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За Великден в Бургас пускат
нощни автобуси, в Несебър –

станище, малкия северен
паркинг, мелницата и
паркинга на училището,
обясниха от кметството.
На входа и изхода на

Стария Несебър вече са
поставени ограничител-
нитебариери.Задаизбег-
нат задръстванията по
улицитеотобщинатапри-
зоваха местни и туристи
да оставят автомобилите
си на предназначените за
паркиране места.
Мерките се въвеждат,

задасегарантираспокой-
ствието и сигурността
както на чуждестранните
ибългарскитуристи,така
и на жителите на града.
По предварителни раз-

чети

за празниците
се очаква голям
брой румънци,

които пристигат с колите
си. Много българи от въ-
трешността на страната
също са направили резер-
вациивхотелитепопроте-
жение на ривиерата от
Свети Влас до Равда, а ху-
бавотовремеспоредпрог-
нозитена синоптицитеще
привлече в Несебър и
многожители от региона.
В Слънчев бряг десети-

на хотела вече отвориха
врати и приемат туристи.
В три от тях са настанени
израелски туристи, стоти-
на българи са резервира-
ли пакети за 3 и 4 дни. В
Равда по-големите хотели
също работят.
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За Възкресение кмет-
ствотонаБургасеразпо-
редило градските авто-
буси да возят денонощно
пътници в празничната
нощ. Така много жители
на града и от най-отдале-
чените квартали ще мо-
гат да се черкуват срещу
3 лв. отиване и връщане,
спестявайкипариот скъ-
пия бензин.
Допълнителните авто-

буси ще са по най-нато-
варените линии Б11 и
Б12 и ще тръгват от на-
чална спирка в 0,30 часа.
От съображения за си-
гурност от кметството
призоваха

хората да не
внасят в
рейсовете
запалени свещи,

с които традиционно се
прибират вкъщи след
празничната служба.
Двете линии обслужват

дълги разстояния от 80-
хилядния кв. “Меден руд-
ник” до “Изгрев” и “Сла-

10-ина хотела в Слънчев бряг вече отвориха и приемат туристи
вейков”надругиякрайна
града. По същия начин с
извънредни автобуси
след полунощ общината
процедираизаНовагоди-
на, но заради по-топлото
време сега се очаква го-
лямнапливоткварталите
към центъра, където са
емблематичните черкви
“Св. св. Кирил и Мето-
дий”, “Св.ИванРилски”и
“Света Богородица”.
Погрубиизчисленияпо

Великден за една нощ
презтяхминаватоколо10
хил. души.
В Несебър пък ще се

паркира безплатно за Ве-
ликдениза1майвобщин-
ските зони. Жестът е на
общината, за да може по-
вече хора да се разходят
из Стария град.
Автомобилитемогатда

бъдатоставянизабезпла-
тен престой на северния
голям паркинг, на Мор-
ската гара, на яхтено при- Несебърският храм “Св. Богородица” ще привлече богомолци. СНИМКА: ЕЛЕНА ФОТЕВА
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Свършват даренията
в кризисния център
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

На свършване са даре-
нията, които се събират в
областния кризисен щаб
на Бургас в помощ на
украинските бежанци.
Най-необходими са

памперси и детски храни.
За осигуряването им ще
се търсят производители
и доставчици, с които да
бъдат сключени догово-
ризапреференциалнице-
ни. Продуктите ще бъдат
закупениспари, постъпи-
ливдарителската сметка,
обявена съвместно от
кризисния център и Тър-
говско-индустриалната
камара.
Събраните пари от

фирми и частни лица са
близо 30 хил. лв., като 15

хил. вече са изразходени.
С тях са осигурени хи-
гиенниматериали, детски
храни, памперси, които се
предоставят на всеки, по-
търсил съдействие и по-
мощ в центъра, който се
намиранаМорскатагара.
Останалите 15 хил. ще

бъдат изпозвани за про-
дукти с устойчив срок на
годност, необходими за
изхранване и обгрижване
набебетаидецадо4-годи-
шна възраст. Ще бъдат
попълнени и липсите от
санитарни и хигиенни ма-
териали. Заради драстич-
но намалелите дарения,
както и ситуацията, че
към момента всеки
украинец, пожелал вре-
менна закрила, има въз-

можност да бъде наста-
нен в хотел с осигурено
изхранване, раздаването
нахранавкризиснияцен-
тър е почти преустанове-
но.ПунктътнаБЧКпро-
дължавасраздаванетона
хуманитарна помощ.
“Усилията ни са към

осигуряване на лекар-
ства и продукти за най-
малките”, казаха от
областната администра-
ция.
Над 42 хил. са вече

украинските граждани с
адресни регистрации в
областта. Голяма част от
тях преминават за разли-
чен вид помощ и консул-
тация през кризисния
център. Той бе единстве-
ният в страната, който
събра от самото начало
на едно място добровол-
ци,дарителиипредстави-
тели на различни инсти-
туции. В него работят ня-
колко гишета за получа-
ване на регистрационни
карти за временна закри-
ла. Откриха се допълни-
телни пунктове в РПУ, а
мобилни екипи на поли-
цията приемат докумен-
ти и в хотелите с голяма
концентрация на украин-
ци.
От откриването на 14

април Единният кризи-
сенцентърработибезпо-
чивен ден. Изключение
ще бъде направено само
на Великден, уточняват
от областната админи-
страция.


