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100 години

COVID-19

„Черноморски фар“

К м е т ъ т  Д и м и т ъ р 
Николов, директорът 
на ОД на МВР комисар 
Радослав Сотиров, ди-
ректорът на РЗИ-Бургас 
д-р Георги Паздеров и 
зам.-кметът по култура, 
туризъм и спорт Диана 
Саватева проведоха 
среща с представители-
те на Българската право-
славна църква в Бургас, 
на която обсъдиха общи 
мерки за Цветница.

„Заедно с Вас имаме 

отговорността да съз-
дадем такава организа-
ция, че да не застрашим 
здравето и живота на хо-
рата. Разчитам, че ще ни 
помогнете и ще спазим 
всички мерки за миними-
зиране на риска", обърна 
се към духовниците кме-
тът Димитър Николов.

С в е щ е н и ц и т е  о т 
всички бургаски хра-
мове и Сливенският 
Митрополит Иоаникий 
отправят призив към ми-
ряните да останат по до-
мовете си!
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Страхът от пандемията 
изненада неприятно 

измамници
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Бургаските 

свещеници 

призовават:

Депутатът  
Делян Пеевски -  
дарител № 1  
в битката с 
коронавируса
Подкрепата му за 
спасяване на човешки 
животи надхвърля  
3 милиона лева

Без върбови клонки 
за Цветница

Драстичен скок на  
безработните в областта

Стр. 2-3

Короната 
срина 

цената на 
калкана „Чайкафарма“ вече произвежда 

медикаменти за болните с COVID-19
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ОСтанете Си вкъщи за  
предСтОящите Светли празници! 
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Георги РУСИНОВ

Над седем пъти са на-
малели приходите на об-
щинския превозвач „Бур-
гасбус“. Това става ясно 
от докладна записка, вхо-
дирана от кмета на общи-
на Бургас Димитър Нико-
лов. В нея градоначални-
кът описва тенденцията за 
намаляване на броя на 
пътниците по автобусите и 
как тя всеки ден става по-
отчетлива.

„От друга страна, за 
осигуряване на преван-
тивни мерки и дистанция 
между пътниците, е не-
възможно да се оптими-
зират разписания и пре-
возни средства, а прихо-
дите на дружеството са 
намалени над седем пъти. 
Тревожен е фактът, че 
тенденцията се задълбо-
чава в условията на из-
вънредно положение и 
свързаните с това огра-
ничения за ползващите 
транспортната услуга. Ос-
вен това са завишени 
разходите, тъй като е въ-
веден план за изпълне-
ние на превантивни мер-
ки, който включва еже-
дневна дезинфекция на 
превозните средства, де-
зинфекция на всички чес-
то докосвани повърхно-
сти след всеки курс, по-
ставяне на диспенсъри с 
дезинфектанти в 100 пре-
возни средства, осигуря-
ване на предпазни сред-
ства на персонала, съз-
даване на организация за 

контрол на пристигащите 
пътници в АГ „Запад“, де-
зинфекцията на клиент-
ски пространства в Транс-
портна къща, Терминал 
„Славейков“, Терминал 
„Меден рудник“, възста-
новяване на разходи за 
закупени карти от пра-
воимащи, за периода на 
извънредното положе-
ние“, пише в докладната.

Въпреки това Николов 
посочва, че градският 
транспорт е необходим в 
момента, за да може хо-
рата да се придвижват до 
работа в условия на из-
вънредна ситуация и в та-
зи връзка автобуси е не-
обходимо да се придвиж-
ват редовно, въпреки за-
губите на дружеството 
всеки ден.

За да се улесни малко 
„Бургасбус“ кметът пред-
лага месечният наем на 
превозните средства, кой-
то плащат на общината, 
да се отложи за месеците 
на извънредно положе-
ние.

„Във връзка с реализи-
раните загуби до настоящ-
ия момент, обаче е целе-
съобразно задълженията 
на „Бургасбус“ ЕООД да 
бъдат отсрочени не само 
за периода на извънред-
ното положение, а за по-
дълъг период от време - до 
30 ноември 2020 година“, 
пише в докладната той.

Общински съвет – Бур-
гас ще гласува предложе-
нието на кмета в края на 
месец април.

„Черноморски фар“

През април „Чайкафарма“ 
ще произведе над 5000 опа-
ковки MoriVir (hydroxy-
chloroquine) за нуждите на 
болниците на първа линия, а 
през май още около 20 000 
опаковки GraVir (chloroquine) 
за по-нататъшно болнично ле-
чение. Това заяви Тони Вел-
ков, който е един от основате-
лите на компанията. „След 
май очакваме производство-
то да бъде регулярно, но всич-
ко зависи от достъпа до суб-
станции, който в момента е 
изключително затруднен в 
световен мащаб по добре из-
вестни причини.”, сподели 
проф. Веков. Както е извест-
но, медикаментите са най-из-
ползваните за лечение на 
COVID-19 в световен мащаб.

Процедурата по регистра-
цията на лекарствените про-
дукти MoriVir (hydroxychloro-
quine) и GraVir (chloroquine) 

може да бъде ускорена от 
българските здравни власти – 
Министерството на здравео-
пазването и Изпълнителната 
агенция по лекарствата. „След 
получаването на разрешение 
за употреба лекарствените 
продукти ще могат да бъдат 
разпространени в аптечната 
мрежа и отпускани по рецеп-
та. Преди това ще бъдат дос-
тавяни само на болници за 
коронавирус инфекция, съ-
гласно наредба 10 на Минис-
терство на здравеопазването 
за условията и реда за дос-
тавка на неразрешени за упо-
треба лекарствени продукти”, 
каза още проф. Велков. Той 
посочи, че необходимите суб-
станции и всички други по-
мощни средства ще бъдат на-
лични в посочените срокове в 
най-известната в Европа бъл-
гарска фармацевтична компа-
ния „Чайкафарма“.

„В момента нямаме разра-
ботени производствени тех-

нологии за други продукти, но 
сме в готовност и работим, 
включително и лабораторно, 
а когато от клиничните изпит-
вания в световен мащаб се 
появи обещаващ кандидат, 
ще оценим неговата прило-
жимост за България и 10 ев-
ропейски пазара, на които 

присъстваме. Досега един-
ствено hydroxychlroquin и  
chloroquine са доказали кате-
горично позитивни резултати 
в приложението при хора. 
Лично президентът Тръмп 
следи ежедневно този важен 
напредък.”, отбеляза още 
проф. Веков.

Той припомни, че е изклю-
чително важно всички пред-
писани лекарства за контрол 
на хронични заболявания да 
бъдат приемани редовно, 
особено в условията на из-
вънредно положение и пан-
демия, а общото добро състо-
яние и високият здравен ста-
тус помагат в борбата с ви-
русната инфекция. „Досегаш-
ната дисциплина и отговорно 
приемане на предписаните 
медикаменти от диагностици-
раните българи в добро здра-
ве и с добре контролирани и 
редовно лекувани хронични 
заболявания изведе Бълга-
рия до 75 пъти по-ниска 
смъртност от COVID-19 спря-
мо сравнимата по размер, но 
с 8 пъти по-висок БВП Бел-
гия.”, каза още проф. Веков.
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Драстичен скок на без-
работните в Бургаска об-
ласт се наблюдава в по-
следните дни. Дълги 
опашки се вият пред Бю-
рото по труда в жк „Ла-
зур“, установи наша ре-
портерска проверка. Ма-
сово хората идват на мяс-
то да входират докумен-
тите си, въпреки призива 
на Агенцията по заетост-
та да се ползват елек-
тронни услуги. 

В периода от 13 март до 
2 април в Бюрата по тру-
да от Бургаска област са 
се регистрирали 2609 ли-
ца. За сравнение през 
същия период на минала-
та година регистрации са 
направили 774 безработ-
ни. От началото на извън-
редното положение на 
първичния пазар работа 
са започнали 1296 безра-
ботни, спрямо 2045 души 
за същия период на 2019 
година. 

„Секторите, от които 
идват новорегистрирани-
те безработни са хотели-
ерство, ресторантьор-
ство, търговия, транс-
порт, преработваща про-
мишленост. Голяма част 
от тях са и завърнали се 
от чужбина. Регистрират 
се и лица, които не са уп-
ражнявали трудова дей-
ност през последните го-
дини“, поясни Пенка Ки-
рилова – директор на Ре-
гионалната служба по за-
етостта. Към момента 
има обявени свободни 
работни места,  но не са 
толкова много. Наблюда-
ва се спад и на подадени-
те декларации от работо-
датели за регистрация на 
сезонна заетост на граж-
дани от трети страни. 
Експертите обясняват то-
ва като следствие от обя-
веното извънредно поло-
жение заради COVID-19.  
То пък рефлектира на 
старта на летния туристи-

чески сезон. Вместо сега 
да се стягат хотели и рес-
торанти и да се наема ра-
ботна ръка, браншът е в 
ступор. „Няма яснота ко-
га ще стартира туристи-
ческият сезон. Заради 
мерки за сигурност Аген-
цията по заетостта от-
мени всички групови ме-
роприятия, включително 
трудовите борси, плани-
рани за март и април“, 
каза още Кирилова. Тя 

допълни, че за периода 
16-25 март работа на пър-
вичен пазар са започна-
ли 348 безработни.

От Бюрата по труда 
още веднъж апелират за 
онлайн регистрации на 
безработните лица. На-
помнят също, че по вре-
ме на извънредното по-
ложение спират да текат 
всички срокове за впис-
ването им. „Документи, 
включително и за полу-

чаване на обезщетение, 
ще се считат за подадени 
в срок, в случай че са по-
дадени до 14 дни след от-
мяната на извънредното 
положение“, поясни Пен-
ка Кирилова. Ако все пак 
хората отидат за регис-
трация в Бюрото по тру-
да, могат да подават и 
заявления за обезщете-
ние в НОИ, без да се на-
лага да ходят до там. 
Приетите документи ще 

Драстичен скок  

„Бургасбус“ със седем 
пъти по-малко приходи

Служители апелират за 
ползване на електронни услуги

„Чайкафарма“ вече произвежда 
медикаменти за болните с COVID-19 

Проф. Тони Веков е завършил биотехнологични 
процеси в СУ „Св. Климент Охридски“ и здравен ме-
ниджмънт в МУ - София, декан на Факултета по Фар-
мация в МУ - Плевен

4 Проф. Тони Веков: Първите 5000 опаковки 
„Хидроксихлороквин“ ще са налични скоро в 
болниците от първа линия

4 През май Българската компания ще осигури 
още 20 000 опаковки на медицинските 
заведения с лекарство за последващо лечение 
на инфектирани от коронавирус

Пред Бюрото по труда в Бургас се извиха опашки, въпреки апела да се подават 
документи онлайн
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се предоставят служебно 
на НОИ, заявиха от служ-
бата.

От там обръщат внима-
ние на възможностите, 
които предоставя Систе-
мата за сигурно елек-
тронно връчване (е-връ-
чване). Чрез нея клиенти-
те могат да продължат да 
използват и електронна-
та услуга за регистрация 
на търсещите работа ли-
ца, която е базирана на 
Единния портал за дос-
тъп до електронни адми-
нистративни услуги на 
Държавна агенция „Елек-
тронно управление”, раз-
дел „Социални дейности”/
„Безработица и насърча-
ване на заетостта“. Тази 
услуга допълва съществу-
ващите възможности за 
регистрация по електро-
нен път, които Агенцията 
по заетостта предлага на 
своите клиенти, с цел тях-
ното улеснение и превен-
ция. Така, те могат да по-
лучават посреднически 
услуги за подпомагане 
търсенето на работа дори 
и в условията на прилага-
ните мерки за ограниче-
ни контакти и социална 
дистанция. Заявлението 

за регистрация се изпра-
ща в съответното Бюро 
по труда чрез Системата 
за сигурно електронно 
връчване, за ползването 
на която се изисква лице-
то да се регистрира в нея 
и да я ползва чрез квали-
фициран електронен под-
пис или ПИК на НОИ. За 
улеснение на гражданите 

сега е постигната догово-
реност за издаване на 
едномесечен безплатен 
електронен подпис от 
доставчици на удостове-
рителни услуги. Ще бъде 
предоставена онлайн 
възможност за заявява-
не на подписи за тези, 
които все още нямат та-
къв. Важно е да се отбе-

лежи, че заявлението, ко-
ето се подава към Бюро-
то по труда по електро-
нен път, служи само за 
регистрация на съответ-
ното лице за ползване на 
посредническите услуги 
на Агенцията по заетост-
та и не води автоматично 
до получаване на права 
за обезщетения или со-

циални помощи.
Експертите от Бюрата 

по труда призовават сво-
ите бъдещи и настоящи 
клиенти да си останат 
вкъщи и да се насочат 
към ползване на елек-
тронните услуги, а ако 
все пак решат да дойдат 
на място, трябва да са 
със защитна маска.

на безработните кРИмИ

Верижна 
катастрофа 
на бургаско 
кръстовище

Верижна катастрофа е 
станала на бургаско кръс-
товище, съобщиха от прес-
центъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
На улица „Транспортна“ 
пред магазин „Лидл“ в 
посока булевард „Стефан 
Стамболов“, настъпва 
автомелето. 61-годишен 
бургазлия с „Рено Клио“ 
блъска спрелия за изчаква-
не на кръстовището 
„Сузуки Суифт“, управля-
ван от 25-годишна жена от 
Маринка, чийто автомобил 
от своя страна отскача и 
блъска спрелия пред него 
„Деу Калос“, управляван 
от 21-годишна бургазлий-
ка. От катастрофата е 
пострадал възрастният 
мъж, който е с контузия на 
главата и гръдния кош и е 
прегледан и освободен за 
домашно лечение, без 
опасност за живота.

Хванаха 
крадец на 
таблет и пари 
в „Изгрев“

Полицията е установила 
извършителят на кражба в 
бургаския комплекс 
„Изгрев“, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
26-годишен криминално 
проявен и осъждан бургаз-
лия е влязъл с взлом в 
офиса на фирма за произ-
водство на PVC и алумини-
ева дограма, в блок 89. От 
там е откраднал сумата от 
56 лева и таблет. Проведени 
са множество процесуал-
но-следствени действия - 
претърсване и изземване в 
условията на неотложност 
на няколко адреса, оглед 
на местопроизшествието, 
разпити на свидетели, 
записи от видеоохранител-
ни камери и други, като е 
намерена и иззета метал-
ната касетка - обект на 
престъплението. С проку-
рорско постановление сро-
кът за задържане на бур-
газлията е удължен до 72 
часа. Работата по докумен-
тиране на престъплението 
продължава от служители 
на Пето Районно управле-
ние – Бургас.

Спипаха 
бургазлия с 
метамфетамин

26-годишен бургазлия е 
задържан за притежание 
на наркотици, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Той е бил спрян за провер-
ка в района до блок 84 в 
Меден рудник, като у него 
са  открити и иззети пликче 
с жълто кристалообразно 
вещество и пликче с бяло 
кристалообразно веще-
ство. Двете вещества са 
тествани, като са реагира-
ли при направения полеви 
наркотест на метамфета-
мин. Бургазлията е задър-
жан за срок от 24 часа. По 
случая е образувано досъ-
дебно производство.

„Черноморски фар“

Кметът Димитър Николов, 
директорът на ОД на МВР ко-
мисар Радослав Сотиров, ди-
ректорът на РЗИ-Бургас  
д-р Георги Паздеров и зам.-
кметът по култура, туризъм и 
спорт Диана Саватева прове-
доха среща с представители-
те на Българската православ-
на църква в Бургас, на която 
обсъдиха общи мерки за Цвет-
ница.

„Заедно с Вас имаме отго-
ворността да създадем така-
ва организация, че да не за-
страшим здравето и живота 
на хората. Разчитам, че ще ни 
помогнете и ще спазим всич-

ки мерки за минимизиране на 
риска", обърна се към духов-
ниците кметът Димитър Нико-
лов.

Свещениците от всички 
бургаски храмове и Сливен-
ският Митрополит Иоаникий 
отправят призив към миряни-
те да останат по домовете 
си! 

Те призовават да не се но-
сят цветя, които да се внасят 
в храмовете, както и да не се 
продават цветя пред църкви-
те!

В храмовете да се влиза 
само със защитна маска и ръ-
кавици!

Да не се целуват иконите, 
миряните само да се покла-

нят пред тях!
Да се спаз-

ва отстояние 
пред и в хра-
мовете!

Да не се до-
пуска струпва-

не около свещниците!
Свещениците ще отговарят 

за реда и пропускателния ре-
жим в църквите, за да се из-
бегне струпването на хора.

Извън храмовете контро-
лът ще бъде осъществяван от 
полицията.

Всички кметски наместни-

ци по селата, съвместно с 
църковните настоятелства, са 
длъжни да участват в прила-
гането на мерките за безо-
пасност на църквите.

В църквите, в които е въз-
можно ще бъдат осигурени 
освен входове и различни из-
ходи.

Вчера стана ясно, че тази 
година Благодатният огън ня-
ма да дойде от Йерусалим, 
няма да има и върбови клон-
ки за Цветница. До тези ре-
шения стигнаха след среща 
премиерът Бойко Борисов и 
Светият Синод по повод мер-
ките, които ще се вземат за 
Великденските празници. 
Ден преди това в Бургас бяха 
предприели организация вър-
бовите клонки да се дезин-
фекцират преди раздаването 
им.

Вече са раздадени защит-
ни шлемове на всички свеще-
ници. На всички бургаски 
храмове са доставени защит-
ни маски, ръкавици, платче-
та, напоени с дезинфектанти 
и дезинфектанти, с които ще 
се обработват входните вра-
ти и иконите.

Следващата среща на Кри-
зисния щаб с бургаските ду-
ховници ще бъде следващия 
вторник за набелязване на 
мерки за предстоящия Велик-
ден.

Останете си вкъщи за предстоящите светли празници! 
Бургаските свещеници призовават: 

Без върбови клонки за Цветница

Новорегистрираните безработни са от сектор хотелиерство, ресторантьорство, търговия, транспорт, прера-
ботваща промишленост



Чф4 10-16 април 2020

Страхът от коронавируса  

Георги рУСиНОВ

Страхът от коронави-
руса се оказа неприят-
на изненада за измам-
ниците. Бургазлии масо-
во пазаруват в магазини-
те, били те малки и голе-
ми, с дебитните си карти. 
Това е породено от при-
тесненията, че пипайки 
бутоните на банкоматите, 
ще се заразят с опасна-
та болест. Същото важи и 
за директното разплаща-
не с банкноти и монети, 
макар и да не е доказано 
до момента, че COVID-19 
се пренася чрез тях.

Така доскоро лукратив-
ния „бизнес“ на загадъч-
ните фигури от ъндъргра-
унда също е в криза зара-
ди извънредното положе-
ние, което наложи всич-
ки тези забрани на хора-
та и докара немалка доза 
истерия. От пресцентъ-
ра на Областна дирек-
ция на МВР-Бургас зая-
виха пред репортер на 
„Черноморски фар“, че 
напоследък изобщо не 
се наблюдават случаи на 
„скимиране“. Причините 
– гореописаните.

Какво 
представлява 
скимиращото 
устройство

Изданието ни преди 
време отдели цяла тема 
на проблемите със „ски-

мирането“. „Скимерът“, 
както е известен на спе-
циалистите, се поставя 
като допълнителен еле-
мент върху банкомата, 
като всяка част от това 
устройство се позицио-
нира на различни места. 
Елементите му имат скри-
та микрокамера, соб-
ствено захранване и па-
мет, което дава възмож-

ност устройството да ра-
боти продължително вре-
ме. Поставянето му изис-
ква единствено точно фи-
ксиране върху конкрет-
ното място на банкомата, 
като често се използва 
двойно подлепящо тик-
со“, обяснява инспекто-
рът. Една част от „ски-

мера“ се поставя върху 
входа на карточетящо-
то устройство („устата“) 
на банкомата, а друга-
та на място, от което да 
има възможност да се на-
блюдава въвеждането на 
ПИН-кода. „Монтираният 
„скимер” по никакъв на-
чин не нарушава нормал-

ното функциониране на 
банкомата. Изработен е 
от елементи, наподобя-
ващи съответна част на 
банкомата, които са боя-
дисани в цвят, идентичен 
на фабричния. Това дава 
възможност да не бъдат 
забелязвани елементите 
му и при теглене на пари 
или каквато и да е друга 
операция. Целта на прес-
тъпниците е чрез тези ус-
тройства да се сдобият с 
ПИН-кода на потребите-
лите, като след това из-
готвят фалшиви платеж-
ни инструменти и теглят 
парични средства от бан-

ковите карти.
От „Икономическа по-

лиция“ съветват гражда-
ните при забелязване на 
какъвто и да е допълни-
телен елемент към самия 
банкомат, да не предпри-
емат никакви действия, 
а по най-бързия начин 
да се сигнализира на те-
лефон 112, за да се оси-
гури присъствие на ком-
петентен служител на по-
лицията, който да пред-
приеме необходимите за 
всеки конкретен случай 
действия. 

Въпреки че не е гаран-
ция, но използването на 
банкомати, намиращи се 
на оживени места или на 
клонове на банкови офи-
си, намаляват, но не из-
ключват риска от нали-
чие на скимиращо ус-
тройство. Повишено вни-
мание и оглеждане на 
банкомата за допълни-
телно прикрепени еле-
менти е задължително, 
съветват специалистите. 

Онлайн измамите

Не е учудващо, че в пе-
риод на карантина, кога-
то масово си стоим в до-
мовете, респективно пре-
карваме повече време 
пред лаптопите и компю-
трите си, напоследък би-
ваме атакувани дори през 
Фейсбук. Фалшиви про-

4 Бургазлии масово пазаруват 
директно с карти в магазините
4 Банкоматите пустеят, а с тях 
и надеждите за „скимиране“

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание 

на СНЦ„Сдружение на ловците и риболовците 
Лебед – гр.Бургас”

Управителният съвет на СНЦ „Сдружение на ловците и риболовците 
Лебед – гр.Бургас” свиква Общо събрание, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ 
и чл.41 от Устава на Сдружението.

Събранието ще се проведе на 29.05.2020 г. (петък), от 10:00 часа в 
зала „Петя Дубарова” - Културен център”Морско  казино” – гр.Бургас, 
при следния 

дНевеН ред:
1. Избор на Председател на събранието и Протоколчик на събрание-

то.
2. Избор на Комисия за преброяване на гласовете.
3. Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2019 г. 

Приемане на отчета и освобождаване от отговорност на УС за измина-
лия период.

4. Отчет на Контролния съвет за 2019 г. Приемане на отчета и освобож-
даване от отговорност на КС за изминалия период.

5. Приемане на ГФО за 2019 г. на Сдружението.
6. Приемане на Бюджета за 2020 г.
7. Утвърждаване на представители (делегати) на СНЦ „СЛР Лебед 

– гр.Бургас” за Общото събрание на НЛРС – СЛРБ – гр.София 
(18.06.2020г.).

8. Приемане на програми,графици,резолюции и др.,свързани с рабо-
тата на Сдружението.

9. Прием на нови членове.
10. Промени в Устава.
11. Разглеждане на жалба от Пламен Парашкевов.
12. Разни

При липса на необходимия кворум за провеждане на ОС, на основание 
чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.42 от Устава на Сдружението събранието ще се про-
веде с един час по-късно, на същия ден, място и при същия дневен ред не-
зависимо от броя на присъстващите.
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Още от началото на извънредното положение банко-
матите в Бургас бяха дезинфекцирани, въпреки това 
мнозина от клиентите ги избягват заради страха от 
евентуална зараза
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фили ви предлагат при-
ятелство и в момента, в 
който им го приемете, по-
лучавате „оферта“ за фи-
нансиране чрез заем. 

В една такава се казва, 
че пишещият ви предста-
влява организация, пред-
лагаща международни 
заеми. 

„За всяка нужда от 
бързо финансиране ние 
предлагаме краткосроч-
ни и дългосрочни заеми 
от 5000 до 600 000 000 
евро при фиксирана 
ставка от 3%. Можем да 
удовлетворим нашите 
клиенти в рамките на 3 
дни след получаване на 
регистрационната фор-
ма. Ние можем да ви пре-
доставим финансиране 
и инвестиционни заеми 
за реализация на ваши-
те проекти“, призовава 
фалшивият профил. 

600 000 000 евро до три 
дни, а после имало све-
товна криза. За финал ви 
призовават да се свър-
жете с тях чрез мобилно-
то приложение WhatsApp 
на номер с доста цифри. 
Целта най-вероятно е да 
трупат парички от обаж-
данията и нищо чудно с 
такива „оферти“ немал-
ко потребители да са се 
вързали, особено и във 
времена на финансови 
трудности.

Ако получите подоб-
ни оферти, то не прос-
то ги игнорирайте, а док-
ладвайте профила, като 
след това спокойно може 
да го блокирате, да се 
предпазите от бъдещи 
атаки.

От бургаската полиция 

иначе споделят, че към 
момента не се наблюда-
ва нито намаление при 
онлайн измамите, нито 
увеличение. Данните са 
замръзнали на едно мяс-
то. При тях няма и постъ-
пили официални данни 
за нови методи на атаки, 
като гореописания чрез 
Фейсбук.

Мародери ни мамят 
чрез фалшиви 
сайтове за онлайн 
пазаруване

Бургаската полиция 
препоръчва на граждани-
те да внимават изключи-
телно много при онлайн 
пазаруването. То в мо-
мента отбелязва невиж-
дан бум именно заради 

карантината, но и покрай 
мръвката са се навъдили 
немалко мародери.

Още в началото на из-
вънредното положение, 
когато истерията за пред-
пазни маски бе в пика 
си, мъж от Созопол ста-
на жертва на измамник. 
Вместо маски, той полу-
чи празни опаковки от 
кафе. Созополчанинът 
бе ужилен със 134 лева. 
Съпругата му бе поръ-
чала 400 броя предпаз-
ни маски от частно лице 
в София. Пратката бе 
изпратена без услуга-
та „Преглед на съдържа-
ние“. След като заплатил 
сумата, мъжът открил в 
пратката празните опа-
ковки от кафе.

От ОДМВР-Бургас оп-
ределиха измамата като 
нетрадиционна онлайн 
измама.

„Налице е физическо 
действие от измамника. 
Отишъл е до куриерска-
та фирма, където се е ле-
гитимирал с лична карта. 
Така че ще бъде разкри-
та тази измама. В облас-
тта към момента нямаме 
повече такива случаи. 
Този беше единствени-
ят. На други места в стра-
ната продължават оба-
че“, обясняват специа-
листите.

Те отново апелират хо-
рата да прецизират сай-
товете, през които пра-
вят поръчки и задължи-
телно да имат опцията за 
отваряне преди получа-
ване, както и за връща-
не на стоката.

„Обикновено сайтове-
те, които са с измамен 
произход, нямат тези оп-
ции. Докато легитимните 
трябва да се съобразя-

ват и с КЗП за опцията 
за връщане в 14-дневен 
срок и нямат право да ти 
откажат. Тогава за потре-
бителя остава само да си 
плати връщането“, пояс-
няват полицаите.

Хакери ни изнудват 
със секс видеа

„Напоследък много по-
требители получиха в 
електронните си пощи 
информация от анони-
мен хакер, който споде-
ля, че е проследил те-
хни секс изпълнения в 
интернет и ако не за-
платят сума в размер на 
1000 лева, мръснишки-
те видеа ще бъдат раз-
пространени сред при-
ятелският им кръг. Това 
си е типична измама“, 
коментират от ОДМВР-
Бургас.

В горната схема дос-
татъчно добре описано е 
какво следва, ако не из-
пълните исканията на ха-
кера и е възможно доста 
хора да са се вързали. 
Отделно от това запла-
щането става в биткой-
ни. Предупредени сте и 
че има брояч на компю-
търа си и отчита кога сте 
видял писмото. Така, ако 
до седмица не изпълните 
изискванията му, ще раз-
пространи видеото с вас. 
От полицията призовават 
гражданите да не се връз-
ват на подобни писма.

рекорд!  
Без телефонни 
измами от август 
2019-а насам

От ОДМВР-Бургас се 
похвалиха и с изключи-
телно добрите резулта-

ти по отношение на те-
лефонните измами, или 
така наречените ало-из-
мами. Цели 8 месеца – 
от август 2019-а досега 
няма регистрирани слу-
чаи в областта. 

Това си е наистина сво-
еобразен рекорд, тъй 
като Бургаска област до-
сега винаги бе в едно от 
челните места по този 
вид измами. И тук не 
може да се каже, че само 
извънредното положение 
допринася за това, тъй 
като добрите резултати 
са далеч преди това. 

От полицията заяви-
ха, че това се дължи на 
изключително добрата 

превенция, която са на-
правили сред възрастно-
то население в областта. 
Все по-активно се рабо-
ти с банките, пенсионер-
ските клубове, пощите – 
общо взето, всички мес-
та, където пенсионерите 
се събират, или отиват да 
теглят пари, ако са изма-
мени. Не са малко случа-
ите, в които именно бан-
кови или пощенски слу-
жители сигнализират до 
органите на реда.

Разкрити бяха и някол-
ко случая на мъже от дру-
ги области, вършали из 
Бургаско. Стигна се и до 
присъди. Проблемът тук 
е, че обикновено муле-
тата ги отнасят, а истин-
ските ало-измамници ос-
тават на свобода, за да 
могат да дебнат следва-
щите си жертви. 

В началото на извън-
редното положение кме-
тът Димитър Николов при-
зова бургазлии да не се 
връзват на друг вид ало-

измама. Неблагоприятни 
лица използваха паника-
та на хората и се обажда-
ха с предложения за де-
зинфекциране на къщи, 
дворове, апартаменти. 
Целта им била или да 
вземат пари капаро, при 
което няма да ги видите 
повече, или допускайки 
няколко души в дома си, 
единият да ви заблужда-
ва, докато другите ота-
рашват собствеността ви 
– пари, бижута и всичко 
по-малко, което може да 
се задигне незабелязано. 
От ОДМВР-Бургас обаче 
обясниха пред издание-
то ни, че официално та-
кива сигнали не са пода-
вани от граждани.

10-16 април 2020

Чф Тема на деня 5

изненада неприятно измамници

СъОБщеНие

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на НУРИОВОС и Наредбата за ОС е изгот-
вена информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение: „Изменение на Подробен ус-
тройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II, кв.1 по плана на Зона Изток 
– Парк „Езеро“,  гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.622.137 по КК на гр. Бургас и изграждане на 
Крайморски комплекс – семеен парк за развлечение със зона за водни атракции с делфинариум, цен-
тър за обитаване на животински видове и ботаническа градина“. Информацията е на разположение 
на интересуващите се всеки работен ден от 13.04.2020 г. до 28.04.2020 г. от 11:30 до 12:00 в офи-
са на МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ гр. Бургас, ул. "Ген. Скобелев" №6.
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Дона МИТЕВА

Затворените заведения и 
ограниченият, сведен почти 
до нула износ за Турция на 
калкан, срина цената му 
наполовина.

„В момента деликатесна-
та риба, която се лови, мо-
же да бъде купена в Бургас 
на цена от 18-22 лева. Ма-
трампазите я купуват от ри-
барите за още по-малко па-
ри”, коментира изпълнител-
ният директор на Агенцията 
по рибарство и аквакулту-
ри доц. д-р Галин Николов.

Преди кризата цената на 
калкана бе далеч над 30 ле-
ва за килограм. А сега по-

малките екземпляри могат 
да бъдат купени и за поло-
вината от тези пари.

След обявяване на извън-
редното положение у нас, 
се забелязва известно на-
маление в риболовните 
дейности. 

Една част от корабите 
(предимно големите рибо-
ловни кораби) продължа-
ват да извършват риболов, 
въпреки известния спад в 
дните им на море, в срав-
нение с миналата година. 

За по-голямата част от 
флота е налице съществено 
намаление както в дните на 
море, така и в общия брой 

разтоварвания. За периода 
14 – 22 март 2020 година са 
регистрирани общо 336 раз-
товарвания, или с 43% по-
малко в сравнение със съ-
щия период от 2019 година. 

Още по-чувствителен е 
спадът в броя на риболов-
ните кораби, извършили 
разтоварване на продукти 
от риболов – през 2020 го-
дина техният брой е 92, или 
с близо 62% по-малко в 
сравнение с миналата го-
дина.

Голяма част от разтовар-
ванията (263 броя) в пери-
ода след обявяване на из-
вънредното положение са 

от калкан, което може да 
се обясни с два основни 
аргумента: Риболовните 
уреди са заложени преди 
13 март 2020 година; Изис-
кване за усвояване на поне 
50% от индивидуалните кво-

ти преди 15 април.
Трябва да се отчете и 

фактът, че поради увеличе-
ната квота на България ин-
дивидуалните квоти за 
улов на калкан са по-голе-
ми в сравнение с измина-

лата година, което също 
допринася за по-големите 
улови от калкан тази годи-
на, сочи справката от  
ИАРА. Това предпоставя и 
свалянето на цената на 
вкусната риба.

Килото му падна под това на джинджифила

Дона МИТЕВА

Лимоните и джинджифилът са търсени 
повече от доматите и краставиците по мага-
зините за плод и зеленчук в момента. Въ-
преки непрекъснатото обяснение, че нито 
витамините на таблетки, нито медът и ци-
трусите помагат за предпазване от корона-
вируса, хората се доверяват на част от на-
писаното в социалните мрежи, че те защи-
тават от коварното заболяване. Джинджи-
филът вече гони двадесетачката, а продаж-
бата му е нараснала. Цената на портокали-
те също върви нагоре – два лева са на ед-
ро, кивито също.

За лимоните продавачите твърдят, че це-
ната е различна в зависимост от тяхното 
качество. „Наистина има и по-евтини лимо-
ни, но те са с ниско качество и не пускат 
никакъв сок. Аз лично зареждам само от 
най-доброто качество, това обаче веднага 
прави и цената по-висока”, обяснява соб-
ственичка на зеленчуков магазин и съветва 
клиентите си да залагат на високия клас от  
цитруса.

Ягодите, чиято цена бе паднала до 1.20 
лева, в момента се вдигна до 2.50 лева, а на 
магазина ги купуваме по 4 лева.

Доматите и краставиците са другите про-
дукти, на които цената скочи рязко, казват 
продавачите в зеленчуковите магазини. От 
лев и двадесет на едро в петък, средната 
цена на двата зеленчука на борсата в поне-
делник вече е 1.90 лева.

„Гърците винаги преди Цветница и Велик-
ден вдигат цените на зеленчуците. От Тур-
ция пък митата са големи и затова и там 
скокът е осезаем. Това неминуемо се отра-
зява и на продажната цена”, коментира 
собственичка на плод-зеленчук. Така шоп-
ската салата май ще стигне по цена тази на 
кюфтетата по предстоящите празници, за 
които ни призовават да си стоим вкъщи. То-
ва пък означава повече ядене.

Марулята, която е родно производство, 
си остава на най-достъпна цена в момента. 

За гражданите тя се харчи около левче. Ло-
шото е, че тази година и зеленият лук и че-
сънът държат висока цена и връзка от про-
летните зеленчуци  също е лев.

Цената на стария  лук  продължава да 
расте – на борсата тя е вече от 1.60 лева.

Българските краставици са на още по-ви-
сока цена от 2.50 – 2.80 лева, което автома-
тично ги слага на рафтовете с крайни цени 
за потребителите над три лева. Разбира се, 
качеството им е добро, но пък цената соле-
на.

Предвид факта, че в момента заради ка-
рантината производителите на разсад не 
могат да реализират произведеното, не се 
знае през лятото цените на родните зелен-
чуци на каква цена ще се продават.

„Оборотът намаля драстично по време на 
карантината. Купувачите са малко, а онова, 
което вземат е много ограничено. В края на 
деня сметката почти не излиза, защото за 
нас е важно количеството, освен качество-
то на продадената стока”, казва собстве-
ничката на зеленчука. 

Тя е на мнение, че при тях се спазва на-
истина добра дисциплина на дезинфекция и 
неструпване на клиенти. Въпреки това хо-
рата отиват по-често в големите магазини. 
Както многократно се чува като призив, и 
тя моли всички да избират малките  квар-
тални магазинчета, където да пазарят.

Дона МИТЕВА

Разсрочването на голе-
мите кредити и допълни-
телно субсидиране на ово-
щарството и зеленчукоп-
роизводството, а като ця-
ло и останалите отрасли 
на земеделието, са ключо-
вите моменти в този мо-
мент за земеделието. Аг-
ротехническите и агрохи-
мическите мероприятия в 
момента на изолация про-
дължават. В момента няма 
прекъсване на производ-
ствения процес – извърш-
ват се почвени обработки, 
торене, предстоят пръска-
ния. Това потвърди Селим 
Иса, който е овощар и ло-
зар. „Нашите хора са на 
полето, защото там има 
нужната дистанция. Няма 
проблем да се спазват 
всички наложени мерки 
за безопасност”, коменти-
ра бившият шеф на Об-
ластната служба „Земеде-
лие”. По негови думи в мо-
мента в земеделието само 
се наливат средства, а 
проблемите ще се появят 
на по-късен етап, когато 
трябва да се реализира 
продукцията.

„Както се очаква, това 
лято туризмът да е нулев, 
или поне на много по-ни-
ски нива, ние, овощарите, 
ще претърпим големи за-
губи. За никого не е тайна, 
че и колегите от другите 
отрасли на земеделието, 
сме тилът на туризма. Ако 
на директен пазар се реа-
лизира една малка част от 
нашата продукция, много 
по-голяма е в Слънчев 
бряг и по цялото Черномо-
рие. Не ми се мисли тази 
година какво ще успеем 
да реализираме там при 
тези мрачни прогнози за 
туризма”, обяснява земе-
делецът. По негови думи 
добра е идеята на земе-

делския министър, там къ-
дето е възможно да се ор-
ганизират със съдействие-
то на общините местни па-
зари, така че производи-
телите да са в директен 
контакт с потребителите. 
„Надяваме се всички да 
заложат на българското 
производство и да купуват 
само наши плодове и зе-
ленчуци, разбира се, оно-
ва, което не достига, нека 
бъде доставяно от чужби-
на, но не за сметка на то-
ва, което сме произвели 
ние. Да е приоритетна 
родната продукция – така 
ние ще имаме и приходи”, 
допълва Иса.

При лозарството прог-
нозите са много по-мрач-
ни. Очаква се трета тежка 
година, ако не се предпри-
емат допълнителни оздра-
вителни мерки, есента ще 
се очакват фалити. В мо-
мента и там се работи. На-
пример се окопават  мла-
дите лозички. Към края на 
април започва и пръска-
нето. Собствениците на 
лозови масиви на този 
етап влагат средства, без 

да са наясно как ще реа-
лизират продукцията си. 
„Поставили сме си иска-
нията за подпомагане от 
страна на държавата,  ко-
ито не се нищо повече от 
равнопоставеност с  на-
шите колеги от съседните 
държави, например Румъ-
ния и Гърция. Но пробле-
мът заради  усложнената 
ситуация е изтикан на по-
заден план. Отворен оста-
ва проблемът, а ние про-
дължаваме да влагаме 
средства”, зачеква стара-
та тема Селим Иса.

От земеделието са кате-
горични, че няма как да се 
включат в мярката 60/40, 
която правителството 
предприе към бизнеса, за-
щото няма как да докажат 
20 % намаляване на при-
ходите. „Няма как да дока-
жем, какъвто и да е про-
цент на спад в оборота”, 
категоричен е Иса.  По не-
гови думи  единствено 
разчитат на разсрочване 
на кредитите. „В земеде-
лието почти всички са със 
сериозни креди“, потвърж-
дава той.

Ако туризмът е нулев,  
ние ще претърпим големи загуби

Отражение върху икономическите 
показатели на риболовния сектор
Извънредното положение се отразява негативно и в икономически аспект върху 

риболовния флот на страната. Съпоставяйки приходите от риболов на риболовния 
флот за март 2019 година и 2020 година, в периода 1 – 13 март, въпреки намаляване 
броя на дните на море, разтоварените количества и реализираните печалби са пове-
че през 2020 година в сравнение с 2019 година. След 14 март 2020 година, с оглед на 
намалените риболовни дейности, се наблюдава значителен спад в приходите от ри-
болов. За периода 14 – 23 март 2020 година приходите от първа продажба на проду-
кти от риболов са близо 150 хиляди лева, което е с около 120 хиляди лева по-малко в 
сравнение със същия период от предходната година.
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Короната срина 
цената на калкана

Овощари 

от региона:

Лозари  
очакват фалити

Плодовете и зеленчуците 
скочиха рязко



Гражданите на община 
Айтос отново доказват, че 
могат да обединят сили и 
средства, за да се справят 
с всяка трудна ситуация. В 
тежките дни на ковидзара-
зата фирми и граждани да-
ряват средства за „МБАЛ - 
Айтос“ ЕООД и за противо-
епидемичните мерки, които 
следи и прилага Общински-
ят кризисен щаб – Айтос. 

По две дарителски смет-
ки приоритетно постъп-
ват дарения за болница-
та. За кратко, само в една-
та, тази на щаба, до 8 ап-
рил са постъпили близо  
26 000 лв. Стриктно се из-
пълнява волята на дари-
телите, една голяма част 

от тях са анонимни, много 
са даренията от училища. 
Средства даряват земедел-
ски производители, общин-
ски съветници, кметове, ор-
ганизации, нотариуси и дет-
ски градини. Средства по-
стъпват и по дарителската 
сметка на „МБАЛ - Айтос“ 
ЕООД. Болницата дава по-
часова информация за по-
стъпилите средства в офи-
циалната си страница във 
Фейсбук.

Не случайно проф. Му-
тафчийски похвали айтос-
ките болнични медици за 
добрата предпазна екипи-
ровка. Айтоски училища 
първи се включиха с ди-
ректни дарения за закупу-

ването на предпазни облек-
ла, ботуши, очила, маски, 
калцуни, минерална вода 
и консумативи. Сред тях 
са СУ „Никола Вапцаров” - 
Айтос, ПГСС „Златна нива” 
- Айтос, училищата в села-
та Мъглен, Карагеоргиево, 
Пирне.

В началото на тази сед-
мица беше даден стартът на 
нова благотворителна ини-
циатива „Купи и дари” на 
търговски вериги и магази-
ни на територията на общи-
ната. Кметът Васил Едрев 
излезе с призив към граж-
даните в подкрепа на ини-
циативата. В зоната на ка-
сите на големите магазини 
в Айтос има специални ко-

лички с логото на кампани-
ята, в които всеки от клиен-
тите може да дари трайни 
пакетирани стоки, дезин-
фектанти и др. за хората в 
нужда. В инициативата за 
подкрепа и солидарност в 
общността се включиха ве-
риги, хранителни магази-
ни и строителен хипермар-
кет, има и горещ телефон, 
на който всеки може да се 
обади за помощ. Близо 25 

айтозлии пък са заявили 
категорична готовност да 
бъдат доброволци - те ще 
участват в раздаването на 
благотворителните пакети 
на нуждаещите се. 

Като цяло, обхватът на 
социалните услуги в об-
щина Айтос е голям, зато-
ва молбите за помощ на 
горещия телефон са само 
няколко. 250 души получа-
ват всеки ден топла храна 

от домашния социален пат-
ронаж и обществената тра-
пезария. Общински проект 
пък осигурява патронаж-
на грижа за 52-ма самотни 
възрастни в домовете им. 
Във връзка със социалните 
мерки на правителството, 
предстои да стартират още 
проекти със социални услу-
ги в подкрепа на възрастни 
и хора с увреждания.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

10-16 АПРИЛ 2020, бр. 378

Наред с учебните заведения от 
община Айтос, 20 училища от об-
щина Руен приведоха дарения за 
болницата по сметката на Щаба. 
Причината е, че от близо век, за-
болелите от инфекциозни болести 
в Руенска община се лекуват в 
айтоския стационар. Дарения по 
сметката на Общинския кризисен 
щаб - Айтос са направили учили-
щата в руенските села Люляко-
во, Добра поляна, Вресово, Про-
сеник, Снягово, Планиница, Ре-
чица, Разбойна, Струя, Дъскотна, 
Скалак, Зайчар, Ябълчево, Сини 
рид, Трънак, Топчийско, Череша 
и разбира се - Добромир – село-

то, от което бяха първите пациен-
ти с коронавирус в Инфекциозно 
отделение на МБАЛ - Айтос. 

Кметът на Община Айтос Васил 
Едрев благодари на всички дари-
тели за подкрепата. „Вашата под-
крепа за айтоските медици, ко-
ито са първа линия в борбата с 
COVID-19, е пример за граждан-
ска отговорност и солидарност 
в името на общата ни кауза - не-
разпространението на заразата 
и опазването на човешки живо-
ти!“, написа още в благодарстве-
ните писма до дарителите, градо-
началникът.

НП

18 руенски училища с дарения 
за МБАЛ – Айтос

Айтос бори коронавируса  
с подкрепа и солидарност

На 8 април 2020 година, 
в Айтос стартира кампани-
ята „КУПИ И ДАРИ” в под-
крепа на гражданите от об-
щината, които в тези трудни 
дни се нуждаят от подкрепа. 
В благотворителната кам-
пания се включиха ВЕРИ-
ГА МАГАЗИНИ „КОКАЛА“, 
Т МАРКЕТ, „СТЕФАНО-
ВИ“ ООД, „ПЕТРОВ ЕВГ“ 
ЕООД, МАСТЕРХАУС - АЙ-
ТОС, МАКСИ МАРКЕТ. 

Девизът на кампанията е 
„СЪС СЪПРИЧАСТНОСТ И 
СОЛИДАРНОСТ ДА ПРЕМИ-
НЕМ ПРЕЗ ТЕЖКИТЕ ДНИ!” 
Идеята, подкрепяна от Об-
щинския кризисен щаб с 
ръководител Васил Едрев - 
кмет на Община Айтос, е да 
бъдем единни и силни сега, 
когато наши съграждани, съ-
седи, приятели, близки, се 
нуждаят от подкрепа и вни-
мание.

Апелът е към всички граж-
дани - нека, когато пазару-
ват да дарят закупени от 
тези магазини трайни и па-
кетирани хранителни стоки 
и дезинфектанти в ситуира-
ните в зоната на касите спе-
циални колички с логото на 
кампанията. Чрез добровол-
ците, така събраните проду-
кти ще стигнат до всеки нуж-
даещ се гражданин.

Гражданите на общината 
могат да подкрепят кампа-
нията и с информация за хо-
рата, които имат необходи-
мост от помощ - на Горещия 
телефон 0895 762 150.

МОЖЕМ ДА СЕ ОБЕДИ-
НИМ И ДА ПОМОГНЕМ!

Айтос, 8.04. 2020 г., 15.00 ч.

Когато сме заедно сме силни!



ДАРИТЕЛИ:
Групата общински съветници на ПП „ГЕРБ“
Кмет и зам.-кмет
ОУ „Христо Ботев“ - с.Мъглен
СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - с.Карагеоргиево
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - с.Добра поляна - за 
МБАЛ - Айтос
ОУ „Д-р Петър Берон“ - с.Вресово - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - с.Просеник - за МБАЛ 
- Айтос
ОУ „Димчо Дебелянов“ - с. Снягово - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ - с.Планиница - за МБАЛ 
- Айтос
СУ „Отец Паисий“ - с.Люляково - за МБАЛ - Айтос
ОУ „А.С. Макаренко“ - с.Речица - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Д-р Петър Берон“ - с.Разбойна - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Иван Вазов“ - с.Струя, община Руен - за Криз.щаб 
и МБАЛ-Айтос
ОУ „Климент Охридски“ - с.Дъскотна - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Алеко Константинов“ - с. Добромир - за МБАЛ - 
Айтос
ОУ „Йордан Йовков“ - с. Скалак - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ - с.Зайчар - за МБАЛ - 
Айтос
Георги Манолов Георгиев
НУ „Д-р Петър Берон“ - с. Ябълчево - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Реджеб Кюпчю“ - с.Топчийско - за МБАЛ - Айтос
Настоятелство „Радост“ - ЦДГ „Радост“
Атанас Маринов Маринов
Ремзи Мехмед Ахмед – общински съветник БСП
ОУ „Реджеб Кюпчю“ -  с.Сини рид - за МБАЛ - Айтос
СУ „Димитър Полянов“ - с.Трънак - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Христо Ботев“ - с.Череша - за МБАЛ - Айтос
ПГ по СС „Златна нива“ - Айтос - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Христо Ботев“ - с. Пирне 
Адем Ереджеб Аптула - кмет на с. Малка поляна
„БОШНАКОВ“ ЕООД

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА - COVID-19 
НА „МБАЛ-АЙТОС” ЕООД 
IBAN: BG22 BUIN 7855 1081 0578 18 
BIC: BUINBGSF 
Алианц Банк България ФЦ – Айтос
Основание - “Дарение - COVID-19”
Почасова информация за дарителите на айтоската бол-
ница, можете да намерите на официалната страница 
на „МБАЛ - Айтос“ ЕООД във Фейсбук. - https://www.
facebook.com/mbalaitos/?modal=admin_todo_tour

ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ - АЙТОС 
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА - COVID-19
Банка: „Алианц Банк България”
АД - ФЦ Айтос
IBAN: BG18 BUIN 9561 8400 4475 35
BIC: BUINBGSF
Код за вид плащане: 44 51 00
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Община Айтос предоставя услугата „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания ” 

на 52 потребители в града и околните села
Община Айтос предоставя ус-

лугата „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреж-
дания ” на 52 потребители на те-
риторията на града и на част от 
околните села. Проектът се осъ-
ществява по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ре-
сурси“ и успешно се изпълнява 
от Общината от края на 2019 го-
дина. Освен в град Айтос, специ-
ализираният екип посещава и се-
лата Мъглен, Поляново, Караге-
оргиево, Съдиево. 

„Стремим се да подобряваме 
качеството на живот, както и да 
дадем възможност за социално 
включване на възрастните хора 
и хората с увреждания, каквато 
е основната цел на този проект. 
Осигуряваме грижа за нуждае-
щите се в домашна среда”, каз-
ва Петя Ненова, ръководител на 
проекта.

По думите й, екипът към момен-
та се състои от 16 души - 10 до-
машни санитари, 2 медицински 

сестри, 2-ма психолози, 1 коорди-
натор-диспечер и 1 шофьор. 

„Екипът ни е ангажиран с гри-
жата за здравословното състоя-
ние на нуждаещите се в рамките 
на дома им – медицинският пер-
сонал проверява общото състоя-
ние на потребителите, мери кръв-
но налягане и кръвна захар, под-
помага комуникацията с личния 
лекар. Санитарите, ангажира-
ни в проекта, съдействат на по-
требителите в изпълнението на 
ежедневни санитарно-хигиенни 
и други задачи, които ги затруд-
няват. Хората, заявили услугата, 
получават възможност и за регу-
лярна консултация с психолог”, 
допълва Ненова. 

Според нея, за потребителите 
това е възможност за социално 
общуване, затова очакват с не-
търпение екипът да отиде на по-
сещение. „Към момента нямаме 
нито един човек, отказал се от ус-
лугата”, казва още Ненова. 

В община Айтос вече има около 

25 записани доброволци за раз-
ширяване на обсега на услугите 
на „Патронажна грижа” в резул-

тат на извънредното положение, 
свързано с COVID-19. Сигнали от 
самите потребители за нужда от 

допълнителни услуги в новия кон-
текст обаче няма. 

Община Айтос е една от мно-
гото, чиито кметове през 2019 го-
дина подписаха едногодишни до-
говори за изпълнение на проект 
„Патронажна грижа за възраст-
ни хора и лица с увреждания - 
Компонент 2“. Споразуменията 
бяха сключени със зам.-министъ-
ра на труда и социалната полити-
ка и ръководител на Управлява-
щия орган на ОПРЧР Зорница Ру-
синова. Общият бюджет на про-
цедурата е 45,7 млн. лева. Осигу-
ряването на интегрирани услуги 
за възрастните и хората с увреж-
дания е част от Плана за дейст-
вие 2018-2021 година в изпълне-
ние на Националната стратегия 
за дългосрочна грижа. От нача-
лото на настоящия програмен пе-
риод по ОПРЧР са програмира-
ни близо 287 млн. лв. за реали-
зиране на процесите по деинсти-
туционализацията на възрастни-
те хора.

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

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

1. на 11.04, 12.04 и 13.04.2020г. от залез слънце до 10:00 часа, „АГ-
РОДАР - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще извърши третиране на рапица срещу вре-
дител рапичен скритохоботник, рапична бълха и рапичен цветояд на 400 
дка в местността Меселим Дере в землището на град Айтос и 620 дка в 
местността Азмака в землището на с. Съдиево, с препаратите „Суми Алфа“ 
и листен „Лумбреко“.

2. на 11.04, 12.04 и 13.04.2020г. от залез слънце до 10:00 часа, ЗП 
Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране на рапица срещу вре-
дител рапичен скритохоботник, рапична бълха и рапичен цветояд на 400 
дка в Българовски сърт П Айтос с препарат „Цитрин мак“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необ-
ходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

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

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

На 11.04.2020 г. от 17:00 часа до 10:00 часа „Сортови семена – Бур-
гас“ ООД ще извърши третиране на пшеница както следва: 1059 дка в 
местността Кара пелит, землище град Айтос, 220 дка в местността Бурга-
ски път, землище град Айтос и 220 дка в местността Бургаски път, земли-
ще с. Съдиево с препарат „Секатор“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необ-
ходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Екип от 16 души обслужва нуждаещите се в рамките на проекта на ОПРЧР

25 439,78 лв. са даренията  
към 8.04.2020 г. 

по сметката на Общинския кризисен щаб - Айтос

Преди дни Айтос се раздели завинаги с дългогодишна-
та акушерка Иванка Маразова. Името й, хиляди айтозлии 
произнасят с огромна благодарност и уважeние. В про-
дължение на 35 години Маразова е дарила нов живот в 
почти всeки айтоски дом. Приживе, пред вестник „Наро-
ден приятел“, Маразова заяви, че не е броила бебетата, 
които е „хванала”, но са не по-малко от 5000. Тя е от по-
колението айтоски акушерки, в чиито ръце само за едно 
нощно дежурство са изплаквали по 7- 8 новородени.

Лъчезарна и готова винаги да помага, изключителен 
професионалист, човек и приятел - такава ще запомним 
акушерката Иванка Маразова! Поклон!

Маðазова в ðедак-
цията на вестник 
„Народен приятел“ Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите, че на 10.04.2020г. от 
9.00 часа ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка 
срещу комари в парк „Славеева река”, Градска градина и Гроби-
щен парк – град Айтос.

Ще бъдат обработени биотопите с препарата „ДИМИЛИН”, кой-
то е разрешен за използване, подходящ за борба срещу ларвите 
на всички мухи и комари и е с изключително ниска токсичност за 
бозайници, риби и други водни обитатели.

При неблагоприятни атмосферни условия, пръскането ще се из-
върши съответно на 13.04.2020 г. и 14.04.2020 г.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Айтос се прости 
с акушерката 

Иванка Маразова

Вътрешно отделение на 
МБАЛ - Айтос 

изказва искрени благодарности на своите двама 
дарители, пожелали да останат анонимни. Те закупиха 

за всеки един член на екипа - лекар, медицинска 
сестра и санитар, защитно облекло от най-висок клас, 

лични предпазни средства и консумативи.



Близо 9000 лв. дариха 18 учи-
лища от община Руен на „МБАЛ 
Айтос“ ЕООД за борбата с 
COVID-19. За нуждите на бол-
ничните медици бяха закупени 
предпазни облекла за 3000 лв, 
и микроскоп за специфични из-
следвания, свързани с корона-
вируса. „Има още средства от 
дарението, които ще бъдат ус-
воени на нуждите на болница-
та. Благодарим Ви за жеста в 
този труден момент”. Това каза 
кметът на Община Айтос Васил 
Едрев на среща с директори 
и представители на руенските 
училища на 9 април т.г. Среща-
та беше организирана от кмета 
на Руен Исмаил Осман в една 
от общинските зали в Руен, при 
спазване на всички противоепи-
демични мерки. 

Руенските педагози аплоди-
раха кметовете и специалния 
гост - д-р Паруш Парушев - упра-
вител на „МБАЛ Айтос“ ЕООД. 
„В началото, страхът от неиз-
вестното беше голям.  Трима 
медицински работници напус-
наха, но за радост предстои на-
значаването на двама нови. В 
момента обстановката е срав-

нително спокойна, благодаре-
ние и на Вашите средства и бла-
городния Ви жест. Успяхме да 
закупим 300 броя защитни об-
лекла - гащеризони и предпаз-
ни престилки. Искам да знаете, 
че няма медицински работник, 
или са единици, които няма да 
направят това, което е необхо-
димо, колкото и трудно е,” каза 
пред представителите на учи-
лищата управителят на айтос-

ката болница. 
По отношение на болните от 

село Добромир в айтоския ста-
ционар, д-р Парушев заяви, че 
пациентите са добре. На 9 ап-
рил са взети последните из-
следвания. „Надявам се, про-
бите да са отрицателни и да ги 
изпишем. Оказа се, че пациен-
тите са неосигурени, но кмето-
вете на Руен и Добромир напра-
виха всичко възможно да бъдат 
приведени необходимите сред-
ства. Дарителството в момента 
е изключително важно за това 
всички да оцелеем - не само 
ние, които сме на първа линия. 
Благодаря Ви от името на всич-
ки, които работят в „МБАЛ Ай-
тос” ЕООД”, каза още д-р Па-

руш Парушев.
Дарителите можаха да видят 

това, което е закупено с дарени-
те средства - апаратът за специ-
фични изследвания и предпаз-
ните облекла, изработени в ши-
вашки цех в Руен.

Кметът Васил Едрев благода-
ри на училищните директори и 
на учителите за безпрецедент-
ната подкрепа. Всеки от тях по-
лучи благодарствено писмо от 
Община Айтос. „В тези тежки 
дни на криза, искам да Ви зас-
видетелствам изключителна-
та благодарност на Общински 
кризисен щаб - Айтос, на Общи-
ната и гражданите за дарител-
ския жест в борбата с COVID-19. 
Този жест има не само матери-

ално измерение. Той ни дава си-
лите и куража, че сме заедно и 
с обединени усилия ще успеем 
да преборим заразата. Пожела-
вам Ви по-бързо да се върнете в 
класните стаи при своите възпи-
таници. Поклон за дарителската 
Ви инициатива!” заяви още ай-
тоският градоначалник.

Представителите на руенски-
те училища благодариха на кме-
та Исмаил Осман за подкрепата 
на дарителската кампания и из-
разиха готовност да помагат с 
каквото могат за неразпростра-
нение на заразата.

Исмаил Осман сърдечно бла-
годари на учителите и на рабо-
тещите, изработили облеклата 
в шивашкия цех на „ЛИНЕКС” 

ООД, както и собственика Кос-
тадин Вичев. „Цехът работеше и 
преди пандемията. Сега част от 
производството е пренастрое-
но за изработването на меди-
цински артикули - предпазни 
облекла и маски. Облеклата за 
са износ и за вътрешния пазар. 
На ден се произвеждат и око-
ло 500-600 маски. Цехът шие и 
дрехи по заявки,” каза за вест-
ник „Народен приятел“ руен-
ският кмет.

Училищата бяха изненада-
ни и с подаръци от Послани-
ка на Република Азербайджан 
в Република България - пакети 
с предпазни средства и дезин-
фектанти.

НП

На редовното си заседа-
ние на 6 април, Общинският 
кризисен щаб - Айтос реши 
да проведе среща със став-
рофорен иконом Ромил Него-
зов, за мерките, които плани-
ра Църковното настоятелство 
в дните до Великден и на са-
мия празник. Ще се проведе и 
разговор с пасторите в Еван-
гелската църква. Основната 
цел, която преследва Щабът е 
да бъде предотвратено струп-
ването на много хора и рис-
кът от зараза.

След среща на Областния 
щаб, кметът Васил Едрев за-
позна членовете на общин-
ската структура с възмож-
ностите на новата Национал-

на информационна система 
за борба с COVID-19. Систе-
мата ще облекчи работата на 
Щаба, тъй като предоставя 
възможно най-точната инфор-
мация за лицата под каранти-
на, за сроковете на каранти-
ната, отпадналите, предпри-
етите мерки и т.н Стана ясно 
още, че Общината ще поема 
разходите за пробите на из-
следваните за коронавирус, 
постъпили в болница или на 
домашно лечение. 

Градоначалникът обобщи 
данните за обстановката в об-
щината и похвали айтозлии за 
отговорното отношение към 
мерките и наложените в из-
вънредното положение за-

брани.
Призивът на Щаба към 

гражданите е: Останете си 
вкъщи по празниците! За да 
не отидат напразно всич-
ки положени усилия, мерки 
и лишения от 13 март досе-
га. „Предстоят Цветница, Ве-
ликден и Гергьовден. Надява-
ме се, празниците да не ста-
нат причина за отслабване-
то на мерките и постигнато-
то дотук”, е становището на 
Щаба.

При 208 лица под каранти-
на в края на месец март, сега 
броят им на територията на 
община Айтос е 126 души. Гри-
жа №1 за Щаба е медицински-
ят персонал и снабдяването с 
предпазни облекла със сред-
ства от дарителската сметка. 
Да продължи дезинфекцията 
с акцент пред банки и магази-
ни, пред които се събират по-

вече хора, беше другото ре-
шение на щаба.

БЧК започва раздаване-
то на хранителни пакети за 
нуждаещите се от 13 април. 
За разлика от предишни кам-
пании, хората няма да получа-
ват пакетите в пункта на улица 
„Паркова” лично. Пакетите ще 
се разнасят по адреси с авто-
мобили. Кметовете на населе-
ните места лично ще получат 
пакетите и ще ги доставят по 
домовете по списък. 

Организацията, при коя-
то да функционира коопера-
тивният пазар във връзка с 
заповедта на министъра на 
здравеопазването и засилен 
контрол за спазването на де-
зинфекцията и пропускател-
ния режим в магазини и бан-
ки, бяха другите решения на 
Щаба.

НП
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Кметовете на Айтос и Руен, заедно  
с д-р Парушев, на среща с руенските училища 

Медиците в болницата - грижа №1 на Щаба
От редовното заседание на 

Общинския кризисен щаб - Айтос

Татяна ЙОТОВА

Една емблематична за Айтос и за учителското съсловие лич-
ност си отиде от нас. За жалост днес с нея ще се простим за-
дочно поради ограничителните обстоятелства, в които сме при-
нудени да битуваме. Мария Карапеева! Жената и учителката, 
която отдаде знания, усилия и сърце, за да запали в десетки 
поколения любовта към така сложната наука математика. 

Моята тъга е и пристрастна, защото с любимата класна ме 
свързват много мигове заедно от 9 до 11 клас в ПГ „Христо Бо-
тев“, мигове, в които заедно пораствахме, опознавахме тай-
ните на живота, споделяхме трепети, радвахме се на щастли-
ви учебни часове, на творчески мигове, на сценични изяви, на 
емоционални бригади и военни обучения.

Да бъде светъл пътят Ви, мила госпожо Карапеева! Благо-
даря Ви от името на моите съученици, колеги и приятели, за 
всеотдайността, с която ни обгрижвахте. Нека е светлина на 
душата Ви, в, може би, по-добрата част от нашето тъй кратко 
гостуване във вселенските времеви и пространствени изме-
рения. А благодарение на Вас създадох стихове, които вина-
ги ще ме връщат при Света на усмивката Ви.

Светли думи за Мария 
Карапеева – учител по 

математика

Последна среща на г-жа Карапеева с един от 
многото й випуски



Само двама доброволци бяха дос-
татъчни за сформирането на добро-
волчески отряд в айтоското село 
Дрянковец. Ергун Пехливанов и Сте-
фан Вълчев са хората, на които раз-
чита цялото село, предимно възраст-
ни хора. 

Доброволците приемат обажда-
ния и обикалят домовете ежедневно. 
Доставят лекарства, пазарят по спи-
сък, плащат сметки, съобразяват се с 
всяка претенция на дрянковлии - по-
следната доставка била за дистанци-
онно и крушки. 

От месец насам, Донка Димитро-
ва и съпругът й излизат само в гра-
дината. Възрастната жена звъни  на 
телефона на вестник „Народен прия-
тел“ и не може да нахвали добровол-
ците. „Благодаря им от сърце от име-
то на всички хора в селото, които не 
могат да пътуват до града и трябва 
да си стоят вкъщи заради мерките. 
Това са златни момчета - любезни, 
възпитани, помагат за всичко”, раз-
казва Димитрова. 

Сега Ергун и Стефан правят списъ-
ци за козунаци. И християни, и мю-

сюлмани ще хапнат от традиционния 
деликатес с голяма отстъпка в цена-
та, научи още вестник „Народен при-
ятел“.

Карантините се спазват стриктно, 
няма сбирки и движение по улиците, 
няма и болни.

Как се спасяват дрянковлии от ко-
ронавируса питаме кметицата Севие 
Пехливанова. „Имаме рецепта - все-
ки си стои вкъщи, яде пресен чесън 
и лук и слуша народна музика”, не на 
шега, отговаря кметицата.

НП
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Чесън, лук и народна 
музика вкъщи

Във време на извънредно положение 

Да си благодарен и да 
не го покажеш, е като да 
опаковаш подарък и да не 
го подариш….

Читалищното настоя-
телство при НЧ „Пробу-
да-1925“ - с. Пирне изказ-
ва сърдечна благодар-
ност за щедростта и бла-
готворителността на два-
ма родолюбиви българи 
- общинските съветници 
ГЕОРГИ ЯНЕВ и ЕВГЕНИ 
ГЕНЧЕВ,

направили дарение по 
случай 95-ата годишнина 
на нашето читалище! 

Дарението ще бъде из-
ползвано за Концертната 
програма, която Читали-
щето насрочи за 23 април, 
но поради епидемиологич-
ната обстановка ще бъде 
насрочена друга дата!

Дарителската воля е за-

кон за нас!
С този свой родолю-

бив жест, двамата общин-
ски съветници дават при-
мер на благородство, из-
разяват уважението и до-
верието си към НАРОД-
НО ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОБУ-
ДА-1925 ” - с. ПИРНЕ като 
културен институт, за кое-
то сме им признателни и 
благодарни!

Благодарим за чисти-
те сърца!

Благодарим за желани-
ето да помагате!

Благодарим Ви за мъд-
ростта - да дарявате!

Пожелаваме Ви да се 
срещате с повече добро-
та и човечност в ежедне-
вието си!

Янка САВОВА -  
Секретар на НЧ „Про-
буда 1925” - с. Пирне

Електронна покана към 
директорката Зорка Пе-
ткова и учителите е от-
правил Ученическият съ-
вет на ОУ „Христо Ботев” 
- с. Пирне. Децата канят 
директорката и педагози-
те да се включат в тяхна-
та инициатива в борбата 
с коронавируса. Идеята 
им е в свободното от дис-
танционното обучение 
време, всички да се за-
емат с изработването на 
предпазни маски с под-
ръчни материали, които 
след това да изпратят на 
нуждаещи се хора. Апе-
лът на Ученическия съвет 
завършва с посланието: 
Ако днес всички сме за-
едно, утре можем да спа-
сим човешки живот”.

НП

Михаил КОЛЕВ

Учителският колектив и 
персоналът на СУ „Отец Па-
исий” в руенското село Лю-
ляково направи дарение за 
МБАЛ - Айтос. Пред вест-
ник „Черноморски фар” 
Джеврие Хабил, директор-
ка на училището, заяви, че 
на болничното заведение 
вече са преведени 1050 
лева. Сумата е била събра-
на в рамките на един ден. 

„Веднага, след като им 
предложих, всички учители 
и служители в нашето учи-
лище, се съгласиха да по-
могнем. Нямаше никакви 
коментари и възражения, 
за което много се радвам. 
Досега винаги сме били 
много сплотени и органи-
зирани когато е ставало въ-
прос за дарителски акции”, 
каза още Хабил. 

Тя допълни, че са решили 
да дарят средствата на ай-
тоската болница, тъй като 
болните от коронавирус па-
циенти от община Руен, ка-

къвто е случаят със заразе-
ното семейство от село До-
бромир, се лекуват именно 
в Айтос и по този начин ис-
кат да помогнат в лечение-
то на хората от техния край. 
От самото лечебно заведе-
ния ще преценят за какво 
да похарчат парите.

 Идеята за дарението се 
е зародила в онлайн плат-
форма, която учители и пер-

сонал на СУ „Отец Паисий” 
ползват заедно. Джеврие 
Хабил добави, че засе-
га дистанционното обуче-
ние при тях върви съвсем 
нормално и няма пробле-
ми в тази форма на препо-
даване. 

„Пуснали сме анкетни 
карти сред родителите на 
учениците, относно онлайн 
обучението и резултатите 

са много добри. Сега ро-
дителите имат поглед вър-
ху преподаването на мате-
риала, работата на учите-
лите,  както и върху разви-
тието на своите деца. Са-
мите колеги, както и уче-
ниците, също са много до-
волни от сегашната форма 
на обучение”, каза още ди-
ректорката на училището в 
село Люляково.

Рецептата на 
дрянковлии 
срещу COVID-19

Село Дрянковец

Пирненското 
читалище  

с благодарност 
Към общинските съветници  
Георги Янев и евгени Генчев

Янка Савова с дарителите

Учениците от Мъглен  
с инициатива да шият маски
Канят директора и учителите да се включат

Село Мъглен

Болницата в Айтос получи 
дарение от руенско училище

Училището в с.Люляково



По откритата във връзка 
с коронавирус дарителска 
сметка само за дни са по-
стъпили близо 7000 лв. Част 
от средствата са оползотво-
рени за закупуване на хра-
нителни продукти от пър-
ва необходимост, с които 
се подпомагат най-нуждае-
щите се и засегнати от кри-
зата COVID-19 в цялата об-
щина. Хранителните паке-
ти съдържат брашно, олио, 
ориз, леща, скумрия кон-
серва, макарони и брошу-
ра с важна информация от-
носно опазване на здраве-
то и горещи телефони, свър-
зани с коронавирус. С цел 
помощта да стигне възмож-
но най-бързо до нуждае-
щите се, в раздаването ще 
се включат представители 
на Общинска администра-
ция, кметствата по населе-
ни места и доброволци, ко-
ито ще доставят пакетите по 
домовете. 
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„Амалипе“ в подкрепа на 
училищата от селищната система

Четете на стр. 4

Хранителни пакети  
ще получат засегнатите  

от настоящата криза 

В момент, в който целият свят е в жестока битка с COVID-19, проблясва лъч надеж-
да, идващ от човека с позиция и кауза, от човека-дарител. Това предизвикателство 
за пореден път ни показва една основна човешка ценност – да помагаш на тези, ко-
ито имат нужда от твоята протегната ръка.

Благодарим на всички Вас, които дарявате частица от себе си!
Желаещите да се включат в кампанията по набиране на средства за борба с COVID-

19 могат да го направят на следната банкова сметка:
Оáùèíа Ñîзîïîë

Даðèтåëñêа ñìåтêа
IBAN: BG54 CECB 9790 8479 9626 02

Баíêîв êîä: CECBBGSF
Цåíтðаëíа Кîîïåðатèвíа Баíêа

Кîä за вèä ïëаùаíå 445100
Оñíîваíèå: Даðåíèå за áîðáа ñ COVID-19

Четете на стр. 3

Кризисен щаб: Продължава 
дезинфекцията в цялата община

Четете на стр. 4

Продължава на стр. 4

Община Созопол предлага електронно подаване на документи за категоризиране 
на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Във връзка с мерките срещу разпространение на COVID-19, Община Созопол уве-
домява, че предоставя административни услуги по Закона за туризма, които могат 
да бъдат заявявани и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на 
електронна поща – obshtina@sozopol.bg.

Плащане може да бъде направено чрез ПОС терминални устройства или по бан-
ков път:  

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
BG54 CECB 97908479 9626 02 

CECBBGSF
код: 44 80 07

Препоръчваме на представителите на туристическия бизнес и гражданите да се въз-
ползват от административните електронни услуги на Община Созопол.

За повече информация можете да се обръщате към отдел „Стопански дейности и ту-
ризъм“, тел: 0550/25770, tourism@sozopol.bg.

Патронажна грижа 
разширява обхвата 

на дейността си

Четете на стр. 3

Електронната среда като 
начин на обучение

Четете на стр. 2

Четете на стр. 4

Важни телефони 
относно коронавирус

Стартира процедурата за 
изплащане на компенсации  

с цел запазване на заетостта



На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връз-
ка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол №119 от Прото-
кол №6/16.03.2020г., съгл. решение по т.3 от Протокол №2/30.03.2020г. 
на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със  Заповед № 8-Z-265
/18.02.2020г. на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тай-
но наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собстве-
ност, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.64/
ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - 
петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин четиридесет и едно / 
по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, 
находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ  114 
кв.м./сто и четиринадесет квадратни метра/, трайно предназначение 
на територията - „Земеделска земя, начин на трайно ползване - „За 
земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, при съседи: 
81178.40.365, 63015.506.63, 63015.506.67, 63015.506.65

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна 
оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 5 300,00 лв./пет 
хиляди и триста лева/.

Стъпка за наддаване –265,00лв. /двеста шестдесет и пет лева/-5% 
от началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 530,00 лв./ петстотин 
и тридесет лева/ - 10% от началната тръжна цена. 

Депозитът се внася по банкова сметка на Община Созопол при 
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 
9626 02.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв./двадесет лева / без 
ДДС 

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Администра-
тивно информационно обслужване находящ се в Административната сгра-
да на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 
ч. на  30.04.2020г.

Право на участие имат физически и юридически лица; да не са в 
процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ 
и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от 
кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани не-
прозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра 
за Административно информационно обслужване находящ се в Ад-
министративната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 
16.00часа на 30.04.2020год. Върху плика се отбелязват името на участ-
ника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за 
участие се представят всички изискуеми от тръжната документация доку-
менти. Към момента на подаване на предложението се представя копие от 
документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и доку-
менти, установяващи представителната власт на упълномощеното лице. 

  Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обя-
вяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената 
от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включе-
но ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

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

Търгът  ще  се проведе на  04.05.2020г. от 15:00 часа в сградата на 
Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета 
на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
Кмет на Община Созопол

При усложняване на обстановката и възникване на не-
обходимост, кризисният щаб на Община Созопол ще се 
включи в подпомагане дейността на други институции, от-
говорни за предотвратяване разпространението на ко-
ронавируса.

В тази връзка стартира кампания за набиране на добро-
волци, които да съдействат на Общински кризисен щаб, 
като се включат в мероприятия по:

• доставка на хранителни продукти, лекарства и проду-
кти от първа необходимост по домовете на лицата от рис-
ковите групи – възрастни, болни, самотноживеещи, лица 
под карантина;

• извършване на дезинфекция;
• проверка на общинските терени, в координация с по-

лицията, с цел спазване на правилата;
• осъществяване на социални дейности;
• осъществяване на медицински дейности.
Кандидати за доброволци вече са 10 лица, а целта на 

кампанията е превантивно да бъде сформирана група, ко-
ято да оказва съдействие при възникнала необходимост и 
обостряне на ситуацията, свързана с COVID-19. За всеки 
ще бъдат осигурени необходимите предпазни средства. 

Желаещите следва да бъдат в добро физическо и психи-
ческо състояние и на възраст между 18 и 60 години.

Всеки, желаещ да стане част от екипа от доброволци, 
може да попълни заявление (може да изтеглите от сайта 
www.sozopol.bg) с информация за три имена, адрес, про-
фесионални умения и телефон за връзка. Записването 
става чрез подаване на заявлението в Община Созопол 
(фронт-офис) или на e-mail: obshtina@sozopol.bg

Доброволците ще бъдат ангажирани само при нужда, 
а екипът на кризисния щаб на Община Созопол ще се 
свърже с всеки доброволец за разяснения по негова-
та дейност.

Как преподаването в електронна 
среда промени учителите? Как се 
промениха учениците ни, а родите-
лите? Отговори на тези въпроси ни 
дават преподавателите от СУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ - Созопол.

Димитрина Щерионова - ди-
ректор: С дистанционното обуче-
ние учителите работят много пове-
че, самата подготовка отнема два 
пъти повече време от провеждане-
то на един учебен час. 

Благодаря ви, уважаеми колеги! 
Без вас нищо нямаше да се случи 
така бързо и с подобряващо се ка-
чество всеки ден! Имам достатъчно 
опит и знам какво ви е струвало. 

Приемете моя поклон за това, ко-
ето правите с цената на всичко! Па-
зете се, бъдете здрави вие и семей-
ствата ви! 

Галя Карамихалева – учител в 
подготвителна група: Всички ние, 
учителите, се сблъскахме с едно 
ново за нас предизвикателство, 
а именно електронното обучение. 
Това, което ни промени е, че с огро-
мни усилия и от разстояние се нау-
чихме да използваме креативност в 
изработването на уроците и методи-
те на преподаване. Родителите ста-
наха доста по-ангажирани с дистан-
ционното обучение на децата си.

Татяна Димитрова – старши 
учител в подготвителна група: 
Това обучение е истинско предиз-
викателство за учител с 40-годишен 
стаж, минал през множество сис-
теми и програми на обучение. Из-
ключително съм изненадана от ре-
зултатите – децата с голямо жела-
ние изпълняват поставените зада-
чи. Най-много ми липсва емоцията 
от прекия контакт с децата, грейна-
лите им лица, когато получават на-

града за труда си. 
Сега не е време да пестим тру-

да и енергията си, щом е за добро-
то на децата. 

Анета Момчилова – главен учи-
тел в начален етап и преподава-
тел по английски език II-IV клас и 
„Компютърно моделиране“ III-IV 
клас: Обучението в електронна сре-
да се оказа едно голямо предизви-
кателство за мен. Трудностите про-
изтичат от факта, че не всички деца 
разполагат у дома си с подходяща 
за електронното обучение техника. 
Родителите са съпричастни, държат 
децата им да са образовани и мно-
го помагат в тази трудна обстановка. 
Положителното в тази ситуация е, че 
родителите започнаха да осъзнават, 
че не е лесно да си учител. 

Марияна Кономаева – старши 
учител в 3„А“ клас: „Народът пора-
сна с няколко века”. Децата са най-
важни и когато не могат да отидат на 
училище, училището отива при тях. 
Това обучение е предизвикателство 
не само за децата, но и за нас, учи-
телите и родителите. Отношението 
на родителите към учебния процес 
мисля, че сега е много по-голямо и 
отговорно. Децата с интерес рабо-
тят в часовете, но разбира се, мно-
го по-хубаво е да ходим на работа 
и да имаме живо общуване.

Тодорка Цанкова – учител по 
професионална подготовка: Да, 
това онлайн обучение несъмнено 
промени всички ни. Аз станах още 
по-мобилизирана и търсеща нови и 
нови неща, които да споделя с уче-
ниците си. Те от своя страна стана-
ха определено по-отговорни и раз-
биращи колко е важно социалното 
общуване, а родителите станаха по-
разбиращи и ценящи.

Драга Хардалова  – учител по 
професионална подготовка: Про-
мяната дойде чрез изцяло използва-
не на електронни ресурси, интере-
са на учениците, тяхната активност 
и адаптация към методите на препо-
даване и подходите за изпълнение 
на поставените задачи в определен 
срок. Чрез тези методи на препода-
ване се повиши ефективността на 
учебния процес.

Любомир Георгиев – учител по 
физическо възпитание и спорт: 
Като учител от скоро и определящ 
се със средно ниво на владеене на 
компютърните технологии, обуче-
нието в електронна среда за мен е 
нещо ново. Признавам си, доста се 
притесних как ще се случва обуче-
нието по физическо възпитание и 
спорт, но още в първите часове ос-
ъзнах, че електронното обучение е 
нашето бъдеще и е доста интерес-
но за децата.

Филка Янчева – учител по бъл-
гарски език и литература: Дистан-
ционната форма на обучение ми по-
могна да стана по-организирана, по-
бърза, по- гъвкава. Даде ми възмож-
ност да изразя идеите си посред-
ством интересни приложения и про-
грами. В този начин на преподава-
не ми липсва живият контакт, а той 
не може да бъде заменен от никоя 
интернет платформа.

Илия Илиев – старши учител по 
български език и литература: Но-
вата форма на работа промени и 
двете страни в образователния про-
цес. Като такава, в началото тя пре-
дизвика вълнения, интерес. Породи 
и съмнения, дори страхове и подсъз-
нателен стрес, дължащ се най-вече 
на малкото време за адаптация. Но 
затова сме учители – ние се учим, 
за да учим!
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Електронната среда 

като начин на обучение

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връз-
ка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол №121 от Прото-
кол №6/16.03.2020г., съгл. решение по т.2 от Протокол №2/30.03.2020г. 
на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със  Заповед № 8-Z-265
/18.02.2020г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с тай-
но наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собстве-
ност, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.28/
ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - 
петстотин и шест, поземлен имот – двадесет и осем / по КККР, одо-
брени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се 
в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ  554 кв.м./пет-
стотин петдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение 
на територията - „Земеделска земя, начин на трайно ползване - „За 
земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, при съседи: 
63015.506.581, 63015.506.577, 63015.506.580.

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна 
оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 20 100,00 лв./
двадесет хиляди и сто лева/.

Стъпка за наддаване –1 005,00лв. /хиляда и пет лева/-5% от 
началната тръжна цена.

Размер на депозита за участие в процедурата – 2 010,00 лв./ две хи-
ляди и десет лева лева/ - 10% от началната тръжна цена. 

Депозитът се внася по банкова сметка на Община Созопол при 
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 
9626 02.

Цена на тръжната документация – 20,10 лв./двадесет лева и де-
сет стотинки / без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Администра-
тивно информационно обслужване находящ се в Административната сгра-
да на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 
ч. на  30.04.2020г.

Право на участие имат физически и юридически лица; да не са в 
процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ 
и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от 
кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани не-
прозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра 
за Административно информационно обслужване находящ се в Ад-
министративната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 
16.00часа на 30.04.2020год. Върху плика се отбелязват името на участ-
ника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за 
участие се представят всички изискуеми от тръжната документация доку-
менти. Към момента на подаване на предложението се представя копие от 
документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и доку-
менти, установяващи представителната власт на упълномощеното лице. 

  Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обя-
вяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената 
от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включе-
но ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

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

Търгът  ще  се проведе на  04.05.2020г. от 14:00 часа в сградата на 
Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета 
на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
Кмет на Община Созопол

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
О Б Я В А

Доброволци в подкрепа 
на своите съграждани

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връз-
ка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол №120 от Прото-
кол №6/16.03.2020г., съгл. решение по т.4 от Протокол №2/30.03.2020г. 
на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със  Заповед № 8-Z-265
/18.02.2020г. на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тай-
но наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собстве-
ност, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.92 /
ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - 
петстотин и шест, поземлен имот – деветдесет и две / по КККР, одо-
брени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ 
се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ  600 кв.м. /
шестстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територия-
та - „Земеделска земя, начин на трайно ползване - „За земеделски 
труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, при съседи: 63015.506.91, 
63015.506.590, 63015.506.93, 81178.39.298

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна 
оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 21 800,00 лв./
двадесет и една хиляди и осемстотин лева/.

Стъпка за наддаване –1 090,00лв. /хиляда и деветдесет лева/-5% 
от началната тръжна цена.

Размер на депозита за участие в процедурата – 2 180,00 лв./ две хи-
ляди сто и осемдесет лева/ - 10% от началната тръжна цена. 

Депозитът се внася по банкова сметка на Община Созопол при 
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 
9626 02.

Цена на тръжната документация – 21,80 лв./двадесет и един лева 
и осемдесет стотинки  / без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Админи-
стративно информационно обслужване, находящ се в Административна-
та сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 
12.00 ч. на  30.04.2020г.

Право на участие имат физически и юридически лица; да не са в 
процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ 
и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от 
кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани не-
прозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра 
за Административно информационно обслужване, находящ се в Ад-
министративната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 
16.00часа на 30.04.2020год. Върху плика се отбелязват името на участ-
ника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за 
участие се представят всички изискуеми от тръжната документация доку-
менти. Към момента на подаване на предложението се представя копие от 
документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и доку-
менти, установяващи представителната власт на упълномощеното лице. 

  Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обя-
вяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената 
от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включе-
но ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

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

Търгът  ще  се проведе на  04.05.2020г. от 14:45 часа в сградата на 
Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета 
на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
Кмет на Община Созопол

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
О Б Я В А

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
О Б Я В А



На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинска собственост на Oбщина Созопол, и във връз-
ка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол №113 от Прото-
кол №6/16.03.2020г., съгл. решение по т.11 от Протокол №2/30.03.2020г. 
на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със  Заповед № 8-Z-265
/18.02.2020г. на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тай-
но наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собстве-
ност, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.440/
ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - 
петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин и четиридесет / по 
КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, на-
ходящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ  570 
кв.м./петстотин и седемдесет квадратни метра/, трайно предназначе-
ние на територията - „Земеделска земя, начин на трайно ползване - 
„За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, при съ-
седи: 63015.506.38, 63015.506.581, 63015.506.36, 63015.506.37

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна 
оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 20 700,00 лв./
двадесет хиляди и седемстотин лева/.

Стъпка за наддаване  1 035,00лв. /хиляда тридесет и пет лева/-5% 
от началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 2 070,00 лв./две хи-
ляди и седемдесет лева/  - 10% от началната тръжна цена. 

Депозитът се внася по банкова сметка на Oбщина Созопол при 
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 
9626 02.

Цена на тръжната документация – 20,70 лв./двадесет лева и седем-
десет стотинки / без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Администра-
тивно информационно обслужване находящ се в Административната сгра-
да на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 
ч. на 30.04.2020г.

Право на участие имат физически и юридически лица; да не са в 
процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ 
и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от 
кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани не-
прозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра 
за Административно информационно обслужване находящ се в Ад-
министративната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 
16.00часа на 30.04.2020год. Върху плика се отбелязват името на участ-
ника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за 
участие се представят всички изискуеми от тръжната документация доку-
менти. Към момента на подаване на предложението се представя копие от 
документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и доку-
менти, установяващи представителната власт на упълномощеното лице. 

  Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обя-
вяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената 
от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включе-
но ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

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

Търгът  ще  се проведе на  04.05.2020г. от 14:30 часа в сградата на 
Oбщина Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета 
на Oбщина Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
Кмет на Oбщина Созопол

Община Созопол изпълня-
ва Договор за безвъзмезд-
на финансова помощ (ДБФП) 
BG05M9OP001-2.040-0047-C01, 
проект „Патронажна грижа в 
Община Сунгурларе и Общи-
на Созопол – Компонент 2“ по 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресур-
си 2014-2020”, като водещ бе-
нефициент. Заложените дей-
ности се изпълняват в парт-
ньорство с Община Сунгур-
ларе.

Предстои стартиране на 
нова процедура „Патронаж-
на грижа за възрастни хора 
и лица с увреждания – Ком-
понент 3“ по Оперативна про-
грама „Развитие на човешки-
те ресурси“, по която Общи-
на Созопол в партньорство 
с Община Сунгурларе имат 
възможност да разширят об-
хвата на дейности, брой по-
требители и лица, предос-
тавящи услугата патронаж-
на грижа.

Основна цел на проекта е 
подобряване качеството на 
живот и възможностите за 
социално включване на въз-
растните хора и хората с ув-
реждания, чрез осигуряване 
на мрежа от услуги в домаш-
на среда и изграждане на 
подходящ капацитет за пре-

доставянето им.
Във връзка с безпреце-

дентните предизвикателства, 
свързани с пандемичен взрив 
на заболяването COVID-19, се 
налага мобилизиране, с цел 
превенция и подпомагане на 
достъпа до здравни и социал-
но-здравни услуги на уязви-
ми лица, включително хора с 
увреждания или в невъзмож-
ност от самообслужване, кои-
то са застрашени в най-голя-
ма степен от COVID-19.

Процедурата ще се осъ-
ществи чрез прилагане на 
вече изградения модел за 
предоставяне на почасови 
мобилни интегрирани здрав-
но-социални услуги.  

Дîïуñтèìèтå äåéíîñтè 
ñа:

- подбор и наемане на пер-
сонал за предоставяне на ус-
луги за преодоляване после-
диците от коронавирус и оси-
гуряване достъп до социално-
здравни услуги;

- доставка на храна, храни-
телни продукти и продукти от 
първа необходимост;

- транспорт на персонала, 
предоставящ услугите;

- осигуряване на лични 
предпазни средства и дезин-
фекциращи препарати за ли-
цата, доставящи услугите.
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Център „Амалипе“ и училища-
та от мрежата „Всеки ученик ще 
бъде отличник“ (в община Созо-
пол това са училищата в селата 
Равна гора, Зидарово и Круше-
вец) апелират към институции, 
компании, организации и граж-
дани да дарят подходящи устрой-
ства – таблети, смартфони, лапто-
пи, компютри на училищата, които 
от своя страна ще ги предоставят 
на учениците срещу ангажимента 
да участват активно в дистанци-
онно онлайн обучение.

Център „Ама-
липе“ инициира 
кампанията след 
като проучване на 
това как 200 учи-
лища осъществя-
ват дистанцион-
но обучение пока-
за, че усилията на 
учители и образо-
вателни медиато-
ри дават обеща-
ващи резултати. В 
много от училища-
та в селата и учи-
лищата с концен-
трация на уязви-
ми групи серио-
зен проблем оба-
че се явява лип-
сата на подходя-
щи устройства сред част от уче-
ниците. В повечето училища се 
налага дистанционното обучение 
да бъде реализирано на две ско-
рости: част от учениците участват 
в онлайн уроци и други форми на 
интернет базирано обучение, до-
като други остават пасивни или 
биват достигнати единствено от 
образователните медиатори, ко-
ито раздават принтирани уроци и 
задачи. В някои училища процен-
тът на ученици без налични ус-

тройства надхвърля три четвър-
ти от учениците.

КАК МОЖЕТЕ ДА УЧАÑТВА-
ТЕ В КАМПАНИЯТА:

1. Като дарите техника (ком-
пютър, лаптоп, телефон, таблет), 
която сте подменили скоро и не 
ви е необходима. Много е важно 
това да е работеща техника, ко-
ято не се нуждае от допълните-
лен ремонт, за да бъде използ-
вана. Необходимо е техниката да 
отговаря на минимални техниче-

ски характеристики, за да помог-
не на тези, за които е предназна-
чена, а именно: двуядрен проце-
сор, 4 GB RAM, по възможност 
актуална операционна система 
(Windows 7+), ако е стационарен 
компютър - wi-fi стик или вграде-
на wi-fi карта, с монитор; ако е 
таблет/ телефон - 3G, със заряд-
но устройство.

2. Можете да закупите и да-
рите нови устройства - таблети, 
лаптопи, смартфони, компютри. 

Училищата ще ги заведат и пре-
доставят на децата, които са без 
устройства. Те ще имат ангажи-
мента тези деца да бъдат вклю-
чени в дистанционно онлайн обу-
чение. В края на учебната годи-
на устройствата ще бъдат върна-
ти обратно в училище, за да ги 
ползват най-нуждаещите се от-
ново следващата година. Всеки 
родител, чието дете получи ус-
тройство за временно ползване, 
ще подпише договор, че отговор-
но ще съхранява и върне дадено-

то устройство. 
При „отсъствие“ 
на детето (не-
използване на 
устройството в 
съответния ден) 
без уважител-
на причина, то 
ще бъде отнето 
и предоставено 
на друго нужда-
ещо се дете.

При желание 
да се включи-
те в инициати-
вата, може да 
се свържете с 
директорите на 
училищата от 
община Созо-
пол, които рабо-

тят с „Амалипе":
• ОУ „Отец Паисий" - с. Рав-

на гора - 0887 594 851, Станка Ко-
ева

• ОУ „Христо Ботев" - с. Зида-
рово - 0878 116 353, Мария Ди-
митрова

• ОУ „Пейо Яворов" - с. Кру-
шевец - 0888 441 873, Мая Коста-
динова

Пîвå÷å èíфîðìацèя ìîæå äа 
îтêðèåтå íа ñаéта íа цåíтъð 
„Аìаëèïå" – www.amalipe.com

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинска собственост на Oбщина Созопол, и във връз-
ка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол №118 от Прото-
кол №6/16.03.2020г., съгл. решение по т.9 от Протокол №2/30.03.2020г. 
на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със  Заповед № 8-Z-265
/18.02.2020г. на Кмета на Oбщина Созопол, открива публичен търг с тай-
но наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собстве-
ност, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.404/
ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - 
петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин и четири / по КККР, 
одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ 
се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ  343 кв.м./
триста четиридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение 
на територията - „Земеделска земя, начин на трайно ползване - „За 
земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, при съседи: 
63015.506.447, 63015.506.592, 63015.506.63, 81178.40.365

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна 
оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 12 500,00 лв./
дванадесет хиляди и петстотин лева/.

Стъпка за наддаване – 625,00лв. /шестстотин двадесет и пет 
лева/-5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита за участие в процедурата – 1 250,00 лв. / хиля-
да двеста и петдесет лева/ - 10% от началната тръжна цена. 

Депозитът се внася по банкова сметка на Oбщина Созопол при 
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 
9626 02.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв./двадесет лева /без 
ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Админи-
стративно информационно обслужване, находящ се в Административна-
та сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 
12.00 ч. на  30.04.2020г.

Право на участие имат физически и юридически лица; да не са в 
процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ 
и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от 
кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани не-
прозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра 
за Административно информационно обслужване, находящ се в Ад-
министративната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 
16.00часа на 30.04.2020год. Върху плика се отбелязват името на участ-
ника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за 
участие се представят всички изискуеми от тръжната документация доку-
менти. Към момента на подаване на предложението се представя копие от 
документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и доку-
менти, установяващи представителната власт на упълномощеното лице. 

  Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обя-
вяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената 
от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включе-
но ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

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

Търгът  ще  се проведе на  04.05.2020г. от 14:15 часа в сградата на 
Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета 
на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.: 0550/ 25772.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
Кмет на Oбщина Созопол

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
О Б Я В А

„Амалипе“ в подкрепа на 
училищата от селищната система

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинска собственост на Oбщина Созопол, и във връз-
ка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол №122 от Прото-
кол №6/16.03.2020г., съгл. решение по т.12 от Протокол №2/30.03.2020г. 
на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със  Заповед № 8-Z-265
/18.02.2020г. на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тай-
но наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собстве-
ност, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.441/
ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - 
петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин четиридесет и едно / 
по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, 
находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ  311 
кв.м./триста и единадесет квадратни метра/, трайно предназначение 
на територията - „Земеделска земя, начин на трайно ползване - „За 
земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, при съседи: 
63015.506.581, 63015.506.38.

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна 
оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 10 100,00 лв./де-
сет хиляди и сто лева/.

Стъпка за наддаване  505,00лв. /петстотин и пет лева/-5% от 
началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 1 010,00 лв./ хиляда 
и десет лева лева/  - 10% от началната тръжна цена. 

Депозитът се внася по банкова сметка на Oбщина Созопол при 
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 
9626 02.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв./двадесет лева / без 
ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Администра-
тивно информационно обслужване находящ се в Административната сгра-
да на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 
ч. на  30.04.2020г.

Право на участие имат физически и юридически лица; да не са в 
процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ 
и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от 
кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани не-
прозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра 
за Административно информационно обслужване находящ се в Ад-
министративната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 
16.00часа на 30.04.2020год. Върху плика се отбелязват името на участ-
ника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за 
участие се представят всички изискуеми от тръжната документация доку-
менти. Към момента на подаване на предложението се представя копие от 
документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и доку-
менти, установяващи представителната власт на упълномощеното лице. 

  Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обя-
вяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената 
от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включе-
но ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

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

Търгът  ще  се проведе на  04.05.2020г. от 15:15 часа в сградата на 
Oбщина Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета 
на Oбщина Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
Кмет на Oбщина Созопол

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
О Б Я В А

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
О Б Я В А

Патронажна грижа разширява 
обхвата на дейността си



От 31 март 2020 г. Аген-
цията по заетостта откри 
процедура за кандидат-
стване на работодатели 
за изплащане на компен-
сации по реда на чл.1, ал.1 
от Постановление № 55 от 
30.03.2020 г. за определяне 
на условията и реда за из-
плащане на компенсации 
на работодатели с цел за-
пазване на заетостта на 
работниците и служители-
те при извънредното поло-
жение, обявено с решение 
на Народното събрание от 
13 март 2020 г. 

В рубрики „Изплащане 
на компенсации за запаз-
ване на заетостта” на на-
чалната страница на ин-
тернет сайта на Агенция-
та по заетостта и в раздел 
„Предлагащи работа” са 
публикувани:

• Процедура за кан-
äèäатñтваíå на работо-
датели за изплащане на 
компенсации по ПМС № 
55/30.03.2020 г., утвърдена 
от изпълнителния дирек-
тор на Агенцията по зае-
тостта, съдържаща инфор-
мация за реда и условията 
за кандидатстване е пуб-
ликувана на и на информа-
ционните табла в дирекции 
„Бюро по труда“;

• Образец на Заявëåíèå 

за èзïëаùаíå íа êîìïåí-
ñацèè и декларации, съ-
гласно чл. 4, ал.2 от ПМС 
55/2020 (електронен фор-
мат);

• Образец на Ñïèñъê íа 
ðаáîтíèцèтå è ñëуæèтå-
ëèтå, за които се подава 
заявление за изплащане 
на компенсации по реда на 
постановлението (електро-
нен формат);

• Инструкция за изгот-
вяне на Списъка (помощен 
материал).

Документи от работода-
тели, кандидатстващи за 
изплащане на компенса-
ции по реда на ПМС 55/2020 
г. ще се приемат във всич-
ки дирекции „Бюро по тру-
да” в страната в периода 
от 31-ви март до 21-ви ап-
рил 2020 г. 

За да кандидатстват, ра-
ботодателите следва да 
представят в Бюрото по 
труда, на чиято територия 
осъществяват дейност:

Заявление за изплащане 
на компенсации и деклара-
ции (по образец);

Списък на работници-
те и служителите, за кои-
то се подава заявление за 
изплащане на компенса-
ции (по образец);

Заповед за преустановя-
ване на работа.

Документи се изпращат 

по електронен път чрез 
Системата за сигурно елек-
тронно връчване /ССЕВ/, 
подписани с квалифициран 
електронен подпис /КЕП/, 
или с препоръчано писмо с 
обратна разписка чрез ли-
цензиран пощенски опера-
тор. При невъзможност за 
подаване на документите 
дистанционно, същите мо-
гат да се представят в съ-
ответната Дирекция „Бюро 
по труда“ на хартиен носи-
тел при спазване на огра-
ниченията и изискванията 
за работа в условията на 
извънредно положение и 
мерките за ограничаване 
разпространението на ко-
ронавирус, регламентира-
ни в актове на компетент-
ните органи. 

Документите се разглеж-
дат за съответствие или не-
съответствие с изисквани-
ята на ПМС №55/30.03.2020 
г. в срок до 7 работни дни 
от подаването им, като за 
резултатите информация 
се предоставя на работо-
дателя и Националнооси-
гурителния институт. 

Телефони за контакт, 
Бюро по труда - град Со-
зопол:

0550/ 2 21 59; 0878/ 286 299; 
0878/ 286 301 ; 0878/ 286 
304

Светият Синод призова-
ва всички миряни да ос-
танат по домовете си и 
да ограничат посещения-
та в църквите и на големи-
те християнски празници – 
Цветница и Великден, това 
заяви на последното засе-
дание на Общински кризи-
сен щаб отец Иван. Църк-
вите ще останат отворе-
ни, като е необходимо да 
се спазва дистанция меж-
ду посетителите. Свещено-
служителите се задължа-
ват с особено внимание да 
преподават св. Причастие 
само на тези православни 
християни, които позна-
ват лично. Те пазят своето 
здраве и това на околните, 
използвайки маски и ръ-
кавици. Лични предпазни 
средства и дезинфектанти 
са налични в църквите, ре-
довно се почистват всички 
повърхности и иконите, а 
на входовете се поставят 
напоени с дезинфектант 
постелки.

Няма лица, нарушили 
своята карантина, това 
докладва началникът на 
РУ - Созопол Живко Даска-
лов. Карантинираните жи-
тели се проверяват всеки 
ден и към момента няма из-
дадени актове за неспаз-
ване на мерките, наложе-
ни със заповеди. Служи-
тели на МВР и Община Со-
зопол следят обстановката 
и призовават всеки свиде-
тел на нарушение да сиг-
нализира.

Тихомир Янакиев съоб-
щи, че на разположение 
вече е голямо количество 
дезинфектант, част от ко-
ето е дарение, с което да 
се продължи хигиенизира-
нето на улици, кметства, 
пощенски клонове и пло-
щи, които са с голямо теку-
чество хора на територия-

та на цялата община.
Д-р Йорданка Кръстева 

заяви, че в последните сед-
мици, след като бяха апе-
лирани пациентите, няма 
много лица, които да по-
сещават лекарските каби-
нети. Това докладват всич-
ки общопрактикуващи ле-
кари от общината. Според 
алгоритъма на действие, 
при наличие на симпто-
матика пациентът трябва 
да уведоми личния си ле-
кар по телефона и да не 
предприема напускане на 
дома си.

В експлоатация се въ-
вежда Национална инфор-

мационна система за бор-
ба с COVID-19, която пред-
ставлява централизирано 
управление и съхранение 
на информация за всич-
ки диагностицирани и ка-
рантинирани лица, както 
и функционално обезпече-
ние на компетентните ин-
ституции, свързани с бор-
бата с коронавирус. Уеб 
порталът и мобилното при-
ложение ще са достъпни за 
гражданите. По този начин 
всеки ще може да следи 
актуалната информация за 
епидемичната обстановка, 
както и да въвежда здрав-
ния си статус.
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Във вðъзêа ñ èзвъíðåäíîтî ïîëîæåíèå вåñтíèê „Ñîзîïîë”  
ùå èзëèза ïðåз ñåäìèца в ïåтъê.

Рåäаêтîð: Маðèя Наéäåíîва, тåë.: 0550 2 57 04, e-mail: press_sozopol@abv.bg

 

 
ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ ОТНОСНО COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

  

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

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

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

0884 311 640 ; 0550 / 2 23 18 

 

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

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

денонощно: 0887 324 057 

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

Хранителни пакети  
ще получат засегнатите 

от настоящата криза
Желаещите да получат 

хранителен пакет могат да 
подават заявления в Цен-
търа за административно и 
информационно обслужва-
не (фронт-офис) на Община 
Созопол или в кметствата по 
населени места, както и на 
е-mail: obshtina@sozopol.bg 
и чрез лицензиран пощен-
ски оператор.

Всяко домакинство може 
да получи по един пакет хра-

нителни продукти, като из-
искванията са лицата да са с 
адресна регистрация по по-
стоянен и настоящ адрес на 
територията на община Со-
зопол и да отговарят на един 
от следните критерии:

• доход на член от семей-
ството в размер по-нисък 
или равен на 150 лева;

• да имат регистрация в 
ТД „Бюро по труда" – Со-
зопол без право на обез-
щетение;

• да са самоосигуряващи 

се лица, в невъзможност 
да упражняват бизнеса си 
вследствие извънредното 
положение;

• да са в неплатен отпуск 
поради обявеното извънред-
но положение;

• да са самотноживеещи 
или трудноподвижни лица 
на възраст над 65 години с 
доход до 300 лв.

Заявление-декларация 
може да изтеглите от сайта 
на Община Созопол - www.
sozopol.bg
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Стартира процедурата 
за изплащане на 

компенсации с цел 
запазване на заетостта

Кризисен щаб:  
Продължава дезинфекцията 

в цялата община



Èíòåðâþ íà 
Èíà ÏÅÒÐÎÂÀ 

- Ä-ð Ñòàìàòîâà, ïîÿñ-
íåòå êàêâè òåñòîâå çà êî-
ðîíàâèðóñ ìîãàò äà ñå íà-
ïðàâÿò â ëàáîðàòîðèÿòà â 
ÄÊÖ 1 â Áóðãàñ? 

- Òîâà ñà ñåðîëîãè÷íè òå-
ñòîâå, êðúâíè, â êîèòî ñå îò-
êðèâàò àíòèòåëà íà îñòðà 
è íà õðîíè÷íà èíôåêöèÿ. 
Äâà âèäà äîêàçâà ïðîáàòà. 
Ìîæå äà ñå óñòàíîâè ïðè 
ïàöèåíòè, êîèòî ñà áîëíè â 
ìîìåíòà, èëè ñà ïðåáîëåäó-
âàëè. Îñîáåíî çíà÷åíèå ùå 
èìà, êîãàòî ñå òúðñÿò íàëè-
÷èå íà àíòèòåëà, òîåñò äàëè 
å ñúçäàäåí èìóíèòåò ïðîòèâ 
ãðèïà. Ñåãà, íà òîçè åòàï å 
ìîæå áè ìàëêî ðàíî – õî-
ðàòà îùå íå ñà áèëè ìàñî-
âî áîëíè.

- Òîåñò, íà ïî-êúñåí 
åòàï èçñëåäâàíåòî áè 
áèëî îñîáåíî ïîëåçíî.

- Äà, òî è ñåãà å ïîëåçíî. 
Çàùîòî èìà çíà÷åíèå êîë-
êî îò õîðàòà ñà ïðåêàðà-
ëè êîðîíà èíôåêöèÿòà è ñà 
ñè ñúçäàëè èìóíèòåò. Òîâà 
ñúùî å âàæíî. Çàùîòî èìà 
ìíîãî áåçñèìïòîìíè íîñè-
òåëè, êîèòî áè òðÿáâàëî äà 
èìàò àíòèòåëà. Àêî èìàò äî-
áðà èìóííà ñèñòåìà, ðàçáè-
ðà ñå. Íåâèíàãè èìà íàëè-
÷èå íà àíòèòåëà ïðè äàäåí 
ïàöèåíò, äîðè è äà å ïðå-
áîëåäóâàë. Ìîæå äà ñå îá-
ðàçóâàò àíòèòåëà, ìîæå è 
äà íå ñå îáðàçóâàò – òîâà 
çàâèñè îò èìóííàòà ñèñòå-

ìà è âàæè ïðè âñè÷êè èí-
ôåêöèîçíè çàáîëÿâàíèÿ, íå 
ñàìî ïðè COVID-19. Íî òå-
ñòúò å âàæåí çà îòêðèâàíå 
â îáùåñòâîòî íà õîðà, êîè-
òî èìàò åäèíèÿ êëàñ àíòè-
òåëà è íå ñà îïàñíè, íî è 
çà îòêðèâàíå íà ïàöèåíòè, 
êîèòî ñà ñ äðóãèÿ êëàñ àí-
òèòåëà è  ñà çàðàçîíîñèòå-
ëè è íå òðÿáâà äà ñå äâèæàò 
â îáùåñòâîòî. 

- Ñëåäâàéêè àëãîðèòú-
ìà, îïðåäåëåí çà êîðî-
íàâèðóñ, êàêâî ñå ñëó÷âà 
ñ òåçè, ïðè êîèòî îòêðèå-
òå, ÷å ñà ñ àêòèâíî â ìî-
ìåíòà çàáîëÿâàíå? 

- Âåäíàãà ñëåä êàòî òîâà 

ñå óñòàíîâè, ñå âçåìà íî-
ñåí è ãúðëåí ñåêðåò îò ëà-
áîðàòîðèÿòà ïî ïðàâèëàòà 
çà PCR. Òàêà ñìå èíñòðóêòè-
ðàíè îò ÐÇÈ è ñå èçïðàùàò 
çà äîïúëíèòåëíè èçñëåäâà-
íèÿ â ãåíåòè÷íà ëàáîðàòî-
ðèÿ. Íà êóòèÿòà íà òåñòîâå-
òå, êîÿòî àç âèäÿõ, ïðîèçâî-
äèòåëÿò îïèñâà 95% ÷óâñò-
âèòåëíîñò. Íî äîðè è äà ñà 
100%, â ìîìåíòà ñòàíäàðòúò 
â Áúëãàðèÿ çà äîêàçâàíå å ñ 
PCR. Áúðçèÿò òåñò  å çà äî-
êàçâàíå íà çàðàçîíîñèòåëè. 
È ñòàíîâèùåòî, êîåòî äàäî-
õà ãðóïà ëåêàðè çà ìàñîâ 
ñêðèíèã íà íàñåëåíèåòî êà-
ñàå òî÷íî òîçè òèï òåñòîâå 
– áúðçèòå. Çà äà ñå óñòàíî-
âè â îáùåñòâîòî êàêâà ÷àñò 
ñà ãî ïðåêàðàëè. Íà ïðàêòè-
êà òå íå ñà îïàñíè, àêî ïî-
ãîëÿìàòà ÷àñò îò õîðàòà ñà 
ãî ïðåêàðàëè íà êðàê. Íî 
õîðàòà îùå íå ñà íà ñâîáî-
äà è òîãàâà òå ùå èìàò îùå 
ïî-ãîëÿìî çíà÷åíèå. 

- Ïðèâúðæåíèê ëè ñòå íà 
òåçàòà çà ìàñîâî èçñëåä-
âàíå íà íàñåëåíèåòî? 

- Íå ìîãà äà êàæà êàòåãî-
ðè÷íî. Òîâà ùå äàäå åäíà 
ïðåäñòàâà çà íîñèòåëñòâî-
òî çà îïðåäåëåíè ãðóïè. 
Òîâà å ìíîãî âàæíî çà ìå-
äèöèíñêèòå ëèöà, êîèòî ñå 
ñðåùàò åæåäíåâíî ñ ìíîãî 
ïàöèåíòè.

- Êîëêî æåëàåùè çà 
òåñòâàíå èìàòå äî ìî-
ìåíòà? 

- Ìèíàëàòà ñåäìèöà èìàõ 
åäèí îòêðèò ñëó÷àé è 6-7 îò-

ðèöàòåëíè. ×àñò îò òÿõ áÿõà 
íà êîëåãè-ëåêàðè. Òå áÿõà 
áîëíè, íî íÿìàõà àíòèòåëà 
çà êîðîíàâèðóñ. Ïîëîæè-
òåëíèÿ èçïðàòèõ çà ïî-íà-
òàòúøíè èçñëåäâàíèÿ. Èìà 
åäíà ôàçà, êîãàòî è äâàòà 
êëàñà àíòèòåëà öèðêóëèðàò 
â êðúâòà. Ïàöèåíòúò ìîæå 
äà å èçêàðàë òåæêàòà ôàçà, 
íî ïàê å îïàñåí çà îêîëíè-
òå. Çàòîâà òðÿáâà äà å èç-
îëèðàí.

- Ìîëÿ, îáÿñíåòå ðåäà, 
ïî êîéòî ìîãàò äà ñå çà-
ïèøàò ïàöèåíòèòå.

- Ïðåäëàãàìå äà ñå îáàæ-
äàò ïî òåëåôîíà, çà äà íÿìà 
ñòðóïâàíå íà õîðà. Çàïèñ-

âàíåòî å ïî òåëåôîíà, ñ öåë 
õîðàòà äà íå ñå ñðåùàò è 
âèæäàò. Çà äà ìèíàò ñïî-
êîéíî òåçè, êîèòî ñà ñå çà-
ïèñàëè. Â ðàìêèòå íà ÷àñ-
÷àñ è ïîëîâèíà ñòàâà âñè÷-
êî. Ðåçóëòàòúò ñå èçïðàùà 
ïî åëåêðîííà ïîùà, òàêà 
÷å íå å íåîáõîäèìî ïîâ-
òîðíî èäâàíå â ëàáîðàòî-
ðèÿòà. Ñàìî åäíî èäâàíå å 
äîñòàòú÷íî. 

- Êàêâà å öåíàòà íà 

òåñòà? 
- 35 ëåâà å öåíàòà. Ñàìè-

ÿò òåñò å ïîäõîäÿù è çà ïî-
ìàëêè äåöà. Çàùîòî, âèæäà-
òå ïúðâîíà÷àëíî áåøå ñú-
îáùåíî,  ÷å äåöà è ìëàäè 
õîðà íå ñà òîëêîâà óÿçâèìè. 
Íî íàïîñëåäúê ñå ñúîáùà-
âàò òàêèâà ñëó÷àè. Äúðæà 
äà êàæà ñúùî, ÷å ïðè âçå-
ìàíåòî íà ïðîáèòå ñå ñïàç-
âàò  âñè÷êè ìåðêè çà áåçî-
ïàñíîñò. Õîðàòà òðÿáâà äà 

ñà ìàñêà, à íèå ñìå ñ ïðåä-
ïàçíè ñðåäñòâà.

- Çà êîè ãðóïè õîðà å 
íàé-ïîäõîäÿùî òîâà èç-
ñëåäâàíå?

- Çà ãðóïè, êîèòî ñà ïðå-
êàðàëè íÿêàêâî çàáîëÿâà-
íå – ãðèï íàïðèìåð. Ñ òåñòà 
ìîãàò äà ðàçáåðàò äàëè íå 
ñà èçêàðàëè êîðîíàâèðóñ. 
Ìíîãî å ïîäõîäÿùî çà êî-
ëåêòèâè, ðàçëè÷íè ôèðìè è 
êîìïàíèè, â êîèòî ðàáîòÿò 

ìíîãî õîðà. Èìàìå âå÷å òà-
êèâà çàïèòâàíèÿ.

- Àêî íÿêîé å ñúñ ñèìï-
òîìè, ìîæå ëè äà ñå èç-
ñëåäâà ïðè Âàñ?

- Àêî å íîñèòåë – òðÿáâà 
äà äåéñòâà ïî êàíàëíèÿ ðåä. 
Îáàæäà ñå íà ëè÷íèÿ ëåêàð, 
êîéòî äà èçâèêà ëèíåéêà è 
äà ãî çàêàðà â Áúðçà ïîìîù. 
Òàì òðÿáâà äà ìó âçåìàò 
ïðîáè è åâåíòóàëíî äà ãî 
èçñëåäâàò ñ PCR-òåñò. 

Èíà ÏÅÒÐÎÂÀ 

Äâàéñåòèíà áóðãàçëèè ñà ïîæåëàëè äà 
ñå èçñëåäâàëè ïî ìåòîäà PCR â åäíà îò 
÷àñòíèòå ëàáîðàòîðèè â ãðàäà. Ìàëêî íàä 
10 äóøè ïúê ñà òåçè, êîèòî ñà ìèíàëè òàêà 
íàðå÷åíèòå áúðçè òåñòîâå. Òå ìîãàò äà ñå 
íàïðàâÿò ïî æåëàíèå êàêòî òàì, òàêà è íà 
îùå íÿêîëêî ìåñòà â Áóðãàñ. 

„PCR-òåñòúò ñå èçâúðøâà ñ íîñîôàðåíãè-
àëåí ñåêðåò. Áúðçèòå òåñòîâå çà àíòè-
òåëà ñà êðúâíè è îïðåäåëÿò èìóíîãëóáî-
ëèí Ì àíòèòåëà çà íàñòîÿùà èíôåêöèÿ è 
èìóíîãëîáóëèí Æ àíòèòåëà çà ïðåêàðà-
íà èëè ïîä îñòðà  èíôåêöèÿ. Íèå ñå îïèò-
âàìå äà íàìåðèì íàäåæäåí òåñò çà àíòè-
òåëà, êàòî ñìå ïðîáâàëè íà ïåò ðàçëè÷-
íè ïðîèçâîäèòåëè.  Àêî ãîâîðèì çà ïîä-

õîäÿù òåñò èçîáùî, ìèñëÿ ÷å â ìîìåíòà 
òàêúâ å åäèíñòâåíî PCR“, êîìåíòèðàõà îò 
ëàáîðàòîðèÿòà.

Îò òàì ïðåïîðú÷âàò êúì PCR-ìåòîäà äà 
ïðèáÿãâàò õîðà ñúñ ñèìïòîìàòèêà çà êîðî-
íàâèðóñ, êàòî áîëêè ñ ãúðëîòî, ñóõà êàøè-
öà,  òåìïåðàòóðà, èëè êîíòàêòíè íà çàðàçå-
íè. Áúðçèòå òåñòîâå ïúê áèëè ïðåäïî÷èòà-
íè îò õîðà ñ òàéíîòî æåëàíèå âå÷å äà ñà 
èçêàðàëè âèðóñà è äà âèäÿò íà òåñòà ÷åð-
òè÷êà çà àíòèòåëà. Ëàáîðàíòèòå îáà÷å ñà 
ñêåïòè÷íè êúì êàòåãîðè÷íîñòòà íà òîçè òèï 
òåñòîâåòå. Çàòîâà êàòî çëàòåí ñòàíäàðò ñå 
ïðåïîðú÷âà PCR-ìåòîäúò.

Òåñòúò ñòðóâà 100 ëåâà. Âúïðåêè òîâà 
äâàéñåòèíà äóøè äî òîçè ìîìåíò ñà ðåøè-
ëè äà ãè äàäàò è äà ñå èçñëåäâàò ïî ñîá-
ñòâåíî æåëàíèå çà íîâèÿ âèðóñ.
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ìà è âàæè ïðè âñè÷êè èí-
ôåêöèîçíè çàáîëÿâàíèÿ, íå 
ñàìî ïðè COVID-19. Íî òå-
ñòúò å âàæåí çà îòêðèâàíå 
â îáùåñòâîòî íà õîðà, êîè-

ðèöàòåëíè. ×àñò îò òÿõ áÿõà 
íà êîëåãè-ëåêàðè. Òå áÿõà 
áîëíè, íî íÿìàõà àíòèòåëà 
çà êîðîíàâèðóñ. Ïîëîæè-
òåëíèÿ èçïðàòèõ çà ïî-íà-

ÔÈÐÌÈ ÈÑÊÀÒ ÄÀ ÈÇÑËÅÄÂÀÒ ÇÀ 
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ ÑËÓÆÈÒÅËÈÒÅ ÑÈ

Д-р Петранка Стаматова:

Ä-ð Ïåòðàíêà Ñòàìàòîâà å íà÷àëíèê íà Ìèêðî-
áèîëîãè÷íàòà ëàáîðàòîðèÿ â ÄÊÖ 1 â Áóðãàñ, êú-
äåòî îò íÿêîëêî äíè ñå èçâúðøâàò òåñòîâå çà êî-
ðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ. Ä-ð Ñòàìàòîâà å ñúñ ñïå-
öèàëíîñò „Ìèêðîáèîëîãèÿ, ïàðàçèòîëîãèÿ è âèðó-
ñîëîãèÿ“. Ðàáîòè â ëàáîðàòîðèÿòà  íàä 40 ãîäèíè. 
Íîâîòî èçñëåäâàíå ìîæå äà ñå íàïðàâè ñëåä çà-
ïèñâàíå íà  0886816857, à ïðîáèòå ñå âçåìàò âñå-
êè ðàáîòåí äåí îò 8 äî 12 ÷àñà
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Ñúáåñåäíèê

Тестовете са важни за откриване на хора 
с антитела – заразоносители или вече преболедували

20 äóøè ñà ñè 
ïðàâèëè PCR-òåñò

Èíà ÏÅÒÐÎÂÀ 

Åäâà 28 áîëíè÷íè ëèñòè çà êà-
ðàíòèíà ñà èçäàäåíè ïðåç ìàðò 
îò ÍÎÈ Áóðãàñ, ñúîáùèõà îò òàì. 
Áðîéêàòà å çà ïåðèîäà îò îáÿâÿ-
âàíåòî íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæå-
íèå - 13 ìàðò äî êðàÿ íà ìåñåöà. 

„Ïîâå÷åòî ñà çà êîðîíàâèðóñ, 
êàòî èìàòå ïðåäâèä, ÷å îòíîñíî  
èçïëàùàíåòî íà îáåçùåòåíèÿ çà 
âðåìåííà íåðàáîòîñïîñîáíîñò 
ïîëèöèÿòà ïåðèîäè÷íî íè èçïðà-
ùà äàííè çà íàðóøåíèÿ íà êà-
ðàíòèíàòà“, ñúîáùè Åí÷î Æåêîâ, 
äèðåêòîð íà Òåðèòîðèàëíîòî ïî-
äåëåíèå íà ÍÎÈ.  Ïî äóìèòå ìó,  
áðîÿò íà áîëíè÷íèòå íå å ìàëúê 
íà ôîíà íà ïîñòàâåíèòå ïîä êà-

ðàíòèíà ëèöà, êîéòî ïî ïîñëåäíè 
äàííè å íàä 1400 äóøè çà îáëàñ-
òòà. „Ïúðâî áîëíè÷íèòå ñå ïðåä-
ñòàâÿò äî 10 àïðèë, à è íå âñè÷-
êè ëèöà îò ïîñòàâåíèòå ïîä êà-
ðàíòèíà ñà ñ îñèãóðîâêè“, ïîñî-
÷è Æåêîâ.  

Îò ÍÎÈ èçíåñîõà è äàííè çà 
ðàçïîðåæäàíèÿòà çà îáåçùåòå-
íèÿ çà áåçðàáîòèöà, êîèòî áåëå-
æàò äðàñòè÷åí ðúñò. Çàÿâëåíèÿ çà 
ìàðò ñà ïîäàëè 1674 ëèöà. „Êàòî 
öÿëî ìàðò å ñëàá ìåñåö, îáèêíî-
âåíî èìàìå îêîëî 500-600 ëèöà. 
Ñåãà ñà íàä 1600, êàòî ïîâå÷åòî ñà 
îñâîáîäåíè ñëåä ñðåäàòà íà ìàðò. 
Òîâà îçíà÷àâà, ÷å ïðåç àïðèë ùå 
áúäàò îùå ïîâå÷å“, êàçà òîé.

Âúâ âðúçêà ñ ìåðêèòå çà áåçî-

ïàñíîñò îò ÍÎÈ ïðèçîâàõà äà ñå 
ïîëçâàò ïîâå÷å åëåêòðîííè óñëó-
ãè. Îò òàì ïðèïîìíèõà, ÷å îò 24 
ìàðò âúâ âåäîìñòâîòî íå ñå ïî-
äàâàò çàÿâëåíèÿ çà îáåçùåòåíèÿ 
çà áåçðàáîòèöà íà õàðòèåí íîñè-
òåë. Òîâà ñòàâà èëè ñ ïåðñîíà-
ëåí èäåíòèôèêàöèîíåí êîä îí-
ëàéí, èëè íà ìÿñòî â Áþðîòî ïî 
òðóäà, îòêúäåòî ïî ñëóæåáåí ïúò 
äîêóìåíòàöèÿòà èäâà è ïðè òÿõ. 
Íÿìà íóæäà äà èäâàò íà ìÿñòî è 
âúçðàñòíèòå, ÷èèòî ïåíñèè ùå ñå 
ïðåèç÷èñëÿò îò 1 àïðèë. Êîðåêöè-
ÿòà êàñàå ëèöà, êîèòî èìàò îñèãó-
ðèòåëåí ñòàæ ñëåä ïåíñèîíèðà-
íåòî ñè ïðåç 2019 è 2020 ãîäèíà.  
Òÿõíàòà èíäåêñàöèÿ ùå ñå èçâúð-
øè ñëóæåáíî.

Åäâà 28 áîëíè÷íè çà 
êàðàíòèíà â Áóðãàñ



Михаил КОЛЕВ

Каланетика е система от уп-
ражнения, създадена от Ка-
лан Пинкни. Тя е страдала от 
заболяване на опорно-дви-
гателния апарат, болки в ко-
ленете и гърба, които в един 
момент я сриват физически. 
След безрезултатно медицин-
ско лечение, Калан започва 
да изпробва различни видо-
ве гимнастика, за да възста-
нови двигателността на  тяло-
то си, но изпълнява упражне-
нията с огромни усилия, а бол-
ките в гърба така и не намаля-
ват. Тогава започва да опит-
ва друго - техники, включващи 
движения от класическия ба-
лет, с който по-рано се е за-
нимавала 12 години, и забе-
лязва, че при тяхното изпъл-
нение с малка, къса амплиту-
да и бавно темпо, болките в 
гърба намаляват. Била учуде-
на колко силно реагира тяло-
то на тренировките и стигна-

ла до идеята, че залог за ус-
пеха са прецизните и внима-
телни движения. Така тя съз-
дава тази популярна в наши 
дни форма на тренировка, 
по която се увличат мнозина, 
предимно жени.

Каланетика включва из-
ползването на малки и точни 
движения, а редица световни 
известни личности са го въве-
ли в своя фитнес режим. 

С каланетика активно се за-
нимава и сливналийката Де-
ница Добрева, която от над 
20 години живее и работи в 
Бургас. Преди да се захване 
с нея, тя е посещавала в про-
дължение на 8 години фитнес 
залите в морския град. Не-
приятна контузия в гръбнака 
обаче я принуждава да спре с 
тренировките. Диагнозата й е 
хернирани дискове в лумбал-
ната област (кръста), придру-
жени обаче с пареза на два-
та крака, за доста дълъг пери-
од от време.

„Признавам, че в този мо-
мент бях много изплашена. 
Не можех да извършвам поч-
ти никакви движения, нито да 
правя всекидневните неща, 

които самостоятелен човек 
прави. Благодарна съм на се-
мейството и приятелите ми, 
че в този момент бяха до мен 
и ми даваха кураж. Изклю-
чително съм благодарна и 
на лекарката, която не прос-
то ме вдигна на крака физи-
чески, но беше и тази, коя-
то напук на всички медицин-
ски прогнози дотогава – че 
ще имам физически затруд-
нения, че ще трябва да лежа 
повече и така нататък, бук-
вално ми „срита“ съзнанието 
и ми каза „Момиче, не оста-
вяй тялото си да ръждясва!“, 
разкрива Деница. 

Така тя се насочва към ка-
ланетика, казвайки, че дефе-
ктът, който получава от фит-
нес тренировките, превръща 
в ефект. 

Този начин на трениране 
й дава много неща, като сво-
бода, увереност, мускулатура, 
сила, релеф, прекрасна стой-
ка, финес, които споделят и 

момичетата, с които тренира 
заедно. А когато тренира, Де-
ница споделя, че не мисли за 
нищо, тъй като упражненията 
й действат отпускащо и успо-
кояващо. Харесва й сладка-
та умора след тренировка и 
усещането как всеки мускул 
по тялото е „жив”. 

Затова и тя не смята да се 
отказва, никога не са й мина-
вали подобни мисли. 

След като Деница възста-
новява напълно своето тяло 
от контузията и виждайки, че 
постига много добри резулта-
ти, решава, че може да бъде 
полезна с това,  което е по-
стигнала със себе си и започ-
ва работа по създаването на 
своя система от упражнения, 
която нарича „ДениНетика“.

 „За мен ако знаеш нещо, 
което може да помогне и на 
други хора, не бива да го дър-
жиш само за себе си. Разби-
ра се, само желанието ми не 
беше достатъчно. Затова ми-
нах и през обучение в Наци-
онална спортна академия, ко-
ето ми даде наистина много и 
съм щастлива, че срещнах та-
кива преподаватели там. Вяр-

вам в холистичното здраве – 
т.е. в това, че физическото ни 
здраве е много силно свърза-
но със здравето на вътрешния 
ни свят, на мислите, на емо-
циите ни, и обратното. Със си-
гурност мога да кажа, че „Де-
ниНетика“ никога не е било 
място само за тренировки. 
Там сме предимно момиче-
та – на всякаква възраст, ня-
кои все още учат, други сега 
се влюбват, други са майки, 
баби, всички сме с различни 
професии. Но в залата всич-
ки сме едни и същи – всички 
сме жени”.

Сега, когато цялата страна 
е в извънредно положение, 
заради мерките срещу коро-
навируса, Деница отново е 
намерила начин, чрез който 
да провежда своите трени-
ровки и да е в полза на всички 
нейни момичета от клуба, ко-
ито искат да поддържат фор-
ма и да разнообразят ежедне-
вието си. За целта тя преда-

ва занятията онлайн  в група-
та на „ДениНетика“ във Фейс-
бук. „Тренировките са три 
пъти в седмицата, като може 
да се включи всеки, без зна-
чение от възраст и пол. Же-
лаещите могат да тренират с 
облекло, което им е удобно. 
Предимството на каланети-
ката е, че може да се трени-
ра от всички, тъй като упраж-
ненията не носят никакви ри-
скове. Нужна е само малко 
воля, усмивка, за всичко ос-
танало съм на разположение 
аз“, допълва Добрева.

Често я питат какво пред-
ставляват нейните трениров-
ки. И тъй като каланетика е 
уникална система, Деница, 
познавайки спортовете, взи-
ма от няколко от тях най-ра-
ботещото, най-ефективното, 
преработва го така, че да на-
товарва максимално всяко 
мускулче, но да няма риск от 
травма или контузия.

„Тренираме, защото обича-
ме телата си, а не ги критику-
ваме. Тренираме, не защо-
то има летен сезон, а защото 
спортът става част от деня ни,  
защото това е 1 час наше си, 

момичешко време. Тренира-
ме, защото това разтоварва 
психиката ни”, добавя тя.

Както при повечето спорто-
ве и гимнастики, за да има ре-
зултати, не са важни само фи-
зическите натоварвания, но и 
хранителните правила. Кате-
горично треньорката избяг-
ва да употребява думите „ре-
жим” и „диета”.

„Почти всяко момиче, с кое-
то се срещам в залата или ко-
муникираме по някакъв друг 
начин, използва думата „ди-
ета“ като синоним на думата 
„глад“. Неправилно е, прос-
то защото има различни ти-
пове диети – диети за качва-
не на маса, диети при раз-
лични заболявания, и никъде 
не се споменава глад. А и аз, 

ако разбера, че някой гладу-
ва, се карам... С много любов, 
но се карам”. 

Не обича и думата „отслаб-
ване“. Човек е слаб, когато е 
немощен, болен, без сили, а 
тя и нейните момичета  оп-
ределено не търсят това. За-
това използвам друга дума – 
изчистване. Изчистване на 
излишъци, които са под фор-
мата на натрупани и задър-
жани килограми, които пък 
са резултат от основни масо-
ви грешки в храненето, назад 
във времето. 

Като спортна натура, Де-
ница държи да подчертае, че 
има неща в професионалния 
спорт, срещу които е катего-
рично против. Негодува сре-
щу днешния начин на подна-

сяне на спортуването и резул-
татите от него, пред хора, кои-
то никога не са спортували, и 
които много силно желаят да 
постигнат изчистване на кило-
грами – защото в  90% от слу-
чаите, когато човек да започ-
не да спортува, именно това 
е главната причина. 

„Негодувам и срещу това 
треньор да се изправи пред 
човек или аудитория с при-
зив от типа: „Ако искаш да по-
стигнеш моята форма, прави 
като мен“ – при условие, че 
тази „постигната форма“ е по-
стигната не просто с хранене 
и тренировки, а със солидно 
количество стимуланти, кои-
то са представени като храни-
телни добавки, или нещо съв-
сем невинно. Не одобрявам 
самите стимуланти – всякак-
ви fat burner-и  и забързващи  
метаболизма вещества, кои-
то се раздават като бонбони, 
и които здрав, подчертвам – 
здрав човек, бива побутван 
да приема”. 

Затова и тя се обръща към 
всички по следния начин: 
„Мили хора, ако една трени-
ровка е композирана, струк-
турирана и проведена, така 
че да работи в посоката, в 
която искате да работи, няма 
нито една причина да вкарва-
те в тялото си химия, която да 
разбутва биохимията на кръв-
та ви и да уврежда впослед-
ствие органите ви. Да, посо-
ката винаги е такава”.

Казва, че умишлено из-
бягва да дава наставления, 
а предпочита да задава въ-
проси. Нещата според нея са 
много логични, стига само чо-
век да мисли, а да не се под-
дава на шаблони. 

„Един мъдър човек назад 
във времето е казал: „Не 
мога да кажа на хората как-
во да правят. Мога само да 
ги провокирам да мислят“, 
завършва треньорката по ка-
ланетика.
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4 Тежка контузия във фитнеса я кара  
да се захване с този тип тренировки

4 Създала е своя система от упражнения

Деница Добрева: Каланетиката  
ми помогна в много труден за мен момент
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С част от нейните момичета, 
които тя тренира

В тренировките може да се включи всеки, без значение от възраст и пол

Деница е претърпяла тежка контузия преди го-
дини, но благодарение на каланетиката успява да 
се възстанови



Дона МИТЕВА

На фона на това колко 
много българи се завърна-
ха от „гурбет”, подгонени 
от коронавируса и предпо-
чели да са в дните на изо-
лация до близките си и се-
мействата си, има и таки-
ва, които продължават да 
работят в чужбина и да 
служат за пример, там къ-
дето са. Не им е лесно в 
дните на изолация, но и 
преди това те са знаели, 
че са далеч от дома. Топли 
ги уважението и авторите-
тът, който са успели да от-
воюват на новите си ра-
ботни места. А това неви-
наги е лесно. 

Такъв пример е бургаз-
лията Венелин Петков, кой-
то тръгва за Нидерландия 
не защото е подгонен от 
липсата на работа, а от 
предизвикателството. До-

казан специ-
алист, който е бил в 
екипите на големи 
предприятия в Бургас, 
той приема идеята да 
се доказва на чужд 
терен като нова въз-
можност. 

„През 2018-а започ-
нах работа като елек-
тротехник в Холандия, 
която се оказа страна 
не само пълна с лале-
та, музеи и канали, а и 
един предлагащ голе-
ми възможности тру-
дов пазар. Тази Ниска 
земя е отворена към 
всеки, който отговаря 
на нейните изисква-
нията, поради което 
реших да се самопред-
ложа на вниманието 
на холандски работо-
дател”, разказва за 
началото Венелин.

Става му много приятно, 
когато разбира, че българ-
ското образование и ква-
лификация са достатъчни, 
за да му осигурят холанд-
ски трудов договор. Ес-
тествено, и необходимото 
поле за доказване в нова-
та работна среда. В Ни-
дерландия преминава през 
различни форми на съпът-
стващо обучение и изпити, 
които му осигуряват до-
пълнително сертифицира-
не, необходимо в конкрет-
ната му работа. 

„Това, с което ежеднев-
но се занимавам, е индус-
триална електротехника. 
Тя включва всичко, което е 
необходимо да се напра-
ви, за да заработят маши-
ните и съоръженията на 
всяка една индустриална 
работна среда. Проектите, 
по които ме наемат да ра-

ботя, са на територията на 
целия Европейски съюз и 
са с осреднена продължи-

телност от две 

до четири седми-
ци”, обяснява спе-
цификата на рабо-
тата си бургаският 
инженер.

Така идва и при-
знанието за добра-
та му квалифика-
ция и перфектна 
работа: „През ля-
тото на 2019-а бях 
нает от VERWATER, 
за да работя по те-
хен проект в TATA 
STEEL. Проектът 
се нарича 
WINDMACHINE 26 
и работата ми бе 
да участвам в из-
работването на 
конкретен етап от 
електрочастта, не-
обходима на този 
обект. Самостоя-
телно и в екип из-

работвах кабелни трасета, 
полагах кабели, подсъеди-
нявах това, което бе зало-
жено в проекта”.

В Холандия всяка една 
работа получава крайна 
оценка. Оценъчните крите-
рии са различни, но 10 точ-
ки е максимумът за отлич-
но свършена работа. Обик-
новено оценките са около 
7. По проекта 
WINDMACHINE 26 бургаз-
лията работи основно със 
своя холандски колега. 
Любопитното и повод за 
гордост е това, че работа-
та, която са свършили с не-
го, получава от TATA STEEL 
оценка 9, което според ко-
легите му е изключителен 
успех и много рядко случ-
ващо се.

„На Благовещение видях 
мартенския брой на KNOW, 
в който на две страници се 
разказваше за проекта 
WINDMACHINE 26, за ра-
ботата, която е реализира-
на към момента и за хора-
та, които пряко са участва-
ли в нея. Независимо, че 
всичко бе на холандски 
език, щастлив бях да видя, 
че журналистическият ма-
териал започва със сним-
ка на моя колега, но за-
вършва с моята. Удовлет-
ворително признание за 
положените усилия и за 
резултатността на нашата 
работа, които не са оста-
нали незабелязани”, ус-
михва се Венелин за бла-
гата вест.

По WINDMACHINE 26 той 
е работил малко повече от 
четири седмици, всъщност 
до декември. 

„През 2020 година 
VERWATER ме наеха отно-
во и сега работя на техния 
следващ индустриален 
проект”, обяснява за дел-
ника си инженерът.

 Пандемията от CОVID-19 
не подминава и Нидерлан-
дия. И там, в градчето бли-
зо до Амстердам, където 
живее Венелин, се усещат 
напрежението и ограниче-
нията. И там ресторантите 

са затворени, както и част 
от магазините. Но режи-
мът е по-либерален, откол-
кото у нас. Залага се на 
добиване на колективен 
имунитет. 

„Тук ние продължаваме 
да работим, но всяка една 
работа така е организира-
на, че физическата бли-
зост между работещите е 
или изключена, или е све-
дена до минимум. Сега гру-
пата ни е по-голяма и в 
най-разширения си състав 
включва изключително 
езиково разнообразие: хо-
ландци с различен произ-
ход, румънец, иранец, пор-
тугалец, молдованин, гер-
манец и моя милост от Бур-
гас, България. Работим, об-
щувайки на английски 
език, който е и основният 
чужд език в Холандия”, об-
рисува работната среда и 
ситуацията в страната на 
лалетата.

В Нидерландия Венелин 
е сам. Съпругата му е в 
Бургас. Тя е директор на 
Основно училище “Антон 
Страшимиров" и се бори 
дистанционно с предизви-
кателството на образова-
телната ни система. Голе-
мият им син е в Лондон. 
Остава там, след като се 
дипломира. Малкият им 
син е трета година студент 
в Абърдийн и той не се е 
прибрал в дните на панде-
мията.

„Много съм горда с мои-
те мъже”, казва Дияна Пе-

ткова, макар и с лека нот-
ка на тъга в гласа. И про-
дължава: „Ако трябва да 
определя ситуацията в на-
шето семейство, тя е пре-
дизвикателство. Предиз-
викателство към семей-
ството като такова. Всеки 
един сам по себе си е дос-
татъчно доказал се като 
специалист или студент. И 
всеки има своя път и шанс 
да продължи да израства. 
Другата дума, която е оп-
ределяща, е – трудно. Като 
човек и като жена наисти-
на ми е трудно, защото 
трябва да се справям са-
ма. Но на преден план, въ-
преки всичко, излиза гор-
достта ми, защото всички 
са активни, отговорни и 
доказват уменията, които 
са добили в житейския си 
път”, заключава Дияна.

Историята на Венелин и 
неговото семейство не е 
единствената. Със сигур-
ност има и други бургаз-
лии, които имат с какво да 
накарат всички да се гор-
деят. Тя е доказателство 
за силата на българския 
интелект, на упоритостта и 
възможностите, които все-
ки може да демонстрира 
не само у нас, но и в чуж-
бина. Да направи така, че 
всички да го уважават за-
ради труда и ума му.

Да оцелява в кризи, не-
зависимо от това дали е 
със семейството си, или на 
хиляди километри далече 
от него.

Нидерландци свалят  
шапка на бургаски инженер 
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Зад границАНашенци

4 Венелин Петков получава 
за работата си възможно 
най-висока оценка

4 Семейството му  
е пръснато из Европа

Списанието със статията за успехи-
те да бургазлията

Работа в екип

Венелин Петков

На работното място, а понякога това е и на  
високо



Михаил КОЛЕВ

В дни на криза един млад бургаз-
лия твърдо е решил да преследва 
своята голяма цел в живота си. Още 
през декември 2019-а Велин Георги-
ев сподели пред вестник „Черно-
морски фар”, че е решил да създаде 
свой завод за електромобили в Бур-
гас. 

Сега той е отворител проект за 
финансиране в най-известната он-
лайн платформа, надявайки се, че 
ще успее да събере пари, с които да 
направи прототип за електромоби-
ла, който да се произвежда в бъде-

щия завод. Крайната сума трябва да 
бъде събрана в рамките на 50 дни, 
допълва 18-годишният младеж. 

Финансирането няма да послужи 
само за изграждането на прототипа, 
но с тези пари ще бъде закупен и 
CNC 3D фрезер,с  който от 3D изо-
бражение да бъде направен истин-
ски макет. Само тази машина струва 
120 000 евро, допълва Велин. С пари-
те частично ще се оборудва и поме-
щението, където ще работи екипът 
от общо 8 души и ще се покрие  
наемът, заплащането на специали-
стите, които ще участват в създава-
нето на електромобила, както и из-

работването на всички проекти, 
свързани с проекта. Самото патен-
товане на прототипа също е един от 
най-скъпите процеси в изработката 
и влиза в цената.

„Опасно е да се прави от аматьо-
ри, а от хора, които си разбират от 
работата. Всички части ще излязат 
8-9 пъти по-скъпо, тъй като се правят 
само в една- единствена бройка. 
Разполагаме с 50 дни за събирането 
на финансиране, като това е макси-
малният период, който от платфор-
мата ни разрешават”, каза бургазли-
ята.

Той споделя, че не си прави илю-
зии относно постигането на крайна-
та цел, за да събере парите.

„Длъжен съм все пак да опитам. 
Това за мен не е просто някаква 
мечта, а цел, която знам, че рано 
или късно ще постигна. Бях започ-

нал работа, за да мога след време 
да тегля кредит. Дори и да не се по-
лучи сега, ще продължавам да се бо-
ря. Предпочитам нещата да стават 
бавно, но сигурно и накрая да има 
положителен резултат”, допълва 
той.

Велин, който е част от придобилия 
известност отбор на Механотехнику-
ма в Бургас, създал електромобила 
„Баткомобил”, държи да подчертае, 
че ако парите не бъдат събраните в 
рамките на срока, то те ще бъдат 
върнати на всички дарители. 

„Нека никой не си мисли, че едва 
ли не колкото и пари да съберем 
чрез платформата, после те си оста-
ват за нас. Всеки може да се запоз-
нае с условията, които изрично каз-
ват, че сумата през тези 50 дни ще 
бъде в сметката на онлайн платфор-
мата и ако не успеем да съберем не-

обходимата сума, то всяко дарение 
се връща обратно на всеки един 
подпомогнал каузата ни. Държа 
всичко да е точно, нека хората да се 
запознаят по-подробно с политика-
та на финансиране за нашия проект, 
преди да дадат пари. Знам, че не е 
сега времето за подобни инициати-
ви, заради тежкото финансово поло-
жение в страната и цяла Европа, но 
просто ни споходи голям малшанс и 
нашият проект съвпадна с извънред-
ната ситуация. По самия проект се 
работи още от есента на миналата 
година”, казва още дванадесеток-
ласникът.

Всеки, който иска да помогне и да 
се запознае с условията на финан-
сиране за проекта, може да го на-
прави на този адрес: https://www.
kickstarter.com/projects/276827044/
electric-suv-prototype

В дни на криза ученик  
продължава да гони целта си
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КризатА
Заедно в

Михаил КОЛЕВ

Поредна благотворител-
на инициатива обзе Бур-
гас в дните на извънредно 
положение. Бургазлии ре-
шиха да подпомогнат со-
циално слабите хора, като 
оставят торби с храна в 
близост до подлеза на 
Операта. Идеята възниква 
спонтанно от Таня Тодо-
рова и тя решава да я спо-
дели със свои приятели. 
„Каузата е взаимствана от 
Германия“, признава тя. 

След като обявява в со-
циалната мрежа за иници-
ативата си, с нея се свърз-
ват множество близки, 
както и непознати дарите-
ли. Така в първия ден от 
благородната проява ус-
пяват да напълнят 50 тор-
би с хранителни продукти. 
Те се обаждат и до дирек-
тора на Социалния патро-
наж в града, за да разка-
жат за инициативата си. 
„Акцията ще продължи до-
тогава, докато е необходи-

мо“, допълва още Тодоро-
ва.

„Доволни сме, че засега 
храните стигнаха точно до 
хората, за които бяха 
предназначени. Надяваме 
се, че и други ще се вклю-
чат в кампанията ни. Идея-
та ни не е да търсим ме-
дийна изява, а да накара-
ме повече бургазлии да 
помогнат. Сега са време-
на, в които няма нужда от 
приказки, а от действия. 
Щастлива съм, че много 
хора, дори непознати, се 
свързаха с мен, искайки 
да съдействат”, казва пред 
вестник „Черноморски 
фар” тя.

На мястото, където са 
торбите с храна, по въз-
можност винаги има ня-
кой, който да следи за ре-
да и това някой да не зло-
употреби. Към момента 
инициативата на Таня и 
нейните приятели ще об-
хване само мястото около 
подлеза на Операта, тъй 
като нямат възможност да 

я разпространят на други 
места в Бургас. Надяват 
се, че това ще направят 
други местни жители, кои-

то да последват примера 
им. Призивът им е всеки 
да дари торбичка с храна 
на човек в нужда.

Бургазлии оставят торби  
с храна край Операта за нуждаещи се

18-годишният Велин Георгиев 
събира дарения за прототип 
на електромобил

Инициатор е Таня Тодорова, която е взела идеята от Германия
„Черноморски 
фар“

Членовете на Ро-
тари клуб - Бургас 
направиха дарение 
на защитни маски 
за лице, за много-
кратна употреба, на 
жителите на помо-
рийските села Алек-
сандрово и Козичи-
но. 

„Правим го, защо-
то сме убедени, че 
само заедно и обе-
динени като общ-
ност ще преминем 
благополучно през 
изпитанието на епи-
демията от COVID-
19, надвиснала над 
страната“, пишат в 
посланието си до 
жителите ротариан-
ците от Бургас. 

Маските са на 
разположение в 
кметствата на насе-
лените места, а го-
ляма част от тях вече са 
лично раздадени от кме-
товете на двете села.

Кметът Иван Алексиев 
благодари на Ротари клуб 
- Бургас за жеста и до-
брия пример.

Ротари клуб - Бургас дариха 
защитни маски за жителите 

на две поморийски села



Михаил КОЛЕВ

Играчите и треньорският 
екип на волейболния „Неф-
тохимик 2010” няма да по-
лучат премии по случай 
спечелена тази година шам-
пионска титла. Това обяви 
пред вестник „Черноморски 
фар” изпълнителният ди-
ректор на бургазлии Огнян 
Томов. Във времена на све-
товна финансова криза да 
говорим за бонуси или пре-
мии според мен това е ко-
щунство, допълни той.

Томов, подобно на на-
ставника на бургазлии Ни-
колай Желязков, смята че 
решението на Българската 
волейболна федерация да 
обяви преждевременно 
„Нефтохимик” за шампион 
при мъжете, е правилно. 
Според изпълнителния ди-
ректор е нямало как шам-
пионатът да бъде продъл-
жен след 13 май, тъй като 
на много от играчите в бур-
гаския клуб договорите са 
до 1 май, а на чужденците 
в тима до 10-15 май. 

По повод декларацията 
на втория в класирането 
„Хебър” (Пазарджик), кои-
то се обявиха против реше-
нието на федерация да обя-
ви „Нефтохомик” за шампи-
он и пуснаха жалба, Огнян 
Томов коментира, че спо-
ред него в случая се търси 
„под вола теле“ и ако па-
зарджиклии са искали да 
бъдат шампиони, е трябва-
ло да победят като домаки-
ни бургазлии и по този на-
чин да ги изместят от пър-
вото място. 

„Черноморски фар”

В Национална футбол-
на база „Бояна“ се про-
веде работна среща на 
Експертната група, включ-
ваща представители на 
Българския футболен съ-
юз, Професионалната 
футболна лига, Аматьор-
ската футболна лига 
(АФЛ) и Асоциацията на 
българските футболисти 
във връзка с решението 
на Народното събрание 
за удължаване на срока 
на извънредното положе-
ние в страната до 13 май. 
„Първенствата в профе-
сионалния футбол ще бъ-
дат довършени по макси-

мално справедлив и пъл-
ноценен начин", обявиха 
от БФС. Подновяването 
на футбола у нас ще се 
случи след позволението 
на Националния операти-
вен щаб, оглавяван от ге-
нерал Венцислав Мутаф-
чийски.

Изпълкомът реши още 
всички играчи и длъж-
ностни лица от клубовете 
да преминат PCR-тест три 
дни преди старта на тре-
нировъчния процес, като 
провеждането на изслед-
ванията ще са изцяло за 
сметка на БФС.

Всички заинтересовани 
страни, участвали в сре-
щата, се обединиха около 

вариантите за довършва-
не на първенствата в про-
фесионалния футбол по 
максимално справедлив 
и пълноценен начин. Тези 
варианти ще бъдат съо-
бразени с решението за 
отмяна или продължава-
не на извънредното поло-
жение и съответстващите 
го карантинни мерки. 

Първенствата и турни-
рите в Първа и Втора ли-
га ще стартират 3 седми-
ци, след като Национал-
ният оперативен щаб раз-
реши подновяване на тре-
нировъчния процес с цел 
клубовете да се подготвят 
достатъчно добре за офи-
циалните двубои. 

БФС и АФЛ ще предос-
тавят допълнителна ин-
формация, що се касае до 
първенствата и турнири-

те от по-ниските нива във 
футбола. 

Крайният срок за за-
вършване на всички офи-

циални надпревари ще 
бъде определен в зависи-
мост от препоръките на 
европейската футболна 
централа УЕФА. 

На заседание на Изпъл-
нителното бюро на БФС 
бе приета инициатива на 
Медицинската комисия 
към БФС всички футболи-
сти и длъжностни лица от 
футболните клубове да 
преминат PCR-тест 3 дни 
преди подновяване на 
тренировъчния процес, 
като провеждането на из-
следванията ще са изця-
ло на сметката на БФС. 
БФС възлага на Медицин-
ската комисия да избере 
клиника, в която да се 
проведат споменатите 
процедури.
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ФУтБОЛ

Нито един футболист до момента не е 
напуснал футболния „Черноморец” (Бур-
гас), въпреки извънредното положение 
и прекратяването на всички шампиона-
ти в страната. Това обяви пред вестник 
„Черноморски фар” почетният президент 
на клуба Тома Томов. Засега финансово 
нещата стоят стабилно при „акулите”, но 
ръководството на тима иска повече яс-
нота относно това кога ще бъде подно-

вен шампионатът при аматьорите. Как-
то вече стана ясно, БФС съобщи кога ще 
стартират отново Първа и Втора лига, но 
за аматьорския футбол към момента ня-
ма конкретика кога това ще се случи. Как-
то във всички родни клубове, така и в 
„Черноморец”, играчите, които не са от 
Бургас, са се прибрали по родните си мес-
та и ще се присъединят към тима когато 
падне извънредното положение.

„Черноморец” успява да задържи 
играчите си по време на пандемията

COVID-19 провали мач 
и на топ бургаски боец

БФС оБяви кога Се подновяват 
първенСтвата

ОБЯВа

"РОЖЕН 1" ООД уведомява за инвестиционно пред-
ложение: "Уличен  водопровод от о.т.819-о.т.420-
о.т.419-о.т.418-о.т.417-о.т.416-до ПИ с идентификатор 
07079.605.730 по плана на ПЗ“Север“ гр.Бургас"

Михаил КОЛЕВ

Поредно провалено 
спортно събитие заради 
извънредното положение 
в страната. От най-нова-
та бойна верига у нас 
SENSHI обявиха, че пла-
нуваната галавечер на 25 
април е отложена зара-
ди мерките срещу коро-
навируса. На галата учас-
тие трябваше да вземе и 
един от най-добрите род-
ни бойци и капитан на на-
ционалния ни отбор по 

кикбокс Атанас Божилов. 
Организаторите все още 
не бяха оповестили име-
то на неговия съперник, 
но вестник „Черномор-
ски фар” научи, че става 
въпрос за италианец, ко-
ето в случая още повече 
е утежнило ситуацията, 
тъй като именно Италия 
е най-засегнатата стра-
ната в Европа от смърто-
носния вирус. Картата с 
битките на SENSHI е би-
ла изготвена месеци пре-
ди COVID-19 да навлезе 

и в Европа.
В световен мащаб ре-

дица бойни галавечери 
пропаднаха именно за-
ради пандемията, но има 
и такива, които се про-
веждат при закрити вра-
ти. 

Към момента всички 
български бойци няма 
как да провеждат норма-
лен тренировъчен процес 
и повечето от тях поддър-
жат форма, доколкото е 
възможно, в домашни ус-
ловия. 

ВОЛЕЙБОЛ

Без премии в „Нефтохимик 
2010” за титлата

ОБЯВа

Стамат Тодоров Стаматов уведомява, че има инвес-
тиционно намерение ”Преустройство, пристройка и над-
стройка на жилищна сграда ид N 57491.507.298.2” в УПИ 
N X-1748 от кв.166. По плана на гр. Поморие, Община 
Поморие.

Играчите и длъжностните лица от клубовете 
ще преминат PCR-тест 3 дни преди 

подновяване на тренировъчния процес



„Черноморски фар“

Депутатът Делян Пеев-
ски е най-големият дари-
тел в битката със смърто-
носния коронавирус. Под-
крепата му за спасяване 
на човешки животи вече 
надхвърля 3 милиона лева. 
Апарати за обдишване Пе-
евски осигури за болници-
те в Стара Загора, Благо-
евград, Разлог, Гоце Дел-
чев, Ямбол, Кърджали, Па-
зарджик, Ардино, Раки-
тово, Видин, Враца, Гор-
на Оряховица, както и за 
ВМА. Сред болниците, до 
които достигна даретил-
ската кампания на депута-
та, бе и УМБАЛ-Бургас, ко-
ято получи 5000 лева.

Освен това Делян Пеев-
ски предостави и стотици 
предпазни маски за най-
уязвимите жители на об-
ласт Велико Търново.

Мощната дарителска 
кампания у нас, на коя-
то ДПС даде летящ старт, 
продължава в цялата стра-
на. В сметката на „Пиро-
гов” пристигат дарения от 
различни хора и органи-
зации на стойност близо  
350 000 лв. 288 000 лв. от тях 
са осигурени от „Българ-
ският енергиен холдинг“, 
„ТЕЦ Марица Изток“ 2, 
НЕК, АЕЦ „Козлодуй“, 
„Булгаргаз“, „Булгартран-
сгаз“, „Мини Марица-Из-
ток“, ЕСО. Ръководство-
то на „Пирогов" използва 
даренията им, за да купи 
Мобилна дигитална рент-
генова система, предназ-
начена за ползване в Ре-
анимационно отделение 
за прием и лечение на 
пациенти с COVID-19 на 
стойност 255 900 лв. По-
мощ в размер над 70 000 
лв. спешният център по-
лучи от „Нова броудкас-
тинг груп“. Дарението 
включва анестезиологич-
на апаратура, дезинфек-
ционна машина, както и 
за легла за родители на 
болни деца.

Единайсет дни след 
старта на Националната 
кампания на Български 
лекарски съюз „За герои-
те в бяло“ в сметката има 
147 345.27 лева. В центра-
лата на БЛС продължават 
да пристигат и материал-
ни дарения: маски, очила, 
защитни облекла за едно-
кратна употреба и др.

„Техномаркет България“ 
ЕАД преведе 100 000 лева 
по сметката на Министер-
ство на здравеопазването 
за подпомагане дейността 
на лечебните заведения в 
България в условия на из-
вънредна ситуация, свър-
зана с COVID-19.

В края на седмицата Пе-
евски дари 2 респирато-
ра и 10 000 лева на видин-
ската болница в отговор 
на апела на МБАЛ „Св. 
Петка" – Видин във връз-
ка с COVID -19.

От партията уточняват, 
че това не е първото да-
рение на народния пред-
ставител Пеевски за об-
ласт Видин. По-рано той 
дари предпазни маски, 
които бяха раздадени на 
най-уязвимата група хо-
ра в областта.

От ДПС във Видин бла-
годариха от името на всич-
ки жители на областния 
град за щедростта на Пе-
евски.

В същия ден той да-
ри и респиратор на вра-
чанската многопрофилна 
болница за активно лече-

ние „Христо Ботев“. До-
кументацията беше оф-
ормена със съдействие-
то на на областния пред-
седател на Движение 
за права и свободи Бо-
рислав Банчев във Вра-
ца. Своя подпис под до-
говора за дарение положи 
изпълнителният директор 
на лечебното заведение 
д-р Петър Керемедчиев.  
Купената от депутата Де-
лян Пеевски техника за 
нуждите на болницата ще 
пристигне във Враца до 
края на седмицата. 

„В трудни моменти се 
познават хората с голе-
ми сърца!“, коментират от 
здравните заведения, кои-
то вече работят с предос-
тавената им техника.

Преди ден респирато-
рен апарат от най-висок 
клас получи и МБАЛ „Св. 

Иван Рилски“ в Горна Оря-
ховица, където председа-
тел на Общинския съвет 
е издателят на „Черно-
морски фар“ – Димитър 
Николов.

Отново дарението е на 
народния представител 
от ДПС Делян Пеевски. 
Респираторът е на стой-
ност 36 хиляди лева и да-
ва още по-голяма уве-
реност на лечебното за-
ведение в отпора срещу 
COVID-19. Техниката бе 
осигурена със съдействи-
ето на областния предсе-
дател на Движението Гю-
най Далоолу, общинския 
лидер в Горна Оряховица 
Йордан Керчев и зам.-кме-
та Стефчо Алипиев. Съдей-
ствие оказаха също кметът  
инж. Добромир Добрев 
и председателят на Об-
щинския съвет Димитър 
Николов. Договорът за 
дарение бе подписан от 
управителя на МБАЛ „Св. 
Иван Рилски“ д-р Иван 
Иванов. Д-р Иванов из-
каза големите си благо-

дарности за жеста и още 
веднъж посочи, че кога-
то разполага с техника, 
екипът на Болницата чув-
ства по-голяма сигурност. 
Това е ДПС. Благородна-
та инициатива на г-н Пе-
евски показва, че неща-
та, говорени по негов ад-
рес, са пукащ се мехур. 
Той дарява на лечебни 
заведения в цялата стра-
на техника, която спася-
ва човешки животи, ко-
ментира Гюнай Далоолу. 
По-важни от думите са 
действията, каза и Йор-
дан Керчев, който на по-
следното заседание на 
ОбС настоя Горнооряхов-
ската болница да получи 
респиратор. Делян Пеев-
ски е човек с голямо сър-
це и за пореден път го до-
каза на практика, допъл-
ни Керчев.
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Депутатът Делян Пеевски - дарител № 1 
в битката с коронавируса

Делян Пеевски Дарението в Горна Оряховица

Подкрепата му за спасяване  
на човешки животи надхвърля  
3 милиона лева
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