отказват от на-
меренията си. Съветвам и 
другите да правят като мен. 
Макар да съм се убедила, че 
понякога липсата на компро-
миси ми пречи. Въпреки то-
ва, вървя само напред и си 
следвам плановете”, казва 
Златина.

Така, следвайки планове-
те си, тези двама души са 
красивото доказателство за 
силата на духа и красотата. 
Това не е пир по време на 
чума. Това е тържество на 
живота, красотата и любо-
вта…

Да сключиш брак не е под-
виг, нито супер събитие. Но 
да сключиш брак по време 
на карантина е доказател-
ство, че животът продължа-
ва, въпреки ограниченията!

• Счетоводителка и полицай 
подписаха в Айтос при засилени 
мерки за сигурност

• Датата, емоционално 
натоварена за двамата, е избрана 
предварително и не се отказват от 
нея

• Големият купон е отложен за 
по-добро време 

Да сключиш  
брак по време на карантина
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Михаил КОЛЕВ

В дни на извънредно поло-
жение заради мерките срещу 
коронавируса немалко хора 
изпадат в тежка ситуация. И 
ако едни има от кого да полу-
чат помощ, то не всеки може 
да разчита на такава. Именно 
в такива ситуации се появя-
ват от онзи тип хора, които 
решават да помогнат безвъз-
мездно, без да чакат нещо в 
замяна. Един от тези, които 
взимат нещата в свои ръце и 
помагат със собствени сред-
ства, е кметът на руенското 

село Дъскотна Айдън Читак. 
36-годишният мъж дари цяла-
та си заплата за месец януа-
ри, като с парите закупи хра-
ни за възрастни хора от село-
то. Израснал и живял цял жи-
вот там, той не може да прие-
ме сегашното положение на 
самотните пенсионери и  чув-
ства като свой дълг да им по-
даде ръка. 

„Израснах в Дъскотна, по-
знавам повечето възрастни, 
дните ми преминаха с техните 
шеги, мнения, критики. В мо-
мента ситуацията е усложне-
на и те имат нужда от помощ. 

Когато се затвориха по домо-
вете, притеснени и самотни, 
не ми стана никак приятно за 
тях. Затова реших да си даря 
януарската заплата, закупу-
вайки им храни, с цел да ги 
подкрепя и да им вдъхна ку-
раж. Винаги съм на разполо-
жение на всички в селото и 
искам да знаят, че и това ще 
отмине, само трябва да бъдем 
единни. Не го правя с някаква 
користна насоченост, а чисто 
човешки”, казва Читак.

Така той и още трима него-
ви приятели от Дъскотна – Ей-
ваз Гариб, Али Хасан и Исма-
ил Ахмед, сформират група от 
доброволци и започват да  
доставят по домовете на пен-
сионерите храни, от които те 
имат нужда. Да бъде полезен- 
това прави изключително ра-
достен Айдън Читак, особено 
виждайки щастливите сълзи, 

както той се изразява, в очи-
те на благодарните местни 
пенсионери и усмивките по 
лицата им.

Именно това го мотивира 
да продължава и занапред с 
неговата кауза, или както Чи-
так казва: „Борба, в която 
всички – и българи, и турци в 
Дъскотна, трябва да бъдем 
единни”.

В самото село има притес-
нения сред жителите, но не и 
паника, казва кметът, който е 
първи мандат в своето упра-
вление. В Дъскотна към този 
момент под карантина са ос-
ем души, завърнали се от чуж-
бина, основно от държави ка-
то Франция и Германия. Точ-
но преди ден пък на други 
двама местни им е изтекъл 
срокът под карантина. Очак-
ва се в селото да се завърнат 
и още гастарбайтери. 

Айдън Читак е категоричен, 
че сред местните няма нега-
тивни настроения спрямо оне-
зи техни съселяни-гурбетчии. 
Но е забелязал, че това на-
прежение го има по други на-
селени места в страната. Не-
ка хората да не гледат на на-
шите сънародници, които се 
прибират в страната, като на 
някаква зараза. Трябва да 
сме единни, трябва мобилиза-
ция и спазване на мерките, 
заложени от Националния 
оперативен щаб, за да се 
овладее положението и всич-
ко ще се оправи, допълва 
кметът на Дъскотна.

В мандат 2019-2023 той е 
един от най-младите кметове 
сред всичките си колеги в об-
щина Руен. Читак е решил да 
се впусне в политиката, тъй 
като много от неговите съселя-
ни са му казвали да участва на 
местните избори през октом-
ври миналата година. Вслуш-
вайки се в техните желания, 
той се кандидатира и печели с 
над 77% от гласовете. 

Айдън е предполагал, че 
може да бъде избран, но оп-
ределено не бил сигурен в ус-
пеха си, защото всеки пак, в 
крайна сметка, гласоподава-
телите са тези, които решават 
съдбата на вота. 

Сериозното доверие, което 
са му гласували, най-вероят-
но се дължи и на факта, че той 
често е помагал на хората, 
преди навлизането си в кмет-
ската битка. Иска и сега да 
помогне на всички в Дъскотна 
и да не ги разочарова, тъй ка-
то определя себе си като 
чувствителен и не би му било 
приятно това да се случи. 
Проблемите за решаване 
пред него, извън коронавиру-
са, казва, че не са един или 
два, като основната му цел е 
да се оправи инфраструкту-
рата.

„Когато станах кмет осъз-
нах, че тази работа не е никак 
лесна. Преди това си мислех, 

че едва ли не си правиш как-
вото искаш. Сблъсках се с 
много неща, които преди из-
общо не съм виждал и осъз-
навал. Работата е изключи-
телно отговорна”, признава 
той.

Не съжалява, че е решил да 
се захване с това изцяло но-
во за него поприще, като бла-
годари на семейството си, 
своя екип, доброволците от 
Дъскотна, общинския кмет и 
неговите заместници в Руен, 
както и на колегите си в цяла-
та община, за помощта, която 
му оказват в трудното начало. 
Ако не са те – почти невъз-
можно е да се справя. Особе-
но в сегашното положение, 
когато нещата са по-сериозни 
и се касае за здравето на хо-
рата, добавя кметът.

Съвсем нормално, след ка-
то вече е избран на позиция-
та да ръководи село Дъскот-
на, успоредно се увеличават 
приятелите и недоброжелате-
лите. Но Читак казва, че рабо-
ти за всички и ги държи на ед-
но ниво. Преди да влезе в по-
литиката е участвал в семей-
ния бизнес. Образованието 
си е завършил в Спортно учи-
лище „Юрий Гагарин” в Бур-
гас, с профил футбол. Страст-
та и хобито му обаче са бор-
бата, която е на особена по-
чит в целия Руенски край.

Към момента Айдън не ми-
сли върху това дали да гради 
политическа кариера, а по-
скоро е концентрирал мисли-
те и усилията си как да помог-
не и да бъде полезен на съсе-
ляните си в извънредното по-
ложение, което е сковало не 
само България, а и целия свят. 
Останалото е на втори план и 
има време за него, доплълва 
Читак.

Категоричен е, че ако се 
наложи, независимо от ситуа-
цията, пак ще помага на пен-
сионерите, а и не само на тях, 
в Дъскотна, без да дели жите-
лите по етнос и религия.

Кмет на руенско село дари  
заплатата си в помощ на местни жители
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„Черноморски фар”

8-годишната Лилия трогна бургаз-
лии с жестове до своите прадядо и 
прабаба. Благородните постъпки на 
детето бяха разгласени в социалната 
мрежа в страницата на кмета на Бур-
гас Димитър Николов. Лилия е изпра-
тила писмо до прадядо си Пейо, кой-

то живее в комплекс „Лазур”, 
чрез служители на Домашния 
социален патронаж, с молба 
когато му носят храна, да му 
го предадат. 

„Най-добрият човек, когото 
познавам, е моят прадядо. 
Той се казва Пейо. Доста е 
възрастен, затова му е про-

шарена косата. Очи-
те са му кафяви и е 
висок. Аз мисля, че 
той е добър, защото 
мисли добро на 
всички хора и им ус-
лужва, когато го по-
молят. Той обича да 
засажда дръвчета, 
да прави къщички за птици. 
Приятно е да излизаме за-
едно в Морската градина и 
да карам колело. Понякога 
дори ме взима от училище. 
Искам да приличам на него 
по човещината и добротата. 
Липсваш ми, дядо”, пише в 
емоционалното си послание 

детето.
 Тя не е забравила и за своята пра-

баба Янка от комплекс „Славейков”, 
за която специално е направила про-
летна рисунка. Възрастната жена ще 
я получи, също докато й носят храна 
от Социалния патронаж. 

„Има много да учим от децата”, ка-
тегоричен бе бургаският кмет.

Дете трогна Бургас с писмо и рисунка 
до своите прадядо и прабаба

4 Айдън Читак е първи 
мандат начело на Дъскотна
4 „Правя го за всички – 
българи и турци сме едно“, 
казва той

Екипът от доброволци, които помагат на Айдън 
Читак

Хора като Читак са до-
казателство, че доброто 
все още съществува

Кметът на Дъскотна, заедно със сина си Шера-
фетин и съпругата си Зейнеб

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” ЕАД

Уведомява клиентите си, че с Решение № Ц-11 от 01.04.2020 г. 
Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 1 април 
2020 г., утвърди за “Топлофикация - Бургас” ЕАД пределна цена на 
топлинната енергия и преференциална цена на електрическа eнер-
гия, произведена по комбиниран начин, както следва:

Цена - лв./МВтч
1. Еднокомпонентна цена на топлинната 
енергия с топлоносител гореща вода без 
ДДС

62.23

2. Преференциална цена на електрическа 
eнергия без ДДС 141.64

Въз основа на горепосоченото решение на КЕВР “Топлофика-
ция - Бургас” ЕАД обявява, че считано от 1 април 2020 г. ще 
прилага цени на топлинната енергия с топлоносител гореща 
вода и електрическата енергия, произведена по комбиниран 
начин, както следва:

Цена без ДДС Цена с вкл. ДДС
1. Еднокомпонентна цена 
на топлинната енергия с 
топлоносител гореща вода 

62.23 лв./МВтч. 74.676 лв./МВтч.

2. Преференциална цена на 
електрическа eнергия 141.64 лв./МВтч. 169.968 лв./МВтч. 



Георги РУСИНОВ

В момент на карантина, ко-
гато трябва да си стоим пре-
димно вкъщи, не са много ак-
тивностите, с които можем да 
се разсейваме. След готвене-
то, чистенето, гледането на 
филми и сериали и четенето, 
идват и компютърните игри. 

Световно проучване показ-
ва, че в момента една огро-
мна част от човечеството се 
е отдала именно на „геймин-
га“ като начин за преодоля-
ване на социалната изола-
ция. Много помагат онлайн 
игрите, където контактуваш с 
други хора, докато играеш, 
било то чрез чат, или микро-
фон. Някои игри дори под-
държат и видеовръзки, в кои-
то играчите се виждат на ек-
раните си.

По-интересното е, че за 
разлика от много други про-
дукти, с компютърните игри 
няма спекула. Напротив, до-
ри точно в момента се радват 
на големи намаления. Репор-
терска проверка в няколко 
сайта показва нагледно това. 
Отстъпките започват с от 10-
15% до шокиращите 90%. Бук-
вално сега можеш за 20-ина 
лева да си купиш игра, която 
преди месеци струваше 100.

Не е проблем, че повечето 
са европейски, или дори аме-
рикански, тъй като със заку-

пуването на игра, не чакаш 
доставка. Само за няколко 
минути вече разполагате с 
ключ в пощата си, с който в 
дадена платформа активира-
те играта. Така тя остава за-
винаги ваша собственост, ко-

ято може да се инсталира от 
там.

По-интересното е, че доста 
от по-възрастните, които 
принципно не „геймят“, сега 
се отдават с удоволствие на 
игрите.

Дона МИТЕВА

Таблети, лаптопи и ком-
пютри се купуват непре-
къснато от началото на 
карантината. Веднъж за-
ради дистанционното обу-
чение и втори път, заради 
онлайн връзката с оста-
налата част на света. Се-
мейства се сдобиват с но-
ви устройства на лизинг 
или плащайки в кеш, за да 
улеснят стоенето си у до-
ма.

Устройствата станаха 

вещи от първа необходи-
мост в семействата с уче-
ници, и ябълка на раздо-
ра, когато има повече от 
един ученик, а не дай, Бо-
же, и учител в едно семей-
ство, което се е изолира-
ло у дома. От Регионално-
то управление на образо-
ванието и от училищата се 
опитаха да помогнат на 
семействата, раздавайки 
служебни лаптопи и на-
стоявайки за възможни 
дарения на подобна тех-
ника, която да бъде раз-

пределена. Но голяма 
част от семействата наме-
риха повод да си купят но-
ви лаптопи или пък табле-
ти. 

Част от големите мага-
зини за техника предлагат 
на изплащане и без лихва 
закупуването на такива 
продукти. Съответно има 
и такива, които са на про-
моция и при закупуването 
им в момента, може да се 
спести до към 200 лева.

Едни от най-евтините 
лаптопи са на цена около 

450 лева, а таванът на ул-
тра модерните машинки е 
над 6 бона. Цената на гей-
мърските лаптопи започ-
ва от 1200 лева и стига до 
три бона. Малко по-евти-
ни варианти са таблетите, 
в зависимост от параме-
трите, които се предлагат. 
На по-ниска цена могат да 
се намерят и компютри.

Таблетите са предпочи-
тани най-много от родите-
лите, които имат деца в 
детската градина и нача-
лен етап на обучение, за-

щото им осигуряват доза 
спокойствие докато на-
следниците им са заети 
да гледат любимите си 
предавания или да играят 
игри.

Съответно към новия 
лаптоп трябва да се доба-
вят слушалки, мишка, чан-
ти за пренасяне и какви 
ли още не глезотии.

Независимо от това 
каква криза се е задала и 
колко висока ще стане 
безработицата сред ка-
рантината, много семей-

ства си направиха поле-
зен подарък – ново ус-
тройство. Други отидоха 
и по-далеч – за своите на-
следници, провокирани 
защо не и от собствената 
си скука, поръчаха си и 
се сдобиха с различни иг-
ри.

Вариантите на сдобива-
не с новите „джаджи” са 
не само като се отиде в 
големите магазини, а и да 
се поръчат онлайн и се 
доставят до прага на апар-
тамента.

Лаптопите и таблетите 
се харчат като хляб

Дона МИТЕВА

„Предлагаме езиково 
обучение по английски, 
немски, френски, испан-
ски, италиански и руски 
език за деца от 3-годишна 
възраст до възрастни.

Обучението е групово 
или индивидуално, дневна, 
вечерна и съботно-недел-
на форма.

Индивидуалното обуче-
ние е според желанието на 
курсистите и в удобно за 
тях време и желан от тях 
интензитет.

Груповото обучение е с 
малък брой курсисти от 

2-4, което дава възмож-
ност на преподавателя да 
приложи индивидуален 
подход към всеки един от 
курсистите”. Това в момен-
та на социална изолация е 
една от най-често среща-
ните обяви в сайтовете за 
групово пазаруване. Вау-
черите важат за шест или 
дванадесет месеца достъп 
до материалите по даде-
ния език. Цената в  повече-
то случаи е под тридесет 
лева. 

Предложенията за ос-
мисляне на многото сво-
бодно време и обогатява-
не на личността включват 

също уроци по китайски и 
японски, руски език за на-
чинаещи, гръцки, турски и 
какво ли не. Срещат се и 
множество предложения в 
сферата на компютърната 
грамотност и фотография-
та. 

В социалната мрежа пък 
се ширят предложения за 
закупуване на пъзели или 
гоблени, които да осмис-
лят стоенето у дома на 
сръчните жени. Там запа-
лените по тези занимания 
си дават информация за 
това откъде може да се за-
купят с намаление гобле-
ни, конци, или пък пъзели.

Младо и старо пощуря по 
компютърни игри с намаления

Онлайн езиковото обучение 
излезе на преден план
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ПандемиЯ
Бизнес по време на

Играчи влизат в ролята на зъл 
гений, за да заличат човечеството

Колкото и 
странно да 
прозвучи, една 
от най-играните 
в момента ком-
пютърни игри 
се казва Plague 
Inc. („Чума“ 
ООД). Да, още 
самото загла-
вие трябва да 
ви подскаже, че 
нещата отиват 
към сектора на 
странностите. 
Във въпросната игра влизате в ролята на зъл гений, който оп-
итва да заличи човечеството чрез зарази – бактерии, вируси, 
инфекции и т.н. Много актуално, имайки предвид глобалната 
пандемия от коронавирус. Понеже като всеки зъл гений може-
те да кръщавате лабораторното си отроче, с което ще заразя-
вате света, повечето играчи в момента го кръщават COVID-
19. 

Самата игра не е толкова лесна, както и самото постижение 
да затриеш света. Трябва постоянно да „мутираш“ заразата 
си, тъй като целият свят се изправя срещу нея, когато бъде 
обявена за пандемия. Взимат се крайни мерки със затваряне 
на граници, забрана за полети, неизлизане от вкъщи, ваксина-

ция на населението. 
Абе, общо взето играеш 
игра, която в момента е 
реалност. Именно това 
обяснява небивалия ин-
терес към нея. Самата 
„Чума“ ООД иначе е от-
преди няколко години и 
далеч не бе толкова из-
вестна.

Като цяло в момента 
трендът е към апока-
липтичните и постапо-
калиптичните жанрове. 
Игрите със зомбита са 
следващите много иг-
рани в момента.

Станаха вещи от първа необходимост

4 Малки и големи осмислят карантината с учене на чужди езици

4 Други залагат на гоблени и пъзели за убиване на скуката



„Черноморски фар”

Народният представител 
Петър Кънев, който съще-
временно е и председател 
на Парламентарната коми-
сия по икономика и туризъм, 
бе утвърден за вицепрези-
дент на Българска федера-
ция по волейбол. Това ста-
на на първото събиране на 
новия Управителен съвет на 
централата, който се състоя 
онлайн поради пандемията 
от коронавирус. Така Кънев 
прави завръщане на този 
пост, след като бе вицепре-
зидент на БФВ до 2016 годи-
на. 

Ето какво каза Петър Къ-
нев за бъдещата си дейност 
във волейбола: 

„Връщането ми е резонно. 
Ще отговарям за това, кое-
то вършех в предишните 13 

години като вицепрезидент 
на федерацията, а именно 
работа с институциите. Мо-
га да кажа, че свърших дос-
та добра работа през тези 
години. Сега моята дейност 
отново ще бъде институцио-
нална логистика. До голяма 
степен ме улеснява и сегаш-
ният ми пост за изграждане 
на сериозни взаимоотноше-
ния с институциите и лоби-
ране в полза на българския 
волейбол.“ 

„Няма да е лесно в идва-
щите месеци. Спортът е 
функция на икономиката. В 
задаващото се трудно вре-
ме едва ли държавата ще 
подпомага така активно 
спорта, както преди. Но ще 
дойде и това време. С общи 
усилия ще стабилизираме 
отново волейбола”, комен-
тира Кънев.

Михаил КОЛЕВ 
Снимка: Архив

Волейболният „Нефтохи-
мик 2010” бе обявен за шам-
пион при мъжете за сезон 
2019/2020! Решението е на 
Българската федерация по 
волейбол (БФВ) след като 
първенството бе прекратено 
заради мерките срещу коро-
навируса.

Във временното класира-
не бургазлии заемаха първа 
позиция, с актив от 53 точки, 
с 6 повече от преследвача 
„Хебър” (Пазарджик). Това е 
четвърта поредна титла за 
„Нефтохимик”, които по този 
начин се превърнаха в тота-
лен хегемон в родния волей-
бол при мъжете.

Вероятностите за взимане 
на крайно решение бяха три 
– бургазлии да бъдат обяве-
ни за шампиони, първенство-
то да се доиграе след при-
ключване на извънредното 
положение, или годината да 
бъде обявена за „нулева”. 

Именно някоя от последните 
две опции от „Хебър” желае-
ха да се случи, които след 
обявяването на „Нефтохи-
мик” за шампион, пуснаха де-
кларация, в която обявяват, 
че според тях решението не 
е правилно.

Президентът на БФВ Любо 
Ганев пък коментира в офи-
циалната страница на феде-
рацията, че решението не е 
приятно, но е наложително. 

„Реално избрахме с коле-
гите от управата по-малката 
злина. Здравето на състеза-
тели, служебни лица и фено-
ве няма алтернатива. Съо-
бразихме се с мнението на 
клубовете. Много е трудно да 
се реши подобен казус, от 
който печеливши няма”, каз-
ва още той.

Наставникът на бургаския 
тим Николай Желязков зая-
ви пред вестник „Черномор-
ски фар”, че това е най-пра-
вилното решение, което от 
федерацията са могли да взе-
мат предвид създалата се си-

туация. Желязков посочи, че 
другите два варианта са би-
ли неприемливи.

„Абсурдно щеше да е да се 
удължи първенството, тъй ка-
то никой не знае още колко 
ще продължи извънредното 
положение. Други европей-
ски федерации по волейбол 
взеха същото решение като 
при нас – този, който е водач 
във временното класиране, 
да бъде обявен за шампион”, 

каза още треньорът.
Той не е съгласен и с ва-

рианта волейболната година 
в България да бъде обявена 
за „нулева”, защото 95% от 
срещите в редовния сезон са 
се изиграли и не би било 
справедливо всичко постиг-
нато от август миналата го-
дина до момента, да бъде за-
личено просто ей така. 

Николай Желязков е кате-
горичен, че позицията би му 

била такава, дори и друг от-
бор да бе обявен преждевре-
менно за шампион, а не 
„Нефтохимик”, тъй като въ-
просът според него е прин-
ципен. Софиянецът не поже-
ла да коментира декларация 
на пазарджиклии, а остави 
всеки сам да си направи из-
водите.

След взетото решение за 
край на първенството той и 
играчите на „Нафтата”, кои-
то не са от Бургас, напусна-
ха своите квартири и се при-
бират по родните си места, 
тъй като към момента няма 
смисъл да стоят тук. Желяз-
ков се надява, че възможно 
най-бързо ситуацията с пан-
демията ще приключи и на 
шега заяви, че този път ки-
тайците са сътворили нещо 
оригинално.

Чф

Представителният отбор на  
ПФК „Нефтохимик“ няма да подно-
вява тренировъчния си процес по-
не до 12 април. 

Решението на ръководството и 
спортно-техническия щаб е свърза-
но със заповедта на министъра на 
здравеопазването, която удължава 

ограничителните мерки срещу 
COVID-19. След тази дата, с оглед 
на ситуацията в страната и в случай, 
че БФС утвърди календар за изи-
граване на професионалните пър-
венства, ще се вземе решение кога 
ще започне и подготовката на отбо-
ра.

Удължиха ваканцията 
при „шейховете”

Обявиха „НефтОхимик 2010” за шампиОН
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ВОЛЕЙБОЛ

„Черноморски фар”

Плувците на Клуб по во-
дни спортове „Бургас“ бя-
ха едни от първите, кои-
то веднага след въвежда-
нето на извънредното по-
ложение започнаха дис-
танционни тренировки от 
дома. 

Водени от младия тре-
ньор Иван Попов, състе-
зателите на КВС „Бургас“ 
всекидневно правят сухи 
тренировки по домовете 
си. От няколко дена деца-
та на един от най-млади-
те плувни клубове в стра-
ната започнаха кампания 
„Аз тренирам вкъщи“. 

Всекидневно в страни-
цата на клуба във Фейс-
бук те ще призовават 
всички да бъдат силни и 
дисциплинирани и всеки 
един чрез видеоклип ще 
показва, че тренировки 
могат да се водят и от до-
ма.

КВС „Бургас” провежда 
тренировки в домашни условия

• Родната федерация реши  
да избере „по-малкото зло”

• Конкурентът „Хебър” пусна 
декларация срещу решението

Бургаски депутат  
се завръща като 

вицепрезидент във 
волейбола

П О К А Н А

УС на ЗПК „Несебър“ гр.Несебър свиква
Общо годишно отчетно изборно събрание на кооператорите на 

основание чл.16 ал.1 и 3 от Закона за кооперациите,
на 15май 2020 година /събота/от 9 часа в Залата на 

Общински съвет гр.Несебър при следния
ДНЕВЕН  РЕД

1. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2019година и 
бизнес програма за 2020година.

2. Отчен на КС за дейността през 2019г.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2019г.
4. Избор на ръководство на кооперацията:
Председател, Управителен съвет и Контролен съвет.
Поканват се член кооператорите да присъстват на събранието.
При липса на кворум,събранието ще се проведе един час по къс-

но на същото място,независимо от броя на присъстващите.
При създалата се обстановка в страната и приетите мерки от 

държавата,УС допълнително ще определи дата на събранието,ако 
до 15май е невъзможно да се проведе.

От Управителния съвет.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 
НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителния съвет на СН „Антимовски води“ село Екзарх Анти-
мово, вписано в по ф.д.№9/2018г. по описа на БОС, Булстат 
№177276610, свиква Общо събрание на 07.05.2020г. от 14 ча-
са, което ще се проведе в село Екзарх Антимово, община Карно-
бат, в помещението на Пенсионерския клуб, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на сдружението.
2. Приемане на инвестиционна програма на сдружението.
3. Взимане на решение за отдаване под наем на язовира.
4. Разни.
Поканват се всички членове на СН“Антимовски води“ да при-

състват лично или чрез упълномощено лице с нотариално завере-
но пълномощно.

за РЕКЛаМа 056 82 54 35
www.faragency.bg 

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ДИКОВА, ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ДИКОВ, 
Н-ЦИ НА НАНКА ЯНАКИЕВА ГАКЕВА, Н-ЦИ НА ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ 
ИВАНОВ, Н-ЦИ НА ВЕСЕЛИНА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА уведомя-
ват всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно 
намерение, „Преустройство на съществуващо жилище в два са-
мостоятелни апартамента с обща застроена площ 102,68 кв.м 
в ПИ 48615.502.362 по КК на град 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
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Художници, поети и актриси 
показват черно-бели снимки

Дона МИТЕВА

Стоенето у дома си има 
и добри страни. Все по-
вече бургазлии започват 
да се убеждават в това. 
И вместо разходките до 
хладилника и обратно и 
наддаването на килогра-
ми, започнаха и разход-
ки назад във времето. Ро-
венето в старите албуми 
не само сплотява семей-
ството и връща към пре-
красни спомени. Сега то 
се превърна и в предизви-
кателство, което лавино-
образно се разпростра-
ни в социалните мрежи. 
Свои снимки от детство-
то, юношеството и пре-
дходни години разпрос-
траняват мнозина.

Предизвикателството 
прие и известният бур-
гаски художник Атанас 
Стоянов, който пусна 
свои черно-бели сним-
ки като невръстен и юно-
ша. Към идеята се присъ-
едини и бургаската поете-
са Керана Ангелова, раз-
пространявайки  красива 
своя снимка. И като до-
казателство, че това не 
е занимание единствено 
и само на артистичните 
среди в социалната мре-
жа, председателката на 
Бургаската туристическа 
асоциация Соня Енилова, 
също припомни младост-
та си с фотография. 

Атанас Стоянов
Керана 
Ангелова

Соня Енилова
Димитрина 
Тенева

MasterChef Севда 
Димитрова показа 
гурме версията на 

„разядката на баба“

140 карти с гориво, да-
рени от „ЛУКОЙЛ - БЪЛГА-
РИЯ“, бяха изпратени до 28 
болници в страната.  

Всяко едно от лечебни-
те заведения получи по 5 
карти с по 100 литра гори-
во във всяка, като услови-
ето е то да бъде използ-
вано за линейките на съ-
ответните болници. Ето и 
пълният списък на лечеб-
ните заведения, до които 
бяха изпратени първите 
140 карти: 

МБАЛ „Благоевград”                                               
УМБАЛ „Бургас”

МБАЛ „ Св. Анна – Ва-
рна”                                 

УМБАЛ „ Св. Марина” - 
Варна

МОБАЛ „ Д-р Ст. Черке-
зов” - Вилико Търново     

МБАЛ „Св. Петка”  - 
Видин

МБАЛ „Хр. Ботев” - Вра-
ца                                          

МБАЛ „Д-р Т. Венкова” - 
Габрово

МБАЛ „Добрич”                                                
МБАЛ „Д-р Атанас  Дафовски” - 

Кърджали
МБАЛ „Проф. П. Стоянов“ - Ло-

веч                            
МБАЛ „Ст. Илиев” - Монтана
МБАЛ „Пазарджик” - Пазар-

джик                             
МБАЛ „Рахила Ангелова” - Пер-

ник
УМБАЛ „Д-р Г. Странски” - Пле-

вен                           
УМБАЛ „Пловдив“ - Пловдив
МБАЛ „Св. Иван Рилски” - Раз-

град                         
МБАЛ „Силистра” - Силистра
МБАЛ „Д-р Ив. Селимински” - 

Сливен                   
МБАЛ „Д-р Бр. Шукеров” - Смолян

МБАЛ „Св. Анна” - София                                           
МБАЛ „Проф. Ст. Киркович” - Ста-

ра Загора      
МБАЛ „Търговище” - Търговище                               
МБАЛ „Хасково” - Хасково
МБАЛ „Шумен” - Шумен                                              
МБАЛ „Св. Пантелеймон” - 

Ямбол
МБАЛ „Д-р Н. Василиев” - Кюс-

тендил                      
УМБАЛ „Пълмед” - Пловдив

Припомняме, че „ЛУКОЙЛ-БЪЛ-
ГАРИЯ“  се включи  в Национална-
та кампания на Български лекар-
ски съюз „ЗА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“, 
зад която с името и лицето си за-
става футболната звезда Димитър 
Бербатов, с дарение от 20 000 ли-
тра гориво. То беше предоставено 
под формата на карти-пластики и 
ще бъде разпределено приоритет-

но, там където има най-го-
ляма необходимост. 

Дарението на „ЛУКОЙЛ-
БЪЛГАРИЯ“  цели да под-
помогне усилията на всич-
ки медици, които в момен-
та са на първа линия в 
борбата с епидемията от  
COVID-19. От компания-
та заявиха готовност при 
необходимост да отклик-
нат и своевременно да 
направят последващо да-
рение. 

Ако искате и Вие да се 
включите в кампанията на 
Българския лекарски съюз 
„ЗА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“ и да 
помогнете за осигурява-
нето на маски, предпазни 
облекла, дезинфектанти 
и медицински изделия за 
болниците и медицинския 
персонал в цялата страна, 
може да го направите чрез 
дарение на:

Титуляр: Български лекарски 
съюз

Банка: Райфайзенбанк
IВАN: BG02 RZBB 9155 1004 

8098 44 BGN
BIC: RZBBBGSF
Основание: Дарение COVID-19
Кампанията „ЗА ГЕРОИТЕ В БЯ-

ЛО“ е отворена за всеки, който би 
искал да помогне на българските 
лекари. Вярваме, че ще има же-
лаещи да дарят директно маски, 
предпазни облекла, дезинфектан-
ти или медицински изделия. Всич-
ки те могат да го направят като се 
свържат с Български лекарски съ-
юз на: blsus@blsbg.com.

 
Героите в бяло имат нужда от на-

шата подкрепа!
Само заедно можем да се спра-

вим!

Първите 140 карти с гориво, дарени от „ЛУКОЙЛ - 
БЪЛГАРИЯ“, бяха разпределени и изпратени

Национална кампания на Българския лекарски съюз 
с подкрепата на футболната звезда Димитър Бербатов

„ЗА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“
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