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Уважаеми съграждани,
В навечерието сме на светлия християнски празник Възкресение 

Христово. Празник на вярата, духа и победата на светлината над тъм-
нината.

В тези дни се обръщам към Вас с пожелание да бъдете здрави, да се рад-
вате на благополучие и винаги да носите добротата в душите си.

Възкресение Христово отново идва, за да ни даде упование и вяра в си-
лата на доброто. Нека винаги помним, че Исус Христос понесе страда-
нията и отиде на Кръста, за да спаси човешкия род и да възвърне не-
говия чист образ. Затова нека бъдем по-милосърдни, да си помагаме в 
трудности и да носим повече любов в сърцата си. 

Нека в тези дни, когато чудото на Възкресението отново ни дава оп-
тимизъм и надежда, да се помолим за здравето на своите близки и до-
брото на нашия Бургас. 

Скъпи бургазлии, нека Великден донесе в домовете Ви повече вяра и 
обич.

Желая Ви светъл празник и нека в неделя се поздравим с „Христос 
воскресе“!

Димитър Николов, кмет на БургасСтр. 2

Разследват пожара 
в магазин „Зора“

Община Бургас поема 
дълг за изпълнение 
на важни проекти

стр. 14
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Георги РУСИНОВ

Община Бургас ще поеме 
дълг от близо 15 милиона 
лева. Целта е със сред-
ствата в размер на 
14 784 885 лева да се осигу-
ри финансирането от стра-
на на общината по куп ва-
жни проекти. 

„Решението, прието от 
Народното събрание на 
13.03.2020 г. за обявяване 
на извънредно положение 
и Заповедта на министъра 
на здравеопазването № 
РД-01-124/13.03.2020 г. във 
връзка с усложняващата 
се епидемиологична обста-
новка, свързана с разпрос-
транението на COVID-19 на 
територията на страната, 
ни поставиха пред изпита-
ние. Въпреки ограничения-
та и приоритетно насочва-
не на вниманието към обез-
печаване на противоепиде-
мичните мерки, с цел защи-
та от разпространение на 
коронавирус на територия-
та на Община Бургас, ад-
министрацията се опитва 
да продължи работата си 
по планирани в Бюджета 
за 2020 година Проекти“, 
посочва в докладната за-
писка кметът Димитър Ни-
колов.

Поемането на общинския 
дълг за 2020-а е одобрен с 
решение на Общински съ-
вет – Бургас от 28 януари 
тази година при приемане-
то на Бюджет 2020. Сред-
ствата ще бъдат отпуснати 
от „Фонд за органите на 
местното самоуправление 
в България-ФЛАГ“ ЕАД и/
или ДЗЗД „Фонд за устой-
чиви градове" (ФУГ). Сро-
кът за усвояване на креди-
та е до 24 месеца от датата 

на подписване на догово-
ра. 144 месеца ще има Об-
щината за погасяването 
му. Гратисният период за 
установяване на главница-
та е 24 месеца.

Проектите, които ще се 
финансират с дълга са: за-
критата лодкостоянка в Ри-
барското селище; изграж-
дането на социални жили-
ща в зона „Д“ на Меден 
рудник; обновяване и внед-
ряване на мерки и енергий-
на ефективност в сградата 
на Община Бургас; модер-
низация на системата за 
улично осветление на 22 
зони, включващи главните 
пътни артерии на Бургас; 
първият етап на интегрира-
ния модел за управление 
на градската мобилност; 
създаване на Младежки 
международен център; по-
добряаване качеството на 
атмосферния въздух в об-
щина Бургас чрез модерни-
зация на обществения 
транспорт; проект „Българ-
ските общини работят за-
едно за подобряване на ка-
чеството на атмосферния 
въздух“; реконструкция и 
ремонт на Културен дом на 
Лукойл Нефтохим; превръ-
щането на Немската болни-
ца в библиотека и рекон-
струкция на част от улица 
„Цариградска“.

По време на заседанията 
на редовните комисии поч-
ти липсваха дебати по тази 
докладна записка. Един-
ствено общинският съвет-
ник от НФСБ Боян Даков 
поиска до сесия да му отго-
варят на два въпроса: дали 
целият дълг ще се ползва 
за гореизброените обекти, 
както и кой от тях на какъв 
етап е.

Георги РУСИНОВ

Дългоочакваният ре-
монт на пътя Провадия – 
Дъскотна – Айтос най-на-
края ще се случи, показва 
репортерска проверка на 
„Черноморски фар“. Ми-
нистерство на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството е издало раз-
решение за строеж, с кое-
то Агенция „Пътна инфра-
структура“ може да започ-
не ремонтните дейности 
на 33-километровата от-
сечка. 

От години тя е в окаяно 
състояние, а всъщност 
представлява най-удобна-
та връзка между Южна и 
Северна България. Около 
въпросният ремонт пък се 

създаде цяла сага. Об-
ществена поръчка за цел-
та бе обявена още преди 
две години. Прогнозната 
стойност надхвърля 20 ми-

лиона лева, а финансира-
нето е осигурено по Евро-
пейската програма „Реги-
они в растеж“ 2014-2020. 
Ремонтите, които трябва-

ше да стартират още ми-
налото лято обаче така и 
не се случиха. Причина за 
това бе обжалване на по-
ръчката от други фирми 
участници.

Кметът на Община Руен, 
която е най-засегната от 
състоянието на пътя, Ис-
маил Осман отказа да ко-
ментира темата пред наш 
репортер, въпреки че е 
приоритетна за общината. 
Навръх Нова година дори 
премиерът Бойко Борисов 
посети планинската общи-
на и основна част от раз-
говора тогава бе именно 
сагата около пътя. Осман 
тогава получи обещание 
от премиера ремонтните 
дейности да стартират ап-
рил-май.
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Две добрини на едно 
място не се събират, каз-
ва овцевъдът от село Пир-
не Димитър Добрев. Сега 
денят му е напрегнат и до-
като голяма част от бълга-
рите мислят за пандемия-
та, той освен за  каранти-
ната, маските и ограниче-
нията, мисли и затова, как 
да продаде агнетата от 
фермата си. „Не повече от 
30% може да се реализи-
ра на дребно, затова ча-
каме на прекупвачите. 
Трябва агнетата да се 
продадат докато са под 28 
килограма. Минат ли това 
тегло – пада им цената”, 
обяснява овцевъдът.

А за добрините – тази 
година заради пандемия-
та – няма внос на евтино 
агнешко от Румъния, кое-
то предходни години под-
биваше цените на нашето. 
„Това, че чуждото агнеш-
ко го няма на пазара е до-
бре, но хората са притес-
нени. Виждате колко нови 
безработни има – всеки е 

свил харчовете си, и няма 
да се разпусне по Велик-
ден и Гергьовден както 
предни години”, разсъж-
дава Добрев.

Изкупната цена на жи-
вото агне е 5 лева на ки-
лограм. Въпреки че пре-

купвачите се пробват да 
го свалят на 4.50. Цените 
според хората от бранша 
са едни и същи като пре-
дходната година. Пробле-
мът е, че пазарът е свит.

Решението на правител-
ството да бъде вкарана 

Пандемията сви  

Община Бургас поема дълг  
от близо 15 милиона лева за 

изпълнение на важни проекти

Разрешиха ремонта на 
пътя Айтос – Провадия

СЪОБЩЕНИЕ
Стайко Стоянов,  собственик на УПИ XXVII-2039, 

кв.60, м. Мадика, ПЗ "Север", Бургас, възлага техниче-
ски инвестиционен проект за "автосервиз за ремонт на 
автомобили и бусове" в горепосочения имот.

Месо има – търсят се купувачите, 
килограмът е от 12 до 15 лева

Димитър Добрев

Проверяват дали е умишлен, застрахователна измама, или инцидент
Георги РУСИНОВ

Вторник следобед бур-
газлии за пръв път от мно-
го време се притесниха за 
нещо друго освен за епи-
демията от коронавирус. 
Голям пожар избухна в ма-
газин „Зора“ в бургаския 
комплекс „Изгрев“. Засег-
нато бе складовото поме-
щение. 

Към мястото на инциден-
та веднага се отправиха 
екипи на Пожарната, както 
и полицейски служители, 
които отцепиха пресечката 
от улица „Транспортна“ 
към Девети километър. 
Служителите на магазина 
бяха евакуирани, като по-
страдали от пожара няма-
ше. На място бе дори и 
кметът Димитър Николов.

Предвид обаче лесноза-
палимите стоки в склада и 
трудността при овладява-
нето на пожара, който за-
дими голяма част от райо-
на, за съдействие бяха из-
пратени още два противо-

пожарни автомобила и 11 
огнеборци.

Пожарникарите продъл-
жиха да се борят с огнена-
та стихия, която бе обхва-
нала магазина. От съобра-
жения за сигурност паци-
енти и медици от намира-
щия се в непосредствена 
близост новооткрит меди-
цински център бяха еваку-
ирани.

Към вечерта пожарът ве-
че беше локализиран, бла-
годарение отличната рабо-
та на бургаските огнебор-
ци. Благодарност към тях 
оказа и градоначалникът. 
По първоначални данни 
засегнатата от огъня площ 
е около 450 кв.м. Добрата 
новина бе, че второ скла-
дово помещение към мага-
зина с площ около 420 
кв.м. бе спасено. До окон-
чателното ликвидиране на 
огъня на място останаха 
три екипа.

От Областна дирекция 
на МВР-Бургас съобщиха 
за „Черноморски фар“, че 

в момента се работи по 
всякакви версии за пожа-
ра – инцидент, умишлен 
палеж, или дори застрахо-
вателна измама.

РИОСВ-Бургас, съвмест-
но с Регионалната лабора-
тория към ИААСО извър-
шиха замервания на място 
след овладяването и лока-
лизирането на пожара. Ка-

чеството на атмосферния 
въздух бе замерено в три 
точки по посоката на вятъ-
ра и до най-близките жи-
лищни блокове в „Изгрев“ 
с мобилен апарат GASMET. 
Проследени бяха стойно-
стите на 26 показателя. 
Анализираните на място 
данни не отчетоха замър-
сяване на въздуха.

Разследват пожара в магазин „Зора“
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Таксата на то
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българска продукция от 
производителите в голе-
мите вериги магазини ов-
цевъдът определя като 
много добро. За агнешко-
то това е труднореализу-
емо, защото то трябва да 
мине през сертифицирана 
кланница, но погледът му 
е отправен към млякото. 
Силно се надява, че ман-
дрите ще изкупуват овче-
то мляко до капка. Сега 
цената му е 1.10 – 1.20 лв., 
макар онези, които го из-
купуват да се опитват да я 
свалят надолу.

Каква ще е цената на аг-
нешкото в магазина – фер-
мерът не се наема да ка-
же. Иска му се в тази из-
вънредна ситуация тя да е 
по-ниска, за да може по-
вече семейства да си го 
позволят. Но знае и това, 

че всичко е пазарна ико-
номика и въпрос на пред-
лагане и търсене.

Наблюденията показ-
ват, че килограм агнешка 
мръвка варира от 12 до 15 

лева в зависимост от това 
от коя част на животното 
е, и от къде е купена.

„Искам да приветствам 
всяка мярка, която е в си-
туацията на такава криза, 

защото малко или много 
тя ще допринесе до някак-
ви позитиви за произво-
дителите“. Това каза пре-
ди  няколко дни пред БНР 
Симеон Караколев - пред-
седател на Националната 
овцевъдна асоциация, по 
повод съобщенията, че 
Държавен фонд „Земеде-
лие” отпуска до 3.5 мили-
она лева на кланиците, за 
да могат да реагират адек-
ватно на ситуацията с ко-
ронавируса и да работят 
приоритетно с българско 
месо, което да стига до 
търговската мрежа.

По думите му кланиците 
могат да се възползват от 
мярката само ако не сва-
лят изкупната цена под 5 
лева.

Притесненията на бран-
ша са, че заради панде-

мията не работят хотелите 
и ресторантите, а тради-
ционно те са потребявали 
„поне 30% от агнешкото 
по празниците Великден и 
Гергьовден“.

„От друга страна са и 
тези ограничения по КПП-
тата. Това по всякакъв на-
чин би осуетило хората да 
отидат и евентуално да 
може да си купят месо от 
фермите“, каза Карако-
лев.

Статистиката на овце-
въдите от предишни годи-
ни показва, че големите 
вериги потребяват за 
празниците  между 50 - 70 
хиляди агнета, не повече. 
Останалите се продават  
в малките месарски мага-
зини, в по-малките мага-
зини или директно от фер-
мите.

търсенето на агнешко
кРИМИ

Шофьор 
отне 
предимство 
и блъсна 
пешеходка 

Жена е била блъсната на 
пешеходна пътека, съоб-
щиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Инцидентът е 
станал на кръстовището на 
бургаските  улици 
„Сливница“ и „Христо 
Ботев“. При регулирано 
кръстовище със светофар, 
работещ в нормален режим 
и пътна маркировка, авто-
мобил „БМВ Х 5“, управля-
ван от 51-годишен бургаз-
лия, при извършване на 
ляв завой от улица 
„Сливница“ към Дом на 
НХК, отнема предимството 
и блъска пресичащата по 
пешеходната пътека 49-го-
дишна пешеходка от 
Бургас. От удара тя е с 
фрактура на лъчевата кост 
на лявата ръка, без опас-
ност за живота, прегледа-
на е в УМБАЛ – Бургас и 
освободена за домашно 
лечение.

Запалиха 
автомобила 
на сливналия 
в карнобат

Автомобил е изгорял в 
Карнобат, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. В 
Районно управление - 
Карнобат е получено съоб-
щение за горящ лек авто-
мобил „Рено Меган“, със 
сливенска регистрация, 
собственост на 39-годи-
шен мъж от Сливен, парки-
ран на улршд „Сакар пла-
нина“ № 27. Пожарът е 
потушен от собственика на 
автомобила. Установено е, 
че по предната част на 
автомобила има следи от 
запалителна течност с 
мирис на петролен про-
дукт. От инцидента са нане-
сени материални щети по 
предната част на автомо-
била, спукано е предното 
стъкло и декоративната 
пластмасова решетка до 
чистачките. Причините за 
пожара, както и стойността 
на нанесените щети са в 
процес на изясняване. По 
случая е образувано досъ-
дебно производство.

Задържаха 
младеж от 
село 
Драганово 
за кражба

Младеж от бургаското 
село Драганово е бил 
задържан заради извър-
шена кражба. Това съоб-
щиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Авторът на 
престъплението е на 18 
години. Той е отмъкнал от 
метален гараж в Драганово 
мотофреза с пълния инвен-
тар към нея, метал детек-
тор и храсторез, всичко на 
обща стойност 2000 лева. 
Задържаният е направил 
пълни самопризнания и е 
върнал откраднатите вещи. 
Работата по случая про-
дължава.

„Черноморски фар“

2567 са направените из-
следвания в Бургас за четири 
седмици. Направени са 1488 
антителни бързи тестове, като 
общо 750 проби са взети на 
кризисни групи по решение 
на Общинския щаб. 390 са из-
следвани с PCR-метод – това 
са всички служители на 
ЦСМП, Инфекциозното отде-
ление, Спешното приемно от-
деление на УМБАЛ – Бургас и 
полицаи и др., които са на 
предния фронт. 

„Призоваваме останалите 
общини на територията на об-
ласт Бургас да следват нашия 
пример за масов скрининг, 
защото информацията, която 
имаме е, че ежедневно между 
20 000 и 25 000 жители на дру-

гите съседни общини влизат в 
Бургас по различни причини – 
работа, медицинска услуга 
или друга причина и ако се 
развие тази скринингова кам-
пания на територията на Бур-
гаска област ще има много 
по-голям ефект и ние ще за-
щитим жителите на Бургас 
със спиране на вирусоноси-
теля на наша територия. Зато-
ва молбата ни е да последват 
нашия пример и каквото им е 
необходимо като съдействие, 
информация по отношение на 
методиката и организацията 
сме готови да им помогнем“, 
сподели кметът Димитър Ни-
колов. 

От 25-те пациенти, реги-
стрирани с коронавирус в 
Бургаска област, 11 са от об-
щина Бургас, а 14 са от други 

общини в областта. 
Общинският щаб разширя-

ва мрежата за тестване за ко-
ронавирус чрез включването 
на нови професионални гил-
дии - стоматолози и фармаце-
вти. 

„Проведе се среща с двете 
професионални гилдии – на 
стоматолозите и на фармако-
лозите. Всички представите-
ли на фармацевтичния биз-
нес, които работят на терито-
рията на общината и добро-
волно желаят да се тестват за 
коронавирус инфекция от ут-
ре могат да го направят, опре-
делено е мястото за пробона-
биране. За стоматолозите, ко-
ито работят на територията на 
община Бургас също е опре-
делена лабораторията, в коя-
то ще се случат тези пробона-
бирания“, обяви още кметът 
на Бургас.  

Към днешна дата (вчера) на 
територията на област Бургас 
има 25 души с положителни 
проби на коронавирус инфек-
ция. 2-ма пациенти са наста-
нени в Инфекциозното отде-
ление на УМБАЛ-Бургас и 1 в 
болницата в Айтос. 9 са оз-
дравелите, а 16 са с 28-дневна 

домашна карантина. Това ста-
на ясно на брифинг на Общин-
ския оперативен щаб за про-
тиводействие на заболяване-
то COVID-19. 

Кметът допълни, че от вче-
ра към Оперативния щаб на 
Община Бургас се присъеди-
нява д-р Лъчезар Томов, но-
вият представител на РЗОК 
за Бургаска област. 

От днес започва нова 
тристепенна дезинфекция на 
пазарите на територията на 
общината. 

„Вчера имахме среща с 
бургаските духовници по от-

ношение на организацията за 
великденските празници. Тя 
остава подобна на тази за 
Цветница. Ние с ОД на МВР – 
Бургас отговаряме за безо-
пасността до самите църкви, 
на територията на православ-
ните храмове организацията 
и реда е изцяло в прерогати-
вите на бургаското духовен-
ство. Надяваме се, че така, 
както нямахме никакви инци-
денти по време на досегашни-
те православни празници, по-
специално на Цветница, няма 
да се случат и на Великден“, 
заяви още кметът.

Общият брой проби, извършени 
до този момент в Бургас са 2567 
„Призоваваме и останалите общини да започнат тестуване“, каза кметът Димитър Николов

Ина ПЕТРОВА

Регионалната здравно осигурителна каса в Бургас има 
нов директор. Известният ортопед д-р Лъчезар Томов за-
меня на поста Христо Добрев. 

Основният трудов път на д-р Томов е свързан с  УМБАЛ 
- Бургас, където ръководеше Отделението по ортопедия и 
травматология до 2016 година. Последната му месторабо-

та бе болница „Бур-
гасмед“. Д-р Лъче-
зар Томов бе пър-
вият шеф на Регио-
налната колегия на 
Българския лекар-
ски съюз в Бургас.

Досегашният ди-
ректор на РЗОК не-
врологът д-р Христо 
Добрев също дойде 
от МБАЛ „Бурга-
смед“. До февруари 
2019 година той бе 
управител на здрав-
ното заведение.

Засега не са ясни 
мотивите за рока-
дата. 

Ортопед поема 
Здравната каса в Бургас Литургиите за Великден на 

открито, плащеницата - нависоко
Литургиите ще бъдат на открито, пред входовете на 

църквите. Ще се състои ритуалът с плащеницата, но ще 
има нов ред с по-високо вдигната специална рамка на 
плащеницата, която не изисква навеждането на човек. 

„Православните духовници поеха ангажимент да ор-
ганизират преминаването под плащеницата да се случ-
ва с дистанция и задължително във всички храмове ще 
се влиза с маски. От утре започваме повторна дезин-
фекция на бургаските православни храмове“, обяви Ни-
колов.
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Миглена аНДрЕЕВа

В навечерието на най-
християнския празник – 
Великден, във високос-
пециализираната болни-
ца МБАЛ „Сърце и Мозък“ 
- Бургас постъпват брат 
и сестра със сходни сър-
дечни оплаквания. Лазар 
Балев Лазаров (72 годи-
ни) и Димитрина Балева 
Проданова (77 години) 
са от Варна. На нея пред-
стои спешна операция, 
а на него - неотложна 
консултация при проф. 
Владимир Данов и д-р 
Владимир Корновски. 

И двамата мислят, че 

сърдечните им проблеми 
са наследствени. Лазар е 
инженер, работил и като 
главен технолог по ци-
мента в Сирия и дълго-
годишен директор на ци-
ментовия завод в Девня, 
а Димитрина е екскурзо-
вод и собственик на час-
тен бизнес. В младост-
та си Лазар бил активен 
спортист. Неколкократно 
взимал участие във вар-
ненския маратон, докато 
на случаен преглед не ус-
тановили, че има високо 
кръвно налягане. Тогава 
бил на 26-27-годишен и 
не обърнал внимание на 
хроничното заболяване. 

20 години живеел пълно-
ценно без никакви оплак-
вания. 

През 2012 година, ко-
гато му се наложило да 
направи операция на та-
зобедрената става, ми-
нава през задължител-
на консултация с карди-
олог, по време на която 
се установява, че аортна-
та клапа няма да издър-
жи. Подлага се на сър-
дечна операция във вар-
ненската кардиохирур-
гия, която минава успеш-
но. Тогава се запозна-
ва и с д-р Корновски, ко-
гото нарича потомствен 
аристократ. „Познавам 
класата, която баща му 
придаде на медицината в 
нашия град. Сигурен бях, 
че и д-р Корновски млад-
ши ще бъде изключите-
лен лекар! И не сбърках! 
Животът ме отведе при 
него, но на по-късен етап“ 
– споделя Лазар. 

След поставени два ко-
ронарни стента, се налага 
да бъдат сменени две кла-
пи на Димитрина – аорт-
на и митрална. Тя замина-
ва за Бургас, за да бъде 
приета в МБАЛ „Сърце и 
Мозък“ за операция от 
спешен порядък, а с нея 
пътува и брат й Лазар, на 
когото предстои спешна 
консултация. 

Пътуват към Бургас 
във време на извънред-
но положение и панде-
мия. Когато пристигат в 
болницата, впечатление 
им прави високата дис-
циплина на целия персо-
нал по отношение на мер-
ките против разпростра-
нението на коронавируса. 
И двамата са впечатлени 
от доброто и индивидуал-
но отношение към тях. 

След консултацията, ко-
ято Лазар прави, става 
ясно, че той е показан за 
неотложна реоперация. 

Аортната му клапа тряб-
ва да бъде сменена. „И 
за миг не се поколебах“ 
– казва той. „Чувал съм 
отлични отзиви за проф. 
Данов. Не ми беше труд-
но да му се доверя“. 

Заедно със сестра си 
постъпват в отделението 
по Кардиохирургия. На 
следващия ден той раз-
бира, че ще бъде опери-
ран от д-р Корновски, 
заради неотложна спеш-
на операция, която  
проф.  Данов води. 
„Вярвам, че няма случай-
ни неща!“ – споделя Лазар. 
„Ето, сега – в навечерието 
на Великден, в безпреце-
дентно пандемично вре-
ме в исторически план 
– съдбата ме отведе при  
д-р Корновски.“ 

Сърдечните операции 
и на двамата минават ус-
пешно. Възстановяват се 
бързо в две съседни бол-
нични стаи. И двамата 
споделят, че са се чувст-
вали отлично. „Не бих оп-
ределила престоя си като 
болничен! Болниците съз-
дават тягостни чувства, а 
тук има уют! Отношението 
на целия персонал е 
повече от прекрасно. 
Професионализмът е на 
много високо ниво!“ – 
казва Димитрина. Лазар 
определя здравното заве-
дение като „най-модерно-
то“, в което е постъпвал, и 
дава на лекарите най-ви-
сока оценка за професи-
оналното им ниво. 

Когато подготвят Лазар 
и Димитрина за изпис-
ване, Лазар разказва за 
момент от болничния си 
престой, който ще помни 
винаги. С нескрито вълне-
ние си спомня за деня, в 
който е трябвало да за-
почне да се раздвижва. 
Още след привеждането 
му от реанимация в бол-
нична стая е бил изнена-

дан, че д-р Корновски го 
преглежда всеки ден. От 
опита си по отношение на 
други лекари, при които е 
бил, не е очаквал, че ще 
го вижда често след опе-
рацията, но този път било 
различно. Освен че все-
ки ден преглеждал здра-
вословното му състоя-
ние, д-р Корновски отде-
лял време и да поговори 
с Лазар за всичко, което 
го вълнува. „Подобно лич-
но отношение към паци-
ента свидетелства само 
за едно – изключителен 
професионализъм на ле-
кар и съхранение на чо-
века в лекаря!“. 

Лазар с нескрити емо-
ции разказва, че не на-
мира за случайно, че опе-
рацията му е направе-
на точно преди светлите 
Великденски празници. 
Когато д-р Корновски е 
влязъл в стаята е произ-
несъл фразата „Лазаре, 
стани!“. Лазар мигновено 
припознал библейската 
символика и дни по-късно 
ще разкаже: „Приятели, 
аз се „завърнах“ и отново 
съм от правилната стра-
на на тревата! Един Бог – 
д-р Владимир Корновски 
каза: „Лазаре, стани!“ и 
аз станах…“. 

При изписването, Лазар 
и Димитрина с благодар-
ност казват, че истин-
ските богове са тук, на 
земята, и истинските чу-
деса са в човешките же-
стове. „Благодарим ви, 
че ни върнахте към жи-
вота, подарихте ни здра-
ве и ни изпълнихте с на-
дежда, че добрата ме-
дицина, модерната бол-
ница и грижата за па-
циента са възможни в 
България! Благодарим на 
МБАЛ „Сърце и Мозък“, 
на д-р Корновски и на це-
лия персонал за всичко! 
Светли празници!“

Лазар и Димитрина: „Благодарим 
ви, че ни върнахте към 
живота, подарихте ни здраве 
и ни изпълнихте с надежда, че 
добрата медицина, модерната 
болница и грижата за пациента 
са възможни в България!“

МБАЛ „Сърце и Мозък“ върна  
живота на брат и сестра преди Великден
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Чф Тема на деня 5
След дарение на Делян Пеевски УМБАЛ - 

Бургас вече разполага с респиратори

Община Айтос пре-
д о с т а в я  у с л у г а т а 
„Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица 
с увреждания” на 52 
потребители на тери-
торията на града и на 
част от околните села. 
Проектът се осъщест-
вява по Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси“ и 
успешно се изпълня-
ва от общината от края 
на 2019г. Освен в град 
Айтос, специализирани-
ят екип посещава и се-
лата Мъглен, Поляново, 
К а р а г е о р г и е в о , 
Съдиево. 

„Стремим се да подо-
бряваме качеството на 
живот, както и да дадем 
възможност за социал-
но включване на въз-
растните хора и хората 
с увреждания, каквато 
е основната цел на този 
проект. Осигуряваме 
грижа за нуждаещите се 
в домашна среда”, каз-
ва Петя Ненова, ръково-
дител на проекта.

По думите º, екипът 
към момента се състои 

от 16 души - 10 домашни 
санитари, 2 медицински 
сестри, 2 психолози, 1 
координатор-диспечер 
и 1 шофьор. 

„Екипът ни е ангажи-
ран с грижата за здра-
вословното състояние 
на нуждаещите се в 
рамките на дома им. 
Медицинският персо-
нал проверява общото 
здравословно състоя-
ние на потребителите, 
мери кръвно налягане и 
кръвна захар, подпома-
га комуникацията с лич-
ния лекар. Санитарите, 
ангажирани в проекта, 
съдействат на потре-
бителите в изпълнени-
ето на ежедневни сани-
тарно-хигиенни задачи, 
които ги затрудняват. 
Социалните услуги, ко-
ито предоставят, са на-
сочени към подпомага-
не на лицата от целеви-
те групи за поддържане 
на лична хигиена, хра-
нене, прием на меди-
каменти, приготвяне на 
храна, дейности от ко-
мунално-битов характер 
и подкрепа в социално-

то включване. Хората, 
заявили услугата, по-
лучават възможност и 
за регулярна консулта-
ция с психолог”, допъл-
ва Ненова. 

Според нея, за потре-

бителите това е възмож-
ност за социално общу-
ване, затова очакват с 
нетърпение екипът да 
отиде на посещение. 
„Към момента нямаме 
нито един човек, отка-

зал се от услугата”, каз-
ва още Ненова. 

В община Айтос вече 
има около 25 записа-
ни доброволци за раз-
ширяване обсега на ус-
лугите на „Патронажна 

грижа” в резултат на 
извънредното положе-
ние, свързано с COVID-
19. Сигнали от самите 
потребители за нужда 
от допълнителни услуги 
в новия контекст оба-
че няма. 

Айтос е една от мно-
гото общини, чиито кме-
тове през 2019 г. подпи-
саха едногодишни до-
говори за изпълнение 
на проект „Патронажна 
грижа за възрастни 
хора и лица с увреж-
дания - Компонент 2“. 
Общият бюджет на про-
цедурата е 76,8 млн. 
лева. Осигуряването на 
интегрирани услуги за 
възрастните и хората 
с увреждания е част от 
Плана за действие 2018-
2021 г. в изпълнение на 
Националната стратегия 
за дългосрочна грижа. 
От началото на насто-
ящия програмен период 
по ОПРЧР са програми-
рани близо 287 млн. лв. 
за реализиране на про-
цесите по деинституцио-
нализацията на възраст-
ните хора.

Община Айтос предоставя услугата „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания” на 52 души в града и околните села

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

„Черноморски фар“

Народният представител 
Делян Пеевски от ДПС не 
щади средства в борбата 
срещу пандемията COVID-
19. През седмицата той дари 
нови два респиратора на 
УМБАЛ-Бургас. Апаратите 
са на стойност 72 000 лева.

От началото на из-
вънредното положение 
Пеевски е дарил на най-го-
лямото лечебно заведение в 
Бургаска област 20 компле-
кта защитни облекла, как-
то и 50 броя бързи тестове. 
Ръководството на болни-
цата е получило и 20 броя 
шлемове, както и 5000 лева. 
Само за един месец народ-
ният представител е заку-
пил и 3000 броя предпазни 
маски, които вече са разда-
дени в областта. Тези даре-
ния го превръщат в най-голе-
мия благодетел на бургаска-
та болница. „В трудни момен-
ти се познават хората с голе-
ми сърца. Г-н Пеевски дока-
за, че в страната ни има таки-
ва личности. Нека бъде жив и 
здрав!“, споделиха лекарите 
от първа линия в Бургас.

Двата респиратора вече 
са монтирани в УМБАЛ-

Бургас и могат да влязат в 
употреба при необходимост. 
„Благодарни сме, вече сме 
оборудвани, да се надява-
ме да не се налага да вли-
зат в действие. Това даре-
ние е изключително важно 
за нас“, каза директорът на 
УМБАЛ-Бургас -д-р Бойко 
Миразчийски.

Подобни дарения Пеевски 

е направил във всяка ок-
ръжна болница в страна-
та от обявяването на из-
вънредното положение за 
борба с коронавируса.

Подкрепата на Делян 
Пеевски в битката срещу 
COVID-19 вече надхвър-
ля сумата от 3,5 милиона 
лева. Благодарение на 
него апарати за обдиш-
ване са осигурени за бол-
ниците в Стара Загора, 
Благоевград, Банско, 
Разлог, Гоце Делчев, 
Я м б о л ,  К ъ р д ж а л и , 
Пазарджик, Ардино, как-
то и за ВМА. На практи-
ка Пеевски е най-голе-
мият дарител за здраве 
в България. 

Вчера той дари и 1000 бър-
зи теста, с които да започне 
масовото тестване на жите-
ли на старозагорското село 
Паничерево

 „Благодаря и на премие-
ра, на г-н Мутафчийски, как-
то и на Младен Маринов за 
това, че реагираха навреме, 
и то с грижа за гражданите 

и че наистина създадоха до-
бра организация. Благодаря 
и на г-н Делян Пеевски, който 
още във вчерашния ден дари 
1000 бързи теста за жителите 
на Паничерево“, заяви депу-
татът от ДПС Халил Летифов, 
който занесе тестовете.

„Разговаряхме с РЗИ, тряб-
ва да се осигурят медицин-
ски лица, които да осъщест-
вяват тестването. Надяваме 
си днес това да се случи“, по-
сочи още той.

Ден преди това щедрост 
депутатът прояви и към пер-
сонала на „Спешна помощ" в 
София като дари 500 предпаз-
ни маски и още 500 очила. Той 
осигури за спешните екипи и 
1500 защитни облекла.

Пеевски направи и поредно 
дарение за Военномедицинска 
академия, този път предоста-
ви на лечебното заведение 
700 теста за коронавирус.

Народният представител 
се оказа най-големият дари-
тел до момента за лечебните 
заведения и медиците, като 
предостави медицинска апа-

ратура - респиратори, консу-
мативи, защитни средства и 
тестове за близо 3,5 млн. лв. 
Дарения бяха предоставени 
и за възнаграждения на ме-
диците на първа линия в бит-
ката със заразата.

Те бяха разпределени не 
само за големите софий-
ски болници като „Пирогов", 
ВМА, „Александровска" и 
„Софиямед", но и за много 
лечебни заведения в стра-
ната.

След като стана ясно, че 
няма достатъчно тестове за 
жителите на Банско и плани-
рания там скрининг за коро-
навирус, Пеевски дари 2000 

теста, които с вече осигуре-
ните дават възможност да 
бъде тествана 1/3 от населе-
нието на курортното градче. 
Вече 470 банскалии са тест-
вани до момента, от които 35 
са положителни.

Преди ден пък Пеевски се 
отзова на апела за помощ на 
АГ болницата във Варна, коя-
то спешно трябваше да заку-
пи реанимационна апарату-
ра за новородени. Депутатът 
предостави като дарение  
60 000 лв., които акушер-ги-
неколозите ще използват за 
покупката на кръвно-газов 
анализатор и респиратор за 
бебета.

Делян Пеевски

 Народният представител се 
превърна в най-големия дарител в 
България в борбата срещу COVID-19

 Лекарите от първа линия: „В трудни 
моменти се познават хората с големи 
сърца. Г-н Пеевски доказа, че в 
страната ни има такива личности!“

Двата апарата в Отделението по реанимация и 
интензивно лечение
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Ина ПЕТРОВА 

Брокери от Бургас очак-
ват несигурността около 
кризата с COVID-19 да до-
веде до спад на цените на 
недвижимите имоти с 10 до 
15%. Тази корекция обаче 
няма да засегне всички 
имоти, категорични са те. 
Купувачите са с нагласи за 
намаление с 20-30%, но бро-
керите са скептични това 
да се случи. „Ако говорим 
за спад, може да говорим 
за 10 до 15%, и то за опре-
делени имоти. За луксозни-
те, тези в централна град-
ска част, ново строител-
ство, не може да се очакват 
големи отстъпки“, смята 
брокерът Павлина Райчева. 

В момента агенциите в 
Бургас работят, но до сдел-
ки се стига по-бавно, при-

знават от сектора. „Сега е 
идеалното време за купува-
не на имот. Времето е до-
бро за хората със стабилни 
доходи и тези със събрани 
пари, които искат да инвес-
тират в недвижима собстве-
ност“, категорична е Райче-
ва. По-нестабилно изглеж-
да положението с хората, 
които смятат да купуват 
чрез кредит. Това обикно-
вено са млади семейства, 
на които основно се крепе-
ше бизнеса преди ситуаци-
ята с новия вирус. Там не-
сигурността и страхът какви 
лихви ще се плащат впо-
следствие са по-големи. 
Брокери смятат, че ще има 
промени в банковата поли-
тика и съветват тези, които 
твърдо са решили да канди-
датстват сега. „Дългосроч-
на прогноза не може да се 

направи, защото никой не 
знае колко ще продължи та-
зи криза. Но определено 
следващите два месеца си-
туацията ще е такава“, каз-
ва Райчева.

Подкрепя я и друг брокер 
от Бургас Румяна Георгие-
ва, която смята, че при над-
ценените имоти понижение-

то ще е 15-20%. „Добрите 
имоти на топ локации, чии-
то собственици не са прити-
снати от времето, няма да 
свалят повече от 5-10%“, 
прогнозира Георгиева. Тя 
смята, че трусът ще продъл-
жи година и половина – две. 
През това време ще има 
пренасочване на купувачи-

те и при всички положения 
спад на определени имоти. 

Георгиева коментира и 
промените в сектора на тър-
говските площи. „Веднага 
след обявяване на мерките 
наемателите реагираха 
светкавично, като поискаха 
намаляване или разсрочва-
не на месечните такси. На 

места бяха постигнати дого-
ворености, дори за пауза 
за момента, в който е за-
творен магазинът. По-голя-
ма конкретика ще останат 
ли празни помещенията и 
занапред, ще има след като 
отмине ситуацията с коро-
навируса“, е мнението на 
брокера. Това ще зависи от 
мерките, които предприеме 
правителството и банкови-
ят сектор, и как ще се под-
крепи малкия и среден биз-
нес. 

Брокери смятат, че праз-
ните помещения в момента 
по главните бургаски улици 
не са свързани с COVID-19. 
„Част от затворените тър-
говски обекти не са отсега. 
Главните бургаски улици не 
са така предпочитани и то-
ва не е новост. То е резул-
тат от инвазията на големи-
те молове. Разбира се, про-
цент от тях са затворили 
вследствие на епидемиоло-
гичната обстановка“, посо-
чи Георгиева. 

Въпреки трудностите в 
момента, брокерите са оп-
тимисти за сектора. „От на-
чалото на събитията имаме 
около 30 сделки, няма спад, 
просто сделките стават по-
бавно. Сега на пазара 
участват само най-смели-
те“, коментира Райчева.

Георги РУСИНОВ

20 000 работни места в областта са за-
страшени от кризата заради епидемията 
от COVID-19. 12 000 от тях са в Бургас. То-
ва заяви председателят на комисията, ко-
ято ще разходва средствата в общинския 
фонд на Бургас за помощ на бизнеса и хо-
рата по време на извънредното положе-
ние Иван Гавраилов. С решение на Об-
щински съвет – Бургас от 31 март 2020-а, 
членовете на новосформираната комисия 
трябваше да разгледат предложенията на 
съветниците и на търговци и да изготвят 
програма за стимулиране на малкия и 
среден бизнес. Последното обаче се от-
лага за след края на извънредното поло-
жение.

Гаврилов се аргументира с това, че про-
грамата следва да е съобразена с предви-

дените от правителството мерки за под-
помагане на бизнеса и да ги допълва. Към 
настоящия момент, все още се разработ-
ват правила по приетите решения за ико-
номически мерки от държавата, обсъждат 
се и нови. 

„Предвид изложеното, комисията реши 
да работи по изготвяне на програма, след 
като има яснота за всички държавни по-
мощи и икономически мерки и възложи 
на общинска администрация да обобщи 
за следващо заседание, заедно с елек-
тронните услуги, които предоставя общи-
ната, и да подготви насоки и предложения 
за програма със следкризисни мерки, в 
помощ на бизнеса“, посочи председате-
лят.

Бе отложено и разглеждането на пред-
ложението на Николай Димитров, предсе-
дател на „Асоциация за защита на дреб-

ния и среден бизнес“. Като мотиви се из-
тъква, че то касае следкризисни мерки, 
които ще бъдат обсъдени на следващото 
заседание на комисията, на което ще бъ-
да поканен и представител на Асоциация-
та.

Предложението на Живко Табаков за 
обявяването на нулева година за събира-
не на туристически данък на територията 
на Община Бургас бе отхвърлено, тъй ка-
то противоречи на разпоредбата на чл. 1 
ал.4 от Закона за местните данъци и так-
си, според който не се допускат измене-
ния в приетите от Общински съвет размер 
и начин на определяне на местните данъ-
ци в течение на годината.

Към докладната на Гаврилов има при-
ложени изготвени икономически анализи, 
с които общинските съветници ще се за-
познаят до сесията през април.

Ина ПЕТРОВА 

75 заявления зад над 400 служители са 
постъпили по схемата 60/40 в Бургаска об-
ласт, съобщи директорът на Регионалната 
агенция по заетостта Пенка Кирилова. Най-
много документи са подадени от секторите 
търговия, хотелиерство и ресторантьор-
ство. Мярката е насочена към тези работо-
датели, които искат да запазят персонала 
си по време на кризата с COVID-19. Добра-
та новина за бизнеса от предходната сед-
мица е, че държавата ще поеме и 60 на сто 
от осигуровките на оставените на работа 
служители.

Плащания по мярката се очакват след 14 
април, заявиха от ведомството. От там от-
четоха намаляване на новорегистрираните 
безработни в сравнение с първоначалния 
пик в началото на април. Въпреки това ни-
вото остава високо. 

„Новорегистрираните безработни от об-
ласт Бургас са 4740 души, в това число хо-
рата, завърнали се от чужбина. В същото 
време започнали работа са 802 лица“, по-
сочи Кирилова. С новите безработни, об-
щият брой, останали без препитание в ре-
гиона са 14 065 души. Те са с близо 3400 по-
вече в сравнение с края на месец февруа-
ри.

„Броят на чакащите за регистрация е 
различен всеки ден, но най-много са в Бю-
рото по труда на улица „Перущица“ 67. Не-
ка не забравяме, че в Бургас има и филиал 
в жк „Меден  рудник“, така че отчитаме 
равномерно разпределение на потока и 
гражданите се обслужват нормално“, посо-
чи още Кирилова. 

Засега, въпреки наплива, няма напусна-
ли служители от Бюрата по труда. За по-до-
бро обслужване на потока безработни Ре-
гионалната служба по заетостта е пренасо-
чила свои служители към Бюрата по труда. 
Помагат и доброволци, осигурени от Общи-
ната.

75 заявления са 
подадени по схемата 

60/40 в Бургаско
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ДжоБмоят

Брокери очакват 
спад на имотите с 10-15%

20 000 работни места 
в областта са застрашени

4 Сега е време за купуване, 
ако имате събрани пари, 
съветват експертите

4 COVID-19 не е виновен за 
опразването на магазините 
по главните бургаски улици

Заради 

кризата от 

COVID-19:

Отсрочват наемите на рекламни агенции 
за след края на извънредното положение
Георги РУСИНОВ

В деловодството на Община Бургас са 
постъпили искания от общо три фирми, 
които ползват общински билбордове за 
временно неплащане на вноски по дого-
ворите си. Това показа репортерска про-
верка на „Черноморски фар“. Писмата са 
идентични, както и исканията. В тях се по-
сочва като основна причина усложнената 
ситуация на пазара заради извънредното 
положение и мерките, предприети от 13 
март насам.

„Изпълнението на наложените мерки 
доведе до сериозно възпрепятстване на 
рекламната ни дейност, включително по 
договора ни с Вас (б.а. Община Бургас), 
предизвикано от многократно намалелия 
човекопоток по улиците и свързаното с 
това нежелание на нашите партньори да 
се ангажират с възлагането на нови ре-
кламни кампании“, посочват в мотивите 
си „Булмедия“ АД, „Джей Си Деко Имидж“ 
АД и „Нешънъл Билборд Нетуорк“ ООД.

Представителите на компаниите обяс-
няват още, че налице са обстоятелства от 
непредвидим и непреодолим характер, 
които ограничават и практически изключ-
ват възможността външната реклама да 
се ползва по предназначението, за което 
им е предоставена от общината, като по 
този начин търпят сериозни загуби. Доба-
вят и че дейността им не се подкрепя от 
държавата, поради което са сред първите 
засегнати от обявеното извънредно поло-
жение. Очакват, че ще са последните, ко-
ито ще се възстановят след създалата се 
криза.

„Молим Ви да предприемете на осно-
вание чл. 306 и 307 от Търговския закон 
съответните действия във връзка със 
сключените наемни договори и считано 
от 13 март 2020 година да бъде частично 
спряно тяхното изпълнение, включител-
но по отношение на дължимата наемна 
цена за период не по-малко от 30 дни 
след обявяване на края на извънредното 
положение и отмяна на рестрикциите”. С 

това завършват писмата си трите друже-
ства.

Общинският съветник от ГЕРБ Иван Га-
врилов и председател на новосформира-
ната комисия за разходване на средства-
та, предвидени в общинския бюджет, за 
създаване на условия за развитие на мал-
ки и средни предприятия на територията 
на Община Бургас, обясни по време на 
заседанието на комисията по инвестици-
онни политики, че исканията на фирмите 
са разгледани.

„Комисията ни стигна до извода, че 
имат основателни причини да искат от-
срочка на наемите си, макар да не са пря-
ко засегнати. Засегнати обаче са ре-
кламодателите им, което пряко ги засяга. 
Затова предлагаме, считано от 1 април 
2020-а, да бъдат освободени от такси. 
Имаме обаче условия те да нямат задъл-
жения към Общината към 1 март 2020-а, 
както и исканията им за отлагане на на-
еми да отговорят в действителност“, посо-
чи Гаврилов.

Голяма част от търговските обекти по централните улици опустяха както за-
ради кризата с коронавируса, така и заради високи наеми



На 8 април 2020 година стартира 
кампанията „КУПИ И ДАРИ” в под-
крепа на гражданите от община Ай-
тос, които в тези трудни дни се нуж-
даят от подкрепа. 

В благотворителната кампания с го-
товност се включиха верига магази-
ни „Кокала“, „Т Маркет“, „Стефанови“ 
ООД, „Петров ЕВГ“ ЕООД, „Мастер-
хаус“ - Айтос, „Макси маркет“, супер-
маркет „Рафи“.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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От името на гражданите на общи-
на Айтос, Общинският кризисен щаб 
- Айтос поднася благодарност към 
Строителен хипермаркет Masterhaus  
за изключителната подкрепа в бор-
бата за неразпространението на ко-
ронавирусовата инфекция. 

“Финансовото дарение по сметка-
та на щаба има не само материално 
измерение. То е отношение, грижа 
и помощ за гражданите и айтоски-

те медици в трудните дни на извън-
редно положение. Строителен хипер-
маркет „Masterhaus” е сред партньо-
рите и приятелите на Айтос, доказа-
ли във времето своята действена  съ-
причастност към живота, събитията и 
проблемите в общината.

Благодарим на Masterhaus, че 
споделя усилията ни в борбата с 
COVID-19!”

Благодарим на Masterhaus, 
че споделя усилията ни  
в борбата с COVID-19!

Общината, граждани и търговци 
в кампанията „Купи и дари”  
за айтозлии с ниски доходи Уважаеми граждани на община Айтос,

Благодаря Ви, 
че в тези теж-
ки дни на панде-
мия, показахме 
дисциплина и от-
говорност. Дотук 
се справяме мно-
го добре. Под пъ-
лен контрол са 
нашите съграж-
дани под каран-
тина, броят им 
намалява. Щед-
ри айтозлии и 
фирми насочи-
ха вълна от даре-
ния, инициативи 
и кампании към 
хората с ниски 
доходи, възраст-
ните и хора с ув-
реждания. Дока-
захме, че когато 
сме заедно сме 
силни!

Благодаря на всички дарители, на гражданите и тър-
говците за щедростта и грижата. За финансовата под-
крепа на болницата и за мерките, предприети от Об-
щинския щаб!

Предстоят празници, но строгите мерки остават. Съз-
дадена е организация да не се допуска струпване на 
хора пред храмовете в общината. Полицията има ре-
сурс да контролира процеса. 

Молбата ми към всички Вас е, нека да имаме още мал-
ко търпение. Нека сега, на предстоящите светли празни-
ци да покажем, че сме отговорни. ОСТАНЕТЕ ВКЪЩИ!

Отправяйте молитвите си и се поздравявайте с Въз-
кресение Христово у дома, за да се ограничи опасност-
та от зараза!

Спокойни и светли празници!
Пазете се и бъдете здрави!

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

Кметът към айтозлии:

Благодаря ви,  
че сте отговорни! 

Празнувайте вкъщи!

Васил Едрев - кмет на Общи-
на Айтос

Общинският кризисен щаб: 

Когато сме заедно сме силни!

На призива им откликнаха  и със 
свои стоки се включиха още фирма 
„Ден и нощ“ - Галин Анастасов, фирма 
„Гери 94” - Тончо Георгиев, фирма „Бор-
Чвор” - Борислав Минков, фирма „Де-
сий” - Десислава Иванова, фирма „Пепи 
95” ООД, фирма „Сладки мечти“, фир-
ма „Дисо 59” - Айтос, Росица Долапчи-
ева - земеделски производител. Пре-
ди Великден, Долапчиева дари и шест 
таблета на СУ „Никола Вапцаров”, къ-
дето учениците имат предплатени кар-
ти за интернет.

От името на щаба и айтозлии - сър-
дечни благодарности към всички, кои-
то дават своята помощ за хора без до-
ходи и самотни възрастни!

Чрез доброволци общински служите-
ли и общински автомобили, събрани-
те и пакетирани хранителни продукти 
и дезинфектанти бяха предоставени на 
65 нуждаещи се от подкрепа граждани 
на община Айтос, за които са подаде-
ни сигнали на горещия телефон на Об-
щинския кризисен щаб. Раздаването 
на хранителните пакети беше органи-
зирано до адреси на 15 април 2020 го-
дина. В хранителните пакети има олио, 
захар, брашно, макарони, вафли, топли 
козунаци, мляко, лакомства от „Слад-
ки мечти”, плодове, зеленчуци и много 
други продукти, пакетирани в три отдел-

ни торби. Кметът Васил 
Едрев лично се включе-
ни в пакетирането на да-
ренията.

Община Айтос поднася 
благодарност към Елица 
Колева и Росица Долап-
чиева за дарителството 
и организацията за па-
кетиране на стоките и 
разноса.

Дарителската кам-
пания продължава!

НП



На 14 април 2020 година 
вестник „Народен приятел” 
празнува 96-и рожден ден. 
Преди 96 години, първият 
редактор и стопанин Ни-
кола Божилов, син на пър-
вия айтоски кмет след Ос-
вобождението, издава брой 
първи на вестника. За да го 
има и до днес!

Честит рожден ден, ПРИ-
ЯТЕЛЮ!

И преди появата на до-
айена „НАРОДЕН ПРИЯ-
ТЕЛ“, Айтос има периоди-
чен печат.

1905 година, 26 май  
Отпечатан е първият брой 

на първия айтоски вестник 
„Тракийски селенин”, кой-
то „се занимава със земе-
делие и клоновете му”. С 
това „запълва една празно-
та” в Бургаския край, „гдето 
за жалост няма да се изда-
ва никакъв вестник или спи-
сание” - бр. 9 от 30 август 
1905 година, редакторът Н. 
Кантарджиев, основател е 
Георги Дъблински.

1905 година, 17 сеп-
тември 

Появява се вестник „Ай-
тос”, местен орган на на-
родняците. Незабавно раз-
горялата се полемика между 
двата първи айтоски вестника 
завършва с кончината на „Тра-
кийски селенин”

Общо 18 вестника са из-
давани в Айтос до 1944 го-
дина. 

Вестник „Айтос”, издавани 
са още вестник „Орлово” с ре-
дактор Никола Янев – 1906 г., 
вестник „Орлов поглед”- 1908 
г. и 1923-24 г., редактиран от 

Р.Р. Семянов, вестник „Нов 
Айтос” за обявления и рекла-
ми – 1912 г. с редактор-стопа-
нин Крум Боев. Отделно Крум 
Боев издава нови два „Нов Ай-
тос” в периодите от 1914-15 г. и 
1934 – 43 г.

1922 година обогатява ай-
тоския печат с три нови вест-
ника. 

„Айтоски глас” е първият ре-
дактиран от Никола Божилов и 
е излизал до 1928 година. Печа-

та се и бюлетинът „Айтоски 
кооператор” през 1922 го-
дина, до 1926 година се из-
дава и бюлетинът „Извес-
тия на Айтоската популяр-
на банка”. През 1923 годи-
на излиза и първият турис-
тически лист „Луда Кам-
чия”, юбилеен лист изда-
ва въздържателното дру-
жество в Айтос през 1933 
година – „Ковач на трезве-
ността”. Друг айтоски вест-
ник по това време е „Ай-
тоски вести”, редактиран 
от Николай К. Огнянов и 
просъществува от 1927 до 
1936 г.. „Седмични айтос-
ки вести” е издаван от Ге-
орги поп Димитров и изли-
за само в един брой през 
1929 година.

Айтоски списания за-
почват да излизат от 
1925 година – „Мост” 

на айтоския поет с тра-
гична съдба Пенчо Пеев и 
списание „Факел” от 1934 
година на читалище „Ва-
сил Левски”.

Първият енигматичен 
вестник в България 

излиза в Айтос с рожде-
на дата 20 февруари 1927 
година с отговорен редак-

тор Петър поп Петров.
Вестници, вестници…

За да остане само един 
вестник – цели 96 години - 
„НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ“. 

Поклон на създателя НИ-
КОЛА БОЖИЛОВ!

Още веднъж - честит праз-
ник на тези, които са го спис-
вали и списват и на читате-
лите!

НП
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На 14.04.2020 г. (Вели-
ки вторник от страстната 
седмица) по сметката на 
болницата постъпиха 3000 

лева, внесени от г-н Кра-
симир Енчев - председа-
тел на Общински съвет - 
Айтос. Вноската е от лични 

средства, даре-
ни от всички об-
щински съвет-
ници в Общин-
ския съвет за 
COVID-19. Еки-
път на МБАЛ-
Айтос сърдеч-
но благодари на 
общинските съ-
ветници за по-
мощта им в този 
труден за всич-
ки ни момент. 

Добрините на 
Велики вторник 
продължиха да 
се случват. Спо-
ред църковния 
канон денят е 
отреден за сми-
рение и поуче-

ние. Току-що на касата 
на „МБАЛ – Айтос“ ЕООД 
бяха внесени 1000 лева от 
Mr Robet Jones, англий-
ски гражданин, живеещ в 
с. Дрянковец. Дарение за 
COVID-19.

Thank You very much, 
Mr. Jones! Wish you good 
health and stay safe!

Робърт е в България от 
16 години, от 9 живее в ай-
тоското село Дрянковец. 
Признава, че е тук зара-
ди прекрасния въздух. Же-
стът му към болницата е 
продиктуван от желание-
то да бъде част от местна-
та общност, която взаим-
но си помага. Вълнува се 
от отношението на българ-
ските медици, имал е по-
води да се убеди в профе-
сионализма им.

На 10.04.2020 г. добри-
те новини от МБАЛ - Ай-

тос започнаха с подкре-
пата от нашите прияте-
ли и съседи от ОУ „Ата-
нас Манчев” – град Айтос. 
По сметката на болницата 
бяха получени 1230 лева - 
лични средства от служи-
телите на учебното заве-
дение, дарение за борба 
с COVID-19.

И още! С получени сред-
ства от дарения по сметка-
та на „МБАЛ - Айтос“ ЕООД, 
на 9 април, за нуждите на 
болницата, беше закупен 
нов „Перфузор Р-4000“ на 
стойност 1200 лева. Апара-
тът ще се използва за ве-
нозно вливане на лекар-
ствени разтвори.

Благодарим на всички 
дарители! 

Благодарим Ви, добри 
хора с големи сърца!

Пазете се и бъдете здра-
ви!

ЗАПОВЕД
 № РД-08-239

гр.Айтос, 14.04.2020г.

 На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.63, 
ал.4 от Закона за здравето, Заповед №РД-01-196 от 
10.04.2020г. на Министъра на здравеопазването за допъл-
нение на Заповед №РД-01-143 от 20.03.2020г., изменена и 
допълнена със Заповед №РД-01-153 от 25.03.2020г., Запо-
вед №РД-01-167 от 30.03.2020г. и Заповед №РД-01-189 от 
09.04.2020г., във връзка с усложняващата се епидемична 
обстановка, свързана  с разпространението „COVID-19”и 
Решение на Народно събрание на Република България 
от 3 април 2020г. за удължаване на срока на обявеното 
извънредно положение в страната

ЗАПОВЯДВАМ:
I. На лицата, обработващи собствени земеделски имо-

ти на територията на Община Айтос, намиращи се извън 
населеното място, в което живеят, да бъдат предоставя-
ни при поискване от тяхна страна служебни бележки, за 
да преминат през контролно-пропускателните пунктове 
в страната.

II. Упълномощавам следните длъжностни лица да изда-

ват служебни бележки, във връзка със Заповед № РД-01-
196 от 10.04.2020г. на министъра на здравеопазването:

1.Васил Йончев – ст.експерт в отдел „Общинска соб-
ственост”

2.Веселина Христова – ст.експерт в отдел „Общинска 
собственост”

3.Анелия Йончева – ст.експерт в отдел „Общинска соб-
ственост”

4.Севие Пехливанова - кмет на с.Дрянковец
5.Халил Осман - кмет на с.Зетьово
6.Енчо Бакалов - кмет на с.Лясково
7.Адем Аптула - кмет на с.Малка поляна
8.Байрям Муталиб - кмет на с.Раклиново
9.Щерион Щерионов - кмет на с.Съдиево
10.Ферад Тахирюмер - кмет на с.Поляново
11.Юсеин Юсеин - кмет на с,.Черна могила
12.Севим Мустафа - кмет на с.Чукарка
13.Радомирка Иванова - вр.и.д. кмет на 

с.Карагеоргиево

14.Ахмед Ахмед – кмет на с.Мъглен
15.Николай Ненков – кмет на  с.Караново
16.Юри Миляков - кмет на с.Тополица
17.Хюсеин Ахмед - кмет на с.Пещерско
18.Манчо Железов - кмет на с.Пирне
19.Юмер Иляз –кмет на с.Черноград
III. Възлагам на началник-отдел „Общинска собстве-

ност”, кметовете на кметства и кметските наместници, 
чрез интернет страницата на общината и медиите, както 
и чрез други публични общодостъпни места да доведат 
до знанието на работодателите на сезонни земеделски 
работници предписаните със Заповед № РД-01-196 от 
10.04.2020г. на министъра на здравеопазването противо-
епидемични мерки.

IV.Сигнали за неизпълнение на предписаните със За-
повед № РД-01-196 от 10.04.2020г. на министъра на здра-
веопазването противоепидемични мерки могат да се по-
дават на тел.0558/23450 и тел. 0558/25781.

V.Настоящата заповед да се връчи на заинтересовани-
те лица за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам 
лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

„МБАЛ - Айтос“ ЕООД: Благодарим Ви,  
добри хора с големи сърца!

Мистър Робърт Джонс връчва дарението на упра-
вителя на МБАЛ - Айтос д-р ПарушевНовият апарат „Перфузор Р-4000“

Вестник „Народен 
приятел” на 96 години!

Никола Божилов - Създател и стопа-
нин на вестник „Народен приятел”



Към 14 април е имало само 
един пациент с положителен 
тест за коронавирус в Инфек-
циозно отделение на МБАЛ - 
Айтос - член от семейството от 
село Добромир. След пореден 
тест, и той ще бъде изписан, 
вероятно до края на седмица-
та, стана ясно на редовното 
заседание на Общинския кри-
зисен щаб на 12 април. 

89 души остават под ка-
рантина и под наблюдение-
то на РЗИ и РУ-Айтос. Болни-
цата има всички необходими 
предпазни облекла и консу-
мативи, и защитни костюми 
от най-висок клас. До 12 ап-
рил в „МБАЛ - Айтос“ ЕООД 
са направени 70 бързи теста 
на COVID-19 на работещите в 
болницата, всички са отрица-
телни. Само тестът на пътувал 
в Германия е показал наличие 
на антитела. 

Няма връщащи се от чужби-
на в момента, има „затишие”, 
но мерките трябва стриктно 
да се спазват, защото тази и 
следващата седмица са осо-
бено рискови, е становище-

то на РЗИ.
Общо 26 500 лв. са постъ-

пили по дарителската сметка 
на Общинския кризисен щаб. 
По волята на дарителите, от 
тях, по сметката на болница-
та на 9 април т.г. са приведе-
ни 8499 лева.

В изпълнение на заповедта 
на Министерство на здравео-
пазването от 16 април, на коо-
перативния пазар ще останат 
само производителите на раз-
сад. Отворени ще бъдат два-
та хранителни и двата риб-
ни магазина, и тото пунктът, 

при спазване на санитарно-
хигиенните изисквания. Ос-
таналите търговци на плодо-
ве и зеленчуци имат право на 
разнос по домовете, но не и 
да разфасоват стоката си на 
пазара. По неофициална ин-
формация, кооперативният 
пазар ще бъде отново отво-
рен малко след великденски-
те празници.

Взети са всички необходи-
ми мерки за спазване на дис-
танцията между присъстващи-
те в храма и всеки ден се из-
вършва пълна дезинфекция. 
От 12 април свещниците са 
изнесени пред черквата, за 
да може, при спазване на оп-
ределен ред, всеки да запали 
свещ. Общинският щаб е оси-
гурил маски, които предоста-
вя на църквата за празници-
те. През седмицата, по вре-
ме на литургиите да се спаз-

ва дистанцията, да има добро-
волци не само за раздаване 
на предпазни маски, но и за 
контрол при спазване на мер-
ките, беше другата тема, об-
съждана в щаба.

Общото становище е, че на 
Лазаровден и Цветница ай-
тозлии са проявили отговор-

ност и грижа за здравето си, 
нямало е струпвания на хора и 
нарушаване на мерките.

Щабът призовава гражда-
ните да останат в празнич-
ните дни вкъщи и да спазват 
заповедта за носене на пред-
пазни маски.

НП

От 13 април 2020 година започна раздаване-
то на индивидуални пакети с хранителни проду-
кти от първа необходимост на 100 самотно жи-
веещи възрастни хора над 65 години и лица с ув-
реждания от община Айтос. Включените  в спи-
съка са ползватели по Проект „Патронажна гри-
жа за възрастни хора и лица с увреждания в Об-
щина Айтос“.

Пакетите са осигурени по Оператив-
ната програма за храни, финансира-
на от Фонда за европейско подпомага-
не на най-нуждаещите се лица. Индиви-
дуалните пакети са със средно тегло до 
30 кг и съдържат продукти като брашно, 
олио, ориз, консерви и др.

Служители на домашен социален пат-
ронаж, на Общинския център за соци-
ални и здравни услуги и доброволци се 
включват в приемането и раздаването 
на хранителните пакети до домовете на 
всеки един от правоимащите.

НП
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Тестваха всички работещи в МБАЛ - Айтос 
89 остават под карантина

Община Айтос раздаде 100 хранителни 
пакета по проект „Патронажна грижа” 

Последна заповед на министъра на здравеопаз-
ването за функционирането на кооперативните па-
зари и цветните борси - №РД-01-2018 от 15.04.2020 г., 
преди редакционното приключване на този брой на 
„Народен приятел“:

Изменя се Заповед №РД-01-179 от 6.04.2020 г. и се 
допълва Заповед №РД-01-199 от 11.04.2020 г.

Според заповедта се преустановява функционира-
нето на всички кооперативни пазари и цветни бор-
си от 17.04.2020 г. до 19.04.2020 г. В рамките на този 
период се разрешава функционирането на самосто-
ятелни търговски обекти за хранителни стоки в обо-
собени помещения, при строго спазване на санитар-
но-хигиенните и противоепидемични мерки.

Дава се възможност на 15 и на 16 април 2020 г., 
включително, търговците на кооперативните пазари 
и цветни борси да реализират своята продукция при 
строго спазване на противоепидемичните мерки.

Кооперативният пазар  
ще работи на 16 април, 

затваря от 17 до 19.04.2020 г.

„МБАЛ - Айтос“ ЕООД: Благодарим Ви,  
добри хора с големи сърца! Останете си у дома  

за Великден, призовава 
Общинският кризисен щаб

Щабът заседава

12 април - празни сергии на пазара

Ден по-късно - айтозлии пазарят за празниците

 Училищното настоятелство и педагогиче-
ските специалисти от СУ „Никола Йонков Ва-
пцаров” - град Айтос, изказваме своята благо-
дарност към всички, които към момента при-
еха благородната ни инициатива. Не сме сами 
в това начинание! 

В каузата ни за набиране на дарения за 
МБАЛ - град Айтос за борба с COVID-19, се 
включиха сем. Росица и Иван Биделеви, Си-
яйна Иванова, Светла Кърмаджиева, Цветка 
Костадинова, Димитрина Звезданова, Стели-
ана Панайотова, Емил Иванов, Християна Же-
лязова, Константин Георгиев, Маргарита Гоче-
ва, Бисер Демирев.

С нас са: Търговска верига „Кокала”, „Нова 
Трейд” - град Съединение Християн Иванов 
(вода „Бачково“), Мариела Костадинова – олим-
пийска шампионка, най-младият почетен граж-
данин на град Айтос, председателят на Общест-
вения съвет към СУ „Никола Йонков Вапцаров” 
- град Айтос, госпожа Златина Митева!

Благодарим Ви! 
Нека бъдем по- добри! 
Продължаваме.... 
Заедно ще се справим! 
Ирина Вътева – директор 
Росица Долапчиева – председател  на УН 

към СУ „Никола Вапцаров” - град Айтос

Вапцаровци: нашата мисия намира 
все повече поддръжници...



550 хранителни пакета с по 16 
хранителни продукти във все-
ки, на обща стойност 8000 лв. 
- олио, брашно, захар, ориз, 
сол, боб, леща, оцет, веро, кар-
тофи, пилешки бутчета, кисело 
мляко, безалкохолна напитка и 
др., подготви инициативен ко-
митет в кв. „Странджа”. Пари-
те бяха изпратени от стотици-
те работещи в чужбина жители 
на квартала.

Според Силвия, една от дами-
те, пакетирали храните, стой-
ността на всеки пакет е 17 лв. 
Младата жена заяви още, че ор-
ганизаторите добре знаят кои 
семейства в квартала са соци-
ално слаби и всяко от тях ще по-
лучи хранителната помощ.

Доброволци с автомобили, в 

продължение на няколко часа 
раздаваха пакетите по домо-
вете по списък. Един от учас-
тниците в инициативата - Сла-
ви Иванов, пък поиска да бъде 
огласена благодарност, напи-
сана лично от него, за да раз-
берат повече хора за добро-
то дело.

„Искаме да поздравим на-
шите сънародници в Германия, 
Кипър и Англия. Голям жест на-
правиха. Изпратиха 8000 лв. за 
храна от първа необходимост 
за социално слаби - роми, бъл-
гари и турци. Не делим хората. 
540 торби, пълни с хранителни 
продукти ще получат всички, 

които имат нужда. Ето и 
някои имена от тези ис-

крени и решителни момчета - 
Димо Иванов, Тако Джамба-
зов, Слави Кънев, Арсен Хад-
жиев и много други наши младе-
жи. Безкрайни благодарности 
на тези добри момчета. Бог да 
пази семействата им. Също ис-
каме да благодарим на органи-
заторите от Айтос за перфект-

но свършената работа от тях - 
Борис Заимов, Ангел Бояджи-
ев, Илия Кънчев, Али Салиев и 
много други”.

Стана ясно още, че организа-
торите и доброволците са от-
казали да получат пакети, тъй 
като дарителите били катего-
рични - храната е само за со-
циално слаби.

НП
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Квартал „Странджа” с уникален 

пример за солидарност

В Страстната седмица всичко, ко-
ето се прави в един православен 
християнски храм, се прави и в на-
шия храм. Имаме необходимите де-
зинфектанти, прави се нужната де-
зинфекция, енориашите са с лични 
предпазни средства и спазват дис-
танция, за което аз съм им много 
благодарен през тези дни. 

Така започна разговорът ни с отец 
Ромил за предстоящия голям хрис-
тиянски празник Възкресение Хри-
стово и за вярата в тези тежки дни 
на пандемия.

„Аз дълбоко вярвам в Бог и в тво-
рението му - в човека. Съзнавам, че 
хората са създадени по Божие по-
добие и образ и го вярвам. И това 
е свободната воля и разумът, кой-
то е заложен у хората. Господ Бог 
не се противи на едно-единствено 
нещо - на избора на човека, тъй като 
е със свободна воля. И всеки един 
християнин, православен, и всеки 
един гражданин на републиката ни, 
има възможността да изрази своя-
та воля. По тази причина, и аз няма 
как да се противопоставя. Мерките, 
които са предложени от Кризисния 
щаб и правителството са мерки за 
всички. Наред с това, че съм правос-
лавен християнин, съм и гражданин 
на републиката, и съм задължен да 
ги спазвам. Или както е написано в 
Светото писание: „Кесаревото кеса-
рю, Божието – Богу“.

Не мога да отмина факта, че бъл-
гарският премиер, правителството 
на републиката и Кризисният щаб 
не ограничиха богослуженията в 
храма. За което аз мога да изразя 
личната си благодарност, че право-

славният християнин не е лишен от 
венеца на вярата, която изповядва 
- Светата Евхаристия или Светото 
причастие. Както за един болен чо-
век в нужда са определени медика-
менти и те са животоспасяващи за 
него, така за всеки един правосла-
вен християнин, Светото тайнство е 
неговият живот. И не бих си предста-
вил как можеш да лишиш един пра-
вославен християнин от кислорода 
му, образно казано. 

Много съм благодарен за това, 
което енориашите правят по отно-
шение на ближния си. Защото все-

ки един от нас съзнава, че 
това, което би могло да го 
засегне, може да го пре-
даде и на другите, и носи 
своята отговорност. И по-
стъпва отговорно по отно-
шение на пандемията. Но 
по-важното е хората да не 

живеят в страх. Страхът не е добър 
съветник. Ако имат страх, то страхът 
им трябва да бъде страх от Бога. Ако 
имат страх от света, то този страх 
е пагубен. Той е страх на суетата, 
страх на празнотата. И понеже Гос-
под Бог е милостив и великодушен 
- ако беше допуснал страхът на хо-
рата да надделее в света, то тогава 
80 процента от човечеството щеше 
да е мъртво.

В същото време виждам, че се 
справяме със ситуацията и наисти-
на трябва да имаме голямата гри-

жа, както за физическото си здра-
ве, така и голямата грижа за духов-
ното си здраве. Защото едното без 
другото не може. Сам Господ Бог 
слезе на земята в човешко естест-
во, в плът, за да почувства и изпита 
всичко това, което чувства и изпитва 
и човекът. Ние сме в Седмицата на 
страданията, в Страстната седмица. 
В тази Седмица, в която Господ Бог 
се бореше със Своите страдания и 
страданията на целия човешки род. 
Така ние, всички православни хрис-
тияни, в тази Седмица, наред както 
изпитваме страданията Божии, които 
е изпитвал Сам Господ Исус Христос, 
така и ние страдаме с Него, и в стра-
данията си се каем за собствените 
си грешки, за собствените си страс-
ти, и искаме изкупление на грехов-
ността си, за да можем да се добли-
жим до живия Бог, до Господа Неше-

го Исуса Христа, който ни обеща не 
невечен живот на земята. Не ни обе-
ща безсмъртие, а вечен живот в Цар-
ството небесно. И всеки един от нас, 
в това време трябва да си даде сери-
озна сметка -  защото християнство-
то учи да живеем така, като че утре 
ще се представим на Бога. И дали 
можем, ако утре настъпи краят на 
земния ни път, ние да се представим 
достойно?! Най-малко в сегашното 
време ние трябва да роптаем срещу 
властта и срещу зададените норми. 
Защото всяка власт е от Бога. И ние 
знаем, че нищо не се случва, ако не 
е по Божие допущение.

Нека си приемем страданията, 
които изпитваме в тези тежки дни. 
Нека ги изстрадаме и си спомним за 
Господа, Оня, който изповядваме, 
Оня, който беше оплюван, беше би-
чуван и накрая беше разпнат за гре-
ховете на целия човешки род. Нека 
си спомним каква жертва направи 
нашият Господ Бог за нашето изку-
пление. Ние знаем, че нашият Гос-
под Бог няма да ни остави. Във вся-
ко лошо, трябва да потърсим и до-
брото, така както ни учи нашият Бог, 
който е любов. Ако трябва да поло-
жим душата си за ближния, нека сега 
го направим. Нека изстрадаме всич-
ки заедно, това, което трябва да из-
страдаме. И да бъдем в помощ на за-
обикалящите ни. Нека бъдем един 
друг в подкрепа. Нека изразим всич-
ката си любов в тези дни и в пред-
стоящия светъл празник. За да мо-
жем наистина, достойно всички да 
се поздравим с поздрава: „Христос 
воскресе!“ и да си отговори: „Воис-
тина воскресе“!

Отец Ромил: Ако трябва да положим  
душата си за ближния, нека сега го направим!
В Седмицата на страстите - за вярата, за пандемията и за Възкресението

• Раздадоха 550 
хранителни пакета на 
социално слаби 

• С дарения от чужбина, 
дарителската кампания 
организираха Борис 
Заимов, Ангел Бояджиев, 
Илия Кънчев,  
Али Салиев и др.

Те подготвиха пакетите за социално слабите

Марияна Зърбова - здравен 
медиатор: Този младеж е с 
инвалидност 95% - не мога да 
ви опиша колко се зарадва на 
торбичката с храна

Те цяла нощ пакетираха огромното количество про-
дукти, за да дарят пакетите на семейства с ниски до-
ходи



Интервю на  
Елена ВЕЛКОВА,  
REGNEWS.NET 
Снимка: Архив 
„Черноморски фар“

- Спазвате ли социал-
ната дистанция, г-н За-
рев?

- До голяма степен - да. 
Спазвам правилата, нало-
жени ни от ситуацията. Ми-
сля, че всички трябва да го 
правим, за да си помогнем 
взаимно. Изправени сме 
пред голямо изпитание за 
човечеството и няма как 
да го преодолеем, ако не 
сме заедно. Всички трябва 
да бъдем единни пред тази 
ужасяваща случайност, ко-
ято може да затрие човеш-
кия род.

- Вие казвате „случай-
ност”. Това означава ли, 
че не вярвате на стоти-
ците конспиративни те-
ории, които ни убежда-
ват, че сме жертва на не-

чий заговор?
- Знаете ли, вярвам, че 

до известна степен разу-
мът е като рак в природа-
та. Развива се агресивно и 
е склонен да унищожи све-
та, който го е създал. Смя-
там, че това, което ни се 
случва с този вирус е пре-
дупреждение за човечест-
вото. Предупреждение, че 
егоизмът, който ни е зав-
ладял, ще доведе до голе-
ми беди. Може би дори до 
самоунищожение.

- В последната си книга 
„Чудовището” развивате 
тезата, че Антихристът 
вече е дошъл и това не е 
някаква личност, а това 
е Интернет. Какво ми-
слите за Мрежата днес, 
когато тя е единствено 
средство за общуване на 
много хора в изолация и 
в същото време провод-
ник на всякакви безумни 
внушения?

- Всъщност зависи от хо-
рата, които го ползват. За 
по-духовните хора това е 
начин да бъдат свързани 
по време на изолация. Чо-
векът е социално животно 
и ние имаме нужда един 
от друг. В този случай Ин-
тернет е приятел. От дру-
га страна, Интернет слу-
жи за увеличаване на па-
никата, за разпростране-
нието на невероятни исто-
рии, които буквално влудя-
ват хората.

Вие ме питахте дали вяр-

вам на конспиративни те-
ории. Може би наистина 
е странно, че всички тези 
епидемии тръгват от Китай 
– страна, която прави бум 
в развитието си. Бил съм 
там в началото на 90-те и 
бях изумен какво са по-
стигнали, мога да си пред-
ставя колко са напред сега. 
Едната теория е, че Запа-
дът иска да спре това раз-
витие. Другата теория е, 
че китайците сами създа-
ват тези епидемии, за да 
смъкнат стойността на ком-
паниите, които западните 
държави са направили на 
тяхна територия и така да 
ги изкупят евтино. Теории 
има колкото искаш. Може 
би има някаква истина в 
тях, може би не.

Мен тази епидемия ме 
кара да си мисля, че ви-
ната за кризата е в преко-
мерния човешки егоизъм и 
да подозирам, че сбърка-
хме в две основни полити-
ки, провеждани в послед-

ните години.
- Къде сбъркахме?
- Мислехме си, че с де-

мокрацията светът ще ста-
не по-добър и по-подреден. 
Само че се оказва, че не е 
точно така. Дори донякъ-
де става по-непредсказу-
ем и по-хаотичен отколко-
то беше. Виждам два голе-
ми проблема. Първо, край-
ният либерализъм, който 
доведе до това, че 70% от 
богатствата на света са в 
ръцете на неколкостотин 
души. Това неминуемо ще 
доведе до конфликти. Може 
би дори до решаването им 
с оръжие.

Вторият проблем е възпи-
танието на така наречения 
Глобален човек. Той трябва 
да е около и под средното 
интелектуално ниво, да не е 
много мислещ, да се спра-
вя задоволително със за-
нятието си без да блести. 
И най-важното е да кон-
сумира, да консумира, да 
консумира.

Пазарната икономика, 
чието сияние преувелича-
ваме може би, може да е 
устойчива, ако човечест-
вото всяка година произ-
вежда 5% повече от пре-
дходната. Но на човек са 
му необходими 3-4, нека 
са 5 чифта обувки годиш-
но, а има хора с по хиля-
ди. Само че енергийните 
ресурси не са безкрайни, 
напротив, вече са недос-
татъчни. И това е предпос-

тавка за конфликти.
- Като говорим за Гло-

балния човек, не раз-
венча ли вирусът мита 
за света като Глобално 
село?

- Това, което ни показа 
тази епидемия, е, че чове-
чеството е ужасно обвър-
зано. Преди малко повече 
от стотина години една вой-
на в Африка щяхме да я на-
учим след месеци, а може и 
след години. Сега научава-
ме всичко на момента. Све-
тът е малък, хората пътуват 
навсякъде и в крайна смет-
ка затова вирусът се разра-
зи мигновено. И също зара-
ди това цялото човечество 
трябва да се изправи сре-
щу него единно, за да го 
победи.

Тази обвързаност на хо-
рата по света е както по-
лезна, така и вредна. По-
лезна, защото помага за 
развитието на хората. Само 
че и вредна, защото също 
толкова ни ограничава. Ето 
например ние в Европа не 
можахме да покажем тази 
солидарност, която се очак-
ваше от обединени в съюз 
страни. Италианците имат 
пълното право да изказват 
своето недоволство, че ня-
маше европейско единство 
пред този враг.

- Мислите ли, че можем 
да преминем през тази 
криза и да възстановим 
своя предишен живот, 
или тя ще доведе до го-

леми промени?
- Изправени сме пред го-

лямо изпитание. И много 
ми се иска то да досегне 
човешката духовност и да 
промени хората. Надявам 
се, че глупавата страст, до-
шла от Америка, към успеха 
ще бъде преосмислена. Или 
поне ще преосмислим виж-
дането за успеха и щастие-
то като печелене на пари. 
Не че парите не са важни, 
не, напротив, важни са. Но 
истинското щастие е дру-
го – да си здрав, да бъдеш 
обичан, още по-важно е да 
можеш да обичаш и да има 
кого да обичаш. Парите са 
необходими и важни, но 
не те трябва да са голяма-
та ни мечта и голямото ни 
страдание.

- Кризата освен здрав-
на е и икономическа, как 
се отразява на Вас, тво-
рците?

- Как другояче, освен па-
губно. Книжарниците са за-
творени, търговията онлайн 
е слаба. Хората са притес-
нени и не купуват в момен-
та, а по-лошото е, че губят 
навика за купуване на кни-
ги. Издателствата губят и 
са пред катастрофа. Кри-
зата нанася големи пора-
жения на българската ду-
ховност и в частност на пи-
сателите.

- Преди година изле-
зе последната Ви засега 
книга „Чудовището”. До-
волен ли сте от нейното 

представяне?
- Няма как да не съм до-

волен при сегашните усло-
вия. „Чудовището” вече има 
три тиража. Продадени са 
над 5000 книги, което на 
този етап е много добро по-
стижение. Вярно, че преди 
демокрацията съм имал ти-
ражи от десетки хиляди, но 
говорим за различни вре-
мена. За сегашното време 
„Чудовището” се предста-
ви много добре.

- А пишете ли нещо 
във времето на самои-
золация?

- Всъщност не, но работя 
върху книга, която ме въл-
нува много отдавна. От го-
дини се каня да пиша за 
исихазма. Смятам го за 
много важно не само ре-
лигиозно, но и философ-
ско учение със общочовеш-
ка значимост. Искам обаче 
да го съчетая с една дата 
– 1437, когато е последни-
ят опит за уния между ка-
толици и православни и за 
единство на Христовата 
църква. Тогава, притисна-
ти от ислямската инвазия, 
византийският император 
и константинополският па-
триарх правят отчаян опит 
да обединят църквите, за да 
се организира голям кръс-
тоносен поход в защита на 
Цариград. Донякъде уния-
та има успех – организи-
ран е походът на Ян Хуни-
ади и Владислав Ягело, по-
късно наречен Варненчик. 

Противоречията обаче ос-
тават, походът е разгромен, 
а християните продължават 
да се делят.

Засега обаче всичко това 
е само в проект. Затрупал 
съм се с книги по темата и 
чета, а кога ще започна и 
да пиша, не знам.

- Работите върху тема 
от много тежък период 
за българите и Европа. 
Приемате ли твърдени-
ето, че животът е цикли-
чен и неудачите се реду-
ват с успехи?

- Аз съм оптимист. Вина-
ги очаквам, че ще дойде 
нещо по-добро. Всъщност 
мисля, че човек заслужа-
ва както доброто, така и 
изпитанията. Те трябва да 
го накарат да преосмисли 
нещата, да промени нещо 
в себе си. Надявам се, че 
и за българите ще дойдат 
по-добри времена. Знаете 
ли, не съм го казвал досе-
га, но всяка сутрин се моля 
на свети Иван Рилски – бъл-
гарския застъпник. Моля се 
да ни помогне да се запа-
зим и да се спасим от тази 
жестока участ да изчезнем, 
с която ни грози този ви-
рус, тази нова чума. Днес 
един продавач в квартала 
ме изпрати с пожеланието 
„И нека имунитетът бъде с 
теб!”. Бих пожелал това на 
всички, нека човечеството 
намери сили да оцелее, но 
и да преосмисли живота си 
занапред.
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Събеседник
За единствения съвременен български писател, 

който спокойно може да бъде поставен до най-
големите световни романисти, времето за „со-
циално дистанциране” не се оказва много про-
дуктивно що се отнася до писане на романи. Но 
пък е подходящ момент за осмисляне на това, 
което ни се случва, за анализ на духовните из-
мерения на кризата, които са също толкова зна-
чими като здравните и икономическите й аспе-
кти. Пред RegNews коментар за голямото изпи-
тание, през което преминава човечеството и за 
възможностите, които то открива, прави Влади-
мир Зарев.

Писателят, който най-много се доближава до 
понятието класик в съвременната българска ли-
тература, може да се нарече добър приятел на 
Горна Оряховица. Преди почти година Владимир 
Зарев гостува в града по покана на председате-
ля на местното дружество на СБЖ Димитър Ни-
колов – по онова време председател на Комиси-
ята по култура в ОбС, а сега председател на Об-
щинския съвет. Заради тези специални отноше-
ния, създадени от издателя на RegNews и вест-
ник „Седмицата”, Владимир Зарев споделя сво-
ите размисли, които го отвеждат до глобалните 
проблеми на човечеството и до собствените му 
творчески търсения.

Писателят 
Владимир Зарев: 

Вирусът е предупреждение 
колко сме уязвими и възможност 
да преосмислим егоизма си



Дона МИТЕВА

Мерките около корона-
вируса са многопосочни и 
всеобхватни. Една част от 
населението ги спазват 
стриктно, други не са съ-
гласни с тях, а трети, прос-
то не желаят да приемат 
факта, че обстановката е 
необичайна.

При извънредното поло-
жение бяха направени 
КПП-та около най-големи-
те градски квартали с пре-
обладаващо ромско насе-
ление. По този начин мест-
ната власт организира 
част от мерките. „В нача-
лото хората в тях се при-
тесняваха, че ще последва 
някаква сериозна репре-
сия, която да доведе до 
липса на хранителни про-
дукти например. Посте-
пенно нещата се успокои-
ха. Като цяло, ромите по-
скоро проявяват разбира-
не към ситуацията, защото 
знаят, че в кварталите се 
върнаха много хора, които 
само допреди месец са 
били в Италия, Испания, 
Франция..., т.е. има кон-
центрация на население, 
което следва да спазва 
двуседмична карантина”, 
обясни Алексей Пампо-
ров, който е социолог, до-
цент в Института за из-
следване на обществата и 
знанието при БАН, посве-
тил голяма част от време-
то си за проучване исто-
рията и всекидневната 
култура на ромите. Той е 
допуснат и добре приет в 
ромските общности.

По отношение на това, 
до каква степен ромите 
проумяват сериозността 

на положението, доц. Пам-
поров е категоричен: „По-
вечето роми, с които имах 
възможност да разгова-
рям, са по-скоро притес-
нени, именно заради за-
върналите се мигранти и 
напълно осъзнават сери-
озността на положение-
то”. Що се касае за бито-
вите условия, по думите 
му може да се каже, че 
има добра и лоша новина. 

„Добрата новина е, че в 
общия случай мигрантите 
са лица с по-висок иконо-
мически статус в махалите 
и често пъти имат големи и 
добре уредени къщи и 
апартаменти. Тоест – при 
отговорно поведение не 
биха били заплаха за общ-
ността. Лошата новина е, 
че във всеки от големите 
градски квартали има зо-
ни с население, живеещо 

в крайна бедност – без 
всякакви санитарни усло-
вия. В този случай, не мо-
жем да очакваме, че мо-
жем да затворим 10 души 
в 20 квадратни метра за 
месец или по-дълъг пери-
од и да ги задължим да не 
излизат. За тях самите не 
е здравословно да стоят в 
такова пространство по 
принцип, а камо ли в епи-
демиологична ситуация. 
Затова, вместо да пуска 
дронове, държавата тряб-
ваше да предприеме из-
вънредни мерки. Да се за-
карат от големите полеви 

палатки, например. Да се 
вкарат водоноски и дезин-
фектанти”, категоричен е 
доцентът.

Наблюдавайки какво се 
случва в останалите евро-
пейски държави при стро-
гите мерки и реакцията на 
хората с ниски финансови 
възможности, доц. Пампо-
ров е категоричен: „Аз 
смятам, че бунтовете в Си-

цилия, които вероятно про-
вокират подобен въпрос, 
бяха изкуствено предизви-
кана инициатива от мест-
ната мафия, която не е до-
волна, че социалните мер-
ки и държавното финанси-
ране бяха пренасочени 
към Ломбардия и Венето. 
А въпросът за бунтовете е 
много любопитен. Знаете 
ли, в ромските квартали 
повечето хора са свикна-

ли да живеят в ситуация на 
системен недоимък. Има 
домакинства, които си ля-
гат без да вечерят по прин-
цип, просто защото няма 
какво да сложат на масата 
си... ако изобщо има маса. 
Големият страх на прави-
телството не трябва да са 
ромските квартали, а сред-
ната градска класа. Кога-
то свършат спестяванията 
на хората от големите гра-
дове и панелните компле-
кси – а това вероятно ще 
се случи до два-три месе-
ца, тогава ще започнат ис-
тинските бунтове на глад-
ните, убеден е преподава-
телят. 

Здравните медиатори са 
социални работници, про-
филирани да работят имен-
но в такава сложна ситуа-
ция на първа линия. Те 
имат опит с епидемиоло-
гични рискове и заразни 
болести и непрекъснато се 
борят с морбили, хепатит, 
ХИВ, туберколоза. Сега 
просто е добавено ново 
предизвикателство към 
дългия списък, така че в 
общия случай приемат за-
дачата отговорно и под-
хождат професионално. „В 
повечето квартали се видя 
и колко добре е, че има ак-
тивни граждански органи-
зации, които също се вклю-
чиха в информационните 
кампании и превенцията 
на COVID-19. В Бургаско 
например, „Верният на-
стойник“ направи храни-
телна банка, за да подпо-
могне възрастни хора и 
многодетни семейства. 
Стотици хора са вече под-
помогнати”, обобщи Пам-
поров.
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ОбществО
Доц. Алексей Пампоров:

Големият страх на правителството не трябва  
да са ромските квартали, а средната градска класа 

Работата на терен на медиаторите в карнобатския ромски квартал

Дона МИТЕВА

На втория етаж на 
сградата, където се по-
мещава РУП-то в квар-
тал „Победа” да се обо-
соби поне един лекарски 
кабинет предлага соб-
ственикът на фирма „Ра-
ботническо дело” Йоско 
Алипиев. Мотивът му е, 
че по този начин ще се 
сведе до минимум дви-
жението на жителите на 
квартала към бургаските 
болници по време на ка-
рантината. „За броени 
дни се наемам да опра-
вим стаите, молбата ми е 
администрацията на гра-
да да съдейства за оси-
гуряване на дежурства 
от лекари там. Да се пре-
глеждат всички, които 
имат нужда. Така по-мал-
ко обитатели на този рис-
ков квартал ще хукват 
към болниците, и то цели 
семейства”, казва Али-
пиев.

По негови думи, в квар-
тала няма достатъчно те-
чаща вода, за да се по-

виши хигиената на хора-
та там. Той признава и 
това, че са изведени 
чешми, от които всички, 
които се нуждаят да мо-
гат да си наливат вода от 

там, но смята, че в мо-
мент на пандемия това 
не е достатъчно.

Голяма част от личния 
състав на фирмата са 
влезли в ролята на до-

броволци и медиатори. 
Всички раздават маски в 
квартала и обясняват 
колко е опасен корона-
вирусът и как трябва да 
се пазят хората.

„В този тежък и за ико-
номиката момент и ние 
се справяме трудно. Ре-
шението, което взехме 
заедно, бе да останат 
всички на работа с пона-
малени заплати. Другият 
вариант бе да съкратя 
половината, но така ня-
маше да е добре. Всички 
избраха варианта да се 
работи ако трябва през 
ден, но да има работа”, 
разказва Йоско за фир-
мената политика на оце-
ляване.

В навечерието на свет-
лите Великденски праз-
ници от „Работническо 
дело” ще се спази тради-
цията да даряват и ще 
бъдат раздадени 75 паке-
та. В тях ще има по 2 ко-
зунака и картон яйца. 
Семействата са посоче-
ни от работниците като 
крайно нуждаещи се.

Искат лекарски кабинет в Победа
Козунаци и яйца за най-бедните раздават от „Работническо дело”

Йоско Алипиев

СЪОБЩЕнИЕ
МРРБ съобщава, че във връзка с изискванията на 

НУРИОВОС и Наредбата за ОС е изготвена информа-
ция по Приложение №2 за инвестиционно предложе-
ние: „Укрепване на свлачище – северен бряг на гр. Ца-
рево в обхват на имоти № 48619.501.71, 48619.501.240, 
48619.501.399 и 48619.501.403, както и част от прилежа-
щата акватория на Черно море по КК на гр. Царево, об-
щина Царево“. Информацията е на разположение на 
интересуващите се всеки работен ден от 17.04.2020 г. до 
04.05.2020 г. от 11:30 до 12:00 в офиса на МУЛТИ ЕКО 
КОНСУЛТ гр. Бургас, ул. "Ген. Скобелев" №6.

ОБЯВА
Анелия Л.Железова обявява инвестиционно намере-

ние за промяна предназначението на обект- магазин с 
идентификационен номер  07079.650.341.1.23 в жилище.

ОБЯВА
На основание ЗООС, уведомявам за изготвено Зада-

ние за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I кв. 15 по плана 
на с. Равда, община Несебър (ПИ 61056.502.3 по кадас-
тралната карта на с. Равда).

Възложител: Кънчо Лазаров Яръмов

Следете новините 
в развитие и на мобилната 
версия, достъпна за всички 
смарт устройства

www.faragency.bg



Тонка ГЕОРГИЕВА – 
експерт в Държавен 
архив – Бургас  

През 2018 година извест-
ната народна певица Янка 
Танева дари лични докумен-
ти и снимки в отдел „Държа-
вен архив” - Бургас. Сред 
дарението са ордени, меда-
ли и плакети от завоювани 
от нея призови места, както 
и аудио и видео записи с 
нейно участие, снимки с из-
вестни имена от народната 
музика като Верка Сидеро-
ва, Надка Караджова, Еле-
на Юрукова и други. 

Янка Делчева Иванова е 
родена на 18 септември 1927 
година в с. Даутлии, Бурга-
ско (днес град Каблешково). 
Корените на майка й Минка 
Тодорова и баща й Милчо 
Тотев са от Чирпанския 
край. От името на съпруга й 

Таню, идва и името, с което 
тя е известна - Янка Тане-
ва.

Янка израства в музикал-
на среда. Баща й винаги во-
дел хората, брат му Генчо 
свирил на кавал, баба й  пе-
ела народни песни от Тра-
кийския край, а майка й и 
сестра й пригласяли. Янка 
пее в училищния хор, изявя-
ва се като солистка на фес-
тивали, чествания и др. 

В младежките си години 
участва активно в читалищ-
ната самодейност, с ръково-
дител Димитър Коджаива-
нов, където има много успе-
хи. През 1941 година завърш-
ва прогимназия в Каблешко-
во, но поради финансови 
причини, не продължава об-
разованието си. Учи плета-
чество при най-голямата 
майсторка на занаята в Каб-
лешково. Работи при нея 4 

години и се дипломира като 
калфа. По това време се за-
познава с Таню Пенчев, с 
когото сключва брак през 
1947 година. С него имат дъ-
щеря и син, но през 1966 го-
дина остава вдовица.

През 1949 година, след 
гостуването на съветски на-
роден хор „Пятницки” в Со-
фия, в музикалните среди се 
заражда идеята да се обра-
зува такъв ансамбъл и у нас. 
Задачата е възложена на 
Филип Кутев и през 1951 го-
дина той тръгва по градове-
те да търси таланти.

Отдел „Изкуство и култу-
ра” – Бургас кани Янка Та-
нева да се яви на конкурс, 
където тя впечатлява жури-
то. Филип Кутев държи лич-
но да я чуе и на 23 май 1951 
година, в София, Янка Тане-
ва успява да го впечатли с 

низините в гласа си. Тя е 
най-ниският контраалт на 
България.

От 10 юни 1951 година е 
назначена на работа в ново-
сформирания Държавен ан-
самбъл за народни песни и 
танци (ДАНПТ). Първият 
концерт ансамбълът изнася 
в Бухово, а през 1952 година 
е първият й концерт в чуж-
бина – в Чехия. 

През 1953 година в Буку-
рещ, Румъния, Янка Танева 
печели златен медал като 
индивидуален изпълнител, а 
през 1955 година – сребърен 
във Варшава, Полша. Освен 
като солистка участва и в 
много камерни състави, 
триа, квартети. През 1957 го-
дина прави първите си запи-
си в Радио „София“. Пенси-
онира се през 1982 година, 
като на ансамбъла посвеща-

ва повече от 30 години твор-
чество и любов. За своята 
дейност е наградена с ор-
ден „Кирил и Методий” ІІІ 
степен през 1955 година и І 
степен през 1967 година.

Има издадени 3 плочи с 
нейно участие - „Филип Ку-
тев”, „Янка Танева, Надка 
Караджова, Стояна Лалова 
и Павлина Горчева” и „Янка 
Танева и Тракийската трой-
ка”.  Участва в музикалния 
албум „Космическите гласо-
ве от България – Изборът” и 
„Le Mystere Des Voix Bulgares 
– A Bird is Singing”. По повод 
70-годишния си юбилей, 
през 1997 година, издава ал-
бума „Песни от Тракия”.

След пенсионирането си 
участва в три формации: 
„Големите български гласо-
ве”, с диригент Здравко Ми-
хайлов, „Ангелски гласове”, 
с мениджър Таня Андреева 

и „Космически гласове”, с 
диригент Ваня Монева. 

По инициатива на Пенсио-
нерски клуб „Единство” – 
Каблешково за 90-годишния 
й юбилей, на 6 май 2018 го-
дина, е удостоена със зва-
нието „Почетен гражданин 
на Поморие”. 

 Янка Танева има завидна 
творческа дейност – цели 58 
години тя радва ценителите 
на народната песен.

Земния си път народната 
певица завършва на 28 март 
2019 година в София. 

Приканваме всички има-
щи ценни документи и носе-
щи отговорност за истори-
ческата и културна памет на 
Бургаския регион, да дарят 
тези документи, спомени и 
снимки в отдел „Държавен 
архив” – Бургас, с цел за-
пазването им за бъдещите 
поколения.
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Народната певица Янка Танева 
приживе дари личния си фонд в 
отдел „Държавен архив” – Бургас

Снимка на 
Янка Танева с 
Янка Рупкина 
и Елена Ка-
менова, след 
смъртта на 
Ева Георгие-
ва - народна 
певица в със-
тава на трио 
" Б ъ л г а р к а " . 
Б.м. 2004 г.

Снимка на Янка Танева в зорнишки костюм.  
Б.м. Б.д.

Снимка на Янка Танева от участие в Национален 
събор на българското народно творчество в Коприв-
щица с народната певица Надка Караджова и акорде-
онистът Иван Кирев. Тракийски носии. 1971 г.

Снимка на вокално трио Верка Сидерова, Янка 
Танева и Елена Юрукова ["Лале ли си"] в добру-
джански носии. [1955]

Започна фотоконкурс „С книгите 
„Дом” и „Нощ” на читалище „Изгрев”

„Черноморски фар“

В рамките на осмото из-
дание на „Заедно четем ед-
на книга” по повод 23 ап-
рил - Световен ден на кни-
гата и авторското право, 
Народно читалище „Изгрев 
1909” и ИК „Хермес” обявя-
ват фотоконкурс за люби-
телите на книгите, четенето 
и фотографията.

Конкурсът е за всички, 
които искат да споделят 
прекрасни моменти с кни-
гите „Дом” и „Нощ” от вкъ-
щи. Избраният автор тази 
година е Камелия Кучер с 

романите „Дом" и „Нощ".
В националния конкурс 

може да се участва само с 
авторски фотографии, отго-
варящи на зададената те-
ма. Снимките трябва да бъ-
дат изпълнени в дигитален 
формат JPEG или JPG. Голе-
мината на изображението 
да бъде не по-малко от 2000 
пиксела. Към всяка снимка, 
участваща в конкурса, тряб-
ва да има следната инфор-
мация: име и фамилия на 
автора, телефон за контакт. 
Снимките се очакват по 
електронен път на адрес: 
biblioteka_izgrev@abv.bg

Организаторите на кон-
курса си запазват правото 
да публикуват снимките, 
които отговарят на тези из-
исквания и не нарушават 
етичните норми, в албум на 
Фейсбук страницата: Чита-
лище Изгрев Бургас.

Снимки  могат да бъдат 
изпращани до 22 април 
2020 година включително.

Победителите в конкурса 
ще бъдат обявени на 23 ап-
рил 2020 година. Ще бъдат 
класирани по 2 фотогра-
фии в категории „Дом” и 
„Нощ”.

Авторите на две снимки - 

избрани от автора Каме-
лия Кучер, ще получат кни-
гите „Дом” и „Нощ” с авто-
граф. Други двама фото-
графи, чиито снимки са съ-
брали най-голям брой ха-
ресвания, ще получат вау-
чери за книги от книжарни-
ца „Хермес”. И  пак двама 
автори на фотографии, от-
личени от организатора, 
ще станат част от  годиш-
ния календар на Народно 
читалище „Изгрев1909” за 
2021 година. 

Наградените ще бъдат 
уведомени по електронна 
поща и по телефон.



„Черноморски фар“

Община Несебър старти-
ра ДАРИТЕЛСКА КАМ-
ПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ 
НА СРЕДСТВА в помощ с 
борбата с COVID-19. Же-
лаещите да направят даре-
ние, могат да преведат 
средства на следната бан-
кова сметка: УниКредит 
Булбанк, IBAN: BG55 
UNCR 7630 8400 0004 00, 
вид плащане 445100, ос-
нование: дарение за бор-
ба с COVID-19.

Приемат се и дарения 
под формата на лекарства, 
хранителни продукти, лич-
ни предпазни средства 
(маски, ръкавици, шлемо-
ве, предпазни костюми и 
др.), дезинфектанти. Съ-
браните средства ще бъдат 
използвани за закупуване 
на стоки и лекарства от 
първа необходимост за хо-
ра в ситуация на невъз-
можност да посрещнат 
нуждите си поради загуба 
на работа, самотни хора в 
безизходно положение или 
за закупуване на лични 
предпазни средства.

Събраните суми и мате-
риални дарения ще бъдат 
разпределяни от временна 
комисия, в чийто състав са 
включени представители 
на Оперативния щаб и Об-
щински съвет - Несебър. 
Начинът на разходване на 
дарените средства и стоки 
ще бъде публично оповес-
тен.

Първи в инициативата се 
включиха училищата в об-
щина Несебър, като пре-

доставените от тях сред-
ства са от Фонда за соци-
ално-битово и културно об-
служване и се даряват по 
решение на общите събра-
ния на колективите на съ-
ответните образователни 
институции. По този начин 
всички работещи в учили-
щата - преподаватели и 
служители, станаха съпри-
частни към обединените 
усилия на местната общ-
ност за недопускане раз-
пространението на зараза-
та. Събраната сума е в раз-
мер на 7532 лева. Община 
Несебър благодари на 
всички директори, учители 
и служители в училищата 
за благородния жест, чрез 
който изразяват своята от-
говорна гражданска пози-
ция и активно се включват 
в борбата на цялото ни об-
щество с COVID-19.

С дарителски жест се 
включи и Синдикалната ор-
ганизация на КНСБ при 
Община Несебър, която за-
купи 20 броя защитни об-
лекла за многократна упо-
треба и 200 броя защитни 
шлемове. Те са предоста-
вени на Оперативния щаб 
и ще бъдат разпределени 
между доброволците и слу-
жителите на социалния 
патронаж за тяхната безо-
пасност при доставка на 
топла храна, лекарства и 
стоки на крайно нуждае-
щите се. Защитни шлемове 
ще бъдат раздадени и на 
полицейските служители-
те, Общинското звено за 
самоохрана и Спешна ме-
дицинска помощ. 

Георги РУСИНОВ

Допълнения към Наредба-
та за обществения ред пре-
дизвикаха небивал интерес 
сред общинските съветни-
ци. Въпреки че докладната 
записка е доста обстойна и 
засяга редица дейности и 
забрани, местните политици 
дебатираха най-много една 
от точките по предложения-
та. Тя касае забраната за 
секс и уриниране на публич-
ни места.

Мнозина се запитаха да-
ли и досега не е било забра-
нено. Шефът на Правния от-
дел на Община Бургас Зла-
тина Георгиева присъства 
на заседанията на постоян-
ните комисии, където до-
кладната бе разгледана и 
даде отговори на въпросите 
им.

Оказа се, разбира се, че и 
досега сексът и уриниране-
то на публични места са би-
ли забранени. По-интерес-
ното е, че една част от напи-
саните актове на такива на-
рушители са били атакувани 
в съда.

„Няма върнати актове, но 
в мотивите на съда винаги 
се посочва, че е хубаво тези 

нарушения да са уредени в 
местна наредба. Когато под-
готвяхме промените взехме 
това предвид, както и иска-
нето на колегите от Общест-
вен ред. Те редовно се 
сблъскват с такива случаи, 
а сред най-фрапиращите 
има и доста уриниращи вър-
ху сградата на общината“, 
обясни тя.

Манол Тодоров от ДБГ по-
пита кой ще следи спазва-
нето на Наредбата в тази й 
част. Георгиева му отгово-
ри, че и досега от УКОРС са 
извършвали контрола. Гло-
бите са в размер на до 100 
лева. Георгиева добави, че 
има и деликатни моменти. 
Общински полицаи са хва-
щали уриниращи на публич-
ни места, които обаче се оп-
равдавали, че имали физио-
логични проблеми.

Йордан Георгиев от БСП 
пък предложи в текста „по-
лов акт“ да се смени с нещо 
друго.

„От доста време, докато 
си разхождам кучето в пар-
ка виждам случаи, където 
момче с момче се натискат, 
както и момичета. За някои 
този текст представлява по-
лов акт, но за други не“, по-

сочи той.
Колегата му от БСП Живко 

Господинов в друга комисия 
заяви, че е по-добре в те-
кста вместо секс и уринира-
не, да бъде записано проти-
вообществени прояви.

В края на дебатите в една 
от комисиите Георгиева от-
беляза, че е хубаво, че се е 
обърнало внимание на точ-
но тази част от текстовете 
по време на епидемия и е 
допринесло малко хумор в 
цялата ситуация. Председа-
телят на Правната комисия 
Иво Баев пък бе категори-
чен, че някои от текстовете 
ще се прецизират на засе-
данието на комисията.

Друга точка от промените 
в Наредбата, която предиз-
вика интерес в комисиите е 
регламентирането на рабо-
тата на питейните заведе-
ния и по-точно в работното 
им време и посещението на 
лица под 18 години в тях.

Новото тук е, че досега 
търговците е трябвало да 
подават документи само за 
удължено работно време. 
Сега обаче всички ще тряб-
ва да регистрират часовете, 
в които работят. Промените 
са във връзка със Закона за 
шума. Досега таксата за 
удълженото работно време 
е била 50 лева, тъй като оба-
че сега всички ще се регис-

трират, предложението е тя 
да е 20 лева.

За посещението на лица 
под 18 години се предлага 
да е забранено от 20:00 часа 
до 7:00 часа през зимата и 
от 22:00 часа до 7:00 часа 
през лятото. Живко Табаков 
обаче сметна, че е редно та-
зи точка да се промени, за-
щото така написана излиза-
ло, че заведение може да 
отнесе предупреждение и 
да му бъде намалено работ-
ното време, ако след тези 
часове има лица под 18 го-
дини вътре, било то и с пъл-
нолетен придружител. Зато-
ва той предложи да се про-
мени така точката. Също та-

ка забраните за посещение 
в сексшопове трябва да се 
изведе в отделна точка, тъй 
като тази ще претърпи про-
мени. За тях също важи за-
браната за посещение на 
лица под 18 години.

От администрацията пое-
ха ангажимент да проверят 
дали някои от предложения-
та на съветниците не влизат 
в конфликт с националния 
закон.

Общинският съветник и 
ресторантьор Пеньо Мечков 
каза, че при него, когато е 
имало проверки досега ви-
наги се е проверявало дали 
непълнолетните са с при-
дружители над 18 години.

Друга промяна в Наредба-
та е забрана за няколко ка-
тегории МПС-та, с която ве-
че не могат да престояват 
повече от четири часа в жи-
лищните комплекси. Имало 
много сигнали и оплаквания 
от граждани, че предимно 
бусове завземат паркомес-
тата пред блоковете.

В здравната комисия д-р 
Антонио Душепеев предло-
жи в текстовете, касаещи 
пешеходците да се добави 
нов такъв, който да гласи, че 
се забранява използването 
на устройства, отвличащи 
вниманието им при преси-
чането на пешеходни пътеки 
от всички типове.

Забраняват секса и уринирането 
на публични места в Бургас

„Черноморски фар“

Няма установени хора 
с коронавирус на тери-
торията на община При-
морско, стана ясно от 
последното заседание 
на Общинския кризисен 
щаб.

Лицата под карантина 
са 33, като органите на 
реда извършват провер-
ки два пъти на ден дали 
се спазват наложените 
карантинни мерки, про-
цесът на раздаване на 
пенсиите протича успеш-
но благодарение на съз-
дадената координирана 
организация, написа 
кметът Димитър Герма-
нов.

По негова покана при-
съства и отец Гавраил,за 
да бъдат обсъдени как да 
бъдат приложени проти-
воепидемичните мерки 
по време на предстоящи-
те светли християнски 

празници. 
Отецът заяви, че ще 

обмисли възможността 
службата във вечерта на 
Възкресение Христово 
да бъде излъчвана он-
лайн, за да могат повече 
граждани да бъдат част 
от нея от своите домове. 
„Очакваме официалното 
разрешение на отеца, 
докато ние от общината 
имаме готовност да оси-
гурим всичко необходи-
мо за осъществяването 
на онлайн предаването“, 
каза кметът Германов.

Ако някой, който реши 
да отиде до храма, все 
пак трябва да спазва 
правилата. Да е на дис-
танция и с маска и ръка-
вици, да не се целуват 
иконите, да не се струп-
ват около свещеника. 
Той ще отговаря за реда 
и допускането в храма. 
Извън него за реда ще 
следи полицията.

Община Несебър обявява 
дарителска кампания

СтРа НИ ца 14 16-23 аПРИЛ 2020

ОбщинИ
Нахалници се облекчавали 
на сградата на Общината

Първите постъпления дойдоха от училищата и 
синдикалната организация към Община Несебър

„Черноморски фар“

Членовете на Ротари 
клуб - Бургас дариха 1000 
броя предпазни маски 
на община Царево.  
те са дарение за жители-
те на населените места: 
Бродилово, Кости, Вели-
ка, Фазаново, Резово, 
Синеморец, Изгрев, Вар-
вара, Кондолово, Бълга-
ри и Лозенец.

Маските са за много-
кратна употреба, след 
което се сменят, перат 
се и се гладят. Ръковод-
ството на Община Царе-
во и кметските наме-
стници изказват дълбока 
признателност към чле-
новете на Ротари клуб - 
Бургас за щедростта и 
благородната кауза в та-
зи тежка за всички ни 
обстановка. 

Излъчват онлайн и Великденската служба в Приморско

Д-р Димитър Германов

Ротарианци дариха 1000 маски  
на Община Царево



„Черноморски фар”

Спортисти от бургаски 
клубове ще дарят кръв 
за УМБАЛ днес. Дарител-
ската кампания, в която 
ще се включат атлети от 
бургаски спортни клубо-
ве ще се проведе от 08:00 
до 13:30 в спортна зала 
„Бойчо Брънзов". 

Акцията по кръводаря-
ване е в отговор на при-
зива на  ръководството 

на най-голямата болница 
в областта за набавяне  
на кръв и кръвни проду-
кти от доброволци. 

Инициативата е на ад-
министрацията и Посто-
янната комисия по спорт 
към Общински съвет- 
Бургас. Заради епидеми-
ята от Covid-19  броят на 
кръводарителите рязко е 
намалял, което налага 
доставки от други об-
ластни центрове.

„Черноморски фар”

Центърът на „Нефтохи-
мик 2010” (Бургас) Стоян 
Самунев сложи край на ка-
риерата си след 25 години 
на терена. Опитният състе-
зател съобщи новината с 
емоционална публикация 
във Фейсбук.

 Волейболистът бе част 
от шампионския тим при 
спечелването на петте му 
титли в Суперлигата, както 
и четирите Купи и три Су-
перкупи на България. Пе-
чели златото три пъти и с 
ЦСКА.

 Ето какво гласи постът 
в социалната мрежа: 

„Хубаво е когато човек 
мечтае. И още по-хубаво е 

мечтите да се сбъдват. Ед-
на от моите бе да завърша 
състезателната си карие-
ра с шампионски трофей. 
Сбъдна се, но не по начи-
на, по който си представях, 
липсва ми емоцията, която 
не може да бъде описана. 
Със смесени чувства се 
разделям с дългия квадрат. 
Всичко започна през да-
лечната 1995 година в един 
хубав слънчев пролетен 
ден и завърши в един ху-
бав слънчев пролетен ден 
през 2020 година. За тези 
25 години изграждах един 
състезател, който вървеше 
в правилната посока, стиг-
на и своя зенит. Волейбо-
лът ми даде много… Това 
не беше просто спорт. Во-

лейболът е живот! Живееш 
го, живееш с него или прос-
то няма смисъл да опитваш 
от сладостите и горчивини-
те му! Благодаря на всич-
ки, с които съм работил 
през този четвърт век. Ис-
торията ми започна и пре-
минавайки през „Хебър” 
(Пазарджик),  „Левски”, 
„Локомотив” (Пловдив), 
„Марек Юнион-Ивкони” 
(Дупница) (2002-2003), „Лу-
койл-Нефтохимик” (2003-
2008), ЦСКА (2008-2012) и 
завърши в „Нефтохимик 
2010” (2012-2020), за който 
изиграх 12 сезона! За мен 
беше чест! Благодаря ви! 
Какво следва ли?! Не 
знам", загадъчно завърш-
ва постът на Самунев. 

Чф

Президентът на БФС Михаил Каса-
бов изрази своя оптимизъм, че след 
края на извънредното положение не-
щата ще се нормализират и вярва, че 
сезон 2019/2020 ще се доиграе. 

„Оптимист съм, че с много дисципли-
на от хората ще успеем да се преборим 
с този коронавирус и вярвам, че има 
шанс след края на извънредното поло-
жение нещата във футбола ни да запо-

чнат да се нормализират. Знаете, че 
трябва отборите да се подготвят пре-
ди първенството да се поднови. Ще 
подчертая, че все пак всичко зависи от 
Националния оперативен щаб. И те ще 
решат кога можем да подновим отно-
во футбола ни. Щабът и правителство-
то полагат големи усилия да преодо-
леем коронавируса“, коментира Каса-
бов.

Президентът на БФС е оптимист 
за завършека на сезона

Играч на „нефтохИмИк” сложИ 
край на карИерата сИ

Cтра ни ца 15 16-23 аПриЛ 2020

ВОЛЕЙБОЛ

„Черноморски фар”

Управителният съвет 
на Българската федера-
ция по баскетбол (БФБ) 

ще се събере днес, за да 
обсъди може би финал-
но решение за съдбата 
на сезона в Национална 

баскетболна лига.
В понеделник  изтече 

срокът, който БФБ да-
де на клубовете да зая-

вят ясно и категорично 
желание или нежелание 
да участват в евентуал-
но доиграване на сезо-
на. Няколко клуба пуб-
лично заявиха своите 
идеи, но повече от по-
ловината не са изпра-
тили никакво станови-
ще.

Събранието ще е вир-
туално, и въпреки че до 
миналия петък нямаше 
яснота по темата, ще се 
обсъждат и другите дър-
жавни първенства в 
България.

Днес решават съдбата на 
баскетболното първенство при мъжете

Известни спортисти 
даряват кръв в 
УМБАЛ - Бургас

Стоян Самунев обяви своето 
решение във Фейсбук
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„Черноморски фар“

„Няма напразен труд, 
няма напразна солидар-
ност“, написа в социал-
ната мрежа кметът на 
Бургас Димитър Николов, 
който в тези напрегнати и 
пълни с изпитания дни за 
Бургас и България, непре-
къснато дава оптимистич-
ни примери. Този път до-
брата дума дойде от Ев-
ропейския съюз.

В ексклузивно интер-
вю за Българското наци-
онално радио председа-
телят на Европейската 
комисия Урсула фон дер 
Лайен дава за пример до-
броволческата дейност 
на един български стар-
тъп и Бургаската опера, 
започнали да шият мас-
ки, които след това даря-

ват: „Има и други вълну-
ващи примери за мобили-
зация в България - чух за 
стартъп за бебешки дре-
хи и спални чували, кой-
то е бил сред първите, 
започнали да произвеж-
дат маски.

Също и че служители в 
Бургаската опера използ-
ват собствен материал, 
за да шият маски, кои-
то после даряват”, казва 
председателят на Евро-
пейската комисия.

С присъщия си афи-
нитет към доброто и из-
острената чувствител-
ност в напрегнатия ден, 
Николов добавя: „Ами то-
ва е. Бургас си е Бургас! 
Прекрасните гардероби-
ерки на Бургаската опе-
ра и Александър Теке-
лиев”.

Урсула фон дер Лайен 
хвали Бургаската опера

„Не се сърди, 
човече” играе 
Тодор Йосифов

Георги РУСИНОВ

Преди най-големия християн-
ски празник - Великден, снегът 
отново дойде в област Бургас. 
Вчера преваля в 
три от общините - 
Айтос, Руен и Мал-
ко Търново.

В община Айтос 
на снимка от хи-
жа “Тополица" се 
вижда как в райо-
на има приятна бя-
ла снежна покрив-
ка. Видеоклип пък 
показа, че снего-
валежът се усилва-
ше в община Мал-
ко Търново.

И в община Руен, 
където традицион-

но падат първите снегове, по-
ради високата надморска висо-
чина натрупа сняг. Кметът Ис-
маил Осман сподели снимки 
във Фейсбук профила си.

Кметицата на Ръжица запретна 
ръкави, чисти из селото всеки ден

Снегът дойде отново в областтаПРеди 
ВеЛиКдеН:
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