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COVID-19

588 души в областта са хванати 
пияни и надрусани зад волана

Следващият брой 
на вестник 

„Черноморски 
фар“ ще излезе 

на 30 април
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Загубихме една от културните си 
емблеми - Пейо Пантелеев

Близо 900 души 
са започнали 

работа в региона

Добрите 
новини
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баща инвалид 
и болния му 
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цяла България

Поморийски 
бизнесмен 
предостави 

на Общината 
предпазни 
шлемове

Делян 
Пеевски дари 

защитни 
облекла за 
217 994 лв.
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4 Кратък сезон, 
ако ли не - провал 

и през 2021-ва 
4 До средата на 
май трябва да се 
знае – отварят ли 

хотелите
Дона МИТЕВА

„Нито лев не е стигнал още до 
нас, хората в туризма, а мярка-
та 60/40 е неприложима, защо-
то няма как да се докаже спа-
дът от 20%.“ Това твърди хоте-
лиерът Георги Илиев, собстве-

ник на „Съни травел” ЕООД. 
Той работи над петдесет го-
дини в туризма, като време-
то му е отдадено на Южното 
Черноморие. Виждал и пре-
живявал е какво ли не. Но 
това, което се случва в мо-
мента с бранша, а и с иконо-

миката като цяло, и за него е 
непознато. 

И с банковите кредити – нови 
или за разсрочване, не е по-
розово положението. От една 
страна, заради това, че бюро-
крацията и бумащината е мно-
го голяма, а от друга, че се из-

исква чисто кредитно досие. 
Знайно е, че в туристическия 
бранш това е твърде трудно 
да се постигне. Особено след 
фалита на голямата компания 
„Томас Кук” – удар, който сил-
но засегна бранша в края на 
миналия летен сезон.
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Ина ПЕТРОВА 

Все още е слаб интере-
сът към отпускане на едно-
кратна помощ за родители 
в неплатен отпуск в Бурга-
ско. Кампанията обаче е 
едва в началото си. Доку-
менти се приемат от 14 ап-
рил в социалните служби. 

Подпомагането е в раз-
мер на 375 лева и е пред-
назначено за семейства с 
деца до 12 години. Те тряб-
ва да са излезли в непла-
тен отпуск поне от 20 ра-
ботни дни.  

„Първите документи са 
подадени от градовете 
Бургас и Поморие. Освен 
на място, те могат да се 
подават и онлайн, като не 
се изисква електронен 
подпис. Кандидатстването 
може се стане чрез елек-
тронния портал за достъп 
до електронни админи-
стративни услуги, както и 
чрез системата за сигурно 
електронно връчване. До-
кументи могат да се пода-
ват и на служебните елек-
тронни пощи по места“, 
информира началникът на 
Регионална дирекция „Со-
циално подпомагане" в 
Бургас Снежана Атанасо-
ва.

Помощта идва като отго-
вор на държавата към рас-
тящия брой семейства с 
деца, затрудняващи се да 
задоволят своите здравни, 

битови и други жизнено-
важни потребности. Те са 
все повече след удължава-
нето на извънредното по-
ложение и трудностите на 
бизнесите у нас. 

Според Атанасова про-
цедурата не е сложна и не 
изисква много документи. 
„Допуска се те бъдат ска-
нирани и изпратени елек-
тронно. Ако родителите  се 
свържат с работодателя, 
той също може да изпрати 
документите от тяхно име", 
поясни Атанасова.  

За да ползват помощта, 
единият или двамата роди-
тели трябва да са изчер-
пали платения си отпуск. 
Има и подоходен критерий 
- месечният доход на член 
от семейството да не е по-
вече от 610 лева. Също та-
ка родителите не трябва 
да имат други доходи от 
наеми, услуги или допъл-
нителни трудови доходи. 
Не трябва да са получава-
ли еднократна помощ от 
Агенцията за социално 
подпомагане, нито пък да 
са включени в схемата 
60/40.  Двамата родители 
или самотният родител 
трябва да са били осигуря-
вани през последните 6 
месеца. Сред изисквания-
та е също, преди 13 март 
2020 година децата от се-
мействата да са посеща-
вали детска градина или 
училище.

Ина ПЕТРОВА 

На фона на вълната от 
нови безработни, близо 
900 души са започнали ра-
бота в Бургаска област от 
обявяване на извънредно-
то положение до сега. Об-
що свободните позиции в 
областта са над 1800. Да-
нните оповестиха от Регио-
налната агенция по зае-
тостта. По-голямата част 
от хората са ангажирани в 

сферата на туризма, търго-
вията, селското стопан-
ство. 

Сред доскорошните без-
работни са и наети на суб-
сидирани работни места. 
„Имаме обявена процеду-
ра, по която се осигуряват 
средства на работодатели 
за наемане на безработни. 
Наемането е за различен 
период от време – от 9, 12 
до 24 месеца“, заяви ди-
ректорът на Регионалната 

агенция по заетостта в Бур-
гас Пенка Кирилова.

В момента на пазара на 
труда се търсят хора за хо-
телиерството, ресторан-
тьорството, туризма, пре-
работващата промишле-
ност, селско стопанство и 
търговия. Големи търгов-
ски вериги в момента наби-
рат персонал и част от до-
скорошните безработни са 
намерили препитания там. 
В същото време продължа-

ват да растат, макар и по-
малко от началото на ме-
сеца, новите безработни. 
Общо в областта с регис-
трация в Бюрата по труда в 
региона са над 14 000 души.  
Успяват ли да се пресекат 
интересите на търсещите и 
предлагащи работа: „По-
скоро желанията на хората 
са да бъдат регистрирани. 
Освен регистрация, наша-
та основна задача е да ги 
насочим към подходящо 
работно място. На всички 
се стараем да го предло-
жим, съобразно тяхната 
професионална квалифи-
кация. И хората започват 
работа, като това е добре“, 
казва Кирилова. 

Значително увеличаване 
на интереса към мярката 
60/40 се отчита още в Бур-
гас. Подадените заявления 
към предходната седмица 
са над 240 за получаване 
на компенсации на общо 
над  4100 служители. Пър-
воначално обявеният срок 
21 април отпадна, така цел-
та е повече работодатели 
да се възползват от мярка-
та. Одобрените работода-
тели се подават към НОИ, 
от където се изплаща по-
мощта. Първите фирми ве-
че получиха помощта.

Чф2 24-30 АПРИЛ 2020

Н
ов

ин
и

Дона МИТЕВА

„Нито лев не е стигнал 
още до нас, хората в тури-
зма, а мярката 60/40 е не-
приложима, защото няма 
как да се докаже спадът от 
20%.“ Това твърди хотели-
ерът Георги Илиев, собстве-
ник на „Съни травел” ЕО-
ОД. Той работи над петде-
сет години в туризма, като 
времето му е отдадено на 
Южното Черноморие. Виж-
дал и преживявал е какво 
ли не. Но това, което се 
случва в момента с бранша, 
а и с икономиката като ця-
ло, и за него е непознато. 

И с банковите кредити – 
нови или за разсрочване, 
не е по-розово положение-
то. От една страна, заради 
това, че бюрокрацията и бу-
мащината е много голяма, а 
от друга, че се изисква чис-
то кредитно досие. Знайно 
е, че в туристическия бранш 
това е твърде трудно да се 
постигне. Особено след фа-
лита на голямата компания 
„Томас Кук” – удар, който 
силно засегна бранша в 
края на миналия летен се-
зон.

„Трябва да не забравяме, 

че ние сме свързани с кон-
трагенти от други държави 
и това, че да кажем на 13 
май карантината у нас ще 
падне, но това не означава, 
че веднага ще се възобнови 
туризмът. Нещата са много 
комплицирани – свързани 
са с въздушния транспорт, 
с туроператори от други 
страни, с условията, които 
те ще поставят. Положение-
то е много сложно”, катего-
ричен е Илиев. Той дава 
пример с това, че не се 
знае какви ще са исканията 
на туристите по отношение 
на олинклузив обслужване-
то. Сигурен е обаче, че ин-
дивидуалните туристи, кои-
то са планирали пътувания-
та си още миналата година, 
трудно ще успеят да ги осъ-
ществят, защото са свърза-
ни с предварително плани-
рани отпуски. В момента не 
са възобновени записвани-
ята.

„Поне юли, август и сеп-
тември трябва да направим 
някакъв сезон. Това не се 
ли случи, изтърваме и след-
ващия сезон – 2021 година. 
Ще има много фалити. Вече 
се заговори, че цените на 
хотелите падат”, чертае не-

Късен летен сезон, ако 

Слаб интерес към 
подпомагане на родители  

в неплатен отпуск

Георги РУСИНОВ

Кметът на община Бур-
гас Димитър Николов е 
входирал докладна запис-
ка, с която Общината зая-
вява желание като канди-
дат за присъждане на Ев-
ропейски етикет за инова-
ции и добро управление 
на местно ниво (Етикета) 
2020. Крайният срок за 
участие е до 20 май тази 
година.

Инициативата е част от 
Стратегията за иновации и 
добро управление на мест-
но ниво на Съвета на Ев-
ропа. Етикетът предста-
влява морална награда, 

символ на престиж и сти-
мул за общините да подо-
бряват своето управление 
в услуга на гражданското 
общество.

При одобрение на кан-
дидатурата Съветът на Ев-
ропа ще присъди сертифи-
кат за цялостното качест-
во на управлението на об-
щина Бургас и с него ще 
удостовери, че отговаря 
на определените изисква-
ния за качество на пре-
доставяните администра-
тивни услуги и спазва 12-
те принципа за добро де-
мократично управление.

Те са: честно провежда-

не на изборите, предста-
вителност и гражданско 
участие; отзивчивост; ефи-
касност и ефективност; от-
критост и прозрачност; 
върховенство на закона; 
етично поведение; компе-
тентност и капацитет; ино-
вации и отвореност за 
промени; устойчивост и 
дългосрочна ориентация; 
стабилно финансово упра-
вление; човешки права, 
културно разнообразие и 
социално единство; отчет-
ност.

Съгласно насоките за 
кандидатстване Община 
Бургас трябва да подготви 

формуляр със самооценка 
за добро демократично 
управление, придружен с 
доказателствени материа-
ли. Също така трябва да 
бъде изготвен еталон с го-
реизброените принципи 
за добро демократично 
управление.

От Общински съвет – 
Бургас, който ще заседава 
в началото на другата сед-
мица се иска да даде съ-
гласие на Общината за 
кандидатстване, както и 
да декларира, че Община-
та е приела и прилага в 
дейността си принципите 
за добро управление.

Община Бургас кандидатства 
за европейска награда

“Топлофикация Бургас” ЕАД уведомява своите абонати, че във 
връзка с настъпване на края на отоплителния сезон и благоприят
ната дългосрочна прогноза, ще пристъпи към изключване на ото
плението от 27.04.2020 год. (понеделник).

Абонатите, желаещи отоплението им да продължи да функцио
нира, трябва да представят протокол с решение от Общото събра
ние на живущите във входовете, отоплявани от съответната або
натна станция, на районните топлоенергетици.

Отоплението на обектите със социално предназначение (болни
ци, детски заведения, училища, общежития, поликлиники и др.) ще 
продължи да функционира, ако писмено заявят това.

До средата на май трябва да 
се знае – отварят ли хотелите

Близо 900 души са започнали 
работа в областта
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лицеприятна картина хоте-
лиерът. Той е убеден, че 
следващите седмици са ре-
шаващи. „Около Гергьовден 
или най-късно до 10-15 май 
трябва да има яснота какво 
правим с летния сезон. И 
евентуално да се даде въз-
можност на колегите да от-
ворят – частично или напъл-
но, кой както прецени”, 
обяснява хотелиерът.

Що се касае за идеята на 
колегите му от Слънчев бряг 
да се предложат ваучери за 
лекарите от първа линия, 
които държавата да плати, 
Илиев смята, че е трудно 
реализуема. Но пък от дру-

га страна, казва, че не е ло-
шо хотелиерите да напра-
вят някакъв жест към бълга-
рите.

Желязко Атанасов, кой-
то е собственик на ТА 
„Сантра” и работи заедно с 
други свои колеги по про-
екта „Черноморска кухня”, 
обясни, че следи внимател-
но какво става в туристи-
ческия бранш на съседна 
Турция. Южната ни съсед-
ка се слави с креативност 
и добри условия в посре-
щането на чуждестранни 
гости. По информация от 
турски източници се очак-
ва в края на май вътрешни-

ят туризъм там да бъде 
стартиран, при спазване 
на мерките, наложени за-
ради коронавируса и ако 
„обществото се държи дис-
циплинирано”. Изявление-
то е на министъра на култу-
рата и туризма Мехмет Ер-
сой. Той също е обявил на-
чалото на проект за меж-
дународно призната серти-
фикация на туристически 

обекти без коронавирус.
Над 25 мерки за подкре-

па са насочени към турис-
тическия бранш. Част от тях 
вече са в ход. Други ще бъ-
дат задействани след кри-
зата, съобщават от ресор-
ното министерство в отго-
вор на исканата оставка на 
министър Николина Ангел-
кова. Пространно се дава 
обяснение за всичко онова, 

което се прави за бранша.
Въпреки социалната изо-

лация, не секва диалогът на 
министър Ангелкова с хоте-
лиери, ресторантьори, ту-
роператори и предприема-
чи и се търси баланс, за да 
се спаси отрасъла. 

От министерството при-
помнят, че има редица крат-
косрочни мерки, една от ко-
ито е удължаване с един 
месец след отмяна на из-
вънредното положение и на 
сроковете, свързани с пра-
ва или задължения на лица-
та и фирмите от бранша. А 
по време на извънредното 
положение са преустанове-

ни проверките на място за 
заявената категория и сер-
тификация.

Подготвят се Декларация 
за пътуване на собствен 
риск и Препоръки към мес-
тата за настаняване за за-
почване на дейност след 
отмяна на карантината. 

Обмисля се средносроч-
на мярка – ваучери за къ-
сен летен сезон с фокус 
стимулиране на вътрешния 
туризъм и създаване на Га-
ранционен фонд. Има изра-
ботен и механизъм за упра-
вление на морските плажо-
ве в условия на извънредно 
положение.

ли не - провал и на лято 2021

Автоинструктори искат 
да преподават онлайн

У нас предприятията, които работят в сектора 
„Туризъм”, надхвърлят 27 хиляди и дават работа 
на над 200 хиляди души и семействата им. 170 ту-
ристически сдружения защитават интересите на 
хората от бранша.

Георги РУСИНОВ

Автоинструктори от цяла-
та страна искат да препода-
ват на курсистите теоретич-
ното обучение онлайн. По 
примера на учителите спо-
ред тях и те ще могат да пра-
вят това. Това е само една 
част от исканията им, които 
са подписали в петиция и ко-
ято ще изпратят до минис-
терствата на здравеопазва-
нето, транспорта и образо-
ванието, както и до Изпъл-
нителна агенция „Автомо-
билна администрация“.

Затова автоинструкторите 
предлагат да бъдат дадени 
конкретни указания до учеб-
ните центрове и техните слу-
жители и да бъде въведена 
система от правила на про-
веждане на обучението, при 
спазване на най- строгите 
санитарно- хигиенни изис-
квания.

„Така например, теоретич-

ното обучение да се провеж-
да само онлайн, а практиче-
ското обучение само с обу-
чавания курсист и при носе-
не от инструктора и от кур-
систа на ръкавици, маска и 
очила. Извършване на де-
зинфекция на учебните МПС 
преди и след всеки учебен 
час. Редовна дезинфекция 
на офисните помещения. 
Предупреждения към клиен-
тите да идват само когато са 
напълно здрави и нямат ни-
какви симптоми, и незабав-
но преустановяване на обу-
чението на лица, които проя-
вяват симптоми на респира-
торно заболяване“, посоч-
ват в петицията те.

Освен това те предлагат и 
провеждането на вътрешни-
те изпити да се извършва 
самостоятелно за всеки 
кандидат, при спазване на 
изискването за носене на 
маска, ръкавици и очила, 
както и за пълна дезинфек-

ция на кабинета, в който се 
провежда изпита. Тези пра-
вила да бъдат приложени 
аналогично и за официални-
те изпити пред Изпълнител-
на агенция “Автомобилна 
администрация“ при спаз-
ване на максимално отсто-
яние между кандидатите в 
залата.

Като част от мерките във 
връзка с извънредното по-
ложение на тях им е забра-
нено да провеждат теоре-
тично и практическо обуче-
ние на кандидати за придо-
биване на правоспособност 
за управление на моторно 
превозно средство. Така те 
заявяват, че не работят и гу-
бят средства, докато други 
дейности като таксиметро-
вият превоз, градският 
транспорт и свързани с 
транспорта като цяло про-
дължават.

„Неясно по какви крите-
рии и защо дейността, която 

извършваме е приравнена 
на ресторантьорството и 
питейни заведения, кината 
и театрите, които бяха за-
творени изцяло, и където 
безспорно съществува по- 
голям риск от разпростра-
нение на зараза спрямо 
всички останали дейности. 
Въпреки че нашият бранш е 
изключително ощетен от 
създалата се ситуация и не 
е предвидено да получи ни-
какви компенсации, откри-
то заявяваме: ако продъл-
жим да бездействаме ще 
бъдем принудени да потър-
сим финансова подкрепа от 
държавните органи и кре-
дитните институции, което 
още повече ще задълбочи 
икономическата криза в 
страната”, казват автоин-
структорите.

В Бургас се проведе про-
тест, който започна от сгра-
дата на ДАИ-Бургас и пре-
мина по централните улици.

Вътрешните изпити да се провеждат самостоятелно за всеки кандидат, предлагат в петиция те

„Черноморски фар“

Продължава и под-
крепата в битката сре-
щу коронавируса от 
страна на депутата от 
ДПС и издател на „Те-
леграф медиа“ Делян 
Пеевски. Той осигури 
защитни облекла на 
стойност 217 994 лв. Те 
са за медиците, боре-
щи се на първа линия 
срещу COVID-19, и са 
2652 на брой, съобщи-
ха от NOVA.

Екипи

Депутатът, който е сред 
най-големите дарители в 
битката срещу заразата, е 
осигурил и 450 PCR-теста за 
нуждите на МБАЛ „Св. Пет-
ка“ във Видин за установя-
ване на COVID-19. Депута-
тът Делян Пеевски направи 
дарение и на пловдивските 
болници. Дарението включ-
ва предпазни екипи от най-
висок клас за медиците на 
първа линия в борбата сре-
щу COVID-19. 50 от защит-
ните облекла бяха доставе-
ни на УМБАЛ „Свети Геор-
ги“ и още 115 на Областния 
кризисен щаб, който ще ги 
разпредели по останалите 
пловдивски болници, които 
вече приемат пациенти със 
съмнения за COVID-19. Да-
рението е от фирма на де-
путата Делян Пеевски. Това 
съобщиха изпълнителният 
директор на университет-
ската болница проф. Карен 
Джамбазов и областният 
управител и председател 
на щаба Дани Каназирева. 
Гащеризоните са водонеп-
роницаеми, направени от 
специална PTFE мембрана, 
наподобяваща човешката 
кожа. Те са леки, не пре-
дизвикват алергични реак-
ции, позволяват на кожата 
да диша и предотвратяват 
запарване. 

Жест

„За пореден път изказва-
ме благодарност на всички 
дарители - фирми и физиче-

ски лица, които помагат за 
това медиците на първа ли-
ния, пряко ангажирани с 
лечението и обслужването 
на пациенти с COVID-19, да 
бъдат обезпечени с нужни-
те защитни средства. Об-
ластният кризисен щаб раз-
пределя всички дарения, 
които получава, според 
нуждите на здравните заве-
дения в Пловдив и облас-
тта“, заявиха проф. Джам-
базов и областният управи-
тел. Пеевски направи ново 
дарение и за МБАЛ „Д-р 
Иван Селимински” – Сли-
вен. За нуждите на болни-
цата в града бяха доставе-
ни 300 броя маски № 95, 50 
защитни облекла, 50 броя 
очила и 50 предпазни шле-
мове. „Изключително поч-
тен е жестът на г-н Пеевски 
направен с отговорност 
към медиците на първа ли-
ния и към гражданите. Как-
то знаете, той дарява и на 
други болници в страната. 
Убеден съм, че ще има и 
други дарения за нашата 
болница, като се надявам 
занапред поводът за тях ве-
че да не е пандемия. Със 
сигурност доброто се виж-
да и оценява от нашите съ-
граждани”, коментира за-
местник-председателят на 
ДПС Янко Янков преди връ-
чване на дарението. „Да се 
предпазиш от болестта е 
по-добре, отколкото да се 
лекуваш, убеден е той. Сега 
е нужно да си помагаме, да 
действаме адекватно и да 
не се делим по никакъв при-
знак, защото сме един на-
род“, каза още Янко Янков. 

Делян Пеевски дари 
защитни облекла  

за 217 994 лв. 

280 болни са преминали 
химиотерапия в Бургас

Ина ПЕТРОВА 

„Няма трудности с лече-
нието и диагностиката на 
онкоболните в Бургаска 
област. Не се притеснява-
ме от заразяване, защото 
знаем, че се взимат пред-
пазни мерки“, заяви Цонка 
Тодорова от сдруже-
ние „Онкоболни и при-
ятели“ по повод на ин-
формацията за зара-
зени пациенти със 
злокачествени забо-
лявания от Бургас, 
след лечение в сто-
лични клиники. 

Само за последния 
месец през Отделени-
ето по лъчетерапия на 
Комплексния онколо-
гичен център в града 
са преминали 280 он-
коболни, които про-
веждат там своята хи-
миотерапия. Отделно 
в дневния стацио-
нар  са обслуже-
ни  320 пациенти. На 
пълни обороти работи 

хирургията, гинекологията, 
с възможности за рентген, 
ехограф, скенер и други 
допълнителни изследва-
ния.   

„При влизане в поликли-
никата първо болните пре-
минават преглед, с измер-
ване на температурата, де-

зинфекция и едва тогава 
биват допускани в полик-
линичната част, по отдел-
ните кабинети с направле-
нията от техните лични ле-
кари“, разказа Тодорова. 

Тя посочи, че профилак-
тичните прегледи са много 
важни и не търпят отлага-

не. Според нея въпреки 
извънредното положение, 
забавяне може да има са-
мо от страна на пациенти. 
Тодорова увери, че е на-
пълно безопасно да се хо-
ди на преглед. „Лекарите 
са с маски, спазва се два 
метра отстояние между 

пациентите. Не отла-
гайте прегледи - диаг-
ностицирането на рака 
е нещо сложно, но кол-
кото по-рано се диаг-
ностицира проблемът, 
толкова по-качествено 
е лечението“, катего-
рична е тя.

По отношение на за-
разяването на бурга-
ски онкоболни в сто-
лични болници тя уве-
ри, че няма място за 
притеснение: „В Бур-
гас има нисък процент 
на заразени с корона-
вирус, повечето случаи 
са внесени отвън. Ние 
се справяме с много 
по-страшен враг, така 
че страхът е излишен“. 
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Силвия ШаТЪрОВа 
Снимки: архив

Ден след Великден, 
на Светли понеделник, 
си отиде поетът Пейо 
Пантелеев, който бе про-
възгласен за Адмирал 
на бургаската поезия 
на последния концерт 
„Музиката продължа-
ва“. Тогава поетът полу-
чи и адмиралска шапка 
от композитора Стефан 
Диомов. Самият Пейо 
Пантелеев се бе превър-
нал отдавна в своеобра-
зен поетичен символ на 
града, винаги с неизмен-
ната моряшка фланелка, 
шапка и очила и една не-
вероятна топлина в очи-
те. На 3 май трябваше 
да навърши 75 години. 
Завеща ни красиви сло-
ва, превърнали се в лю-

бими на поколения бъл-
гарски песни.

Дълго време Пейо 
Пантелеев се бори с он-
кологично заболяване.

„Загубата на Пейо 
Пантелеев е голяма за 
душата и сърцето на 
Бургас. За всички нас, ко-
ито имахме невероятния 
шанс да се докоснем до 
Пейо. Човекът стих, чо-
векът с моряшката фла-
нелка, човекът с най-съ-
кровените думи, докос-
ващи сърцето. 

Пейо, знам, че си в си-
невата там горе. Ще ос-
танеш завинаги в сърца-
та ни. 

Сбогом, достойни по-
ете!“. Това сподели кме-
тът Димитър Николов по 
повод кончината на бур-
гаския поет.

Заради мерките от из-

вънредното положение 
и забраната за събира-
не на множество, покло-
нение пред тленните ос-
танки на поета нямаше. В 
последния си земен път 
той бе изпратен от най-
близките, а почитатели 
на стиховете му, хора, 
работили с него през го-
дините, оставиха све-
щи, послания и цветя на 
Часовника.

Поетът Пейо Пантелеев 
е роден на 3 май 1945 го-
дина в Бургас. Актьор, ре-
жисьор, художник, мим, 
поет, откривател на та-
ланти. Бивш баскетбо-
лист. Многобройни и мно-
голики са превъплъще-
нията му. Над 30 годи-
ни играе на сцената на 
Кукления театър в Бургас. 
През 1976 година създа-
ва първото в България 
студио „Пантомима“, за-
едно с Милчо Милчев и 
Вельо Горанов. Режисьор 
е на театрални състави. 
Пише детски пиеси и сти-
хове. Първата му поетич-
на книга, издадена пре-
ди повече от 15 години, 
носи странното загла-
вие „Малка, тъжна, неж-
на, грешна“. През 2015 го-
дина той подготвя за из-
даване сборна юбилей-
на книга със стихове, ко-
ято има работно загла-
вие „От любов изгарям“. 
Пейо Пантелеев сам на-
рича поетичните си твор-
би „стихотворни песни“. 
Дори без мелодия, кога-
то се четат, те звучат като 
песен - така естествено, 

както плисъка на вълни-
те от морето. Или като 
звъна на църковна кам-
бана. Популярните пес-
ни по негови текстове са 
„Рождество“, „Звезда“, 
„Здравей, как си, прия-
телю“, „Обич“, „Старият 
мост“, „Навяват преспите 

тъга“, „Шепа пепел“, „Две 
звезди“, „За теб, любов“ 
и други, изпълнявани с ус-
пех от Ваня Костова, Тони 
Димитрова, Фамилия 
„Тоника“, Боян Михайлов, 
Галя Ичеренска и други 
български популярни из-
пълнители.
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Бургас загуби една от културните 

Своеобразен поетичен символ на града и морето, той ни  
завеща хитове, превърнали се в любими на редица поколения

Искаше да е свободен и 
загадъчен като гларусите

Има още песни, които могат да се напишат по негови стихове

Георги Милтиядов - 
композитор и диригент:

Пейо Пантелеев получава наградата на „Черноморски 
фар“ за най-добър текст на песен на последния кон-
курс „Бургас и морето“ през 2019 година
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си емблеми - Пейо Пантелеев
Бургаски музиканти - 

певци и композитори, 
изразиха своята скръб 
в социалните мрежи. 
Повечето са публикува-
ли текстове от него, ко-
ито ще останат незабра-
вими в съкровищница-

та на българската музи-
ка, превърнали са се в 
евъргрийни.

„И в мен заваля, Пейчок! 
Ти оставаш в песните, в 
красивите думи, с които 
ги облече, направи пейза-
жа на душите и чувства-
та красив, искрен, ма-
кар и тъжен! По начин, 
който само ти можеше! 
Толкова беше бургазлия, 
че художникът, направил 
емблемата на „Бургас и 
морето”, сигурна съм, е 
рисувал тебе! Беше ак-
тьор, поет, художник, 
беше голям мъж с детска 
душа! И затова оставяш 
след себе си искреност 
и обич! Благодаря ти, че 
направи света по-кра-
сив! Винаги ще те оби-
чам! Светъл път на до-
брата ти душа!“, написа 
Тони Димитрова.

„С голяма мъка съоб-
щавам, че тази вечер си 
отиде моят скъп приятел 
и брат по душа – Пейо 
Пантелеев.

Знам, че винаги ще си с 

мен и ще ми казваш, как-
то всеки път:

„Пълен напред!  
Така дръж...”

Защото стар приятел 
до теб все още има,

за който ти си болка, 
надежда и любов.

И все ще доживеем  
до следващата зима
или до пролет бяла в 
някой друг живот...
Написахме толкова 

много песни заедно. 
Споделихме си толкова 
много неща. Плакахме, 
пяхме и се смяхме. 
Преживяхме много... 
Само ние си знаем! 
Думите не стигат – само 
аз си знам...

Благодаря, че ми пода-
де ръка и ми повярва!

Обичам те завинаги!
Твой верен гларус: 

Гого“, написа дириген-
тът Георги Милтиядов. 
Двамата бяха творчески 
тандем през последните 
години. Точно този тан-
дем получи наградата на 
„Черноморски фар“ на 
последното издание на 
„Бургас и морето“ за пе-
сента „Дано да си прос-
тиш“, изпълнена от Пени 
Ставрева.

За първи път екипът 
на вестника бе затруд-
нен в избора си за текст 
на песен, защото в кон-
курсната програма при-
състваха много добри 
текстове, както и песен 
по стих на Христо Фотев 
- „Тоя влак за Бургас 
е тъй бавен“, посветен 
на Недялко Йорданов. 
Песента бе изпълне-
на от Георги Дюлгеров, 
а музиката е на Руслан 
Карагьозов.

Вестникът отличи те-
кста на поета Пейо 
Пантелеев заради емо-
цията, заряда и висока-
та му художественост. 
Бургаският поет остана 
силно изненадан, кога-
то текстът му за песен-
та „Дано да си простиш“ 
бе отличен от ежеднев-
ника. „Бях сигурен, че 
наградата ще отиде за 
стихотворението на го-
лемия Христо Фотев, но 
пък си казах – Христо, 
ти си получил всички на-
гради, защо тази да не 
отиде при мен“, споде-
ли пред публиката Пейо 
Пантелеев.

„Познавах го от дете. 
Правеше ми куклено 
представление с един 
рошав парцал за бърса-
не на под, който имаше 
и очи за по-голяма дос-
товерност. А аз се чу-
дех... Защо го прави? 
Какво си мисли?... И мал-
ката Мина е решавала, че 
трябва да му обясни - как 
се разказват приказки... 
Спомените ми не стигат 
до там. За тези момен-
ти са ми разказвали. Как 
след тези представления 
съм започвала да му раз-
казвам приказки. Аз?! 

Години по-късно той 
разказа за мен най-ху-

бавата. Разказа ми за 
лятото... 

Светъл път,  Пейо 
Пантелеев! Оставаш.“, 
написа Мина Пенкова и 
пусна в мрежата песента 
„Пак е лято!“, която е по 
текст на Пейо Пантелеев 
и донесе на „Петте сезо-
на“ отново приз на бур-
гаския фестивал. 

„Отишъл си е авторът 
на едни от най-красивите 
думи, докосвали душата 
ми. Гигантска загуба за 
българската песен... 

Запознахме се в нача-

лото на 90-те, в заведе-
нието на съпругата му 
Виолета на „Дюни“, къ-
дето беше първият ни са-
мостоятелен професио-
нален ангажимент като 
група. Бяхме безимен-
ни, а Ваня Костова на 
шега ни представи с не-
говото: „Шепа пясък“... 
Знаеше, че бяхме влю-
бени в този „блус“, който 
Пламен Ставрев изпълня-
ваше магически:

Това е посланието на 
Мария Мутафчиева от 
„Мери бойс бенд“.

Голяма част от бурга-
ския културен елит просто 
реши да се сбогува като 
публикува негов стих. 

„Няма го..., няма го 
Пейо Пантелеев, оти-
де си една светла душа, 
един талант, една усмив-
ка, скъп приятел..., без 
сбогом...!

Той остави в сърце-
то ми много спомени от 
безкрайните ни срещи, 
прекрасни песни, писа-
ни специално за мен, раз-
говори за поезия, музи-
ка, за живота и разби-
ра се, за любовта...ТЯ - 
беше всичко за него, оно-
ва божествено нещо, ко-
ето ни кара да творим, да 
мечтаем и да живеем на 
тази земя!

Сбогом...! ПОКЛОН!, 
пише певицата Галя 
Ичеренска.

За теб, любов, умирах и възкръсвах всеки миг, 
И сякаш в сън - добър и лош, 
по пътя невъзможен аз вървях,
...един и същ, този дъжд вали, вали.” 

Пейо ПАНТЕЛЕЕВ

Години как ме няма, мила!
Години как препускам в бяг.
Не мога – нямам сили,
утре тръгвам към бургаския бряг!
Не гоня вече златни птици,
не гоня и не чувствам глад...
Единствен твоят глас ме води –
плач на гларус от бургаския бряг.
Бездомен този свят пребродих,
бездомен – чужд на всички бях.
Прости ми, ветровете гоних!
Утре тръгвам към бургаския бряг!
Да можех да те видя, мила!
Да можех да те зърна пак!
Тогава нека се превърна
в шепа пясък от бургаския бряг!

Пейо ПАНТЕЛЕЕВ 

Отиде си, не каза нищо...
обърна гръб и ме отмина...
Излишни са сълзи предишни...
в теб е нощ, а в мен е зима...
Отиде си, без сбогом...

Пейо ПАНТЕЛЕЕВ

От името на бургазлии кметът Димитър Николов му 
връчи престижния почетен знак на Общината - “Ключа 
от Кулата на Бургас"

Със Стефан Диомов по време на представянето на последната книга на поета

Големият концерт в началото на февруари по идея на Георги Милтиядов

Ваня Костова изпълнява песента „Рождество“

Той беше отдаден на Бургас, морето и чайките
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Данка ГЕОРГИЕВА – 
Дирекция „Регионален 
държавен архив” – 
Бургас

Повече от месец оби-
чайният ни ритъм на жи-
вот е нарушен заради 
извънредното положе-
ние, обявено във връзка 
с разпространението на 
COVID-19. За да се огра-
ничи и забави разпрос-
транението на коронави-
руса се издадоха поре-
дица от забрани и разпо-
реждания. За всички нас 
това е време на изпита-
ние, а документите в 
Държавен архив – Бур-
гас ни показват на какви 
изпитания са били под-
ложени нашите предци и 
как Община Бургас се е 
справяла със ситуацията 
– част от хронологията 
по документите. 

В първия бюджет на 
новоосвободен Бургас 
от 1879 година е заложе-
на сума за „поддръжка 
на градската болница с 
28 кревата”. 

На 4 декември 1880 го-
дина кметът Ясен Руса-
лиев разпорежда на д-р 
Нидер да изследва вне-
запната смърт на Георги 
Христов, родом от ос-
тров Крит, живеещ в Бур-
гас, с цел „за предпазва-
не на жителите от разни 
епидемически болести”. 

На 15 януари 1897 годи-
на, на редовна сесия 
Бургаският градски об-
щински съвет, в присъст-
вието на кмета Димитър 

Бракалов, се запознава 
с предложението на Бур-
гаския хигиенически съ-
вет за закупуване на пар-
на машина „за дезенфек-
тирание на къщите и дре-
хите във време на приле-
пчиви болести”. Съветът 
вписва покупката на ма-
шината в бюджета за 
следващата година. 

През юли 1905 година 
Общинският съвет раз-
глежда рапорта на бур-
гаския градски общин-
ски лекар, с който се съ-
общава, че „предвид го-
рещините и съществува-
нето на епидемии в окол-
ните села” е необходима 
допълнителна сума „за 
наемване работници и 
кола с надница, за да се 
подложи града на една 
коренна чистка”. Реше-
нието е категорично: 
„Одобрява и се съглася-
ва да се отпусне ... една 
сума от 200 лв. ... и се 
употреби за почистката 
на град Бургас”. 

Близка до сегашните 
разпореждания е Запо-

вед № 341 от 20 август 
1909 година на кмета на 
Бургас Атанас Славов 
„Като взех предвид, че в 
града има много случаи 
на заболявания от ин-
фекциозни болести, най-
вече от скарлатина, и че 
за да спре разпростра-
нението на тия болести 
трябва да се пази най-
строга карантина около 
домовете на заболелите, 
обаче през тоя сезон по-

лицейската стража е 
усилено занята, поради 
неможене да се постави 
стража навсякъде, гдето 
това е нужно, а като е 
тъй, ще трябва да се взе-
мат всички други въз-
можни мерки за ограни-
чение на болестта – било 
чрез изпращане заболе-
лите в болница или пък 
чрез средствата, които 
ще укаже за всеки отде-
лен случай градският ле-
кар ЗАПОВЯДВАМ: 1. За 

всеки случай на заболя-
ване от инфекциозна бо-
лест, домашните или 
близките на болния се 
задължават да съобща-
ват веднага в Общинско-
то управление, което ще 
разпореди безплатното 
преглеждане на болния 
от градския лекар, както 
и изпращането на същия 
болен в инфекциозното 
отделение на болницата, 
в случай че не може да 
се запази карантина със 
стражар или чрез други 
санитарни мерки. 2. Не-
изпълнителите на тая ми 
заповед ще бъдат най-
строго наказани, съглас-
но чл. чл. 171 и 172 от За-
кона за общественото 
здраве и чл. 72 от Закона 
за градските общини. 3. 
Да се даде най-широка 
гласност на настоящата 
заповед чрез залепване 
на видни места и обявя-
ването й чрез глашатай. 
Препис от заповедта да 
се изпрати на г-на Бурга-
ския окръжен управител 
за сведение и на град-
ския лекар – за знание и 
изпълнение.”. 

По-късно – на 13 ноем-
ври 1909 година Бурга-
ският общински хигиени-
чески съвет, с председа-
тел кмета Славов, затва-
ря за 15 дни основно учи-
лище „Фотинов” поради 
„върлуващата в града ин-
фекциозна болест скар-
латина” и го подлага на 

дезинфекция. Втората 
точка от решението от-
ново напомня на населе-
нието в града: „Да се 
предпише на общинско-
то управление да обърне 
вниманието на гражда-
ните, че те са длъжни, 
под страх на наказание, 
да се явяват тутакси за 
всеки случай на заболя-
ване от инфекциозна бо-
лест на общинската ме-
дицинска власт, за да мо-
же последната да вземе 
своевременно нужните 
предпазителни мерки”. 

На същото заседание 
членовете на хигиениче-
ския съвет обсъждат 
предложението на град-
ския лекар – д-р Вълков 
за снабдяването на Об-
щинското управление с 
„амбулаторна кола за 
пренасяне на болни от 
инфекциозни болести”. 
Част от аргументите на 
д-р Вълков са, че „...това 
е въведено вече в някои 
по-напреднали в сани-
тарно отношение градо-
ве”. 

През 1911 година, пред-
вид появилите се случаи 
на заболели от холера, 
бургаският кмет Славов 
назначава временно за 
градски лекари д-р Мута-
фова, д-р Икономов, д-р 
Анастасопулов, д-р Голе-
манов, д-р Максимов и 
д-р Ортодоксиодис с по 
20 лв. дневна заплата.

През март 1919 година 
училищното настоятел-
ство на бургаските учи-
лища, с председател 
Илия Зурков, на свое за-
седание разглежда опас-
ността от разпростране-
ние сред учениците на 
болестта петнист тиф. 
Изтъкната е необходи-
мостта от дезинфекция 
на училищните сгради и 
покъщнина, „както и взе-
мане на мерки за по-
чистване на учениците 
от въшки – главните раз-
пространители на болес-
тта”. Взетото решение е 
категорично да се изми-
ят и дезинфекцират учи-
лищните сгради два пъти 
през седмица. Дните за 
съответните манипула-
ции са обявени за не-
учебни. 

Усилия, категоричност 
и забрани има в двете 
заповеди на кмета на 
Бургас Никола Димитров 
от 7 октомври 1922 годи-
на:

„Заповед 547
Въз основа решението 

на Общинския хигиени-
чески съвет от 6 октом-
ври т. г. до прекратяване 
на появилата се епиде-
мия от коремен тиф ЗА-
ПОВЯДВАМ: 1. Да не се 
продават на сергия и на 
открито: грозде, ябълки, 
сливи и др. плодове, кои-
то населението консуми-
ра обикновено така, как-
то ги купува, 2. Да не се 
продават на открито раз-
ни сиропи, малебие, ба-
нички, мекици и др. слад-
киши. 3. Да не се правят 
посещения на болните от 

коремен тиф и да се па-
зят строго карантините 
мерки, препоръчани от 
санитарните власти. На 
нарушителите на насто-
ящата заповед ще се 
съставят актове и ще бъ-
дат глобявани, при това 
давани на съд. За пред-
пазване от коремен тиф 
населението ПРЕПОРЪЧ-
ВАМ: 1. Да не се посеща-
ват болни, 2. Да не се 
консумират сурови пло-
дове и зеленчуци, 3. Да 
се преварява водата за 
пиене, 4. Да не се изла-
гат на напрашаване и на 
мухи месните продукти. 
Препис да се изпрати на 
г-на окръжния управител 
за сведение, а на старши 
градския лекар и градски 
пристав за точно изпъл-
нение.” 

„Заповед 548
Въз основа решението 

на Общинския хигиени-
чески съвет от 6 октом-
ври т. г. по повод появи-
лите се два случая в гра-
да ни от едра шарка Vari-
ola verra за предотвратя-
ване по широко разпрос-
транение на тази епиде-
мическа болест, пред-
приета е от санитарните 
власти обща реваксина-
ция в застрашените квар-
тали, а именно квартали-
те, заключени между ули-
ца „Фердинандова”, ули-
ца „Ивайло” и булевард 
„Княгиня Мария Луиза” 
(Щеревата градина). По-
канвам населението от 
казаните квартали да се 
явяват своевременно при 
покана от санитарната 
власт за реваксинация. 
За неподчинение или 
противодействие на про-
винилите се да се съста-
вят актове за даването 
им под съд по общия на-
казателен закон. Препис 
да се изпрати на г-на бур-
гаския окръжен управи-
тел за сведение, а на 
старши градския лекар и 
градски пристав за точ-
но изпълнение.” 

Бихме могли да кажем, 
че в следващите години 
Община Бургас заедно с 
жителите на града про-
дължават да се справят 
с инфекциозните боле-
сти и епидемии, защото 
през 1941 година замест-
ник-началника на Бурга-
ската областна медицин-
ска служба констатира: 
„...В общия брой на за-
боляванията на заразни 
болести през последни-
те години се наблюдава 
едно намаление. Така 
например през 1938 го-
дина е имало към 4600 
заболявания с 279 уми-
рания, през 1939 година 
е имало към 3900 забо-
лявания с 324 умирания, 
а през изтеклата 1940 го-
дина заболяванията по 
заразните болести са 
били 2544 с 268 смъртни 
случая...”. 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!
СТОЙТЕ СИ ВКЪЩИ!
ЩЕ СЕ СПРАВИМ 

ВСИЧКИ ЗАЕДНО!

Как Бургас  
се е справял с епидемиите
4 През 1909 година градът е 
под карантина заради 
скарлатина 

4 През 1922 година заради 
разрастване на заболели от 
коремен тиф се забраняват 
пазарите и сергиите 

БургаССтарият

СтРА нИ цА 6 24-30 АПРИЛ 2020

Д-р  Нидер

Дезинфекционната машина на Здравната служба в Сунгурларе, на работа в 
ромската махала. [1943 г.]



В края на 2019 година 
Народно читалище „Про-
буда 1929” – с. Мъглен, 
община Айтос, тържест-
вено отбеляза 90-годи-

шен юбилей. Красивият 
празник обаче не беше 
на сцената, защото чита-
лищната сграда от месе-
ци е заключена. Причи-
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

24-30 АПРИЛ 2020, бр. 380

Епидемиологичната обстановка в 
община Айтос е относително спо-
койна - към момента под каранти-
на са 64 лица в общината. Те са под 
ежедневно наблюдение от РУ - Ай-
тос. 8 са новите лица под каранти-
на - контактни с онкоболния, зара-
зен в столичната болница „Св. Иван 
Рилски”.

- Във връзка със заповедта на 
министъра на здравеопазването, 
от 21  април 2020 година се въз-
обновяват женските и детски кон-
султации.

- Остава в сила забраната за по-
сещение на паркове и градини, в 
това число спортни площадки и зони 
за отдих.

- Всички мерки, предприети от 
Кризисния щаб от началото на из-

вънредното положение - де-
зинфекция, доставки на хра-
на, на защитни средства и об-
лекла на здравните и социал-
ните заведения, се изпълня-
ват без прекъсване.

- Кооперативният пазар в 
Айтос е отворен, при спазва-
не на санитарно-хигиенните 
изисквания от страна на тър-
говците и посетителите.

- Засилва се контролът за 
спазването на превантивните 
мерки – носене на предпазни 
маски, недопускане на струп-
ването на хора на едно място, 
спазване на дистанция.

- 100 потребители по проект 
„Патронажна грижа” получи-
ха хранителни пакети, предос-
тавени от Европейския съюз.

- ОУ „Христо Ботев” -  
с. Мъглен дари 159 предпаз-
ни маски, изработени от уче-

ници, учители и родители на Общин-
ския център за здравни и социал-
ни услуги.

- 65 семейства с ниски доходи и 
възрастни хора получиха храни-
телни пакети от кампанията „Купи 
и дари”.

- С дарения от чужбина, на со-
циално слаби семейства в квартал 
„Странджа” са раздадени 550 хра-
нителни пакета.

- В дарителската сметка на Об-
щинския кризисен щаб са постъпи-
ли 26 500 лв. от дарения на фирми и 
граждани. Изпълнява се волята на 
дарителите, средствата да бъдат на-
сочени към „МБАЛ - Айтос“ ЕООД и 
за мерките, предприети от Общин-
ския кризисен щаб. 

Призоваваме гражданите на об-
щина Айтос да спазват противо-
епидемичните мерки за неразпро-
странение на коронавирусната ин-
фекция.

64 под карантина в община Айтос

Започна генерален ремонт 
на читалището в Мъглен

От заседание на Общинския кризисен щаб - Айтос

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка 
с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 
23.04.2020 г. и 24.04.2020 г. ще се извърши пръскане сре-
щу кърлежи в зелените площи в град Айтос.

Дезакаризацията на тревните площи ще бъде извър-
шена с препарата „Биотек C/S”. Препаратът е разре-
шен за използване и е подходящ за борба с пълзящи и 
летящи насекоми. 

Карантинен срок 24 часа.
При неблагоприятни атмосферни условия пръскането 

ще се извърши съответно на 27.04.2020 г. и 28.04.2020 г.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ната - опасна е за ползване и се 
нуждае от спешен ремонт.

Пак в края на миналата година 
Общинската администрация спе-
чели финансиране по проект за 
генерален ремонт на единстве-
ната културна институция в се-
лото, на стойност близо 400 хил. 
лв. Община Айтос обяви публич-
но състезание за избор на изпъл-
нител на строителните дейности 
по проект „Авариен ремонт на 

читалище „Пробуда“ в УПИ X, кв. 
14 по плана на с. Мъглен, община 
Айтос”. Предметът на обществе-
ната поръчка включваше първи-
ят основен ремонт на читалище-
то от десетилетия насам.

Девет бяха фирмите кандидати 
за изпълнител на обществената 
поръчка. Комисията класира на 
първо място “Мидия инфраструк-
турно строителство” ООД - Бур-
гас. Официалният старт на ре-

монта беше даден на 22 
април. Според шефа на 
фирмата Димитър Яна-
киев, в резултат “мъглен-
ци ще имат едно чисто 
ново читалище”.

НП

Сградата на мъгленската 
културна институция не е 
ремонтирана от десетилетия



Димитър ОШАВКОВ

В края на 60-те години на 
миналия век, в Айтос беше 
построена четириетажна по-
щенска палата, оборудвана 
със съвременни високочестот-
ни телефонни уредби (ВЧУ) за 
междуселищни и международ-
ни съобщения. На 26 октомври 
1970 година влезе в експло-
атация стъпкова Автоматич-
на телефонна централа тип А 
- 29 с неколкостотин абоната. 
Операцията по пуска на нова-
та централа беше подготвена 
предварително и се извърши 
бързо и качествено от някол-
ко технически екипа, които за 
„нула“ време изключиха теле-
фонните номератори на Цен-
трална батерия (ЦБ) и прев-
ключиха абонатите към нова-
та АТЦ. Операцията се прове-
де под ръководството на Не-
делчо Стойков - началник на 
Районна станция на съобще-
нията (РСС) Айтос. 

Моят екип имаше задача 
най-напред да превключи теле-
фонния номератор на Градска-
та болница, което извършихме 
за броени минути. Други екипи, 
под ръководството на  стар-
ши техниците Радко Ангелов, 
Фоти Бозуков и Петко Дълбо-
ков превключиха  телефонни-
те централи на Завода за ре-
зистори „Ченгелиеви“, участъ-
ка на МВР, ДАП, ЖП гара и др. 
към новата автоматична цен-
трала. Екип от техници с ръко-
водител Костадин Якимов де-
нонощно обслужваше работа-
та на АТЦ, която заемаше за-
едно с репартитора площ от 
над 100 кв. метра на послед-
ния етаж на РСС. Днес стъпко-
вата АТЦ е заместена от съвре-
менни електронни устройства, 
които работят без обслужващ 
персонал и заемат площ от ня-
колко квадратни метра. Съвре-
менните телефонни и радио-
устройства замениха труда на 
десетки телефонистки и опе-
ратори, които свързваха  ръч-
но абонатите. 

В партера на пощенската 
палата бяха монтирани теле-
фонни кабини за автоматич-
но междуселищно и междуна-
родно избиране. Успоредно с 
навлизането на новите техно-
логии в съобщенията, навле-

зе и телевизията в бита и ста-
на ежедневие. През лятото на 
1966-а инсталирахме български 
телевизионен приемник  „Опе-
ра“ в кабинета на началника 
на РСС. Тъй като нямаше те-
левизионен предавател в Бур-
гаско, изработихме и монти-
рахме 24-елементна антена на 
покрива на Старата поща и я 
насочихме към връх „Ботев“, 
отстоящ  на 200 км от Айтос. 
Тази антена беше единствена 
в града и „наблюдавахме“ фут-
болни мачове по БНТ, където 
играчите изглеждаха като под-
вижни точки на екрана. Благо-
дарение на звуковия съпровод 
разбирахме развоя на играта. 
Наскоро след това, над с. Ко-
шарица беше изграден теле-
визионен предавател. По съ-
щото време на „Хисаря“ край 
Айтос извиси снага ретрансла-
тор, тъй като градът остана в 
радиосянка от предавателя на 
„Слънчев бряг“.

През 1970 година в пощен-
ската палата се настани и РТВ 
- Айтос, който досега се поме-
щаваше на таванския етаж на 
Общината. Освен администра-
тивните и пощенски служби, 
в новата сграда се оборудва 
просторно радиостудио със 
съвременна звукозаписна тех-
ника и транзисторни нискоче-
стотни усилватели, които за-
хранваха над две хиляди ра-
диоточки в града. Програма-
та на Радио „София“ получа-
вахме чрез високочестотна 
връзка от радиорелейна стан-
ция „Добра поляна“. Убеден 
съм, че и днес радиофикаци-
ята е най-удобното средство 
за известяване и организация 
на населението при природ-
ни бедствия, пожари, епиде-
мии и други екстремни усло-
вия. Поддържам това мнение, 
тъй като от 1965-а в продълже-
ние на шест години, като ради-
отехник поддържах вътрешни-
те радиосъоръжения в пощен-
ските клонове  на  Айтоска и 
Руенска селищни системи. За 
целта ползвах служебен мо-
тоциклет „ИЖ“ с кош, който 
се управляваше  доста труд-
но по изровените пътища на 
района. Любопитно е да спо-
деля как заслужих тази мощ-
на руска машина от 19 конски 
сили. През лятото на 1965 го-

дина постъпих на работа като 
старши техник в служба „Ради-
офикация“ при РСС - Айтос, за 
строителство  и поддръжка  ра-
диовъзлите в  селищни систе-
ми Айтос и Руен. Първоначал-
но с раница на гръб и мотопед 
„Симсон“ - стар модел с педа-
ли, който често излизаше от 
строя, зиме и лете пътувах из 
района. Веднъж потеглих през 
гората по старото шосе за с. 
Ръжица и по средата на пътя 
мотопедът „кихна“ и отказа да 
работи. Веднага се заех с по-
вредата, тъй като имах разпи-
сан срок за ограничаване из-
лъчването на програмата на 
Радио „София“ от радиовъзли-
те. Неочаквано за мен настъ-
пи развръзка. Край мен спря 
автомобил с бял номер, т.е. 
служебна лека кола (частни-
те коли имаха жълти номера). 
Шофьорът попита какъв е про-
блемът. Повдигнах рамене, за-
щото нямах отговор и обясних, 
че пътувам за отстраняване на 
повреда по радиоуредбите в 
селата. След като чу разговора 
от колата, слезе шефът и каза: 
„Излиза, че сме свои хора! Аз 
съм Марко Кътов!“. Останах 
изненадан: Това беше дирек-
торът на Окръжно управление 
на съобщенията в Бургас, чий-
то подпис стоеше под запове-
дта ми за назначение на рабо-
та в РСС - Айтос. Качихме мо-
топеда в багажника на колата и 
заедно пристигнахме в пощен-
ска станция „Ръжица“. 

По-нататък пътуванията до 
селата извършвах с автобуси-

те на ДАП - Айтос. Скоро за 
нуждите на Радиослужба Ай-
тос получихме нов мотоцик-
лет с кош, който свали тежка-
та раница с радиоматериали 
от раменете ми. С удовлетво-
рение ще споделя, че благода-
рение на новото оборудване  с 
Уредба за външно озвучаване 
(УВО), екипът на Радиослуж-
бата в Айтос проведе първото 
озвучаване на традиционни-
те „Славееви нощи“ на естра-
дата на парка през мeсец юни 
1968 година.  

През лятото на 1966-а започ-
на активно изграждане на ра-
диомрежи в Руенска селищна 
система. В края на месец ав-
густ построихме и пуснахме в 
действие радиоуредба с около 
30 домашни радиоточки и два 
улични високоговорителя в с. 
Трънак. На покрива на слад-
карницата на „Селкооп“ - Тръ-
нак издигнахме първата в ра-
йона приемна телевизионна 
антена за програмата на БНТ 
от връх „Ботев“ със сравнител-
но силен телевизионен сигнал. 
Монтирахме нови радиоуред-
би в пощенските станции Пир-
не и Просеник. Разширихме 
радиомрежата в с. Люляково, 
последва изграждане на нова 
радиомрежа в с. Руен, с. Ска-
лак, с. Сини рид и др. Колек-
тивът на техническите служби 
при Районна станция на съоб-
щенията - Айтос изпълняваше 
отговорно и с достойнство ро-
лята  на междуселищен и на-
ционален възлов център в те-
лефонно отношение.

П   О   К   А   Н   А
Уважаеми  дами  и  господа  

общински  съветници,
С настоящата покана Ви 

уведомявам, че на основание чл.23, 
ал.4, т.1  от  ЗМСМА  и чл.31, ал.2, 
т.1 от  ПОДОСВОА  на Община Айтос, 
свиквам  СЕДМОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  
Общински съвет Айтос, което ще се 
проведе на  30.04.2020 г.  /четвъртък/  
от  09.30 ч.  в киносалона на Народно 
читалище „Васил Левски 1869” гр. 
Айтос,  при  следния  проект  за  

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :
1. Докладна записка с вх. № ОбС-

159/07.04.2020 г.от Красимир Енчев 
– председател на Общински съвет Ай-
тос, относно оттегляне на Решение № 
59, прието на заседание на Общински 
съвет Айтос и отразено в протокол № 
5/24.02.2020 г. 

2. Докладна записка с вх. № ОбС-
157/03.04.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно при-
емане на мерки за защита на граж-
даните и бизнеса и справяне с ико-
номическите последици, в следствие 
усложнената епидемиологична об-
становка.

3. Докладна записка с вх. № ОбС-
130/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно при-
емане на Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредбата за реда за при-
добиване, управление и разпорежда-
не с общинско имущество.

4. Докладна записка с вх. № ОбС-
133/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно при-
емане на Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредбата за определя-
не и администриране на местните так-
си и цени на услуги на територията на 
Община Айтос.  

5. Докладна записка с вх. № ОбС-
174/21.04.2020 г.от Красимир Енчев 
– председател на Общински съвет - 
Айтос, относно вземане на решение 
за предоставяне на временна финан-
сова помощ на общинско търговско 
дружество „ГЕНГЕР“ ЕООД, в размер 
на 85 000 лв.

6. Докладна записка с вх. № ОбС-
161/07.04.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно за-
страховане на имоти – частна общин-
ска собственост.

7. Докладна записка с вх. № ОбС-
143/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно ак-
туализация на бюджета и капитал-
ната програма на Община Айтос за 
2020 г.

8. Докладна записка с вх. № ОбС-
163/09.04.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно дава-
не съгласие за финансиране изгражда-
нето на Клетка 2 на Регионално депо 
за отпадъци – Братово.

9. Докладна записка с вх. № ОбС-
140/16.03.2020 г.от Красимир Енчев 
– председател на Общински съвет - 
Айтос, относно приемане на Общин-
ска програма за закрила на детето за 
2020 г. на Община Айтос.

10. Докладна записка с вх. № 
ОбС-135/16.03.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относ-
но приемане на Програма за разви-
тието на туризма на Община Айтос за 
2020-2023 г.

11. Предложение с вх. № ОбС-137
/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно приемане 
на „Отчет по изпълнението на Програ-
ма за опазване на околната среда на 
територията на Община Айтос 2015-
2020 г.” за 2019 г.

12. Докладна записка с вх. № ОбС-
142/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно при-
емане на бюджетна прогноза на Об-
щина Айтос за периода 2021-2023 г. 
в частта за местните приходи и раз-
ходите за местни дейности.

13. Предложение с вх. № ОбС-112
/28.02.2020 г.от Красимир Енчев – 
председател на Общински съвет Ай-
тос, относно приемане на отчет  за  
дейността на  Общинско търговско 
дружество „Многопрофилна болни-
ца за активно лечение - Айтос” ЕООД,  
гр.Айтос  за 2019 год.

14. Докладна записка с вх. № ОбС-
162/07.04.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно да-
ване съгласие Управителят на „Меди-
цински център І-Айтос“ ЕООД да про-
веде публично оповестен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем за 
срок от три години на терен с площ 
1 кв.м., находящ се на първи етаж в 
сграда „Медицински център І-Айтос“ 
ЕООД, до медицински кабинет №11, 
за поставяне на автомат за напитки и 
пакетирани стоки.  

15. Докладна записка с вх. № 
ОбС-132/16.03.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относ-
но даване съгласие Управителят на 
„Генгер”ЕООД да проведе публично 
оповестени търгове с явно наддаване 

за отдаване под наем за срок от три 
години на имоти – частна общинска 
собственост, представляващи състав-
на част от общински комплекс „Алея 
на старите занаяти”, построен в ПИ 
000783, м.”Лесопарк”, в землището 
на гр.Айтос.

16. Докладна записка с вх. № ОбС-
172/16.04.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно Годи-
шен доклад за наблюдение на изпъл-
нението на общинския план за разви-
тие за 2019 г. на Община Айтос.

17. Докладна записка с вх. № 
ОбС-128/16.03.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относ-
но учредяване право на пристроява-
не на обект „Второстепенна постройка 
на допълващото застрояване – лятна 
кухня” в УПИ VІІ-1565 кв.31 по плана 
на гр. Айтос, с административен адрес 
ул.”Хисарска” № 13.

18. Докладна записка с вх. № 
ОбС-127/16.03.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относ-
но прекратяване на съсобственост 
между Община  Айтос и физически 
лица в УПИ ІІІ-1235, кв.75 по плана 
на гр. Айтос, с административен ад-
рес ул.”Станционна” № 69.         

19. Докладна записка с вх. № ОбС-
121/12.03.2020 г. от Мариана Димо-
ва – зам.кмет на Община Айтос, от-
носно прекратяване на съсобстве-
ност между Община  Айтос и физи-
чески лица в УПИ ХХ-1316, кв.97 по 
плана на гр. Айтос, с администрати-
вен адрес: гр.Айтос, ул.“Георги Бен-
ковски“ № 34.

20. Докладна записка с вх. № ОбС-
122/12.03.2020 г. от Мариана Димова 
– зам.кмет на Община Айтос, относно 
прекратяване на съсобственост меж-
ду Община  Айтос и физически лица 
в УПИ ХІІІ - 532,  кв.148 по плана на 
гр. Айтос,  с административен адрес:  
гр.Айтос,  ул.“Богориди“ № 32. 

21. Докладна записка с вх. № ОбС-
129/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно пре-
кратяване на съсобственост между 
Община  Айтос и физическо лице в 
УПИ Х, кв.205 по плана на гр. Айтос, 
с административен адрес: гр.Айтос, 
ул.“Арабаконак“ № 10А.

22. Докладна записка с вх. № ОбС-
136/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно пре-
кратяване на съсобственост между 
Община  Айтос и физически лица в 
УПИ V-38, кв.10 по плана на с.Мъглен, 
община Айтос. 

23. Докладна записка с вх. № ОбС-
126/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно пре-
кратяване на съсобственост между 
Община  Айтос и физическо лице в 
УПИ ІІ-25, кв.12 по плана на с.Пирне, 
община Айтос. 

24. Докладна записка с вх. № ОбС-
164/09.04.2020 г. от Мариана Димова 
– зам.кмет на Община Айтос, относно 
промяна  на начина на трайно ползва-
не на имот № 027015, с площ 21,272 
дка – частна общинска собственост, 
находящ се в м.”Ясака”, в землището 
на с.Караново и на имот с идентифика-
тор 56438.147.2, с площ 23146 кв.м. 
– частна общинска собственост, нахо-
дящ се в м.”Дере бою”, в землището 
на с.Пирне, (номер по предходен план: 
147002) от НТП „Трайни насаждения” 
в НТП „Изоставена нива”.

25. Докладна записка с вх. № ОбС-
125/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно дава-
не на разрешение за изработване на 
ПУП за промяна предназначението на 
имот № 274006, местност „Алтън тар-
ла”, землище на гр. Айтос.

26. Докладна записка с вх. № ОбС-
149/19.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно да-
ване на разрешение за изработване 
на ПУП за промяна предназначението 
на имот № 431019, местност „Хамам 
дере”, землище на гр. Айтос.

27. Питания.  
С оглед спазване на всички про-

тивоепидемични мерки, свърза-
ни с разпространяването на GOV-
ID-19, Ви уведомявам, че в залата 
ще присъстват само общинските съ-
ветници, кмета на общината, пред-
ставители на звеното по чл.29а от 
ЗМСМА и вносителите на доклад-
ните записки.

Поканата да се публикува на ин-
тернет страницата на Община Ай-
тос, раздел Общински съвет и изпра-
ти на общинските съветници на по-
сочен от тях електронен адрес. Об-
щинските съветници да бъдат уве-
домени устно по телефона, за което 
да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от 
ЗМСМА общинските съветници са 
длъжни да присъстват на заседани-
ята на Общинския съвет.

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
Председател на Общински съ-

вет Айтос
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Предвид обявеното, с Ре-
шение на Народното събра-
ние, извънредно положение 
на територията на цялата 
страна /ДВ бр. 22/ 13.03.2020 
г., Заповед на министъра на 
здравеопазването №РД-01-
124/13.03.2020 г. и препоръките 
на Националния и Общинския 
кризисен щаб за превенция 
и строги противоепидемични 
мерки за неразпространение 
на короновирусната инфекция 
(COVID -19)

 
Седмото редовно 

заседание на Общински 
съвет - Айтос

ще се проведе на 
30.04.2020 г. (четвъртък) 

от 9.30 часа
в киносалона на Народно 
читалище „Васил Левски 

1869” - град Айтос
 

На заседанието, с оглед 
спазване на противоепиде-

мичните мерки, 
не могат да присъстват 

граждани и представители 
на медии

 
На заседанието на Об-

щинския съвет, освен об-
щинските съветници, ще бъ-

дат допуснати единствено 
представители на Общин-
ска администрация - Айтос, 
които имат пряко отноше-

ние към обсъжданите теми 
в дневния ред и служите-
лите от звеното по чл.29а 
от ЗМСМА.

При провеждане на засе-
данието стриктно ще бъдат 
спазени предписанията на 
здравните органи за спазва-
не на лична дистанция, полз-
ване на защитни средства, 
дезинфекция и възможност 
за проветряване на поме-
щенията.

За приетите решения на 
заседанието, гражданите 
на община Айтос ще бъдат 
своевременно осведомени 
чрез пресцентъра на Об-
щина Айтос и на интернет 
страницата на Общината.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС
гр. Айтос 8500, ул. „Цар Освободител” № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛ, Тел/Факс: (0558) 2-21-66, Е-mail: obs.aitos@abv.bg

Седмото заседание на 
Общински съвет - Айтос ще се 
проведе в читалищния салон

При засилени мерки за превенция, без граждани и медии

Пощенски, телеграфни, телефонни 
и радиосъобщения в Айтос

Айòоñ - 60-òе години на ХХ век



Скъпи пðияòели,
Използваме случая да изкажем за пореден път 

нашата огромна благодарност на всички дарители, 
коиòо заñòаваò до наñ и ни подкðепяò в òози òðуден 
за всички момент.

Публикуваме на Вашето внимание отчети на ръ-
ководството на „МБАЛ-Айтос“ ЕООД за получените 
дарения и извършените разходи във връзка с диаг-
ностика, лечение и карантина на случаи с COVID-19 
до 22.04.2020 г. Пазете се и бъдете здрави!

Преди известно време, стоти-
ци прочетоха във Фейсбук една 
по детски вълнуваща покана - от 
Ученическия съвет на ОУ „Хрис-
то Ботев” - с. Мъглен към дирек-
тора Зорка Петкова и учителите. 
Става дума за един електронен 
апел на децата към директорка-
та и педагозите да се включат в 
тяхна инициатива в борбата с ко-
ронавируса. Идеята им - в сво-
бодното от дистанционно обу-
чение време, всички да се за-
емат с изработването на пред-
пазни маски с подръчни матери-

али, които да дарят на нуждае-
щи се възрастни хора. Апелът на 
Ученическия съвет завършваше 
с посланието: „Ако днес всички 
сме заедно, утре можем да спа-
сим човешки живот!”.

На детския призив, с желание 
се отзоваха не само директорът 
и учителите, но и много родите-
ли от с. Мъглен. Резултатът от об-
щото начинание стана известен 
днес, на 21 април - 159 вече го-
тови предпазни маски бяха да-
рени на Общинския център за 
социални и здравни услуги - Ай-
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159 предпазни маски изработиха ученици 
от ОУ „Христо Ботев” - село Мъглен

„Ако днес всички сме заедно, утре можем да спасим човешки живот!”

На 23 април започна свещеният месец. Джа-
мията на Районното мюфтийство в Айтос оста-
ва отворена, но при въведени строги мерки за 
предпазване от зараза, заяви за вестник „На-
роден приятел“ Районният мюфтия Селятин Му-
харем. Общите молитви, в това число и петъч-
ната молитва не се извършват в джамията. Пре-
поръката е вярващите да практикуват религи-
озните тайнства у дома.

Заради коронавируса, месецът на пост през 
деня и празнуване и молитви след залез ще е 
доста по-различен. Задължително ще се спаз-
ват правилата за социално дистанциране, лич-
на хигиена и ограничаването на събиранията на 
много хора. Празнични трапези с много хора 
няма да се организират. Тези от мюсюлмани-
те, които искат да дарят хранителни продукти, 
трябва добре да ги пакетират и да ги дарят на 
сираци или социално слаби семейства, каза 
още Районният мюфтия.

Рамазан започна - ще е по-различен

СъОбщЕНИЕ
Община Айтос уведомява всички собственици/ползва-

тели на рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.1 и 2 от 
Закона за рибарството и аквакултурите на територията на 
община Айтос:

С цел създаване на оптимални условия за естествено въз-
производство на пролетно-лятно размножаващите се видо-
ве риби и други водни организми през предстоящия пери-
од на забрана за улов на риба и други водни организми в 
периода на тяхното размножаване, в съотвествие с чл.32, 
ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите(ЗРА), във 
водните обекти по чл.3, ал.1, т.1 и т.2, е необходимо да 
бъде поддържан оптимален наличен воден обем.

На основание чл.44в от ЗРА и във връзка с писмо с изх.№ 
06-00-12/07.04.2020г. на Изпълнителна агенция по рибар-
ство и аквакултури, собствениците и наемателите (концеси-
онерите) на водни обекти са длъжни да поддържат оптимал-
но ниво на водата при провеждане на мероприятия по кон-
тролирано изпускане на води с цел опазване на хвърления 
хайвер на размножаващите се рибни популации.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция “Социално подпомагане” - Айтос
ВАжНО СъОбщЕНИЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение и усложнена-
та епидемиологична обстановка, Агенция за социално подпо-
магане (АСП) разширява начините за достъп до администра-
тивните си услуги, както следва:

Заявления-декларации за различни видове социални пла-
щания могат да бъдат подавани чрез:

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

- лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (об-
ратна разписка) до адрес: град Айтос, улица „Васил Левски“ № 5, 
ПК 8500, ДСП – Айтос;

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

циални плащания могат да бъдат изтеглени от електронната стра-
ница на АСП www.asp.government.bg.

Допълнителна информация бихте могли да потърсите на 
следните телефони:

Отдел „Социална закрила“ : 0558/26342
Отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и соци-

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

„Социално подпомагане“ – град Айтос: 
dsp-aitos@asp.government.bg

ОБяВЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСтИцИОННО ПРЕДЛОжЕНИЕ

Реконструкция  на уличното осветление на ули-
ци в град Айтос - „Братя Миладинови”, „Софро-
ний”,  „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Рай-
на Княгиня”, „Неофит Рилски”, „Дядо Стойно” и 
„Д-р Павлов”.

Инвеститор - Община Айтос.

тос, с молба към служителите да ги 
предоставят на нуждаещи се въз-
растни хора.

Общинският кризисен щаб сър-
дечно благодари на учениците, на 
техните учители и родители за же-
ста към възрастните хора!

НП

„МБАЛ - Айтос“ ЕООД 
с отчет за даренията



К. К.: Госпожо Вътева, как 
се зароди идеята за „Учили-
ще в облака“?

Ир. В.: Идеята за използ-
ването на облачните услуги 
има дълбоки корени в рабо-
тата на учителите в СУ „Нико-
ла Йонков Вапцаров“ - град 
Айтос, но като че ли напълно 
съзря при създадената ситу-
ация с въвеждането на елек-
тронното обучение. Под мое 
ръководство, в електронна 
среда, дистанционно беше 
създаден екип, включващ 
г-жа Иванка Лалева – зам.-
директор по УД, г-жа Свет-
лана Енева – зам.-дирек-
тор по УД, със специалност 
„Информатика и Информа-
ционни технологии“, г-жа 
Вера Димитрова – ръково-
дител направление ИКт и 
г-н Здравко Димов – стар-
ши учител по английски 
език и работещ отдавна с 

тези приложения. 
 К.К.: Защо се спряхте 

именно на тази образова-
телна платформа?

 Ир.В.: Облачната услуга 
Google G Suite включва ос-
новни приложения, които мо-
гат да помогнат на общуване-
то и подобрят организацията 
на съхраняване, достъпност и 
използване на информация в 
училище. Голяма част от учи-
телите и учениците в училище 
познават и използват в рабо-
тата си част от тези приложе-
ния. Те са създадени, за да 
помогнат на учители и учени-
ци да работят в екип, по-лес-
но и с повече възможности за 
общуване, когато не са заед-
но в класната стая. Затова не 
ни трябваше много време да 
се организираме и обединим 
около идеята да използваме 
именно тази платформа.

К. К.: Какви са предим-

ствата, заради които пред-
почетохте облачната услуга 
Google G Suite?

Ир. В.: Основното предим-
ство на Google G Suite е това, 

че напълно отговаря на изис-
кванията за защита на лични-
те данни и учениците работят 
в безопасна и контролира-
на среда, а същевременно е 
лесна и достъпна за използ-
ване. Убедени сме в предим-
ствата на това средство пред 
останалите. Знаейки, че по-
вечето от учителите в наше-
то училище работят с различ-
ните приложения на Google – 
G mail, Google диск, Google 
Classroom, Google докумен-
ти и формуляри, операцион-
ната система Android на теле-
фоните, преходът към Google 
G Suite няма да е нещо напъл-
но неизвестно.

Друго предимство е, че въ-
веждането на тази облачна 
услуга ще подобри значител-
но комуникацията между учи-
телите, между учители и уче-
ници, учители и родители. 
Всичко ще се прави от едно 
място.

Третото предимство е, че 

всички учители и служители 
ще имат служебни имейли с 
еднакъв домейн, vaptsarov.
org, което е добра стъпка в 
изграждането на облика на 
училището като съвременно 
и модерно.

Освен това платформата е 
безплатна и достъпна изцяло 
на български език. Училището 
ще разполага с неограничено 
облачно пространство за съх-
ранение на всякакъв вид до-
кументи и файлове и няма да 
се налага да се ползват лич-
ни профили, за да се съхра-
нява съдържанието, което се 
ползва за работа с ученици-
те. Информацията е достъпна 
във всеки един момент от все-
ки компютър, таблет, смарт-
фон през персонален сигурен 
електронен профил.

К. К.: С какво активиране-
то точно в този момент на 
Google G Suite ще помогне 
на електронното обучение 
във Вашето училище?

Ир. В.: Google G Suite за об-
разованието е безплатна об-
лачна платформа, която се 
използва от различни учили-
ща в България. Ресурсите и 
инструментите на платфор-
мата са широко приложими 
и могат да бъдат използвани 
за организация на обучение 
и учебен процес, подпомог-
нати от дигитални техноло-
гии. Google G Suite за обра-
зованието е официално при-
зната и отговаря напълно на 
изискванията на Министер-
ство на образованието и на-
уката. Използването на об-
лачната услуга в образова-
телния процес ни дава въз-
можност за синхронно/асин-
хронно обучение от разстоя-
ние чрез създаване на вирту-
ални класни стаи, за споделя-
не на учебно съдържание, за 
осъществяване на видеовръз-
ка между всички участници, 
система за онлайн тестване 
на знанията, за генериране 
на отчетност относно еже-
дневна активност и комуни-
кация чрез електронна поща/
чат канал.

К. К.: Благодаря Ви за по-
лезната информация, гос-
пожо Вътева. желая на Вас, 
Вашите учители и ученици 
ползотворна работа в об-
лачната платформа! 

Ир. В.: И ние Ви благода-
рим, че правите достояние 
на общността новостите и 
начинанията, които педа-
гогическите специалисти на 
СУ „Никола Йонков Вапца-
ров“ прилагат в действие в 
името на децата, за тяхно-
то по-добро обучение и об-
разование! Очаквайте от 
нас още много добри нови-
ни, свързани с повишаване 
имиджа на училището! На 
този етап СУ „Никола Йон-
ков Вапцаров“ е най-модер-
ното и съвременно училище 
в града! Благодаря Ви!

Разговоðа води Каòя 
КОСТАДИНОВА
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Средно училище „Никола Йонков Вапцаров” – 

град Айтос – модерното училище

Благодарим на нашия анонимен благоде-
тел, от който получихме таблети на стойност 
3000 лв.!

Само няколко дни след като направихме сво-
ите дарения, приехме дарени таблети! Не оч-
аквахме, че трябва да получим нещо в замяна. 
Нашият малък жест на добрина и съпричаст-
ност вече намери своя обратен път към нас! 
Точно когато имахме нужда от подкрепа!

Благодарим Ви! Бъдете здрави!

Ирина ВЪТЕВА, Директор на на СУ „Ни-
кола Йонков Вапцаров”

Росица ДОЛАПЧИЕВА, Председател на 
Училищното настоятелство

Средно училище „Никола Йонков Вапцаров” 
направи още една успешна крачка към 
дигитализацията на учебната работа и 
въвеждането на новости – активирана е 
облачната услуга Google G Suite. По този 
повод разговаряме с директора на 
училището – г-жа Ирина Вътева и екипа, 
който работи по въвеждането на тази 
съвременна платформа.

Анонимен благодетел 
дари на вапцаровци 
таблети за 3000 лв.

Педагогическият колектив и Училищното 
настоятелство на СУ „Никола Вапцаров” - 

Айтос с благодарност!

СУ “Никола Вапцаров” - Айтос

Снимки и колаж: Мария Филипова-Димова



По повод големите хрис-
тиянски празници Цветни-
ца и Възкресение Христо-
во Община Созопол орга-
низира онлайн конкурс за 
детска рисунка „Цветен Ве-
ликден”, който да доприне-
се цвят и настроение в едно-
образното напоследък еже-
дневие на всички ни.

Състезанието стартира на 
10 април, а крайният срок за 
изпращане на творба бе 20 
април.  Участниците се съ-
ревноваваха в три възрас-
тови категории – до 7 годи-
ни, от 7 до 11 и от 11 до 15 
години, а изисквания за ри-
сувъчни материали и техни-
ка на изпълнение не бяха 
въведени.

Петчленна комисия, на-
значена със заповед на Ти-
хомир Янакиев, се зае с 
нелеката задача да опре-
дели най-добрите рисунки 
в конкурса, като във всяка 
от трите категории се из-
лъчиха първо, второ и тре-
то място.

Ñåä ìè÷ íî îá ùèí ñêî ïðè ëî æå íèå, áðîé 500, 24 аïðèë 2020 ãî äè íа www.so zo pol.bg
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Продължава на стр. 3

Оáùèíа Ñîзîïîë èзêазва èñêðåíè 
áëаãîäаðíîñтè íа вñè÷êè äаðèтåëè 
è äîáðîвîëцè, êîèтî ïîäïîìаãат хî-
ðата в íуæäа!

Жåëаåùèтå äа ñå вêëю÷ат в êаì-
ïаíèята ïî íаáèðаíå íа ñðåäñтва за 
áîðáа ñ COVID-19 ìîãат äа ãî íаïðа-
вят íа ñëåäíата áаíêîва ñìåтêа:

Оáùèíа Ñîзîïîë

Даðèтåëñêа ñìåтêа

IBAN: BG54CECB97908479962602

Баíêîв êîä: CECBBGSF

Цåíтðаëíа Кîîïåðатèвíа Баíêа

Кîä за вèä ïëаùаíå 445100

Оñíîваíèå: Даðåíèå за áîðáа ñ 
COVID-19

Продължава на стр. 4

Четете на стр. 3

Самотни родители и лица под 
карантина попадат в обхвата 

на Патронажна грижа

Засилен интерес и впечатляващи 
рисунки характеризират 

конкурса „Цветен Великден”

Започна приемът на до-
кументи по новата Нацио-
нална програма “Предос-
тавяне на грижи в домаш-
на среда" в община Созо-
пол. Тя е разработена в 
отговор на установените 
потребности за обгрижва-
не на хора, които не попа-
дат в обхвата на съществу-
ващите към момента мер-
ки и програми, включи-
телно на механизма лич-
на помощ.

Програмата е насочена 
към осигуряване на зае-
тост на безработни лица 

като домашни помощници 
за предоставяне на пер-
сонална грижа в домаш-
на среда на хора с опре-
делена от 80 до 89,99% 
степен на трайно намале-
на работоспособност или 
вид и степен на уврежда-
не с право на чужда по-
мощ, както и хора над 65-
годишна възраст в невъз-
можност за самообслуж-
ване, които не са освиде-
телствани по съответния 
ред от органите на меди-
цинската експертиза в Ре-
публика България.

Четете на стр. 4

Виртуален „Празник 
на буквите” за 

първокласниците

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Пра-
вилника за организацията и дейността на Общински съвет Со-
зопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация”, свиквам СЕДМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 29.04.2020г. /сряда / от 9:30 
часа, в Заседателната зала в сградата на Общински съвет, 
при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД :
I. Дîêëаä íа êîìèñèята ïî заêîííîñт, îáùåñтвåí ðåä, 

ñèãуðíîñт, ãðаæäаíñêè ïðава, ìîëáè è æаëáè:                                                       
1. Дîêëаäíа заïèñêа  ñ вх. № 272/01.04.2020ã. îт Тîäîð 

Даìяíîв – зам.-кмет на Община Созопол и Председател на 
Комисия за детето

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на 
детето за 2020 г. в Община Созопол

2. Дîêëаäíа заïèñêа ñ вх. № 304/10.04.2020ã. îт Тî-
äîð Даìяíîв – зам.-кмет на Община Созопол 

Относно: Приемане на Обществен съвет  
3. Дîêëаäíа заïèñêа ñ вх. № 305/10.04.2020ã. îт Тî-

äîð Даìяíîв – зам.-кмет на Община Созопол 
Относно: Приемане на Годишен план за действие по 

изпълнение на Общинска стратегия за развитие на со-
циалните услуги в Община Созопол за 2021 г.

Продължава на стр. 2

ФК „Созопол“ 
заслужено  

се завръща в 
професионалния 

футбол

Четете на стр. 4

Нова програма в отговор 
на установени потребности 

за обгрижване на хора  
и осигуряване на  
трудова заетост

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

Рисунката на победителя в категория от 11 до 15 години - София Василевска
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОЗОПОЛ

II. ДОКЛАД НА КОмИÑИяТА ПО фИНАН-
ÑИ И БюДЖЕТ, мЕЖДуНАРОДНИ ПРОЕК-
ТИ И ПРОгРАмИ: 

4 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№307/10.04.2020ã от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Компенсирани промени разход-
ната част на бюджета на Община Созопол за 
2020 г.

5 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№325/14.04.2020ã от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол

Относно: даване на съгласие община Созо-
пол да учреди банкова гаранция в полза на 
МОСВ

III. ДОКЛАД НА КОмИÑИяТА ПО ТуРИ-
зъм, ÑТОПАНÑКА ПОЛИТИКА И ОБщИН-
ÑКА ÑОБÑТВЕНОÑТ:

6 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№232/19.03.2020ã. от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Освобождаване от такси за техни-
чески услуги, дължими съгласно ЗМДТ за на-
еми за ползване на общински терени с цел 
монтаж на информационни табели и билбор-
дове за осигуряване на публичност и визуали-
зация по проект “Интегриран воден проект за 
област Бургас“

7 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№266/31.03.2020ã. от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Издаване на разрешително за во-
довземане и ползване на повърхностен воден 
обект – язовир „ До гробищата “ представля-
ващ № 000121 по КВС в землище на с.Равна 
гора,община Созопол, публична общинска 
собственост,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,151 дка, 
цел на водоползването - аквакултури и свър-
заните с тях дейности.

8 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№276/01.04.2020ã. от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Безвъзмездно прехвърляне в пол-
за на община Созопол на недвижими имо-
ти с отпаднала необходимост за нужди-
те на Българската армия, на основание чл. 
54 от ЗДС, с идентификаторни № по КК/
КВС: 67800.1.187 – АЧДС № 7796/25.11.2016 г.; 
67800.9.184 – АЧДС № 7751/12.09.2016 г.; 81178.7. 
26 – АЧДС № 8879/25.05.2018 г.; 81178.7.136 
– АЧДС № 9243/27.12.2018 г.; 81178.7. 25 – 
АПДС № 1763/06.07.2015 г.; 81178.7. 27 – АПДС 
№ 1765/06.07.2015 г.; 81178.7. 123 – АПДС 
№ 1766/06.07.2015 г.; 81178.7. 124 – АПДС 
№ 1767/06.07.2015г.; 81178.7. 126 – АПДС № 
1769/06.07.2015г.

9 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№309/10.04.2020ã. от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Учредяване на допълнително от-
стъпено право на строеж на лица с уста-
новени жилищни нужди върху имот - част-
на общинска собственост – ПИ с идентифи-
катор 61042.501.481 по кадастрална карта на 
с.Равадиново, Община Созопол, идентичен 
с УПИ XХ-13033, в кв.37, целият с площ от 501 
кв.м. 

1 0 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№310/10.04.2020ã. от Румен Митев Кисьов 
- зам.- кмет на Община Созопол,

Относно: Провеждане на публично оповес-
тен конкурс за отдаване под наем на обект – 
частна общинска собственост находящ се в 
гр.Созопол

1 1 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№311/10.04.2020ã. от Румен Митев Кисьов 
- зам.- кмет на Община Созопол,

Относно: провеждане на публично оповес-
тен конкурс за отдаване под наем на обект – 

частна общинска собственост находящ се в 
гр.Созопол

12. Дîêëаäíа заïèñêа ñ вх. № 
312/10.04.2020ã. от Румен Митев Кисьов - 
зам.- кмет на Община Созопол,

Относно: Провеждане на публично оповес-
тен конкурс за отдаване под наем на обект – 
частна общинска собственост находящ се в 
гр.Созопол

13. Дîêëаäíа заïèñêа ñ вх. № 
313/10.04.2020ã. от Румен Митев Кисьов - 
зам.- кмет на Община Созопол,

Относно: Провеждане на публично оповес-
тен конкурс за отдаване под наем на земедел-
ски имоти – частна общинска собственост на-
ходящи се в с.Индже войвода.

IV. ДОКЛАД НА КОмИÑИяТА ПО уÑТРОй-
ÑТВО НА ТЕРИТОРИяТА, ЖИЛИщНА ПО-
ЛИТИКА, ÑТРОИТЕЛÑТВО, ЕКОЛОгИя, ИН-
фРАÑТРуКТуРА И ТЕЛЕКОмуНИКАЦИИ: 

1 4 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№222/12.03.2020ã. от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Издаване на Разрешение, по реда 
на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на 
Подробен устройствен план – План регула-
ция и застрояване, в обхват на поземлени 
имоти с идентификатори 81178.9.20, 81178.9.21, 
81178.9.22 и 81178.9.46, по КК на гр.Черноморец, 
земеделска територия, м.“Аклади“, м.“Аклади-
чеири“, м.“Чеирите“, извън границите на урба-
низираната територия, с цел промяна пред-
назначението и урегулиране, с отреждане за 
курорт и допълващи дейности, за изграждане 
на „сгради за отдих, курорт“. 

1 5 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№223/12.03.2020ã. от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Издаване на Разрешение, по реда 
на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на 
Подробен устройствен план – план регулация 
и застрояване, в обхват на поземлени имоти 
с идентификатори 63029.15.5 и 63029.15.6, по 
КК на с.Росен, общ.Созопол, земеделска те-
ритория, местност „Край село“, землище на 
с.Росен, общ.Созопол, извън границите на 
урбанизираната територия, с цел промяна на 
предназначението, с отреждане за курортна и 
земеделска функция, за изграждане на сгра-
ди за туристически чифлици и план за улична 
регулация, като продължение на съществува-
ща улица “Андон Стоянов“, за осигуряване на 
пътен достъп до новообразуваните УПИ.

1 6 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№225/12.03.2020ã. от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Издаване на Разрешение, по реда 
на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Под-
робен устройствен план – План регулация и 
застрояване, в обхват на поземлени имоти, с 
идентификатори 81178.61.912 и 81178.61.913, по 
КК на гр.Черноморец, земеделска територия, 
зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън 
границите на урбанизираната територия, с цел 
промяна предназначението и урегулиране, с 
отреждане за вилен отдих, за изграждане на 
„вилни сгради и КОО“. 

1 7 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê a  ñ  в х . 
№226/12.03.2020ã. от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Издаване на Разрешение, по реда 
на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Под-
робен устройствен план – План регулация и 
застрояване, в обхват на поземлени имоти, 
с идентификатори 81178.61.917 и 81178.61.918, 
по КК на гр.Черноморец, земеделска терито-
рия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, 
извън границите на урбанизираната терито-
рия, с цел промяна предназначението и уре-
гулиране, с отреждане за вилен отдих, за из-
граждане на „вилна сграда“. 

1 8 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 

№297/07.04.2020ã. от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Издаване на Разрешение, по реда 
на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Под-
робен устройствен план – парцеларен план 
за елементи на техническата инфраструкту-
ра, извън границите на урбанизираната тери-
тория, за обект: „Канализационен тласкател 
от ЛКПС, в поземлен имот с идентификатор 
67800.53.15, м.“Мапи“, до съществуваща кана-
лизация в м.“Буджака“, общ.Созопол.

1 9 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№298/07.04.2020ã. от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол, 

Относно: Издаване на Разрешение, по реда 
на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на 
Подробен устройствен план – План регулация 
и застрояване, в обхват на: поземлен имот с 
идентификатор 67800.7.31 и на част от 76м2 от 
поземлен имот с идентификатор 67800.6.115, 
по КК на гр.Созопол, земеделска територия, 
местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, 
извън границите на урбанизираната терито-
рия, с цел обединяването им в един нов уре-
гулиран поземлен имот, като същия се отреди 
за изграждане на „паркинг и трафопост“. 

2 0 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№299/07.04.2020ã. от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Издаване на Разрешение, по реда 
на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Под-
робен устройствен план – План регулация и за-
строяване, в обхват на поземлен имот, с иден-
тификатор 67800.54.13 по КК на гр.Созопол, зе-
меделска територия, м.“Мапи“, извън граници-
те на урбанизираната територия, с цел промя-
на предназначението и урегулиране, с отреж-
дане за курорт и допълващи дейности, за из-
граждане на „сграда за търговия и обществе-
но обслужване“.

2 1 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№300/07.04.2020ã. от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Издаване на Разрешение, по реда 
на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Под-
робен устройствен план – План регулация и за-
строяване, в обхват на поземлен имот, с иден-
тификатор 67800.10.297 по КК на гр.Созопол, 
земеделска територия, м.“Мапи“, извън гра-
ниците на урбанизираната територия, с цел 
промяна предназначението и урегулиране, с 
отреждане за курорт и допълващи дейности, 
за изграждане на „сграда за обществено об-
служване“. 

2 2 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№302/09.04.2020ã. от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Изразяване на предварително съ-
гласие за изработването на Подробен устрой-
ствен план – изменение на плана за регула-
ция в обхват на УПИ VІ-„За озеленяване” /
ПИ с идентификатор 67800.504.429 по КК на 
гр.Созопол / и УПИ V-„За индивидуално жи-
лищно строителство” /ПИ с идентификатор 
67800.504.428 по КК на гр.Созопол / в квартал 
44 по плана на гр.Созопол .

2 3 .  Д î ê ë а ä í а  з а ï è ñ ê а  ñ  в х . 
№303/09.04.2020ã. от Тихомир Йорданов 
Янакиев – кмет на Община Созопол,

 Относно: Издаване на Разрешение, по реда 
на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Под-
робен устройствен план – План регулация и за-
строяване, в обхват на поземлен имот с иден-
тификатор 81178.9.448, по КК на гр.Черноморец, 
земеделска територия, м.“Аклади-чеири“, из-
вън границите на урбанизираната територия, с 
цел промяна предназначението и урегулиране, 
с отреждане за спорт и атракции, за изграж-
дане на „сграда за спорт и атракции“ и ПП за 
осигуряване на транспортен достъп и за тра-
сета на техническата инфраструктура, до но-
вообразуваният УПИ. 

гЕОРгИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет - Созопол

Пðîäъëæåíèå îт ñтð.1

гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60; е- mail:os.sozopol@gmail.com; www.os-sozopol.org.



Из спомените на Валасия Ва-
фиаду, израснала в Гърция, но 
родена в Созопол и не забра-
вила нито за миг своите ко-
рени.

„Гергьовден се тачеше мно-
го, защото беше патронен праз-
ник  на Митрополитската църква 

„Свети Георги“, който беше спо-
собен да върши чудеса, като едно 
от тях в стари времена беше спа-
сението за всички жители на гра-
да от жестоко клане.“

„Това чудо, разказваха старите 
хора, станало през времето, ко-
гато Созопол помогнал на въс-
таниците през 1821 година. Ос-

вен доброволци, още изпраща-
ли пушки и приготвяли фишеци. 
Когато турците узнали за това, 
издигнали бесилка в Анхиало и 
на нея обесили всички архонти 
на Созопол, начело с Митропо-
лита Паисиос.

Не минало много време и в Со-
зопол, където живееха само гър-
ци и нямаше турци, пристигнал 
един турски паша, придружен от 
трима офицери и войска. Остави-
ли войската извън града, а паша-
та с офицерите влезли в него на 
буйните си коне и се отправили 
право към Митрополията. Бързо 
се разчуло из града, че турците 
са дошли да изколят цялото му 
население и всички побягнали 
със страх и ужас да се укрият. 
Някои се заключвали по къщите 
си, а други в църквата, за да се 
молят на Бог, на Свети Георги и 
Вси Светии за спасението си от 
турските ятагани.

И така, когато пашата влязъл, 

по улиците и чаршията на града 
не се виждала жива душа, пус-
то „дзин-дзин-йок“. Само когато 
влезли в Митрополията, в чийто 
двор се намирала църквата „Св.
Георги“, видели клисаря и го по-
викали. Заповядали му да вземе 
конете и да се погрижи за тях, 
да ги нахрани и да ги прибере 
в църквата да почиват, а на су-
тринта да отиде да повика ста-
рейшините на града, да се явят 
пред него. Това му казал пашата 
и се качил заедно с офицерите в 
Митрополията да спят.

Клисарят се уплашил, а вътреш-
но врял и кипял от нареждането 
на пашата да затвори конете в 
църквата. Взел конете, нахранил 
ги, но не ги прибрал в църквата 
както му заповядали, а ги вързал 
отвън на вратата, като все се мо-
лел и вярвал, че Свети Георги ще 
направи чудо.

Минала нощта и призори се 
чул много силен шум в стаята, 

където спели пашата и офицери-
те му. Какво ли било? Свети Ге-
орги биел с камшика си пашата 
в съня му. Пашата станал полу-
мъртъв от страх, събудил офице-
рите си, излезли бързо от Митро-
полията на двора и отишли да ви-
дят конете. Когато ги наближили, 
какво да видят. Буйните им коне 
били паднали на земята, ритали 
с крака и не след дълго издъхна-
ли, защото цяла нощ били бити от 
един  друг ездач на бял кон, кой-
то бил Свети Георги.

Щом видели това чудо на Свети 
Георги, пашата и офицерите на-
пуснали града, вдигнали войска-
та си и заминали на бегом.

И така се спасили созополчани 
от клането и благодаряха и бла-
гославяха Свети Георги.“

Източник: Валасия Г. Вафиа-
ду, Традиции и обичаи на Созо-
пол (Североизточна Тракия), 
Бургас, 2015, 46-49 с.
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Оáхват íа ëèцата, у÷аñтваùè 
в ïðîãðаìата

1. Безработни лица, регистри-
рани в Дирекция „Бюро по тру-
да“.

Безработни лица, обект на Про-
грамата, които могат да се включ-
ват в нея само при изявено тяхно 
желание, са:

- полагащите грижи за деца до 
3-годишна възраст;

- родители, които отглеждат 
сами детето/децата си;

- настойници и попечители;
- бременни жени след третия 

месец на бременността им;
- лица с трайно намалена рабо-

тоспособност или вид и степен на 
увреждане; 

- лица, за времето, в което по-
лагат грижи за болен член на се-
мейството или за болен роднина 
по възходяща и низходяща линия 

до втора степен;
- лица, полагащи грижи за член 

на семейството или за роднини 
по възходяща и низходяща линия 
до втора степен, които са с трай-
но увреждане и се нуждаят посто-
янно от чужда помощ.

2. Хора, нуждаещи се от пре-
доставянето на грижи в домаш-
на среда по Програмата, могат 
да бъдат хора:

- с от 80 до 89,99 на сто сте-

пен на трайно намалена рабо-
тоспособност или вид и степен 
на увреждане с определена чуж-
да помощ;

- на възраст над 65 години в не-
възможност за самообслужване, 
които не са освидетелствани по 
съответния ред от органите на 
медицинската експертиза в Ре-
публика България.

Лèцата ïî т. 2. ìîãат äа áъ-
äат вêëю÷åíè в Пðîãðаìата, 
аêî îтãîваðят è íа ñëåäíèтå 
уñëîвèя:

- месечният доход на член от се-
мейството за предходния месец, 
преди месеца на подаване на за-
явлението-декларация, е равен 
или по-нисък от 5-кратния размер 
на гарантирания минимален до-
ход (ГМД), определен с ПМС;

- да не са регистрирани като ЕТ 
и да не са собственици на капита-
ла на търговско дружество;

- да нямат сключен договор 
за предоставяне на собственост 
срещу задължение за издръжка 
и/или гледане; това изискване 
не се прилага в случаите, когато 
поелите задължения за издръжка 
и/или гледане са учащи се, без-
работни, в нетрудоспособна въз-
раст или хора с увреждания;

- да не са прехвърляли чрез до-
говор за дарение през послед-
ната една година собствеността 
върху жилищен, вилен, селско-
стопански или горски имот и/или 
идеални части от тях;

- да не са прехвърляли жили-
щен, вилен, селскостопански 
или горски имот и/или идеал-
ни части от тях срещу заплаща-
не през последната една година, 
като общата стойност на сделки-
те не надвишава 60-кратния раз-
мер на ГМД;

- да не са включени в механи-
зма лична помощ;

- да не ползват целодневно дей-
ности, свързани с осигуряване-
то на грижа в домашна среда на 
друго основание и/или финанси-
рани по други финансови механи-
зми, програми, и проекти.

Нуждаещите се лица, желае-
щи да получават грижа в домаш-
на среда, в изпълнение на Наци-
онална програма „Предоставяне 
на грижи в домашна среда” мо-
гат да подават Заявление-декла-
рация (може да бъде изтеглено от 
сайта на Община Созопол или да 
бъде получено на място), по на-
стоящ адрес лично или чрез упъл-
номощено лице/законен пред-
ставител, в „Център за админи-
стративно и информационно об-
служване“ (фронт офис), в сгра-
дата на Община Созопол от 8:30 
ч. до 17:15 ч.

Пîвå÷å èíфîðìацèя íа тåë.: 
0550 2 57 18

Във връзка с изпълнение на Проект „Патро-
нажна грижа в Община Сунгурларе и Община Со-
зопол" по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патро-
нажна грижа за възрастни хора и лица с увреж-
дания – Компонент 3" на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.,

Оáùèíа Ñîзîïîë îáявява ïðèåì íа заявëå-
íèя за ïîëу÷аваíå íа ïатðîíаæíа ãðèæа за 
ïîтðåáèтåëè ñ ïîñтîяíåí èëè íаñтîяù аäðåñ 
в îáùèíа Ñîзîïîë.

Дейностите по процедурата са насочени към 
възрастни хора над 65 години с ограничения или 
невъзможност за самообслужване, както и към 
хора с увреждания и техните семейства, хора, 
които са поставени под карантина от здравните 
власти и за които има социална необходимост 
от почасови услуги като по този начин се защи-
тава обществения интерес и се отговаря на нуж-
дите на населението от превенция разпростра-
нението на COVID-19.

Предвидените дейности по проекта включват 
доставка на храна, хранителни продукти и про-
дукти от първа необходимост, вкл. лекарства (за-
купени със средства на потребителите), запла-
щане на битови сметки, заявяване и получава-
не на неотложни административни услуги (със 
средства на потребителите).

Кой може да се ползва от услугата?
 Целева група: 
- Възрастни хора над 65 години с ограничения 

или в невъзможност за  самообслужване;
- Хора с увреждания;
- Възрастни в риск. Това са лица:
- в зависимост от грижа, поради увреждане, 

неподвижност или невъзможност за водене  на 
независим и самостоятелен живот;

- в случай, че лицето или член на семейство-
то му е поставено под карантина във връзка с 
COVID-19;

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които 
са в невъзможност да оставят децата сами.

Всеки потребител има право да ползва патро-
нажна грижа не повече от 2 часа дневно. Често-
тата на услугата „патронажна грижа” за всеки 
индивидуален случай може да бъде различна.

Образец на заявление може да се получи 
във Фронт-офис на Община Созопол на адрес: 
град Созопол, площад “Хан Крум" № 2 или да 
се изтегли от сайта на Община Созопол: www.
sozopol.bg.

Тåëåфîí за èíфîðìацèя: 
0550/2-57-75

Самотни родители и лица под карантина 
попадат в обхвата на Патронажна грижа

Договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 Патро-
нажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 и BG05M9OP001-2.101 Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

На 74 годи-
ни ни напус-
на големият 
поет и актьор, 
приятел на Со-
зопол - Пейо Пан-
телеев.

Рoдeн нa 3 мaй 
1945 година в Бургac, 
обичан от всеки, до-
коснал се до не-
говото твор-
чество. 

Отиде си Адмирала 
на бургаската поезия 

Пейо Пантелеев

Мнoгoбрoйни и мнoгoлики ca прeвъплъщeниятa му като актьoр 
и мим, невероятен рeжиcьoр, худoжник, пoeт.

15 години от живота си, от 1999 до 2014 година, Пейо Панте-
леев отдава на Созопол като режисьор на Читалищния театър. 
През тези години той поставя редица представления като „Кри-
воразбраната цивилизация“ от Добри Войников, „Госпожа Ми-
нистершата“ от Бранислав Нушич, „Милионерът“ от Йордан Йов-
ков и много други, които се изнасят в много градове в страна-
та. Сценографията, декорите, проектите, идеите за костюмите 
през всички тези години, също са на Пейо Пантелеев.

Благодарим за творчеството, което остави след себе си!
Светъл път на душата му!

Нова програма в отговор на установени потребности за 
обгрижване на хора и осигуряване на трудова заетост

Пðîäъëæåíèå îт ñтð.1

Чудото на Свети Георги



На свое редовно заседание 
тази седмица Изпълнителният 
комитет на Българския футбо-
лен съюз утвърди решенията 
от последните 5 заседания на 
Бюрото на ИК и обсъди вари-
антите за довършване на пър-
венствата за сезон 2019/2020г. 
По предложение на президен-
та на Аматьорската футболна 
лига Румян Вълков се прие да 
бъдат признати класирани-
ята в първенствата от Трета 
лига към момента на въвеж-
дане на извънредно положе-
ние на територията на стра-
ната за крайни. 

Тaкa aвтoмaтичнo c прoмo-

ция зa нaгoрe във Втора лига 
ce cдoбивaт „Coзoпoл“, „Дoб-
руджa“ и „Янтрa“ (Гaбрoвo). 
„Клубът ни е готов за про-
фесионалния футбол, това е 
ясно”, заяви изпълнителният 
директор на небесносините 
Румен Димов.

В първенствата от Трета лига 
за сезон 2019/2020 г. няма да 
има изпадащи отбори в по-до-
лна дивизия, а плейоф зa пър-
вoтo мяcтo щe ce игрae caмo в 
Югoзaпaднa групa, къдeтo рaз-
ликaтa в тoчкитe мeжду „Ми-
ньoр“ (Пeрник) и „Ceптeмври“ 
(Cимитли) е мaлкa. 

Решение бе взето и за пър-

венствата от Четвърта лига 
– за крайно също се прие-
ма класирането към момен-
та на въвеждането на извън-
редно положение освен в об-
ластните първенства, в които 
при тези условия не може да 
бъде определен първенец, а 
ще бъде насрочен бараж. 

След нормализиране на об-
становката и след консулта-
ции с Регионалните управле-
ния на образованието (РУО), 
ще се подновят и първен-
ствата (където е възможно) 
на ниво областни и зонални 
първенства в детско-юноше-
ския футбол. 
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Във вðъзêа ñ èзвъíðåäíîтî ïîëîæåíèå вåñтíèê „Ñîзîïîë”  
ùå èзëèза ïðåз ñåäìèца в ïåтъê.

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

Виртуален „Празник на 
буквите” за първокласниците

През тази учебна година обстоятелствата наложиха първокласници-
те да довършат изучаването на буквите от българската азбука по нес-
тандартен начин. Това се случи вкъщи, под ръководството на учителя 
и с огромната помощ на родителите.

Обичайно всички първокласници се разделят със своето другарче – 
Букварчето на училищно тържество в присъствието на родители, учи-
тели и гости. Но сега, в период на социална изолация, за първи път в  
СУ „Св. св. Кирил и Методий” тази раздяла стана дистанционно.

Учениците от първи клас бяха изненадани с виртуален „Празник на 
буквите”. Припомниха си азбуката посредством стихчета, а след това 
заедно със своите родители се впуснаха в изработката на корони със 
собствената си буква. След като си направиха снимка за спомен с Бук-
варчето, започна веселба с танци и любими детски тематични песнич-
ки. Всеки първокласник получи грамота за овладяване на азбуката от 
г-жа Таня Илиева.

Г-жа Илиева и г-н Георгиев изказват огромната си благодарност и при-
знателност към родителите на своите първокласници, които ежедневно 
ги подкрепят и всеотдайно им помагат в дистанционното обучение. За-
едно продължават да учат и творят с най-малките ученици в училището 
и се надяват по-скоро да се срещнат в истинската си класна стая.

На добър час в света на знанието, мили дечица!

ФК „Созопол“ заслужено се завръща 
в професионалния футбол

Спечелете Приключенски 
ден в Пчеларска ферма 

„Странджа“

Пчеларска ферма „Странджа“ органи-
зира конкурс „Цветята, Пчелите и Медът 
5", който през 2020 година ще се проведе 
като креативен групов конкурс, имащ за 
цел да подтикне децата и възрастните да 
направят нещо добро за природата. 

Условия за участие:
1. Измислете нещо, което искате да на-

правите за природата или хората око-
ло вас;

2. Помолете семейството, приятелите 
или класа си да се включи в идеята;

3. Документирайте всичко стъпка по 
стъпка, монтирайте видео или подредете 
снимките последователно, за да успее ор-
ганизаторът да вникне в идеята;

4. Опишете идеята си, реализацията и 
ефекта, който сте постигнали;

5. Оформете информацията и я пуб-
ликувайте в събитието на конкурса във 
фейсбук страницата на Пчеларска фер-
ма „Странджа“;

6. Разпространете добрия пример сред 
обкръжението си, споделяйки своята пуб-
ликация и поискайте да ви подкрепят;

7. Краен срок за качване на матери-
алите (за участие) до 31.05.2020 година. 
Няма възрастови групи и ограничения - 
има добри идеи! Задължително условие 
е в екипа да има и дете/деца.

В срок до 15.06.2020 най-креативните 
идеи ще бъдат отличени и наградени, а 
три от тях ще спечелят Приключенски ден 
в Пчеларска ферма „Странджа“, с.Индже 
войвода.

Представете своята идея как заедно да 
направим Света ни по-красив, по-добър, 
по-чист и по-щастлив - за да живеем един 
по-добър живот!

Засилен интерес и впечатляващи рисунки 
характеризират конкурса „Цветен Великден”
По повод големите християнски празници 

Цветница и Възкресение Христово Община Со-
зопол организира онлайн конкурс за детска ри-
сунка „Цветен Великден”, който да допринесе 
цвят и настроение в еднообразното напосле-
дък ежедневие на всички ни.

Състезанието стартира на 10 април, а край-
ният срок за изпращане на творба бе 20 април.  
Участниците се съревноваваха в три възрасто-
ви категории – до 7 години, от 7 до 11 и от 11 до 
15 години, а изисквания за рисувъчни материа-
ли и техника на изпълнение не бяха въведени.

Петчленна комисия, назначена със заповед 
на Тихомир Янакиев, се зае с нелеката задача 
да определи най-добрите рисунки в конкурса, 
като във всяка от трите категории се излъчиха 
първо, второ и трето място.

„В надпреварата се включиха деца от цяла-
та община, а рисунките на всички са впечат-
ляващи, което много ни затрудни при опреде-
лянето на победителите”, сподели представи-
тел на журито. 

Авторите на най-добрите творби, отличени 
от комисията, ще получат с куриер до дома 
си комплекти рисувъчни материали и грамо-
ти, а всички останали участници – поощрител-
ни награди.

Победителите се обявиха публично на сайта 
и страницата във фейсбук на Община Созопол. 
Ето и техните имена:

Катåãîðèя äî 7 ãîäèíè:
I-во място – Ирина Кирякова, 5 години, гр. Со-

зопол
II-ро място – Владимир Гюров, 6 години,  

гр. Созопол
III-то място – Християна Терзиева, 6 години, 

с. Крушевец

Катåãîðèя îт 7 äî 11 ãîäèíè:
I-во място – Стиляна Емилова, 9 години,  

гр. Созопол
II-ро място – Валерия Вълкова, 8 години,  

гр. Черноморец
III-то място – Мелек Ереджеб, 7 години, с. Рав-

на гора

Катåãîðèя îт 11 äî 15 ãîäèíè:
I-во място – София Василевска, 14 години,  

гр. Созопол
II-ро място – Йоана Янакиева, 13 години,  

гр. Созопол
III-то място – Филка Йорданова, 14 години,  

с. Зидарово

Рисунката на победителя в ка-
тегория от 7 до 11 години - Сти-
ляна Емилова

Рисунката на победителя в 
категория до 7 години – Ирина 
Кирякова



Èíòåðâþ íà 
Äîíà ÌÈÒÅÂÀ

- Ãîñïîæî Ìàð÷åâà, êàê 
ñå ñïðàâÿ ÎÓ „Ëþáåí Êàðà-
âåëîâ” ñ íåîáè÷àéíàòà ñè-
òóàöèÿ?

- COVID 19 íàõëó â æèâîòà 
íè èçâåäíúæ. Çàâàðè íè íå-
ïîäãîòâåíè. Âåäíàãà ñå ñôîð-
ìèðà ñâîåîáðàçåí „êðèçèñåí 
ùàá”, êîéòî äà ïîäïîìàãà ó÷è-
òåëè, ó÷åíèöè, ðîäèòåëè. Ïðå-
óñòàíîâèõà ñå ïðèñúñòâåíèòå 
ôîðìè íà îáó÷åíèå è ñå ðåãëà-
ìåíòèðàõà ïðàâèëàòà çà ðàáîòà 
â íîâèòå óñëîâèÿ. Èçâúíðåäíà-
òà ñèòóàöèÿ íàëîæè èçâúíðåä-
íè ìåðêè: íåòðàäèöèîííè ôîð-
ìè çà îáùóâàíå, ïðåïîäàâàíå 
è ó÷åíå, íîâà ìåòîäèêà çà ïå-
äàãîãè÷åñêà ðàáîòà, íåîáè÷àé-
íè ôîðìè çà êîíòðîë íàä ïå-
äàãîãè÷åñêèòå ïðîöåñè è ò.í. 
Òîâà èçèñêâà îò íàñ äà ñìå 
îñîáåíî ìîáèëèçèðàíè, äèñ-
öèïëèíèðàíè, îòãîâîðíè è ãúâ-
êàâè, äà ïðîÿâÿâàìå ðàçáèðà-
íå åäèí êúì äðóã, äà ñè ïîìà-
ãàìå è ïîäêðåïÿìå.

Îò 16.03.2020 ã. îáó÷åíèå-
òî â å-ñðåäà ñå îñúùåñòâÿâà â 
ïëàòôîðìàòà Google classroom. 
Ñëåä àêòèâèðàíå íà àêàóíòè-
òå â MS TEAMS îáó÷åíèåòî ñå 
èçâúðøâà è â äâåòå ïëàòôîð-
ìè. Áåçñïîðíî ïðåäèìñòâî íà 
ïðèëîæåíèåòî Òeams e âúç-
ìîæíîñòòà, êîÿòî ïðåäëàãà çà 
ñèíõðîííî åëåêòðîííî îáó÷å-
íèå ïîñðåäñòâîì âèäåîâðúçêà 
ìåæäó ïðåïîäàâàòåë è ó÷åíè-
öè. Òàêà ñå ïîñòèãà îïòèìàë-
íàòà êîìáèíàöèÿ îò ñèíõðîí-
íî è àñèíõðîííî îáó÷åíèå, ãà-
ðàíòèðàùà îñèãóðÿâàíåòî íà 
îáó÷èòåëíèÿ ïðîöåñ. Èçïîëç-
âàò ñå ñúùî òàêà è ðåñóðñèòå 
íà èçäàòåëñòâàòà è åëåêòðîí-
íèòå ïëàòôîðìè „Øêîëî", „Ó÷à 
ñå". Ó÷åíèöèòå îò I êëàñ ðàáîòÿò 
â ïëàòôîðìàòà IT LEARNING, 

êîÿòî óñïåøíî áåøå âúâåäåíà 
÷ðåç ïðîãðàìàòà „Ïúðâîêëàñ-
íî íà÷àëî“. 

Ïðîåêòîáàçèðàíîòî îáó÷å-
íèå å åäèí îò ìåòîäèòå íà ïðå-
ïîäàâàíå. Èçïðàòåíè ñà ïðå-
çåíòàöèè äî „Êàíàë 0“, „Ñìàðò 
Áóðãàñ“. Ñïîäåëåíè ñà èíîâà-
òèâíè ìåòîäèêè, òåñòîâå, ïðå-
çåíòàöèè, ïðîåêòè â å-áèáëè-
îòåêà.

Àç ñúì ïîçèòèâåí ÷îâåê è â 
íàé-ëîøàòà ñèòóàöèÿ îòêðèâàì 
íåùî ïîëîæèòåëíî. Çàçäðàâè-
õà ñå âðúçêèòå ó÷åíèê-ðîäèòåë-
ó÷èòåë. Ñåãà ñìå ïî-áëèçî äî 
ñåìåéñòâîòî ñè. 

- Èìàòå ëè îáðàòíà âðúç-
êà îò ðîäèòåëèòå? Êàêâî ñïî-
äåëÿò òå?

- Âðúçêàòà ó÷èòåë-ðîäèòåë â 
îáó÷èòåëíèÿ ïðîöåñ å åæåäíåâ-
íà è åæå÷àñíà. Âñåêè êëàñ èìà 
ñúçäàäåíà ãðóïà çà êîìóíèêà-
öèÿ, â êîÿòî ó÷àñòâàò ðîäèòå-
ëèòå îò ñúîòâåòíèÿ êëàñ, êàê-
òî è ó÷èòåëèòå, êîèòî ïðåïîäà-
âàò íà äåöàòà èì. Ïî òîçè íà-
÷èí å îñèãóðåíà áúðçà îáðàòíà 
âðúçêà ïðè âúçíèêíàëè îðãàíè-
çàöèîííè âúïðîñè, âúïðîñè ïî 
ó÷åáíèÿ ìàòåðèàë, åìîöèîíàë-
íà ïîäêðåïà. Ïåäàãîãè÷åñêè-
ÿò ñúâåòíèê èìà êëàñíà ñòàÿ, 
ãðàôèê çà ðàáîòà ñ ó÷åíèöè è 
ðîäèòåëè. Ñúçäàäåíà áå ñúùî 
òàêà è îíëàéí àíêåòà êúì ðî-
äèòåëèòå, â êîÿòî òå äà ñïîäå-
ëÿò ñâîè íàáëþäåíèÿ, çàòðóä-
íåíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ. Àíêåòàòà 
ïîêàçà, ÷å ðîäèòåëèòå ñà äîñ-
òàòú÷íî îáåêòèâíè â ïðåöåíêà-
òà ñè çà òðóäíîñòèòå ïðåä äèñ-
òàíöèîííîòî îáó÷åíèå, íî è çà 
äîáðèòå ìó ñòðàíè. Ðîäèòåëèòå 
îöåíÿâàò òîâà, ÷å äåöàòà èì ñà 
îáãðèæâàíè, îáè÷àíè, ÷å ó÷èòå-
ëèòå äàâàò âñè÷êî îò ñåáå ñè 
â å-îáó÷åíèå, çà äà îãðàìîòÿò 
äåöàòà. Ñïîäåëÿò, ÷å âñå ïîâå-

÷å ñå ÷óâñòâàò ñïîêîéíè è óäî-
âëåòâîðåíè. Ïîìîùòà íà ðî-
äèòåëèòå å áåçöåííà. Òå òðÿá-
âà äà ñú÷åòàâàò ðàáîòàòà ñè ñ 
ïîìîù êúì äåòåòî ó äîìà è äà 
ïðåîäîëÿâàò òåõíè÷åñêè ïðî-
áëåìè ñ ïëàòôîðìèòå. Áåç òÿõ 
íåùàòà íÿìàøå äà ñå ñëó÷àò â 
òîçè óñïåøåí âèä. Èìàì êúñìå-
òà äà ñå ñðåùàì ñ èçêëþ÷èòåë-
íè ðîäèòåëè - ãðèæîâíè, ïîäïî-
ìàãàùè, ðàçáèðàùè.

- Îïîçíàâàò ëè ðîäèòåëèòå 
â äíèòå íà èçîëàöèÿ ïî-äî-
áðå òðóäà íà ó÷èòåëèòå, êîãà-
òî ñå ó÷è îò äèñòàíöèÿ è áóê-
âàëíî òå ñà â äîìà ìó?

- Äèñòàíöèîííîòî îáó÷åíèå 
ïîâèøè ó÷àñòèåòî íà ðîäèòå-
ëèòå â ó÷åáíèÿ ïðîöåñ: çíàÿò 
ïîâå÷å çà ó÷åáíîòî ñúäúðæà-
íèå, êàêòî è çà òðóäíîñòèòå íà 
äåöàòà ñè. Îáùóâàò ïî-÷åñòî ñ 
ó÷èòåëèòå. Òîâà äîâåäå äî ïî-
äîáðî ðàçáèðàíå íà òðóäà íà 
ó÷èòåëèòå è ïîâå÷å óâàæåíèå 
êúì òÿõ. Ðîäèòåëèòå ñå óáåäè-
õà â íàòîâàðåíîñòòà íà ó÷è-
òåëèòå - ñóòðèí ïðåïîäàâàò, à 
ñëåä îáÿä ïîëó÷àâàò è ïðîâå-
ðÿâàò äîìàøíèòå, ïîäãîòâÿò 
óðîöèòå çà ñëåäâàùèÿ äåí, îñú-
ùåñòâÿâàò òåëåôîííè ðàçãîâî-
ðè ñ òÿõ, ðàáîòÿò èíäèâèäóàë-
íî ñ ó÷åíèöè. Ó÷èòåëè è ðîäè-
òåëè ñå îêàçàõìå ðàâíîïðàâ-
íè ïàðòíüîðè. Åäèííè ñìå, çà-
ãúðáèõìå ïðîòèâîðå÷èÿ, çàðà-
áîòèõìå êàêòî íèêîãà äîñåãà çà 
áëàãîòî íà äåöàòà. 

- Ìíîãî íåùà ñåãà ñå ïðà-
âÿò çà ïúðâè ïúò – êàê ñå îò-
ðàçÿâà òîâà íà ïúðâîêëàñíè-
öèòå – ùå áúäàò ëè îãðàìî-
òåíè êàêòî òðÿáâà òå?

- Ïîä óìåëîòî íàñòàâëåíèå 
íà ñâîèòå ó÷èòåëè, ïúðâîêëàñ-
íèöèòå â ÎÓ „Ëþáåí Êàðàâå-
ëîâ“ áÿõà óñâîèëè îñíîâíèÿ 
ìàòåðèàë, ïðåäâèäåí çà èçó-
÷àâàíå â ïúðâè êëàñ, îùå ïðå-
äè âúâåæäàíåòî íà èçâúíðåäíî-

òî ïîëîæåíèå è äèñòàíöèîííî-
òî îáó÷åíèå. Èçó÷åíà áå àçáó-
êàòà, îñíîâíè ïðàâîïèñíè ïðà-
âèëà, öèôðèòå, ñúáèðàíå è èç-
âàæäàíå ñ ÷èñëàòà äî 20 ñúñ è 
áåç ïðåìèíàâàíå íà äåñåòèöà-
òà…. Â ìîìåíòà ñå ðàáîòè çà 
çàòâúðæäàâàíå íà âçåòèÿ ìà-
òåðèàë, óñúâúðøåíñòâàíå íà 
÷åòèâíàòà òåõíèêà, ðàçâèòèå 
íà ôîíåìàòè÷íèÿ ñëóõ, ïîäî-
áðÿâàíå íà ôèíàòà ìîòîðèêà. 
Ïëàâíî ñå âúâåæäàò ó÷åíèöè-
òå â ñâåòà íà õóäîæåñòâåíàòà 
è íàó÷íà ëèòåðàòóðà, îáîãàòÿ-
âàò ñå òåõíèòå çíàíèÿ çà ñâå-
òà è ïðèðîäàòà îêîëî òÿõ. Òîâà 
äàâà îñíîâàíèå äà ñìå ñïîêîé-
íè, ÷å ïúðâîêëàñíèöèòå ùå çà-
âúðøàò ó÷åáíàòà ãîäèíà êàòî 
ãðàìîòíè áúëãàðñêè äåöà. 

- Ïîíå íà òîçè åòàï ñå 
çíàå, ÷å âúíøíîòî îöåíÿâà-
íå íÿìà äà áúäå ïðîìåíåíî. 
Ãîòîâè ëè ñà Âàøèòå ó÷åíè-
öè çà èçïèòèòå?

- Ñïîêîéíè ñìå, çàùîòî îò 
ïðèåìàíåòî íà äåöàòà â ó÷èëè-
ùå çàïî÷âà ïîäãîòîâêàòà èì çà 
óñïåøíîòî ïðèêëþ÷âàíå íà íà-
÷àëíîòî è îñíîâíîòî èì îáðà-
çîâàíèå. Ïðè ñúçäàäåíèòå îá-
ñòîÿòåëñòâà ó÷åáíèÿò ìàòåðè-
àë å ïðåñòðóêòóðèðàí, ó÷èòå-
ëèòå, ñúîáðàçíî ôîðìàòà íà 
èçïèòà, ïðåöåíÿò êîè óðîöè äà 
ñëåÿò, êîè äà ïðåìàõíàò è êàê 
òî÷íî äà ãî ïðåïîäàäàò. Âñè÷-
êè ó÷åíèöè, íà êîèòî èì ïðåä-
ñòîè äà ñå ÿâÿò íà ÍÂÎ, ñà îá-
õâàíàòè è ñå ïðîâåæäà åôåê-
òèâíî îáó÷åíèå. Ïðè îáó÷åíè-
åòî â åëåêòðîííà ñðåäà ó÷èòå-
ëèòå ñúùî èçïîëçâàò ðàçëè÷íè 
èíñòðóìåíòè è ðåñóðñè çà ó÷å-
íèöèòå. Ïîëîæèòåëíè ñà ðåçóë-
òàòèòå è îò ïðîåêòíîáàçèðàíî-
òî îáó÷åíèå. Ïðîëåòíàòà âàêàí-
öèÿ è èçïîëçâàíåòî íà âðåìåòî 
îò íåÿ çà ó÷åáíè äíè å âúçìîæ-

íîñò çà çàòâúðæäàâàíå íà çíà-
íèÿòà è ïîäãîòîâêà çà ïðåäñòî-
ÿùèÿ èçïèò.

Âúíøíîòî îöåíÿâàíå â ІV 
êëàñ íå òðÿáâà äà áóäè òðåâî-
ãè, çàùîòî íÿìà äà ñå îòðàçè 
âúðõó îáðàçîâàòåëíîòî ðàçâè-
òèå íà äåöàòà. Òî÷êèòå, âïèñà-
íè â óäîñòîâåðåíèåòî íà ó÷å-
íèöèòå çàåäíî ñ êîëè÷åñòâå-
íèòå è êà÷åñòâåíè îöåíêè, íå 
ñà îïðåäåëÿùè çà ïðîäúëæà-
âàíåòî íà îáó÷åíèåòî èì â V 
êëàñ. Îòïàäàò íàöèîíàëíèòå 
âúíøíè îöåíÿâàíèÿ â ІV êëàñ 
ïî äðóãèòå äâà ïðåäìåòà – „×î-
âåêúò è îáùåñòâîòî” è „×îâåêúò 
è ïðèðîäàòà”, êîåòî îáëåê÷àâà 
ó÷åíèöèòå.

Ñïîðåä èíñòðóêöèèòå íà 
ÌÎÍ òåêñòúò çà äèêòîâêàòà 
íÿìà äà ñå ÷åòå îò ó÷èòåë â 
êëàñíàòà ñòàÿ, à ùå å íà àóäèî-
ôàéë. Äèêòîâêà ñ àóäèîôàéë ùå 
ïîñòàâè âñè÷êè ïðè åäíàêâè óñ-
ëîâèÿ. Â ó÷èëèùå èìàìå äîáðà 
òåõíèêà ñ óñèëâàòåëè è âèñîêî-
ãîâîðèòåëè çà áåçïðîáëåìíîòî 
ïðîâåæäàíå íà èçïèòà. Äðóãà 
ïðîìÿíà å, ÷å äåöàòà ùå ïðå-
íàñÿò îòãîâîðèòå ñè îò áëàíêà-
òà ñ âúïðîñèòå â ëèñò çà îòãî-
âîðè. Àêî íà òåñòà â ÷åòâúðòè 
êëàñ íå ñå ñïðàâÿò ñ ïðåõâúð-
ëÿíåòî íà îòãîâîðèòå, òîâà íå 
áè èìàëî ïîñëåäñòâèÿ, çàùîòî 
ðåçóëòàòúò îò ÍÂÎ íå å ðåøà-
âàù çà äåöàòà ïðè çàâúðøâàíå 
íà íà÷àëåí åòàï, íî íà òåñòîâå-
òå â VІІ êëàñ îáà÷å áðîÿò íà òî÷-
êèòå å îïðåäåëÿù çà òîâà êúäå 

ùå ïðîäúëæè ó÷åíèêúò îáðàçî-
âàíèåòî ñè. Íà ó÷èòåëèòå ïðå-
äîñòàâèõìå áëàíêè çà ïðåíà-
ñÿíå íà îòãîâîðèòå, ó÷åíèöè-
òå çàïî÷íàõà äà ðàáîòÿò âúðõó 
òÿõ. Èìàõìå îïðåäåëåíè äàòè 
çà ïðîâåæäàíå íà ïðîáíè èç-
ïèòè â ІV è VІІ êëàñ. Âàðèàíòè-
òå ñà ãîòîâè, îðãàíèçàöèÿòà áå 
ñúçäàäåíà, òàêà ÷å âåäíàãà ïðè 
âðúùàíåòî íè â ó÷èëèùå ùå ìî-
æåì äà ïðîâåäåì ïðîáíî îöå-
íÿâàíå. Âàðèàíòèòå ñà èçöÿ-
ëî ñúîáðàçåíè ñ èçèñêâàíèÿ-
òà íà ôîðìàòà çà Íàöèîíàëíî-
òî âúíøíî îöåíÿâàíå, âúâåäåí 
îò ÌÎÍ çà ó÷åáíàòà 2019/2020 
ãîäèíà. Ïðîáíèòå èçïèòè è êîí-
ñóëòàöèèòå â ó÷èëèùå öåëÿò äà 
ïîêàæàò ïðîïóñêèòå íà ÷åòâúð-
òîêëàñíèöèòå è íà ñåäìîêëàñ-
íèöèòå è êúäå òðÿáâà òå äà ñå 
ïîëîæàò ïîâå÷å óñèëèÿ, çà äà 
ïîñòèãíàò ìàêñèìàëíè ðåçóëòà-
òè íà ÍÂÎ. Ó÷èòåëèòå â ÎÓ „Ëþ-
áåí Êàðàâåëîâ” ðàáîòÿò ñúçíà-
òåëíî è îòãîâîðíî è â êëàñíà-
òà ñòàÿ, è îò äîìà ñè. Òå ïîä-
ãîòâÿò ó÷åíèöèòå ñè çà ÍÂÎ ãî-
äèíè íàðåä, íå ðàç÷èòàò íà ïî-
ñëåäíèòå äâà ìåñåöà.

- Íå å äàëå÷å è âðåìåòî çà 
ïðèåì íà íîâè ó÷åíèöè. Êàê-
âî áèõòå êàçàëè íà ðîäèòåëè-
òå íà áúäåùèòå âàøè ó÷åíè-
öè? Çàùî äà èçáåðàò ÎÓ „Ëþ-
áåí Êàðàâåëîâ”?

- Ùå ñïîäåëÿ íåùî ìíîãî 
ëè÷íî. ÎÓ „Ëþáåí Êàðàâåëîâ“ 
å â ñúðöåòî ìè. Òî å ÷àñò îò 
ìîÿ æèâîò è îò æèâîòà íà ìî-

åòî ñåìåéñòâîòî. Àç çàâúðøèõ 
òîâà ó÷èëèùå, òóê çàâúðøè VІІ 
êëàñ è ñèíúò ìè. Îò ÎÓ „Ëþáåí 
Êàðàâåëîâ“ çàïî÷íà ïðîôåñè-
îíàëíèÿ ñè ïúò êàòî ó÷èòåë ïî 
ÁÅË è ìîÿò ñúïðóã. Çàòîâà ñúì 
ïðèñòðàñòíà. Çàòîâà ìå å òîë-
êîâà ãðèæà çà ó÷èëèùåòî è çà 
íåãîâîòî áúäåùå!

Çà ðîäèòåëèòå, êîèòî èìàò 
íàãëàñàòà äà ïîâåðÿò íà íàñ 
íàé-ñêúïîòî â æèâîòà ñè – ñâî-
èòå äåöà, êîèòî ùå íè ãëàñóâàò 
äîâåðèå ìîãà äà êàæà, ÷å íèå 
ñå òðóäèì, çàùîòî äîâåðèåòî å 
íàé-ãîëÿìîòî çàäúëæåíèå. Ñïî-
êîéíà ñúì è ìîãà äà òâúðäÿ, ÷å 
àêî èçáåðàò ÎÓ „Ëþáåí Êàðàâå-
ëîâ“, ùå èçáåðàò åäíî îò íàèñ-
òèíà íàé-äîáðèòå ó÷èëèùà. Äî-
êàçàíàòà øêîëà íà ÎÓ „Ëþáåí 
Êàðàâåëîâ“ æúíå ãîäèíà ñëåä 
ãîäèíà âñå ïî-áîãàòèòå ïëîäî-
âå íà ñâîÿ òðóä. Ñàìî òàêà ìî-
æåì äà ñå çàäúðæèì äúëãè ãî-
äèíè, òå âå÷å ñòàíàõà 90. 

Êàíÿ ðîäèòåëèòå íà áúäåùè-
òå íàøè ó÷åíèöè, ñëåä åïèäå-
ìèÿòà, â ó÷èëèùå, à òîâà îçíà-
÷àâà, ÷å èìàìå êàêâî äà ïîêà-
æåì, ÷å íÿìà íåùî, êîåòî äà íè 
ïðèòåñíÿâà. 

- Èìà îùå åäíà âàæíà 
ñòúïêà – ïðèåìúò ñëåä ñåä-
ìè êëàñ – îðèåíòèðàíè ëè ñà 
ðîäèòåëè è ó÷åíèöè çà òîâà 
êúäå ùå ñå ó÷è â ñëåäâàùèÿ 
åòàï?

- Èçáîðúò íà ñðåäíî ó÷èëèùå 
çà âñåêè ó÷åíèê å âàæíà ñòúïêà 
â èçðàñòâàíåòî ìó êàòî óâåðåíà 

è óñòðåìåíà êúì ëè÷íè ïîñòè-
æåíèÿ ëè÷íîñò. Òîçè èçáîð íå 
ìîæå äà áúäå ñàìîöåëåí. Ìíî-
ãî ÷åñòî òîçè èçáîð ñå ïëàíè-
ðà êàòî ñå îáâúðçâà ñ èçáîðà 
è íà óíèâåðñèòåò. Â ìíîãî îò 
ñëó÷àèòå ðîäèòåëèòå ñå ðúêî-
âîäÿò îò îáùîïðèåòè òåíäåí-
öèè çà åçèêîâè ãèìíàçèè, îò 
ïðîôåñèîíàëíè èíòåðåñè èëè 
îò ïðåñòèæíîñò. Ìëàäèòå õîðà 
òðÿáâà äà áúäàò ïîäïîìîãíàòè 
íå ñàìî äà íàìåðÿò âåðíèÿ ïúò 
â èçáîðà íà ïðîôåñèÿ, à è êàê 
ìîãàò äà ñå ðåàëèçèðàò â íåÿ. 
Íå å ëåñíà çàäà÷à íà 13-14 ãî-
äèíè äà ñå íàïðàâè ïðàâèëåí 
èçáîð, äà ñå âçåìå åäíî îò âà-
æíèòå ðåøåíèÿ â æèâîòà.

 Îò 2018-2019 ãîäèíà ÎÓ „Ëþ-
áåí Êàðàâåëîâ“ å èíîâàòèâíî 
ó÷èëèùå ñ ïðîåêò „Ðàçâèòèå íà 
òâîð÷åñêèÿ ïîòåíöèàë è íàó÷åí 
èíòåðåñ íà ó÷åíèöèòå ÷ðåç âú-
âåæäàíå íà ìîäóëíî îáó÷åíèå“. 
Ó÷åíèöèòå ñå îáó÷àâàò â ñëåä-
íèòå ìîäóëè: „Ñöåíè÷íè èçêó-
ñòâà“, „Èçÿùíè è ïðèëîæíè èç-
êóñòâà“, „Ðúêîòâîðåí æèâîò“ è 
„Äåòñêà íàó÷íà ëàáîðàòîðèÿ“. 
Îñíîâíèòå öåëè íà èíîâàöèÿ-
òà ñà äà ñå ðàçâèâàò òâîð÷å-
ñêèòå çàëîæáè è íàó÷íèÿ èí-
òåðåñ ó ó÷åíèöèòå ÷ðåç ìîäóë-
íî îáó÷åíèå. Òàêà îùå îò íà÷à-
ëåí åòàï äåòåòî ìîæå äà ïðå-
öåíè êàêâè óìåíèÿ è êàêâè çíà-
íèÿ èñêà äà ðàçâèâà. Áåñåäèòå 
â ÷àñà íà êëàñà, ðàçãîâîðèòå ñ 
ïåäàãîãè÷åñêèÿ ñúâåòíèê, ñúâ-
ìåñòíàòà ðàáîòà ñ Öåíòúðà çà 
ïîäêðåïà íà ëè÷íîñòíîòî ðàç-
âèòèå ñà â ïîìîù íà ó÷åíèöè-
òå îò VІ è VІІ êëàñ.

- Íàïðàâåòå ïðåöåíêà íà 
ðàáîòàòà íà ó÷èòåëèòå îò 
ÎÓ „Ëþáåí Êàðàâåëîâ” â 
òàçè òðóäíà ñèòóàöèÿ. Èìà 
ëè õîðà ñðåä òÿõ, êîèòî ñà 
ñå îòëè÷èëè è ñè ñòðóâà äà 

áúäàò îòëè÷åíè ïî íÿêàêúâ 
íà÷èí?

- Êîëåãèòå ïîêàçàõà íåî÷àê-
âàíà ïñèõè÷åñêà óñòîé÷èâîñò 
â ñòðåñîâèÿ óèêåíä ñëåä îáÿ-
âÿâàíå èçâúíðåäíîòî ïîëîæå-
íèå. Ñàìî çà äâà äíè òðÿáâà-
øå äà ñå ïðåìåñòÿò â ñúâñåì 
íîâà ñðåäà çà îáó÷åíèå. Çà 
ïîðåäåí ïúò ó÷èòåëèòå ïîêàçà-
õà, ÷å ñà ñïîñîáíè äà ñå ñïðà-
âÿò âúâ âñÿêàêâè ñèòóàöèè, íå-
âåðîÿòíà âçàèìîïîìîù è èçó-
ìèòåëíà ðàáîòîñïîñîáíîñò. Ðà-
áîòíèÿò èì äåí ïðåç ïîñëåäíè-
òå ñåäìèöè òðàå íå ïî-ìàëêî îò 
10-12 ÷àñà. 

Íî ó÷èòåëèòå ñà è ðîäèòåëè. 
Òðóäíî å ðàçïðåäåëÿíåòî íà óñ-
òðîéñòâàòà ìåæäó òÿõ è äåöàòà, 
êàêòî è íà ôàêòà, ÷å âñåêèäíå-
âèÿò èì ãðàôèê ñúâïàäà ñ òîçè 
íà äåöàòà èì. 

Íå çíàÿ äðóãà ïðîôåñèÿ, êîÿ-
òî ìîæå äà íàïðàâè òàêúâ ñêîê 
è äà ïðåæèâåå òàêàâà ïðîìÿíà 
ñàìî çà äâà äíè. 

- Êàê âèæäàòå òàçãîäèø-
íèÿ 24 ìàé?

- Ó÷èòåëèòå ñìå äèñöèïëèíè-
ðàíè è îòãîâîðíè íå ñàìî çà îá-
ðàçîâàíèåòî íà äåöàòà, íî è çà 
çäðàâåòî èì. Àêî èçâúíðåäíîòî 
ïîëîæåíèå ïðîäúëæè, ëþáîâòà 
êúì òÿõ, êúì ñåáå ñè, êúì ðîäè-
òåëèòå íè ùå íå îñòàâè ïî äî-
ìîâåòå. Íî îòâñÿêúäå ùå çâó÷è 
„Âúðâè, íàðîäå âúçðîäåíè“. Îò-
íîâî ùå ïðàçíóâà öåëèÿò áúë-
ãàðñêè íàðîä. Çàùîòî 24 ìàé å 
âÿðà â ñèëàòà íà åäèí íàðîä! 
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êîÿòî óñïåøíî áåøå âúâåäåíà 
÷ðåç ïðîãðàìàòà „Ïúðâîêëàñ-
íî íà÷àëî“. 

Ïðîåêòîáàçèðàíîòî îáó÷å-
íèå å åäèí îò ìåòîäèòå íà ïðå-
ïîäàâàíå. Èçïðàòåíè ñà ïðå-

òî ïîëîæåíèå è äèñòàíöèîííî-
òî îáó÷åíèå. Èçó÷åíà áå àçáó-
êàòà, îñíîâíè ïðàâîïèñíè ïðà-
âèëà, öèôðèòå, ñúáèðàíå è èç-
âàæäàíå ñ ÷èñëàòà äî 20 ñúñ è 
áåç ïðåìèíàâàíå íà äåñåòèöà-

ñå îòëè÷èëè è ñè ñòðóâà äà 

ÁÚÄÅÙÅÒÎ ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ Å 
Â ÐÚÖÅÒÅ ÍÀ ÍÀÑ – ÃÎËÅÌÈÒÅ

Пепа Марчева - директор на 
ОУ „Любен Каравелов“ - Бургас:

Ïåïà Ìàð÷åâà - çàâúðøèëà Áúëãàðñêà ôèëîëîãèÿ, 
ÏÓ „Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè", Ïúðâî ÏÊÑ - ÑÓ „Êëè-
ìåíò Îõðèäñêè", ãëàâåí ó÷èòåë, çàìåñòíèê-äèðåê-
òîð â ÏÃÌÅÅ, ó÷èòåë íà ãîäèíàòà, ïî÷åòíà ãðàìî-
òà „Íåîôèò Ðèëñêè".

è óñòðåìåíà êúì ëè÷íè ïîñòè-
æåíèÿ ëè÷íîñò. Òîçè èçáîð íå 
è óñòðåìåíà êúì ëè÷íè ïîñòè-
æåíèÿ ëè÷íîñò. Òîçè èçáîð íå 
è óñòðåìåíà êúì ëè÷íè ïîñòè-

ìîæå äà áúäå ñàìîöåëåí. Ìíî-
ãî ÷åñòî òîçè èçáîð ñå ïëàíè-
ðà êàòî ñå îáâúðçâà ñ èçáîðà 
è íà óíèâåðñèòåò. Â ìíîãî îò 
ñëó÷àèòå ðîäèòåëèòå ñå ðúêî-
âîäÿò îò îáùîïðèåòè òåíäåí-
ñëó÷àèòå ðîäèòåëèòå ñå ðúêî-
âîäÿò îò îáùîïðèåòè òåíäåí-
ñëó÷àèòå ðîäèòåëèòå ñå ðúêî-
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Ñúáåñåäíèê

• Заздравиха се връзките ученик-родител-учител
• Не зная друга професия, която може да направи такъв 
скок и да преживее такава промяна само за два дни



„Черноморски фар“

Теодор Хайдутов от Помо-
рие, управител на „Помодент“ 
ООД, направи дарение от 40 
броя предпазни шлемове за 
лице за нуждите на община 
Поморие. Фирмата е произво-
дител на специализирани сто-
матологични средства и зъ-
бопротезни конструкции.

„Предвид ситуацията в стра-
ната и наличието на необходи-
мата ни техника, ние пренасо-
чихме дейността си в изработ-
ване на предпазни шлемове, с 
желанието да бъдем полезни 
на обществото“, сподели Те-
одор Хайдутов. Предпазните 
средства са изработени от ви-
сококачествени и биоразгра-
дими материали.

Шлемовете ще бъдат пре-
доставени на РУ Полиция – 
Поморие, звено „Обществен 
ред и сигурност“ и служите-
ли от общинската админи-
страция, които са в пряк кон-
такт с гражданите. За лекари-

те от МБАЛ - Поморие вече са 
осигурени необходимите за-
щитни шлемове, които също 
получихме като дарение от 
„НИКО Технологии“ ООД - 
град Габрово. Дарителските 

жестове са от огромно значе-
ние за нас и пример за съпри-
частност в трудностите, за ко-
ето искрено благодаря. Това 
каза кметът Иван Алексиев, 
приемайки дарението.

Михаил КОЛЕВ

Историята на баща инвалид 
и болния му син, живеещи в 
Бургас, трогна цяла България. 
Двамата са от Враца, но пора-
ди лекарски препоръки живеят 
от известно време в морския 
град в общинско жилище. 

10-годишният Пламен се 
ражда с липса на мастна тъ-
кан за обмяна на вещества. 
За съжаление неговата май-
ката го напуска, отказва се от 
него. Съдията дава правата на 
баща му, който също се каз-
ва Пламен. 

Таткото е работил като во-
долаз и в началото е бил дос-
та добре с финансите, което 
му е позволявало да се справя 
с лечението на сина си. Имал 
е възможността да го води в 
много болници, включително 
и в чужбина - Италия, Англия, 
Франция, Швейцария. Профе-
сор от Швейцария е препоръ-
чал малкият Пламен да се хра-
ни с много силна храна, като 
основно да набляга на месото. 
Препоръчват за лечението на 
10-годишното момче и морския 
въздух и това е причината вра-
чаните да се озоват в Бургас, 

първоначално на квартира. 
Преди време обаче бащата 

получава болки в крака, но не 
спира да работи, тъй като по-
лучава добра заплата, с която 
иска да подпомогне лечението 
на детето си. Но една сутрин 
болката е толкова сериозна, 
че той не може да се изправи 
от леглото. За съжаление изхо-
дът от цялата ситуация не е бил 
никак добър и се е наложила 
ампутация на крака. 

Така проблемите за двамата 
стават още по-сериозни, като 
Пламен-старши е принуден да 
остави временно сина си в дом 

в Атия, понеже му предстояли 
две операции и дълго време е 
в бил болница, докато се въз-
станови. 

След като се възстановява, 
негов познат адвокат започва 
да води дела, за да вземе де-
тенцето от дома. Но от съда 
са изисквали жилище и дру-
ги условия, а на бащата било 
казано, че не бил годен да го 
гледа детето си, защото е ин-
валид. Таткото не губи кураж 
и продължава да се бори за 
сина си, като се свързва с кме-
та Димитър Николов, а той му 

помага - осигуряват общинско  
жилище, Общината поема на-
емите, правят му основен ре-
монт и вследствие социални-
те са разрешили да му го вър-
нат. Благодарение на това от 
четири месеца баща и син от-
ново са си заедно . Детето 
още е с памперси, няма ника-
къв усет, не усеща болка. Учи 
в СУ „Константин Петканов”, 
индивидуално, в трети клас. 
За жалост малкият Пламен 
изобщо не е наясно с матери-
ала. Разбира какво му говори, 
но самият той не може да из-

казва думи. Въпреки това има 
надежда да проговори, опитва 
се. Растежът му е спрял, дос-
та е нисичък за възрастта си, 
като пие и допълнителни ле-
карства за това.

Екип доброволци от Бургас, 
трогнати от нелеката съдба на 
семейството, реши да органи-
зира кампания в помощ на два-
мата. Таткото се нуждаеше от 
500 лева за нова протеза, а 
малчуганът от дрехи и играчки 
с образователна цел. За щас-
тие много хора отвориха сър-
цата си и всичко необходимо 
бе осигурено в рамките на по-
малко от седмица.

Историята докосна и бълга-
ри от цялата страна. Сред да-
рителите бяха и немалко хора 
от населени места извън Бур-
гаска област, като с редакци-
ята на „Черноморски фар” се 
свързаха и такива от София, 
решили да помогнат, след като 
са прочели новината за семей-
ството на сайта ни.

Голяма помощ е оказала и 
известна бургаска плеймейт-
ка, която неведнъж е доказва-
ла, че захване ли се с дадена 
благородна кауза, винаги кра-
ят й е успешен. С нейна помощ 
бе осигурена техника – хладил-
ник и прахосмукачка.

Семейството, както и иници-
аторите на каузата, изказват 
своите благодарности на всич-
ки дарители. А Пламен-старши 
е категоричен, че няма сила, 
която да го спре, за да се бори 
за доброто на своя син, какво-
то и да му коства това.
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ОбществО
Историята на баща инвалид  
и болния му син, живеещи в 
Бургас, трогна цяла България

Николай Дачев: Не трябва да сме 
безразлични към подобни каузи

Михаил КОЛЕВ

Сред един от 
многото спор-
тисти, които се 
включиха в кръ-
водарителската 
акция за УМБАЛ 
- Бургас бе и Ни-
колай Дачев. Ос-
нователят и тре-
ньор на Клуб по 
борба „Бургас” 
бе част от първа-
та „вълна” от лич-
ностите в спорт-
ните среди на 
морския град, ко-
ито решиха да 
подпомогнат ка-
узата.

Пред вестник 
„Черноморски 
фар” той заяви, че общество-
то не трябва да е безразлич-
но към подобни каузи, особе-
но когато се касае за здраво-
словен проблем. 

„Разбрах за инициативата и 
реших да се включа, за да по-
могна и аз. Има кауза, която 
трябва да изпълним до успеш-
ния й край и вярвам, че това 

ще стане. Апелът ми е все-
ки, който може, да помогне 
също за набавянето на бан-
ки с кръв за УМБАЛ - Бургас”, 
каза още Николай Дачев.

Поморийски бизнесмен дари на 
Общината 40 броя предпазни шлемове

СПОРТИСТИ В КАМПАНИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ

Костадин Джамбазов: Надявам се 
да спасим много човешки животи
Във втората „вълна” от 

спортисти, които дариха 
кръв за УМБАЛ - Бургас, бе 
и Костадин Джамбазов. Ди-
ректорът на школата на фут-
болния „Нефтохимик” спо-
дели, че за първи път да-
рява кръв, но обеща, че ще 
прави това редовно зана-
пред. Сега го е мотивирал 
факта, че в тази трудна си-
туация много хора се нуж-
даят от преливане на кръв 
и затова е решил да участ-
ва в предизвикателството 
на Община Бургас, която 
призова спортните лично-
сти в града да вземат активно 
участие в кампанията.

„Надявам се, че ще успеем 
да спасим много човешки жи-

воти. Не го правим от някаква 
показност, а от чисто хуманна 
гледна точка”, заяви Джамба-
зов пред вестник „Черномор-

ски фар”.
И той, подобно на Нико-

лай Дачев, апелира колкото 
се може повече бургазлии 
да дарят кръв за банките на 
УМБАЛ - Бургас. 

„Когато на човек не му е 
на главата, той не си дава 
сметка за някои неща. Но 
сега наистина каузата е ва-
жна и трябва да бъдем по-
единни. Надявам се, че тази 
пандемия ще успее да ни 
обедини и да ни направи по-
човечни. Трябва да си пома-
гаме и не само в извънредни 
положения, а при всякакви 

трудности, защото покрай това 
забързано ежедневие забра-
вихме за човешкото отноше-
ние”, добави Джамбазов.



Вестник „Черноморски фар“ потър-
си мнението на топ наказателния бур-
гаски адвокат Росен Кожухаров. Пред 
медията ни той заяви, че тази тема я 
коментира вече повече от десет годи-
ни, откакто е било делото срещу Мак-
сим Стависки.

„Най-интересното е, че всички се се-
щат за този проблем, когато си отиде 
някой известен. Светла му памет, аз 
Милен го харесвах. Познавахме се от-
лично, много пъти сме говорили и имам 
добри впечатления от него. Но, ако не 
беше той, а някой обикновен човек?“, 
пита юристът.

От години наред той повтарял, че са-
мо и единствено с наказателна репре-
сия войната по пътищата няма да 
спре.

„Може да вкараш някой за 15 години 
в затвора. Мислите ли, че някой от тия 
тийнейджъри сега ще се впечатлят? 
Няма да стане. Моето мнение е съвсем 
различно. Аз отдавна смятам, че тряб-
ва да се повдигне един обществен де-
бат, но не само и единствено в насока 
промяна в законодателството и съдеб-
ната практика. Трябва да се тръгне 
буквално от детската градина, трябва 
да се премине през всички възможни 
съществуващи обществени организа-
ции, благотворителни фондове и НПО-
та, които и аз не мога да изброя колко 
станаха. Всички претендират, че пра-
вят нещо. Разсъждавайки от тази глед-
на точка смятам, че това трябва да бъ-
де един много дълъг обществен дебат, 
който да доведе до една промяна, но 
пак подчертавам, но не само единстве-
но в закона, но и в манталитета, обра-
зованието, възпитанието, начина на 
мислене на българина“, смята адвокат 
Кожухаров.

Като пример той дава бургаски учи-
лища, в чиито дворове са разчертани 
кръстовища.

„Ето това е едно добро начало. Да 
се учат децата като почнеш от прави-
лата на движение, толерантност, въз-
питание, уважение. Шофирането само 
по себе си не е сложно, но то е свърза-
но с всички тези неща. Не ги познавам, 
не мога да съм категоричен, но смя-
там, че и при тези младежи причина за 
случилото се е липсата на възпитание. 
Очевидно е, че има нещо сбъркано в 
техния начин на мислене, начин на жи-

вот, в тяхното възприемане към оста-
налите“, обоснова се юристът.

Затова Кожухаров е категоричен, че 
само едни по-строги наказания няма 
да имат ефект.

„Наказанието, което се предвижда 
за това, което евентуално е сторено е 
от 3 до 15 години. Колко повече? 20? В 
случаи с ниски присъди проблемът не 
е в предвиденото наказание, а в при-
ложението на закона. Той законът сам 
по себе си е достатъчно строг като 
правна възможност. Останалото е при-
лагането му. За умишлени убийства се 
появяват присъди по 10-12-15 години. 
Тогава къде е критерият да се иска за 
дрогирани шофьори 20 примерно? Ами 
бабата от Звездец, където има опит за 
изнасилване? Ама тя не се казва Ми-
лен Цветков, нали?“, заяви той.

Кожухаров продължи с това, че един 
закон не би следвало да бъде проме-
нян на парче с оглед на конкретен жи-
тейски казус.

„Тук трябва да се разсъждава на те-
ма една държавна политика, която по 
възможност да обхване възможно по-
голям кръг от житейски ситуации, ес-
тествено, че не може да обхване всич-
ки. Но ако ние по повод всяко едно 
жестоко убийство, по повод на всяка 
една жестока катастрофа, или едно 
ОПГ (б.а. организирана престъпна гру-
па), ако тръгнем да променяме всеки 
път закона, докъде ще я докараме? Го-
ворим за законоустановеност и трай-
ност на една правна норма“, каза ад-

вокатът.
Иначе категорично се обяви и про-

тив предложението от депутати отпре-
ди няколко месеца за по-леки наказа-
ния при употреба на наркотици зад во-
лана.

„Тази много широка граница - 3 до 15 
години дава възможност за индивиду-
ализация на наказанието. Има опреде-
лени наказания, които са строго фик-
сирани. Например, когато си карал 
след употреба на алкохол, но откажеш 
алкохолна проба, наказанието е 2 го-
дини лишаване от правоуправление и 
глоба. Питам аз каква е логиката за ед-
ни законни нарушения да има строго 
определено наказание и по този начин 
да лишиш съда от възможността да 
прецени конкретния случай, а другия 
да го сложиш от 3 до 15? Няма логика. 
Ами да направим тогава и наказанието 
за смърт на пътя 5 години примерно. 
Без плюс, без минус. Ами тогава защо 
да има нужда от съд? Като го напра-
виш, вземаш си чантичката и си оти-
ваш в затвора“, обясни повече адвокат 
Кожухаров.

Затова според него даденият прозо-
рец от 3 до 15 години за този род прес-
тъпления е достатъчен и дава възмож-
ност да се изяснят всички обстоятел-
ства и причини.

„Те могат да бъдат много и ком-
плексни. Само например мога да ка-
жа, че теоретично се появи техниче-
ски проблем в автомобила. Това е 
смекчаващо вината доказателство. От 
тази гледна точка хипотезите са мно-
го, но подчертавам, само с промяна в 
закона и съдебната практика, няма да 
стане. Кръглата маса трябва да е щи-
рока и да не е само от юристи. Трябва 
да има педагози, социални работници, 
пътни експерти и както казах вече, 
много широк кръг специалисти“, заяви 
юристът.

Кожухаров сметна, че е важно, кога-
то се говори по темата, да не се прене-
брегва и пътната обстановка.

„Тя е отвратителна. Само че като ли, 
че на тази тема много не се говори. Не 
може да имаш магистрала с дупки. Не 
може да имаш магистрала, където хо-
рата се блъскат в животни. Проблемът 
е много сложен и комплексен. Лошото 
е, че всички се сещаме, когато стане 
нещо толкова страшно“, завърши той.

Георги РУСИНОВ

Тазгодишният Великден бе 
почернен от напълно безотго-
ворен и дрогиран шофьор. В 
столицата, на възлово кръс-
товище, 22-годишният Крис-
тиян Николов помете колата 
на известния журналист Ми-
лен Цветков. Минути по-къс-
но, на път за болницата, той 
издъхна. Видеа пък показаха 
абсолютното безразсъдство 
на младежа, който с висока 

скорост се удря в автомоби-
ла на Цветков, който в този 
момент с още няколко изчак-
ва на червено. Истински къс-
мет е, че няма други постра-
дали, защото поне шестима 
пешеходци се разминават на 
косъм от смъртта, когато 
Кристиян повлича колата на 
журналиста по пешеходната 
пътека.

В тузарския джип на 22-го-
дишния убиец са били и депу-
татският син Георги Иванов и 

още едно момиче, които вед-
нага след катастрофата са 
избягали от местопроизшест-
вието. Ден по-късно Георги 

се предаде в полицията, а ба-
ща му Лъчезар Иванов по-
бърза да се отрече от него – 
бил разведен с майка му от 
години и не поддържал връз-
ка със сина си.

Кристиян пък бил взел ав-
томобила от майка си Десис-
лава Николова, която се ока-
за сътрудник на карнобат-
ския винен бос Миню Стай-
ков. Тя също попадна в арес-
та затова, че е предоставила 
автомобила, собственост на 
фирмата й, на сина си. Нико-
лова е с парична гаранция от 
100 000 лева. 

Обществото реагира из-
ключително остро срещу 
убийството на журналиста и 
поиска тежки присъди за на-
друсани и пияни убийци на 
пътя. От Института за пътна 
безопасност решиха, че се 
създава група, която ще из-
вършва мониторинг на такива 

случаи, които касаят обще-
ството с цел да се стига до 
справедливи присъди в съда. 

Заговори се отново за про-
мени в закона. Припомняме, 
че година по-рано това на-
правиха със свой законопро-
ект, който бе входиран от де-
путати, роднините на трагич-
но загиналия велосипедист 
Евелин Дуков. Предложение-
то им за по-сурови наказания 
за пияни и дрогирани убийци 
на пътя обаче бе отхвърлено 
с четири отрицателни стано-
вища. 

Дори премиерът Бойко Бо-
рисов сега заяви, че трябва 
да се мисли за по-тежки на-
казания. Преди няколко ме-
сеца депутати предлагаха по-
леки наказания за употреби-
ли наркотици зад волана, с 
доста противоречащи си до-
води. Вестник „Черноморски 
фар“ написа тема във връзка 

с това, а реакцията на об-
ществеността беше мълние-
носна. Куп гневни коментари 
заваляха из социалните мре-
жи, обвинявайки народните 
представители, че с такъв за-
кон предпазват себе си и бо-
гаташките си деца. Предвид 
случилото се с Милен Цве-
тков може да се каже, че на-
родният гняв има резон.

Затова от „ВОЛЯ“ побърза-
ха да представят законопро-
ект, с който предлагат взима-
не на книжки доживот за пи-
яни и надрусани водачи. В 
мотивите е записано, че ос-
новната цел е да се защити 
живота и здравето на хората 
чрез въвеждане на изключи-
телно строги мерки. Освен 
отнемане на книжки се пред-
вижда и завишаването на 
глобите – 2000 лева при пър-
воначално нарушение, 10 000 
при повторно.
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ТемидA
Обществото поиска тежки  
присъди след убийството на Милен Цветков
Допреди месеци депутати 
предлагаха по-леки наказания, 
сега дръпнаха назад

„Не знам как да си обясня случва-
щото се. Не знам колко хора още 
трябва да умрат, за да стане ясно, че 
законът има нужда от промяна“. Това 
заяви пред репортер на „Черномор-
ски фар“ Даниела Анастасова от Фон-
дация „Евелин Дуков“. Тя е сестра на 
трагично убития от пиян шофьор вело-
сипедист в Приморско, в чиято памет 
се основа НПО-то.

Анастасова припомни, че още през 
февруари 2019-а внесоха законопро-
ект, който беше подкрепен от всички 
политически сили в Парламента. Той 
касаеше именно по-тежки наказания 
за пияните и надрусаните, причинили 
смърт на пътя.

„Благодарна съм на г-н Валери Си-
менов, че го припозна и го внесоха в 
пленарна зала. Всичко обаче беше до-
там. След това получихме четири от-
рицателни становища, като само едно 
– от Министерството на правосъдието 
отчетоха, че е необходимо да се на-
прави по-задълбочена дискусия. Ос-
ъзнаваме, че законопроектът може би 
е краен, може би не е издържан, но не 
знам, ние целим да предизвикваме 
разговори по проблемите. Искаме да 
се направи една кръгла маса, да се 
съберат всички заинтересовани стра-
ни и да стигнем до едно добро реше-
ние. Все още обаче няма никакъв ре-
зултат. Изпратихме становище с иска-
не за това, но нищо. И така до поред-
ния безумен случай“, заяви тя.

Изненадохме я с новината, че от 
„ВОЛЯ“ внасят законопроект, който 
цели отнемането на книжки на пияни и 
дрогирани зад волана.

„Чудесно е, че за тези няколко ме-
сеца са се осъзнали, предвид предно-
то им предложение за по-леки наказа-
ния при дрогирани шофьори. Винаги 
даваме някакви примери с другите 
страни. Аз затова ще дам пример с 
Гърция, Германия, Италия, където 
строгите санкции работят. При нас все 
се казва, че това не е решението. До-
бре, да излезе някой да каже какво е 
решението. Мен много ме зарадва, че 

видях, че и премиерът говори за по-
строги наказания“, коментира Анаста-
сова.

Леко ядосано споделя, че година и 
повече вече техният законопроект 
стои готов в Правна комисия на Пар-
ламента.

„Да, може да не е изряден, но може 
да е основа на нещо, върху което да 
градят. След отрицателните станови-
ща мисля, че дори и депутатите са 
спрели да говорят за това. Може да не 
е нарочна причината при тези смърт-
ни случаи, но говорим, че ти съвсем 
отговорно се качваш пиян или дроги-
ран в колата. Това, което ние предла-
гаме е поправка в частта само касае-
ща пияните и дрогираните шофьори, а 
не на целия закон. Само по чл.343, 
ал.3, буква Б. Не говорим за промяна 
на целия закон. Важно е да се уточни 
това“, заяви тя.

Анастасова остава оптимист и ка-
за:

„Надявам се след тази гадна ситуа-
ция с Милен Цветков, това да е камъ-
чето, което ще преобърне каруцата. 
Дано да не замине всичко за 3-4 дни и 
да чакаме следващия пореден случай. 
Дано се вземат предвид всички факти 
и да се види, че имаме нужда от про-
мяна“.

За изминалата 2019-а година 588 са случаи-
те на хванати шофьори след употреба на алко-
хол, наркотици, или и двете на територията на 
област Бургас. Това заявиха за „Черноморски 
фар“ от Окръжна прокуратура – Бургас. Ци-
фрата никак не е малка, а на фона на нелепа-
та смърт на журналиста Милен Цветков, чийто 
автомобил бе пометен от дрогиран шофьор, е 
и притеснителна.

212 са така наречените тежи пътнотранс-
портни произшествия в областта. В тази ста-
тистика за изминалата година влизат катастро-
фи с причинени средни телесни повреди, тежки 
телесни повреди, значителни имуществени ще-
ти, или смърт на едно или повече лица.

В национален мащаб до края на март 2020-а 
броят на дрогираните шофьори, причинили 

тежки катастрофи е 38, показва проучване на 
bTV. Наблюдава се увеличение от 6 случая 
спрямо същия период през 2019-а.

Според проучването значително намалява 
броят на засечените с наркотици водачи. От 
началото на годината до края на март броят 
им е 487. За сравнение през 2019-а в същия пе-
риод случаите са 710. Възможно е спадът да 
се дължи на извънредното положение, както и 
на това, че не всички вещества се отчитат от 
тестовете за наркотици.

Ескперти твърдят, че дрогираните шофьори 
са по-опасни от пияните. Психотропните ве-
щества ги успокоявали. Психолог пък опреде-
ли профила на младежите от катастрофата с 
Милен Цветков на „млади, безразсъдни и дро-
гирани“.

За 2019-а: 588 души в областта са хванати с алкохол и дрога зад волана

Само с промяна в закона няма да има ефект Даниела Анастасова, Фондация „Евелин Дуков“:

Не знам колко хора още трябва да умрат, 
за да се пристъпи към радикални мерки

Росен Кожухаров, 
адвокат:



„Черноморски фар”

Бургаският плувен клуб 
„Бриз” е сред отборите в 
страната, които ще получат 
държавна помощ за месец 
март по мярката „60/40” за-
ради извънредното поло-
жение с пандемията от ко-
ронавирус. В списъка фи-
гурират 210 фирми и сдру-
жения. От тях спортните 
клубове и федерации са 5 
и така общият им брой ста-
ва осем. 

Освен „Бриз”, другите 
клубове, които са одобре-
ни и ще получат пари от 
държавата, са: Българска 
федерация по конен спорт: 
брой лица – 3, изплатена 

сума – 2664,58 лева; „Спор-
тист – Скала“: брой лица – 
6, изплатена сума – 2135,38 
лева; Сдружение „Таекуон-
до Клуб Кондор – 2000”: 
брой лица -1, изплатена су-
ма – 260,94 лева; Клуб ско-
кове батут „Добри Костин”: 
брой лица – 1, изплатена 
сума – 765,42 лева; Сдру-
жение клуб по спортна ак-
робатика и батут „Акро 
Арт“: брой лица – 3, изпла-
тена сума – 853,02 лева; 
Спортен клуб по гимнасти-
ка „Велбъжд”: брой лица – 
4, изплатена сума – 840,01 
лева; Спортен клуб по ско-
кове на батут „Имидж-Ру-
се”: брой лица – 3, изпла-
тена сума – 879, 16 лева.

Михаил КОЛЕВ

Всички първенства от 
аматьорските групи по фут-
бол в България ca прeкрaтe-
ни oкoнчaтeлнo. Решението 
е на Изпълкома на Бъл-
гaрcкия футбoлeн cъюз. 
Тoвa знaчи, чe врeмeннoтo 
клacирaнe в съответните 
групи  cтaвa крaйнo и пове-
че мачове няма да се игра-
ят. 

„Aмaтьoрcкитe клубoвe 
нямa кaк дa игрaят юни и 
юли, тe пoвeчeтo ca oб-
щинcки клубoвe, при тaзи 
кризa се знае много добре, 
чe футбoлът щe пocтрaдa 
първи. Живoт и здрaвe, aв-
гуcт мeceц щe ce oпитaмe дa 
cтaртирaмe. Щe чaкaмe", 
кoмeнтирa шефът на АФЛ 
Румeн Вълкoв, който внесе 
доклада пред колегите си от 
Изпълкома. 

След това решение aв-
тoмaтичнo c прoмoция зa 
Втора лига ce cдoбивaт 
„Дoбруджa” (Добрич), „Ян-

трa” (Гaбрoвo) и „Coзoпoл”. 
Ще има обаче бaрaж зa пър-
вoтo мяcтo в Трета югоза-
падна лига, къдeтo рaзли-
кaтa в тoчкитe мeжду „Ми-
ньoр” (Пeрник) и „Ceптeм-
ври” (Cимитли) е само ед-
на.

Футболният ни съюз реши 
и отпадащи този сезон във 
всички Трети лиги да няма.

Пред вестник „Черномор-
ски фар” изпълнителният ди-

ректор на созополчани Ру-
мен Димов определи реше-
нието на БФС като „изклю-
чително правилно”. Според 
него при тези условия на 
пандемия е много трудно да 
се организират нещата в 
аматьорския ни футбол. В 
това време няма как да се 
играят мачове, колкото и да 
ни се иска, категоричен бе 
той.

Димов допълни, че спорт-

но-технически и организа-
ционно „небесносините” са 
били над всички останали 
отбори в Трета югоизточна 
лига. 

„Клубът ни е готов за про-
фесионалния футбол, това е 
ясно на всеки. Хубаво беше 
да се доиграе първенство-
то, но трябва да се съобра-
зим с решението на футбол-
ния ни съюз. От днес започ-
ваме мислено да се готвим 
за Втора лига”, допълни из-
пълнителният директор на 
„Созопол”. 

Той каза още, че чисто фи-
нансово е много рано още 

да се коментира дали отбо-
рът е в състояние за профе-
сионалния футбол, като те-
първа предстоят срещи на 
УС на клуба, където да се 
обсъди този въпрос и да се 
направи финансовата рам-
ка за следващия сезон. 

Румен Димов благодари 
на футболистите и треньор-
ския екип на „небесносини-
те” за успешното предста-
вяне и допълни, че на всич-
ки играчи, които извоюваха 
завръщането на „Созопол” 
във Втора лига, ще им бъде 
даден шанс да се докажат 
на по-високото ниво.

Чф
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ФУтБОЛ

Георги Дерменджиев сам е предложил 
намаление на заплатата си като селек-
ционер на националния отбор по футбол. 
След заседанието на Изпълкома на БФС 
стана ясно, че специалистът е подписал 
нов договор начело на „лъвовете“ като 
той е за 6 месеца, считано от 23 април, и 
има опция за още година и половина. 

Така Дерменджиев трябва да води от-
бора в баражите за Евро 2020. Намале-
нието на заплатата му е с 30%, а от фут-

болния съюз акцентираха, че нямат фи-
нансови проблеми с оглед на коронави-
руса и са се съобразили с предложение-
то на селекционера. 

„Защото човек като не работи, е нор-
мално да получава по-малко пари. Той 
самият предложи да му бъде намерено 
решението“, обясни вицепрезидентът 
Атанас Фурнаджиев, който за пореден 
път заяви, че няма намерение да се кан-
дидатира за президент на БФС.

Дерменджиев остава начело на 
националите, намали си заплатата

Спортисти отново дариха кръв 
за УМБАЛ - Бургас

БФС оБяви край на аматьорСките 
първенСтва за този Сезон

„Черноморски фар”

40 атлети и представители на спорт-
ни клубове се включиха във втория 
етап от  кампанията за даряване на 
кръв за УМБАЛ - Бургас. Тя се про-
веде  в спортна зала „Бойчо Брън-
зов”. 

Като доброволци в кампанията  
днес се включиха Николай Тодоров и 
Костадин Джамбазов от ФК „Нефто-
химик 1962”, Жулиен  Парушев, Тодор 
Гочев, Стоян Мантаров, Георги Бъч-
варов, Валентин Пеев, Събин Попов, 
Константин Ралев и Росица Белчева 
от ФК „Черноморец 1919” , Явор Ан-
гелов и Иван Ангелов от Плувен клуб 
„Акулите”, Виолета Скочева и Нико-
лай Христов от Плувен клуб „Метро-
пол”, Красимир Иванов и Петко Ян-
ков от Баскетболен клуб  „Делфин”, 
Таньо Христов от Баскетболен клуб 
„Черноморец”, Стефан Георгиев, Иван 
Георгиев, Бойчо Бойчев и Мариян Фу-
тиджиев от Спортен клуб по борба 
„Черноморец”, Невена Тонева от Клуб 
по спортна акробатика „Бургас”,  Клуб 
по тенис „Черноморец”, Димитър Въл-
чев, Иван Василев, Мария Евтимова, 
Недялко Типиков, Станимира Генче-
ва, Гергана Бакалова, Димитър Вел-
ков, Анастас Стойков, Божидар Си-
меонов Лазов  и Александър Якимов  
от Военен спортен клуб „Атия – 2007”, 
както и военнослужещите от Военно 
формирование 48940 и подчинените 
му формирования, членове на военен 
спортен клуб „Транс-логистик” лейте-

нант Тодор  Хранчев, редник Петър 
Петров, редник Димитър Стайков, 
редник Христо  Асенов, редник Димо 
Дойчев и за командир на Военно фор-
мирование 48940  и началникът на ща-
ба на Военно формирование 48940 ма-
йор Свилен Младенов. 

Инициативата е на общинската ад-
министрация и Постоянната комисия 
по спорт към Общински съвет - Бур-
гас. Тя стартира преди великденски-
те празници. 

Целта на акцията е да се осигурят 

нужните количества за кръвния цен-
тър, тъй като доброволци няма, зара-
ди епидемията от COVID-19. 

В първия етап на кампанията се 
включиха спортисти и представители 
на спортните клубове:  Плувен клуб 
„Бриз”, Волейболен клуб „Нефтохи-
мик 2010”, Клуб по борба „Бургас”, 
Женски футболен клуб „Бургас”, със-
тезатели от  Централен  полицейски 
клуб по карате джиу джицу и пожаро-
приложен спорт, представителите на 
Клуб по кикбокс „Интер".

Плувният „Бриз” получи 
помощ от държавата по 

мярката 60/40

             
         

 

Първите в Трета лига 
минават автоматично  
в по-горното ниво, 
отпадащи няма да има

Румен Димов
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ОБЯВА
Иванка Василева Гри-

горова обявява инвести-
ционно намерение за из-
граждане на басейн от 68 
куб. м. в УПИ X-363, кв. 57, 
с. Равда

ОБЯВА

Ирина Пламенова Никова в качеството си на въз-
ложител има следното инвестиционно намерение: Из-
готвяне на комплексен проект за инвестиционна ини-
циатива по чл.150 от ЗУТ за ПУП-ПРЗ  за ПИ с иденти-
фикатор  73211.65.69  по КК на с.Трояново, община Ка-
мено, м."Калдаръм" и Технически инвестиционен про-
ект за обект: "Обор за 264 биволици - реконструкция на 
съществуваща селскостопанска сграда и пристройка" 
в ПИ с идентификатор 73211.65.69 по КК на с.Трояново, 
община Камено.

ОБЯВА

Стайко Стоянов,  соб-
ственик на УПИ XXVII-
2039, кв. 60, м. Мадика, ПЗ 
"Север", Бургас, възлага 
технически инвестицио-
нен проект за "автосервиз 
за ремонт на автомобили 
и бусове" в горепосочения 
имот.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че Иван Иванов има следното ин-
вестиционно предложение:

Преустройство на съществуваща фурна в еднофамил-
на жилищна сграда в УПИ XXI, кв.31 по плана на с.Тро-
яново, община Камено

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

На 28.04.2020 г. (вторник)  от 14.00 ч. ще се проведе онлайн информационен ден (заключителна 
работна среща за мултиплициране на резултатите от проект) относно изпълнението на подписания до-
говор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0078-C01/27.11.2018 г. между Минис-
терство на икономиката и ЕТ “ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ” по проект: „Подобряване на ресурсната 
ефективност в ЕТ „ДАРС-91 ДИМИТЪР СЪБКОВ”. Моля, който желае да участва в информационния ден 
да се регистрира с изпращане на мейл с три имена и име на организацията, чиито представител е на: 
ivanap@dars.bg. Линк за участие в онлайн информационния ден: https://join.skype.com/ncsQdocVt899

Проектът повиши ресурсната ефективност на ЕТ ДАРС-91 ДИМИТЪР СЪБКОВ чрез внедряване на про-
изводствена (процесна) иновация – нов значително подобрен процес на производство на многопла-
стови етикети и буклети чрез закупуване на печатна преса със стъпково подаване - 1бр. и машина за 
буклети - 1 бр. Внедряването на този иновативен производствен процес позволи спестяване на ос-
новни суровини за производството на многопластови етикети и буклети - многопластова хартия, без-
водно офсетово УВ мастило, полипропиленово фолио, УВ лак, корк и намаляване и преминаване на 
ЕТ ДАРС 91 ДИМИТЪР СЪБКОВ към първа степен на "предотвратяване" на отпадъците сортирана хартия 
и картон, изрезки от пластмаса, пластмасови опаковки, опаковки от дървесни материали и цветни ме-
тали.  

Закупуването на оборудването се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 2 499 594.91 лв., от които 
1 499 956.95 лв. безвъзмездна финансова помощ (1 274 963.40 лв. европейско и 224 993.55 лв. на-
ционално съфинансиране) и 999 637.96 лв. собствено съфинансиране.

www.eufunds.bg

Проект  BG16RFOP002-3.004-0078-C01 „Подобряване на ресурсната ефективност в ЕТ ДАРС-91-ДИМИТЪР 
СЪБКОВ”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата 
подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.



Дона МИТЕВА

След предизвикателство-
то, в което бургазлии се над-
преварваха да пускат в со-
циалната мрежа свои сним-
ки, когато са били деца и 
след вълната от яйца и козу-
наци по празниците, терапи-
ята със снимките продължа-
ва. С повод и без повод. 

Нормално е всеки да пу-
ска снимки на своите до-

машни любимци, особено 
сега, когато кучетата са из-
дигнати в култ, заради пре-
красната възможност, която 
предоставят на своите сто-
пани – да ги разхождат на 
открито. Но пък има и други 
пухкави животинчета, освен 
котките, които се появяват в 
мрежата. Нестандартно пре-
дизвикателство около Ве-
ликден направи общинският 
съветник Георги Маринчев, 
който показа домашния си 
любимец – заек. Намериха 
се и други стопани на дългоу-
хите скокливковци, които се 
изфукаха с подобни членове 
на семейството. А имаше и 
изобретателни, които пус-

наха снимка на девойки от 
„Плейбой”, които единстве-
но в сънищата им са  част 
от тяхното семейство.

Но не за това става дума – 
мнозина започват да се раз-
тушават, изравяйки снимки 
от свои пътувания и краси-
ви преживявания в страна-
та и чужбина от преди ера-
та на Короната. 

Народната певица Жечка 
Сланинкова, известна ка-

то Славея на Странджа, на-
пример качва свои клипо-
ве, като този от събора на 
Рожен на народното твор-
чество и животновъдство-
то. Малцина знаят, че бурга-
ското момиче е тясно свър-
зана с този край, защото е 
била преподавателка в Ши-
рока лъка.

Соня Енилова, председа-
тел на Бургаската туристи-
ческа  асоциация, публику-
ва снимка на бургаския мос-
тик и предизвика всички, ко-
ито обичат морето да пуснат 

свои любими снимки от не-
го. Прекрасни места, с лят-
но настроение могат да се 
видят под тази нейна молба 
не само от Бургас и Южно-
то Черноморие.

Известната бургаска 
юристка и бивш председа-
тел на Общинския съвет Ле-
на Бахчеванова пък се вър-
на в спомените си с една 
прекрасна снимка, за която 
написа: „Щастливи години 
с двете ми деца и една го-
ляма свобода навън, заед-
но, без НОЩ”.

Най-много са естествено 
снимките, които връщат към 
прекрасни отпуски по непо-
знати места, както това на-
прави турагентката от Све-
ти Влас Йоана Демирева. 
„Предизвиквам ви, да спре-
те за малко да мислите за 
карантината и вируса и да 
се разровите в чудните си 
пътешествия! Сменете про-
филната си снимка с така-
ва от любимо място във или 
извън България! Отбележе-
те мястото и споделете как 
сте си изкарали там! Отбе-
лежете и приятели! Нека на-
пълним Facebook с красиви 
и щастливи снимки!”, написа 
тя в профила си, показвайки 
снимка от Тунис.
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Малкият Боян даде 
нов живот на 

„Черноморски фар”
Той си направи костюм от 
хартия за Деня на Земята

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

www.faragency.bg

за РЕКЛаМа
056 82 54 35, 0878 424 698

Бургазлии се разтушават 
със стари снимки

Заекът-красавец на Георги Маринчев

Прекрасен спомен на Лена Бахчеванова

Усмивки от Тунис с Йоана Демирева

Най-бургаското място със Соня Енилова
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