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Перфектно начало на 
пролетния полусезон 

за „Черноморец“

Георги РУСИНОВ

До 2023-та броят на 
камерите в община 
Бургас ще нарасне до 
1800. Това посочва кме-
тът Димитър Николов в 
една от точките от про-
грамата му за управле-
ние през новия мандат. 
Към момента бройка-
та им е малко под 1000 
коментира шефът на  
ОП „Транспорт“ Андрей 
Рунчев. Именно под не-
говото ръководство е 
поставен Центърът за 

видеонаблюдение и уп-
равление на трафика.

В докладната записка, 
с която общинските съ-
ветници трябва да при-
емат програмата на уп-
равление на Николов, 
той посочва, че се раз-
ширява системата за 
видеонаблюдение, като 
освен обзорни камери, 
ще има все повече и та-
кива, които разпознават 
автомобилни номера. 
Те ще са разположени 
в близост до основните 
пътни артерии.
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ПОлицията ще Следи 
ОбщинСките камери

Пускат поръчка 
за Северния обход 
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През 2023-та 
броят им нараства 
до 1800 в бургас

идеи за площад „Св. св. кирил и методий“

Шеф манчев сипе похвали 
за бургаски ученици
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Потресаващата новина, че 
роми похапват розов пеликан с 
кисело зеле обиколи със ско-
ростта на светлината знайните 
и незнайни медии в страната, 
тръгвайки и връщайки се в Бур-
гас. Вдигна на крак орнитолози 
и агенции, които се запениха да 
обясняват, че десетте пеликана, 
случайно озовали се в езерата 
край града, са си живи и здра-
ви. И се радват на топлото вре-
ме.  

Миналата седмица валяха ка-
то напоителен дъжд интерпрета-
ции по темата и запитвания от 
представителите на медиите, та 
чак принудиха  Регионалната 
инспекция по околната среда и 
водите (РИОСВ) да излезе с 
официално прессъобщение, че 
няма изяден пеликан. Огромно 
количество енергия бе концен-
трирано около неверния, но лю-
бопитен факт.

Въпреки това малцина бяха 
тези, които написаха опровер-
жението. По-голямата част бяха 
заети да броят лайкове и влиза-
ния, да се наслаждават на ко-
ментари от компетентни по-ком-
петентни, кои адекватни, кои не 
чак до там… Важни си останаха 
влизанията, лайковете.

В същото време почти неза-
бележимо изтече информацията 
за прекратеното дело за  уни-
щожаването на 100-годишна пя-
съчна дюна в къмпинг „Смоки-
ня" край Созопол, което бе вър-
нато обратно на Прокуратурата. 
Същите онези, които се радва-
ха, косяха, порицаваха яденето 
на пеликан с кисело зеле, май 
ги нямаше. Или ако се появиха, 
то бе съвсем вяло.

Вероятно сега се чака нова 
суперновина, например от сор-
та на: „Мисирка захапа държав-
ник“ или пък „Смела фитка се 
нахвърли върху човек, злоупо-
требил с власт“. Тогава да ви-
дим колко ще са лайковете и 
споделянията. Любопитно ще е 
и това дали заинтересованите 
власти със същата страст ще 
тръгнат да обясняват фактиче-
ската ситуация.

А докато се случи подобно 
нещо, ще изтичат между пръсти-
те ни новини за дюни, бетон и 
къщи за тъщи.
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За изтеклите почти близо 2 
месеца от новата година Об-
ластна дирекция на МВР-Бур-
гас е установила 80 случая на 
притежание на наркотици. С 
резултатите се похвали лично 
шефът на бургаската полиция 
старши комисар Радослав 
Сотиров. В този период са 
разбити и три нарколаборато-
рии за „готвенето“ на нарко-
тиците. 

Последният случай е от съв-
сем скорошна акция на тери-
торията на Карнобат и Айтос. 
При проведената в съботния 
ден спецоперация по проти-

водействие на битовата прес-
тъпност на територията на 
двете общини, бе разкрита 
мобилна лаборатория за про-
изводството на метамфета-
мин. Пикото, както е известен 
наркотикът на улицата, е бил 
приготвян от един „готвач“, 
който вече е в ареста „на то-
пло“. В същата акция за дър-
жане на наркотици са образу-
вани и други две досъдебни 
производства. 

Ден по-рано белезниците 
щракнаха за двама дилъри от 
„Славейков“. Познайниците 
на полицията – мъже на 36 и 
42 години, бяха спипани в до-
ма им, където униформените 

Георги руСиНОв

До 2023-та броят на ка-
мерите в община Бургас 
ще нарасне на 1800. Това 
посочва кметът Димитър 
Николов в една от точките 
от програмата му за упра-
вление през новия мандат. 
Към момента бройката им 
е малко под 1000, коменти-
ра шефът на ОП „Транс-
порт“ Андрей Рунчев. 
Именно под неговото ръко-

водство е по-
ставен Центъ-
рът за видео-
наблюдение и 
управление на 
трафика.

В докладна-
та записка, с 
която общин-
ските съветни-
ци трябва да 

приемат програмата на уп-
равление на Николов, той 
посочва, че се разширява 
системата за видеонаблю-
дение, като освен обзорни 
камери, ще има все повече 
и такива, които разпозна-
ват автомобилни номера. 
Те ще са разположени в 
близост до основните път-
ни артерии.

„Ще бъде увеличена и 
гъстотата на камерите в 
обществените и междубло-
ковите пространства. Ин-
формация от отделните ло-
кации ще се подава към 
Центъра за видеонаблюде-
ние и управление на тра-
фик, както и към централи-
зирана база данни на 
МВР“, заявява кметът.

С последното на практи-
ка Димитър Николов по-
твърждава новината, която 
единствено „Черноморски 
фар“ писа преди време – 
че Областна дирекция на 
МВР-Бургас иска да има 
пряк достъп до видеонаб-
людението с цел по-добра 
превенция на престъпнос-
тта и пътните нарушения. 
Идеята е на шефа на поли-
цията старши комисар Ра-
дослав Сотиров, а в интер-
вю пред изданието ни Ан-
дрей Рунчев преди време 
потвърди, че разговори в 
тази насока са водени и е 
само въпрос на време да 
се случи.

Дона МиТева

Нов,  диференциран подход да 
има към сектора туризъм. Да не 
се мери с един и същ аршин, за-
щото икономическите субекти са 
съвсем различни. Това е вижда-
нето на Диана Колчева, предсе-
дател на сдружение „Клуб на хо-
телиера“ – Несебър  

Междуведомствената  комисия, 
която изработва промените в На-
редба 18 трябва да намери най-
доброто решение за бизнеса, та-
ка че да няма повече недоволства 
от работещите в сферата.

„Толкова много държавата да 
влиза в бизнеса – никъде го ня-
ма“, категорична е Колчева. По 
нейни думи диференцираният 
подход трябва да бъде основен и 
на базата на него да се изработят 
и промените в Наредба 18, а не да 
се правят козметични промени, 
които в  крайна сметка няма да са 
резултатни.

„Не бива да се слагат под един общ 
знаменател ресторантите олинклу-
зив и тези алакарт. Доколко държа-
вата има право да ни кара да правим 
ние разклад, при положение, че всич-
ко е блок маса и не всеки човек си 

взема от всичко по малко, както са 
изчисленията. Това е и основа на 
спора сред ресторантьорите“, комен-
тира тя. При алакарт ресторантите 
всичко е регламентирано и ресто-
рантският софтуер изчислява точно. 
Това обаче при хотелския ресторант 

няма как да се случи.
„От години ние искаме диференци-

ация на сектора, защото има 
микропредприятия – малки хотелче-
та, има и макропредприятия – хотели, 
като например „Виктория палас“ в 
Слънчев бряг, който има 800 и повече 
стаи. В Черноморец  50%, че и пове-
че от легловата база е колкото този 
хотел. Не може да се мери с един ар-
шин и да се уеднакви бизнесът и из-
искванията за едно семейно хотелче 
с 6 стаи и един такъв хотел. Държава-

та иска условията да са едни и същи, 
а приходите са толкова различни“, 
дава пример Колчева. 

Тя е съгласна, че става дума за 
един и същи сектор – туризъм, но в 
него има много малки предприятия, 
има и огромни. Икономическите су-
бекти са съвсем различни и норма-
тивната база няма как да е една и съ-
ща за всички, подчертава Колчева. 
При туроператорите е същото, не са-
мо при хотелите и при ресторантите, 
допълва хотелиерката.

Криминалисти тръшнаха над 80 дилъри 
4 Случай от Карнобат и Айтос 
е последният

4 Складов работник задигна 
кока от „банановата пратка“

ЗА ЩО
За мисирките и 

розовия пеликан
ДОНа МиТева

През 2023-та броят им нараства до 1800 в Бургас

Диана Колчева, сдружение „Клуб на хотелиера“ – Несебър:

По-малко да е намесата на държавата в бизнеса

Полицията ще следи 
общинските камерипотвърдено
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Георги руСиНОв

Две са възможностите 
Община Бургас да придобие 
изцяло имота в така нарече-
ната Дупка на площад „Трой-
ката“ в центъра на града. 
Това става ясно от доклад-
ната записка на Димитър 
Николов, в която той пред-
ставя програмата си за уп-
равление в следващите че-
тири години. 

Първата е провеждане на 
преговори за уреждане на 
спорните въпроси чрез съ-
дебна спогодба за придоби-
ване на идеалните части на 
имота, като средствата ще 
бъдат поискани от държав-
ния бюджет.

Вторият вариант е про-
дължаване на съдебните де-
ла и провеждането на про-
цедура по отчуждаване, в 
която всеки един акт подле-
жи на обжалване – одобре-
ният подробен план, впо-
следствие и оценката за от-
чуждаване.

Иначе в докладната, а и 
пред репортер на „Черно-
морски фар“ преди време, 
Николов коментира, че в 
следващите четири години 
от мандата му ще бъдат 
предприети финални стъпки 
за приключване на сагата 
„Дупката“. Той пояснява, че 
развръзката с многогодиш-
ния лабиринт от съдебни де-
ла и преговори по казуса е 
близо.

Като успех той отчита, че 
през последните години об-
щината е успяла да придо-
бие за Бургас по-голямата 
част от имота, да не допус-
не строителството на МОЛ в 
центъра и да промени пред-
назначението на терена в 
полза на обществения инте-
рес – от търговски към зона 
за отдих и култура. 

„Имотът е подходящ за от-
крито площадно простран-
ство със зони за почивка, 
разходка, провеждане на 
културни събития, както и 
зелени площи. Обособява-
нето и оформянето на тако-
ва градско пространство в 
центъра на града е желание 
на много бургазлии и Общи-
ната го подкрепя“, посочва 
в програмата си кметът и 
пояснява, че мнението  на 

бургаската общественост 
ще е определящо за следва-
щата и последна стъпка към 
окончателно решение на 
проблема. 

Масово в анкета преди 
време хората посочиха, че 
на мястото искат да се ус-
трои парк със зеленина. 
Други пък пожелаха култу-
рен център. Кметът Николов 
коментира преди време, че 
има нужда от повече култур-
ни центрове в града, а „Дуп-
ката“ е именно едно от мес-
тата, където може това да 
се реализира. 

„Черноморски фар“ не-
веднъж застава зад идеята 
за изграждането на подо-
бен център на мястото, тъй 
като останалите са на неу-
добни места – Морското ка-
зино и Флората.

ВиК влиза под „Цариградска“ за три месеца

и разбиха три лаборатории за „готвене“
са иззели екстази и марихуа-
на с общо тегло около 35 гра-
ма и метамфетамин – 25 гра-
ма. Открити бяха и електрон-
ни теглилки и други предмети 
и субстанции, ползвани като 
прекурсори.

Най-скандалното разкри-
тие на седмицата бе залавя-
нето на складовия работник 
от бургаския квартал „Побе-
да“ Ахмед Али. Той бе аресту-
ван за това, че в дома си е 
държал 2 килограма високо-
качествен и чист кокаин. Ста-
на ясно още, че Ахмед е при-
брал стоката от така нарече-
ната „бананова пратка“ в 
склада, където към момента е 

работил. Лятото на 2018-а бе 
заловена рекордната пратка 
от 67 кила от белия наркотик, 
скрита в пратка от банани. 
Любопитното е, че тогава 
Ахмед бе този, който сигнали-
зирал за откритието си.

В съда той призна всичко и 
заяви, че е взел много повече 
от 2-та килограма, които след 
като го заловили, казал на же-
на си да предаде на полиция-
та. Останалото раздал на дру-
ги лица с цел разпростране-
ние. Пишман наркобосът от 
„Победа“ обаче бил запален от 
дилърите, от които по думите 
му не получил нито стотинка. 

Прокуратура и полиция 

обясниха, че по първоначал-
ни данни качеството на кока-
ина е много високо, като на 
улицата един грам върви сре-
щу 150 лева. Общото залове-
но количество възлиза на  
300 000 лева. 

Извън съдебната зала ад-
вокат Кацарски отговори, че 
арестът на клиента му нямал 
нищо общо с делото за „бана-
новата пратка“ от миналото 
лято, което все още е в етап 
на разследване. Вероятно с 
ареста на Али Прокуратурата 
ще получи ценна информа-
ция, а той по-лека присъда за 
това, че съдейства и призна-
ва вината си.

„Черноморски фар“

От днес в продължение на три 
месеца ВиК ще работи по подмя-
ната на старите тръби под улица 
„Цариградска“ в комплекс „Въз-
раждане“. За целта ще се нало-
жи промяна в организацията на 
движение. Като първи етап, до 
16 март 2020-а „Цариградска“ ще 
бъде затворена за автомобили в 
участъка от „Цар Калоян“ до „Де-
белт“. Община Бургас призовава 
шофьорите и пешеходците да бъ-
дат внимателни на пътя.

След като ВиК обнови подзем-
ната инфраструктура, Община 
Бургас ще изпълни проект за ця-
лостен ремонт на пътната на-
стилка и тротоарите на улица 
„Цариградска“, в участъка меж-
ду улиците „Гладстон“ и „Де-
белт“. Зеленината в района съ-
що ще бъде подновена, а отвод-
няването подобрено.

Тази година в зоната между 
улиците „Сливница“, „Цариград-
ска“ и булевард „Мария Луиза“ 
ще бъде извършена мащабна ре-
хабилитация. Проектът включва 
изграждане на нов паркинг и об-
новяване на междублоково прос-
транство.

Община Бургас с два варианта за 
решаването на казуса „Дупката“ Общината ще ремонтира улицата след тях

Михаил кОЛев

Заради топлото време и висо-
ките температури, нетипични за 
зимния сезон, още през февруа-
ри започнаха да цъфтят овощни 
дървета в Бургас. На такова се 
натъкна репортер на вестник 
„Черноморски фар“ в района 
на блок 32 в Меден руд-
ник. Там има цъфнало 
дърво на слива, което 
според местните е 
единственото или 
едно от малкото на-
пъпили в най-голе-
мия бургаски ком-
плекс. Поверието в 
такива случаи гласи, 
че зимата си е отишла 
и вече идва пролетта.  

Обикновено сливата цъфти през ран-
ната пролет, в периода на март-април, с 
бели цветове, които се появяват още 

преди самите листа. Плодовете узряват 
края на лятото, началото на есента (август-

септември).

„Черноморски фар“

Обществената поръчка за избор на строител 
за стратегическия за Бургас Северен обход ще 
стартира следващата седмица. Това става яс-
но от видео, публикувано в профила на преми-
ера Бойко Борисов в социалната мрежа „Фейс-
бук“, предаде  Дарик. Заедно с вицепремие-
ра Томислав Дончев, министъра на финансите 
Владислав Горанов и заместник- министъра на 
регионалното развитие и благоустройството 
Николай Нанков, Борисов инспектира строи-
телните дейности на АМ „Европа“. И сам заста-
ва зад волана. Премиерът подсвирква с клак-
сона, говори с работници, поздравява ги с 
„Как си, бе?" и пожелава на всеки „Да си ми 
жив и здрав!".

„Ще направим голяма добрина за целия тра-
фик в Бургас. Много ще се облекчи. Не много, а 
ще стане чудно!“, възкликва министър-предсе-
дателят. И пита директно заместник-министъра: 
„Нанков, искам да ме запознаеш сега, защото 
от Поморие към Бургас напредват, нали, и то 
усилено. И сега като стане готово - този четири-
лентов път към Слънчака, както във филма (б.а. 
- премиерът съобщава, че е гледал премиерния 
епизод на сериала на запис), ще ги вкараме в 
Бургас на двете кръгови и светофари. Затова 
да видиш каква проектна готовност има и на-
право сега да я продължим и да я свържеме та-
зи отсечка за „Тракия“ малко по-надолу преди 
да влизаме в Бургас на кръговите…. “. „Отгово-
ри ми веднага“, настоява Борисов.

„Там сме обезпечили терен, демек отчужди-

телните процедури, парцералния план, техниче-
ския проект - всичко е готово. И другата седми-
ца стартираме обществената поръчка за избор 
на строител“,  обяснява заместник-министъ-
рът.

От думите му става ясно, че най-вероятно то-
ва е стратегическият за Бургас Северен обход - 
ключова инфраструктурна връзка oт мaгиcтpaлa 
„Tpaкия“ дo Cлънчeв бpяг. Само преди месец 
кметът  Димитър Николов обяви, че иска да 
стартира тази година. И съобщи, че ще се опи-
та да убеди ръководството на АПИ, че „Община 
Бургас ще бъде в кондиция и има желание за 
партньорство в условия на съфинансиране да 
започне изграждането на пътния проект.

„И Горанов вика, ако зависи от мен, веднага 
бих го финансирал. Тъй ми каза, сещаш ли се“, 
заяви днес Борисов.

Пускат поръчка за 
Северния обход на Бургас

Новини от 
джипа на 
Борисов: 

Цъфнала слива докара пролетта 
в Меден рудник  



Силвия ШАТЪРОВА

При огромен интерес от 
страна на творци, граждани, 
архитекти и общественици 
премина обсъждането за пло-
щад „Св. св. Кирил и Методий“ 
в Бургас и как той да се пре-
върне отново в средище и да 
върне магнетичната и притега-
телната си сила. 

Обсъждането бе по ини-
циатива на Община Бургас. 
„Идеята ни е да оживим пло-
щада, имаме нужда от вашите 
идеи, за да се възроди това 
място“, каза заместник-кме-
тът по култура, туризъм и спорт 
Диана Саватева.

Според нея това е първата 
среща, с която се опитват да 
активизират творческата енер-
гия на бургазлии.

„Ние сме тук, за да изслу-
шаме различните виждания и 
възможности за развитие на 
това арт пространство" , каза 
още Саватева.

Скоро ще бъде завършен 
ремонтът на концертна зала, 
предстои саниране на къща-
та до нея, както и ремонт на 
храма, което ще даде друг об-
лик на това място. Към това 
се добавя и фактът, че започ-
ва ремонт на улица „Алеко 
Константинов“, която е ус-
поредна на училище „Св. св. 
Кирил и Методий“ и излиза 
на едноименната улица. Там 
ще има павилиони и мобил-
ни къщички, където да изла-
гат творци своята продукция. 
Възможно е площадът да се 
превърне в един Монмартър, 
населен с творци и прилож-
ници. 

От Държавна опера - Бургас 
предложиха по примера на 
София през лятото да се из-
насят опери на открито. 

От там вече дори имат готов-
ност за заглавия като „Тоска“ 
на Пучини, като се използва 
като естествен декор храма.

Милен Николов - директор 
на Регионален музей - Бургас 
обясни, че наскоро започ-

ва ремонт на Етнографския 
музей, който се помещава в 
Бракаловата къща и това ще 
доведе до нов облик на ра-
йона.

Интересна идея дойде от 
доц. Йохан Йотов от филиала 

на Националната художест-
вена академия в Бургас. Той 
предложи да се сложат обем-
ни знаци на Глаголица, на ко-
ито са били написани първи-
те преводи на църковна ли-
тература.

Снежана Няголова - дирек-
тор на СУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ заяви, че много чес-
то по празници ученици из-
ползват площада като рису-
ват, пеят, танцуват и допълни, 
че ще пусне анкета сред деца 
и родители какво искат те да 
са случи на него.

Последва идея от Венелин 
Шурелов, който заяви, че го 
вижда като център „Помпиду“ 
в Париж.

„Моята идея е акцентът да 
пада върху едно художествено 
произведение. То ще обедини 
две послания - от една страна 
ще се превърне в притегателен 
център за бургазлии и гости, от 
друга - ще постави съвременен 
отпечатък на мястото" - споде-
ли Венелин Шурелов, доцент 
катедра „Изкуствознание", 
член на Сценографската гил-

дия към Съюза на артистите 
в България, като допълни, че 
е доволен от зараждащото се 
гражданско общество.

Актриса: Да направим 
площада по-уютен 

Неделина Русалиева - актри-
са от Куклен театър - Бургас, 
обаче бе категорична, че мяс-
тото е ветровито през зимата и 
твърде горещо през лятото, ни-
кой не иска да преминава през 
него. „Трябва му комфорт, да 
го направим уютно и жела-
но място за срещи“, допълни 
тя. Според нея би било добра 
идея да се последва примера 
на площада в Хелзинки със 
звукови инсталации.

Живеещите в района: 
Искаме повече 
зеленина в 
периферията му

Живеещи в района обаче 
са категорични, че би следва-
ло да има по стълбите до зала-
та и в периферията на площа-
да повече зеленина. „Имаше 
стълби по проект, пергули със 
зеленина, пейки, нищо не се 
случи. Вместо това къщички-
кръчми, зад които е кочина“, 
заяви една от двете жени, до-
шли на обсъждането.

Трябва да се създадат мес-
та за сядане, подкрепи идея-
та арх. Марияна Зъбова, коя-

то нарече къщичките „ужасни“. 
Тя предложи лятно кино, кое-
то да събира хората. „Когато 
направим този площад уютен 
за хората, те сами ще дойдат“, 
заяви тя. 

М а й я  С т о я н о в а  о т 
Занаятчийската камара изка-
за съжаление, че в новия про-
ект за реконструираната улица 
„Алеко Константинов“ на зана-
ятчиите са отредени само два 
павилиона.

Арх. Мирослав Бойчев изка-
за интересно и логично мне-
ние: „Добре свършената ра-
бота на другите места е изо-
лирала този площад, изменил 
се е човекопотокът към дру-
ги локации. Защо трябва да 
сменяме статута на площада 
и защо ни е опера на откри-
то, за да не отидат хората до 
Летния театър ли?“, попита той. 
Трябва да се мисли как млади 
хора да влязат в него чрез ве-
лоалеи, които да водят до това 
място и центъра, каза още  
арх. Бойчев.

„Това е сърцето на Бургас и 
докато шумният и празничен 
площад е „Тройката“, това е 
духовният площад на Бургас“, 
заяви Румяна Емануилиду от 
„Общество за духовни изяви“ 
и издател.

Според Данка Георгиева 
-директор на Държавен архив 
- Бургас не трябва да се забра-
вя, че това е площадът на гра-
да, където се правят тържест-
вени паради, водосвети, там 
са се освещавали бойни зна-
мена и все пак не трябва да се 
забравя, че той има и церемо-
ниална задача.

Не липсваха и романтични 
предложения за пеещи люлки, 
камбани, арт инсталации.

 „Площадът е с глухи фасади, 
които могат да се ползват като 
екрани за интерактивна дей-
ност. Най-представителната 
сграда е храмът. Главният вход 
на храма е обърнат към площа-
да и това пространство вина-
ги е имало функцията да води 
към него. Това е историята на 
града и няма как да я загър-
бим, мислейки, че блокирай-
ки мястото със зелени площи 
и обеми, няма да се наруши 
неговата историческа харак-
теристика. Това е място, къ-
дето се провеждат религиоз-
ни събития и по Коледа, и по 
Великден. Според мен площад-
ното пространство трябва да 
е свободно и да се насища с 
мобилни инсталации, декори, 
преместваеми инсталации ос-
новно за културни събития", за-
яви арх. Илиева.

Чф4 Тема на деня24-25 ФЕВРУАРИ 2020

От арии на открито и пеещи люлки 
до глаголически букви пред храма

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – БУРГАС 

СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед на министъра на вътрешните работи с УРИ 8121К-
3835/19.02.2020г., e обявен конкурс за назначаване на държав-
на служба в  Областна дирекция на МВР - Бургас, за общо 11 ва-
кантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква за-
дължителна първоначална професионална подготовка -  11 щ. бр. 
за „полицай-старши полицай.

Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна 
служба в МВР, към кандидатите по конкурса, са предявени и след-
ните специфични изисквания: 

- да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата 
на обявяване на конкурса; 

- да притежават диплома за завършено средно образование; 
- да отговарят на минималните изисквания за физическа годност 

и за психологическа пригодност /съгл. специализирани методики 
според Наредба №8121з-344/25.07.2014 г./; 

- да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР /съгл.
Наредба №8121з-345/25.07.2014 г./; 

Пълният текст на заповедта е публикуван на електронната стра-
ница на Дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в рубриката “Конкурси 
и обяви“ -  „На длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 
1, т. 1 от ЗМВР ”.

Документи за участие в конкурса по образец се получават и по-
дават в сектор “Човешки ресурси” – ОДМВР – Бургас, на адрес: гр. 
Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, всеки работен ден в 14.00 часа, 
в срок до 09.03.2020г. включително.

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Мариана Стоянова 

Браяновска, уведомява всички заинтересувани физически и юри-
дически лица, че има следното инвестиционно предложение за из-
граждане на: „Жилищна сграда – пристройка и надстройка към съ-
ществуваща масивна едноетажна сграда и гараж в УПИ Х-5010415 
(ПИ с идентификатор 47202.501.415 по КК), кв. 35 по плана на с. 
Маринка, Община Бургас“.

Лице за контакти: арх. Андонова
Тел.: 0888 672 902

Как да се възроди една от 
емблемите на града 
дебатираха творци, архитекти, 
общественици и местна власт

На Цветница обикновено пространството се изпълва с бургазлии

Участници в срещата

Една от хубавите прояви на площада - през 2017 година, първият 3-ти март с въз-
становки и участие на стотици деца и възрастни
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От първата копка по проект 
“Пречиствателна станция за от-
падъчни води в град Айтос” на 8 
август 2018 година до месец фев-
руари 2020 година е извършена 
огромна по обем работа по стро-
ителството на първото пречис-
твателно съоръжение в град Ай-
тос. Изпълнени са строително-
монтажните работи по изгражда-
нето на Пречиствателната стан-
ция за отпадъчни води (ПСОВ) 
на град Айтос и на довеждащи-
те колектори до Пречиствател-
ната станция.

Монтирано е технологичното обо-
рудване, произведено в Италия и 
Германия, на стойност 5 858 636 лв. 
Извършени са стротелно-монтажни 
работи на стойност 13 146 438 лв. за 
пречиствателната станция и стро-
ително-монтажни работи на стой-
ност 1 473 312 лв. за довеждащите 
колектори.

Изпълнението на проекта за из-
граждане на пречиствателната стан-
ция за отпадъчни води на град Ай-
тос беше разделено на две обосо-
бени позиции. 

По обособена позиция 1 на про-
екта - „Пречиствателна станция за 
отпадъчни води град Айтос”, изпъл-
нител на дейностите е ДЗЗД „КА-
АЙТОС”.

Подробен отчет на екипа по про-
екта с ръководител инж. Иван Би-
делев сочи, че строителството по 
обособена позиция 1 на проекта 
е завършено. Дейностите по тази 
позиция са “Изграждане на пре-
чиствателна станция за отпадъчни 
води и съпътстваща инфраструкту-
ра”: Изградени са Входната пом-
пена станция; Сградата за меха-
нично пречистване; Биобасейнът; 
Разпределителната шахта пред 
ВРУ; Вторичните радиални утаите-
ли; Утайкоуплътнители и Адмистра-
тивната сграда. Монтирано е тех-
нологичното оборудване. Изпълне-
на е площадковата канализация, 
вертикалната планировка. Изпъл-
нен е обратният насип около съо-
ръженията, монтирани са бордюри 
и тротоарни плочи. Асфалтовите 
пластове на цялата пречиствател-
на станция са положени. Извърше-
ни са 72-часовите проби на елза-
хранването на ПСОВ. Извършва-
ни са и задължителните единич-
ните проби.

По обособена позиция № 2 изпъл-
нител е ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 
2017“, който имаше задачата да из-

върши доизграждане на Главен клон 
I и Главен клон III от канализацион-
ната мрежа на град Айтос и всички 
съпътстващи съоръжения (прелив-
ници, задържатели, шахти и др.)“.

Главен клон I обслужва западна-
та зона на град Айтос. Трасето пре-
минава през част от урбанизирана-
та територия и през третокласен път 
ІІІ-539 „Караново-Айтос”.

Главен клон III обслужва източна-
та зона на град Айтос. Трасето пре-
минава изцяло през неурбанизира-
ни селскостопански територии – по 
земеделски пътища и пасище, соб-
ственост на Община Айтос.

Дейностите, включени в обосо-

бена позиция 2, също са успеш-
но приключени. Положени са ка-
нализационните тръби, доставени 
и монтирани са бетонните шахти; 
изпълнени са задържателните ре-
зервоари.

Персоналът, който ще обслужва 
ПСОВ-Айтос, е от 13 души, хора с 
различни специалности. След ин-
тервю с кандидатите, вече е под-
бран екипът, който ще работи на 
пречиствателното съоръжение. Про-
вежда се обучение на екипа от Ни-
кола Дойчинов и Константина Бу-
лянска - проектанти в ДЗЗД „КА-
АЙТОС”.

Осъществен е строителен и ав-
торски надзор. Осъществени са 
дейности по управление на проек-
та, по осигуряване на информация 
и публичност на реализирането на 
проекта.

Ще припомним, че на 21.01.2017 г. 
беше подписан Администрати-

вен договор № Д-34-6/23.01.2017 
г. по оперативна програма „Окол-
на среда 2014-2020 г.” за изпълне-
ние на Проект № BG16M1OP002-1
.009-0001 ”Пречиствателна станция 
за отпадъчни води на град Айтос”. 
Пречиствателната станция за от-
падъчни води на град Айтос е про-
ектирана да събира и третира за-
мърсяване за 22 044 еквивалент-
ни жители. Технологичната схема 
предвижда механично и пълно би-
ологично пречистване на отпадъч-
ните води с отстраняване на азот 
и фосфор, стабилизация и меха-
нично обезводняване на излиш-
ната утайка.

Проектът се финансира по опера-
тивна програма «Околна среда 2014-
2020 г.», чрез Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, национално съ-
финансиране от Държавния бюджет 
на Република България и собствен 
принос на Община Айтос.

Общата стойност на проекта е 
18 262 282,82 лв. 

Участие на Кохезионен фонд (ЕС): 
11 513 369,03 лв. 

Национално съфинансиране: 
2 031 771,01 лв. 

Собствен принос: 4 717 142,78 лв.
Начална дата: 21.01.2017 г. 
Крайна дата: 21.12.2020 г.
С изпълнението на проекта се по-

стига подобряване качеството на 
живот на населението, опазване и 
подобряване състоянието на водни-
те ресурси на територията на общи-
на Айтос.

Проектът се съфинансира от 
Кохезионния фонд на Европей-
ския съюз, държавния бюджет 
на Република България, чрез опе-
ративна програма „Околна среда 
2014-2020г.” и Община Айтос
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ПСОВ - Айтос гарантира опазване и подобряване 
състоянието на водните ресурси в общината

Административната сграда на ПСОВ - Айтос
Биобасейнът

Навес за въздуходувки

ПСОВ - Айтос

Сграда за обезводняване на утайките Трафопост и дизел агрегат



- Г-н Чолаков, как и с каква 
цел е създадена организация-
та „Ротари Интернешънъл”?

-  Началото е сложено на 23 
февруари 1905 година в Чикаго 
от младия адвокат Пол Харис, 
който заедно с трима свои при-
ятели сформира първия Ротари 
клуб и полага основата на първа-
та в света организация с идеална 
цел. Най-известното мото на Ро-
тари – „За безкористна служба“, 
и правенето на добро по света, 
се е превърнало в кауза на всич-
ки клубове. 

Организацията обединява 
хора с високи морални качест-
ва, утвърдени професионалисти 
в своята област. Идеята е, в еже-
дневната си дейност и на свое-
то работно място, те да изграж-
дат в общността такива качест-
ва и у другите, за да може като 
цяло човечеството да става по-
добро. Това е организацията, ко-
ято служи за основа и първооб-
раз за създаването на Организа-
цията на нациите (ОН) - днешна-
та Организация на обединените 
нации (ООН).

Ротари Интернешънъл е най-
голямата хуманитарна органи-
зация в света, най-влиятелният 
член на ООН и организацията с 
най-голяма Фондация. В момен-
та, членовете на Ротари Интерне-
шънъл са над 1,3 млн., обедине-
ни в 33 000 Ротари клуба на всич-
ки континенти. Много малко са 
държавите със специфично дър-
жавно устройство, в които Рота-
ри няма свои структури.

- И за Ротари - Айтос 2020 
година е юбилейна. Как отбе-
лязвате двете годишнини?

- Ротарианската година запо-
чна на 1 юли и завършва на 30 
юни, т.е. не сме в нашата юби-

лейна 10-а годишнина, която съв-
пада със 115-годишнината на 
„Ротари Интернешънъл”. В тази 
връзка сме решили да поканим 
обществеността на град Айтос 
на една безплатна кинопрожек-
ция на 25 февруари (вторник), от 
18.30 часа в салона на Народно 
читалище “Васил Левски 1860”. 
Ще бъде прожектиран един от 
последните пълнометражни бъл-
гарски игрални филми - “Завръ-
щане”, с участието на много мла-
ди български артисти, познати от 
много гледаните български сери-
али по телевизията. А може би, 
и един от последните български 
филми, в които участва Стефан 
Данаилов, светла му памет. 

Част от проявите на Ротари-
Айтос по повод 10-годишнината 
на клуба бяха през месец ноем-
ври миналата година. През тази 
година продължаваме с инициа-
тивите, посветени на двата юби-
лея, и с изпълнението на проек-
тите по нашата програма, които 
трайно изпълняваме в годините 
в интерес на общността. Плани-
раме и нови проекти, които ще 
стартираме, след необходима-
та организация и набавяне на 
средства.

- Какви са проектите на Ро-
тари-Айтос, насочени към де-
цата?

- Успоредно с безплатната про-
жекция за гражданите на Айтос, 
организираме и благотворител-
на инициатива, с цел да наберем 
средства за консумативите, кои-
то ще са необходими, за да из-
вършим безплатен скрининг за 
децата в три насоки - изкривя-
вания на гръбначния стълб, ден-
тален и офталмологичен. Това е 
нашата идея - след като веднъж 
проведем скринингът и видим па-
раметрите на една такава ини-
циатива, много ни се иска да я 
превърнем в традиционен годи-
шен проект. 

- Има ли друг интересен про-
ект, който в Ротари клуб об-
съждате?

- Да, не сме се отказали и от 
първоначалната си идея за из-
граждането на паметник на Фи-
лип Кутев - най-известният ай-

тозлия, който заслужава ува-
жение и почит - безспорна лич-
ност, човек на изкуството, с при-
нос към България и Айтос. Счи-
таме, че с подкрепата на ай-
тоската обществе-
ност, на Община-
та и Общинския съ-
вет, вече е време 
да намерим мяс-
тото и средствата 
за изграждане на 
паметник на Фи-
лип Кутев. В Ро-
тари клуб сме об-
съждали възмож-
ните места на мо-
нумента, но разби-
ра се, всичко това 
трябва да мине 
през Общинския 
съвет и през Об-
щината, за да ви-

дим как с общи усилия можем 
да изградим паметника, и да от-
дадем дължимото на Филип Ку-
тев уважение.

НП
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Ротари - Айтос с инициативи за 115 години Ротари 
интернешънъл и 10-годишния юбилей на клуба

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
№ 27

По Докладна записка с вх. № ОбС-18/10.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Об-
щина Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ,  

Р  Е  Ш  И :
ПРИЕМА Наредба  за изменение и допълнение на Наредба за определяне раз-

мера на местните данъци  на територията на община Айтос, както следва : 
§ 1. Чл. 7, ал. 1 се изменя така:
„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на тери-

торията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и по-
землените имоти, разположени в строителните граници на населените мес-
та и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според 
подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона 
за устройство на територията и след промяна на предназначението на зе-
мята, когато това се изисква по реда на специален закон.”

§ 2. Чл. 17, ал. 4 се изменя така:
„(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служи-

тел на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. 
Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация 
и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото 
счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извърш-
ва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”

§ 3. В чл. 30, ал.2 се отменя.
§ 4.  В чл. 37 се създават нови ал. 3 и ал. 4:
“(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите 

по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с 
данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.”

 „(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, 
ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за полу-
чени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъ-
ществяване на общественополезна дейност.”

§ 5. В чл. 40:
1. досегашният текст става ал. 1 и в него се създава нова т. 5:
„5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 

от Закона за местните данъци и такси.”
2. създава се нова ал. 2:
“(2) За превозните средства, които не са регистрирани за движение в 

страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрация-
та им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство де-
кларацията се подава в срока по чл. 32, като в случай че същата не е подаде-
на в посочения срок, служител на общинската администрация образува слу-
жебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в об-
щината и в регистъра на населението. ”

§ 6.  В чл. 48, ал.1, т.2 се изменя така:
„2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стой-

ност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътре-
общностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.”

§ 7.  В чл. 58:
1. ал. 2 се изменя така: 
„(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от слу-

жител на общинската администрация въз основа на данни от Единната сис-
тема за туристическа информация, поддържана от Министерството на ту-
ризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по раз-
мера на данъка по ал. 1.”

2. създава се нова ал. 3:
“(3) Министерството на туризма непосредствено след изтичане на кален-

дарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя авто-
матизирано по електронен път на Министерството на финансите необхо-
димите данни от Единната система за туристическа информация чрез сис-
темата за обмен на информация, поддържана в изпълнение на чл. 5а от Зако-
на за местните данъци и такси.”

3. създава се нова ал. 4:
“(4) Данните по ал. 3 се предоставят от Министерството на финанси-

те на общините в срок до три дни след получаването им от Министерство-
то на туризма:

 1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между систе-
мата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финанси-
те в изпълнение на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси, и софту-
ерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответ-
ната община, или

 2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до полу-
чената информация от Единната система за туристическа информация .”

4. досегашната ал.3 става ал.5.
§ 8. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 15:
„§15. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Айтос, приета 

с Решение № 27/31.01.2020 г. на Общински съвет – Айтос, влиза в сила от 
01.01.2020г., съобразно § 45 от Закона за изменение и допълнение на Зако-
на за корпоративното подоходно облагане, публикуван в Държавен вестник, 
бр. 96 от 06.12.2019г.”     

Решението е гласувано  ПРЕДСЕДАТЕЛ  
в заседание на   НА  ОбС-АЙТОС: /п/
ОбС, с 28 гласа ”за”,  0 „против”   КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
и 1 „възд.се”, проведено на  
31.01.2020 г., 
Протокол   №  4,  т.6. от  ДР 
ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С ОБЩИНА АЙТОС
С ъ о б щ е н и е

Уважаеми  данъкоплатци,

Информираме ви, че новите местни данъци и такси за 2020 годи-
на вече са изчислени и информацията за тях е налична на адрес: 

https://mdt.aytos.bg
както и на сайта на общината: 
www.aytos.bg. - „Проверка на задължения за местни данъ-

ци и такси”.
Проверката може да се извърши с PIN код, който е посочен 

в годишните данъчни съобщения, а може и да бъде получен лично 
или от упълномощено с писмено пълномощно лице в отдел ”Мес-
тни данъци и такси” на община Айтос. 

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

но плащане във всяка станция на “Български пощи” ЕАД;
- във всички представителства на «Банка ДСК» ЕАД на терито-

рията на страната;
- във всички офиси на оператора “Изипей” АД;
- по интернет чрез www. еpay.bg;
- в брой:
- за селата - в кметствата, при специалистите по административ-

но обслужване или при кметовете и кметските наместници. 
- за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за 

услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на община-
та, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. За улеснение на данъ-
коплатците, на касите на отдела има инсталиран ПОС-терми-
нал, на който може да извършват плащания с дебитни карти. 
За тези плащания не се дължат банкови или други такси.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса бито-
ви отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 
30.06.2020г. Втората вноска се внася в срок до 31.10.2020г.

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

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

На 23 февруари 2020 годи-
на се навършват 115 годи-
ни от създаването на Рота-
ри Интернешънъл. Продъл-
жава и работата по проекти-
те на айтоските ротарианци, 
посветени на 10-ата годиш-
нина на клуба. По този повод 
разговаряме с президента на 
Ротари клуб - Айтос, Пламен 
Чолаков.

РОТАРИ КЛУБ - АЙТОС
В чест на 115-я рожден ден на Ротари  

Интернешънъл и 10 години от чартирането  
на Ротари клуб - Айтос,

каним гражданите на Айтос на кинопрожекция! 
На 25 февруари (вторник), от 18.30 часа в салона на 

Народно читалище “Васил Левски 1860”, за айтозлии 
ще бъде прожектиран един от последните пълномет-
ражни български игрални филми - “Завръщане”, с 
участието на млади български артисти и големият 
Стефан Данаилов.

Вход свободен.

Пламен Чолаков - прези-
дент на Ротари клуб - Айтос
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
×ÅÐÂÅÍ ÊÐÚÑÒ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÍÀ ÎÁËÀÑÒÅÍ ÑÚÂÅÒ ÍÀ Á×Ê - ÁÓÐÃÀÑ

ÌÎÆÅÒÅ ÄÀ ÏÐÎ×ÅÒÅÒÅ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÈ 7 È 8Ïðî÷åòåòå íà ñòðàíèöà 4

Ðàçãîâîð ñ ä-ð ÒÎÄÎÐ ÁÎßÄÆÈÅÂ, 
íà÷àëíèê íà Êðúâíèÿ öåíòúð 

â Áóðãàñ - 
çà ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà 

è ïåðñïåêòèâèòå 
ïðåä 

êðúâîäàðÿâàíåòî 
ó íàñ

Íà ñòðàíèöè 5 è 6 ùå íàìåðèòå:

êðúâîäàðèòåëè,

ïî Ïúðâà ïîìîù 
â Á×Ê-Áóðãàñ,

èíôîðìàöèÿ
ÏÎ ÒÅÌÀÒÀ ÍÀ ÁÐÎß - 

ÊÐÚÂÎÄÀÐßÂÀÍÅÒÎ

íà ÁÌ×Ê çà 
èçìèíàëàòà 

è íàñòîÿùàòà 
ãîäèíà

Бургаската организация на 
Българския младежки Червен 
кръст разполага със стабилна 
членска маса и повсеместно по-
критие в областта. През 2019 
година членовете вече са 300 на 
брой, а доброволците – 250. На-
блюдава се увеличен добровол-
чески състав, в който влизат и 
клубовете от приятели на БМЧК в 
4 основни училища в Бургас, как-
то и членовете на УЕПП.

Членовете на БМЧК-Бургас са 
обединени в 11 клуба, от които 6 
на територията на община Бургас, 
а останалите 5 в общините: Несе-
бър, Карнобат, Айтос, Сунгурларе 
и Царево. Все още преобладава-
щият брой членове са на възраст 
под 18 години, но се забелязва 

значително увеличение на чле-
новете и доброволците над 18 г. 
При членовете техният брой е 76 
(което е 25% от членския състав), 
а при доброволците от 250 души 
100 са над 18-годишна възраст. 

За повишаване на капацитета, 
знанията и уменията на добровол-
ците на БМЧК-Бургас през 2019 г. 
бяха проведени 14 обучения за 
доброволци, като общият брой 
обучени доброволци за периода 
на отчитане е 244. Разпределе-
нието на обучените доброволци 
по теми е следното: Общи знания 
за ЧКЧП – 67; Първа долекарска 
помощ – 63; Първа психологична 
помощ и Психосициална подкре-
па – 40; Здравословно хранене и 
здравословен начин на живот – 

23; Превенция на зависимости – 
12; СПД и работа с деца – 23; „Life 
Skills“ или „Умения за живот“ –16 
доброволци.

В резултат на проведените 

обучения и осъществената под-
готовка на доброволците на 
БМЧК-Бургас, броят достигнати 
хора от общностите по време 
на събития, касаещи целите за 

намаляване на здравната и со-
циалната уязвимост на децата 
и младите хора в България (в 

т.ч. и обучения и сесии в учили-
ща, детски градини) за 2019 г. е 
23 080, което се дължи най-ве-
че на кампаниите по здравни 
теми (превенция на HIV/СПИН, 
Национална кампания за до-
норството, евакуации с демон-
страции по ПДП, отбелязване на 
световни дни в училищата и дру-
ги). На практика през изминалата 
година всеки един от членовете 
на БМЧК-Бургас е достигнал до 
минимум 76 души от общността.

Организацията разполага с ши-
рока партньорска мрежа от учеб-
ни заведения в областта – орга-
низират се регулярни лекции, 
кампании, обучения и се работи 
по проекти в 34 партньорски учи-
лища в град Бургас и 11 училища 
в общините Айтос, Карнобат, Ца-
рево, Сунгурларе, Несебър, При-
морско и Поморие.

Ñ ÌÍÎÃÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß, ÊÀÌÏÀÍÈÈ, ÏÐÎÃÐÀÌÈ È ÄÅÉÍÎÑÒÈ
ÎÒ×ÅÒÅ ÁÌ×Ê-ÁÓÐÃÀÑ

ÓÑÏÅØÍÀ È ÓÄÎÂËÅÒÂÎÐßÂÀÙÀ ÃÎÄÈÍÀ
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ ”ÕÅËÔÈ” ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀ
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Българският младежки 
Червен кръст отново стар-
тира с Програма „Хелфи“ на 
Австрийския Червен кръст, 
която бе преведена, актуа-
лизирана и адаптирана, за 

да достигне до българските 
ученици. Под формата на 
игри и сценки от ежедневи-
ето, учениците от начален 
курс получават базисни зна-
ния за оказването на първа 

На 13 и 20 февруари програма „Хелфи“ стартира 
при най-малките ученици от 1 клас в НУМСИ „Проф. 
Панчо Владигеров“ в Бургас

По традиция на 14 февру-
ари, празника на влюбените, 
младежите от БМЧК-Бургас 
проведоха Анти-СПИН кам-
пания, която протече под 
надслов „Обичай безопасно“ 
в общините Бургас, Айтос, 
Карнобат, Сунгурларе и Не-
себър.

В три от големите бургаски 
гимназии бяха раздавани 
предпазни средства, вален-
тинки, информационни мате-

но в учебните заведения, с 
цел да обхване повече на 
брой млади хора по темата 
превенция на HIV и полово 
предавани болести.

На 16 февруари в офиса на БЧК в Бургас национални-
ят обучител по програма „Хелфи” и доброволец в БМ-
ЧК-Бургас, Цвета Крумова, проведе обучение по програ-
мата. Обучени бяха 15 доброволци от Бургас и Айтос. 

Програма „Хелфи” вече стартира и през втория уче-
бен срок в няколко училища: СУ „Христо Ботев“ Айтос, 
ОУ „Климент Охридски“ Бургас, ОУ „Васил Априлов“ Бур-
гас и НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” Бургас. 

помощ и как да реагират в 
случай на инцидент. 

Целевата група са децата 
от 1-4 клас, като в рамките на 
програмата се предвиждат 
между 4 и 7 занятия с един 
клас, водени от двама добро-
волци на БМЧК. 

Програма „Хелфи” се осъ-
ществява на базата на склю-
чено Споразумение между 
Българския младежки Чер-
вен кръст и МОН за сътруд-

ничество в сферата на не-
формалното образование и 
ограмотяването на ученици-
те по теми, свързани с дей-
ностите на Червенокръстко-
то движение. 

Част от темите, по които 
доброволци на БМЧК водят 
лекции са: ужилване от насе-
комо, изгаряния, навяхване 
и счупване, кръвотечения и 
рани, измръзване, загуба на 
съзнание и други. 

Ñ èíôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ, òåìàòè÷íà èãðà, ïðåçåíòàöèÿ è âèäåî êëèï

ÄÎÁÐÎÂÎËÖÈÒÅ ÎÒ ÁÌ×Ê 
ÎÒÁÅËßÇÀÕÀ ÑÂ.ÂÀËÅÍÒÈÍ

риали и червени лентички. В 
ГРЕ и ПМГ учениците имаха 
възможност да участват в 
уникална игра и да изпъл-
нят 14-те предизвикателства 
от щанда на БМЧК. Имаше 
и много награди, любезно 
предоставени от Cinema City 
Burgas, а двойките спечели-
ли първо място, получиха 
ваучери за филм по техен 
избор.

В ПМГ „Акад.Н.Обрешков“ 
Бургас доброволци от 9 
клас представиха пред по-
вече от 50 свои съученици 
интересна презентация по 
темата Превенция на HIV/
СПИН, като показаха изра-
ботен от тях проект – цве-
тен макет на HIV-вируса. 
Анти-СПИН кампании се 
осъществиха и по малки-
те населени места: в Ай-
тос, където доброволците 

заснеха и разпространиха в 
социалните мрежи клипче 
по темата, както и в Карно-
бат, Сунгурларе и Несебър. 
Кампанията протече основ-
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Примен изпит за спасите-
ли на плувни басейни и во-
дни паркове се проведе на 
басейна на Младежки култу-
рен център на 17 февруари. 

Желаещите бяха повече от 
30, като успешно включени в 
курса са 27 кандидат спаси-
тели. 

Заключителният изпит ще 
се проведе на 16 март. Спа-
сителите ще преминат през 
подробно и задълбочено 
обучение по Първа помощ 
при удавяне, както и спаси-
телни и освободителни хват-
ки.

През 2019 година БЧК-Бур-
гас организира общо 5 курса 
за водни спасители, от тях 3 
за плувни басейни и водни 
паркове и 2 за открити во-
дни площи и море. Успешно 
са приключили и получили 
свидетелство за воден спа-
сител 49 курсиста, от които 

19 за открити водни площи и 
море 30 за плувни басейни и 
водни паркове. 

Обучението на воднос-
пасителни кадри е основна 
грижа и приоритет в дей-
ността на Водноспасител-
ната служба към БЧК. През 
миналата година организа-
цията в Бургас е заверила 
312 лични талона на водни 
спасители, които показват 
правоспособността им и 
възможността да работят 
като такива, от тях за: От-
крити водни площи и море – 
159; Плувни басейни и водни 
паркове – 153; Комбинирани 
за басейн и море – 35; „Стар-
ши спасител” – 2.

Специалистите от БЧК-Бур-
гас изразяват надежда, че 
тази година ще се явят по-
вече кандидати за водни 
спасители и ще издържат 
изпита успешно, тъй като и 

ÂÀÆÍÎ ÍÀÏÎÌÍßÍÅ
Ïðèêëþ÷âà ðàçäàâàíåòî íà õðàíèòå
В края на настоящата работна седмица за област Бургас 

приключва изпълнението на програма „Предоставяне на 
индивидуални пакети хранителни продукти, план 2018”. 

До петък, 28 февруари 2020 г., включително, ще се 
раздават хранителните продукти на пункта в Бургас 
– ул. „Оборище” 95 (Трапезарията на БЧК), с работно 
време от 13:30 до 17:00 часа. 

След тази дата хората, които не са взели полагащия 
им се хранителен пакет, няма да имат възможност да 
получи храните. 

Приканваме към активност всички правоимащи лица!
За информация тел. 056/814905.
Обръщаме внимание, че общото тегло на 16-те вида 

хранителни продукти е близо 25 кг.

Право на получаване на хранителни помощи по програмата имат: 
Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отоплителен сезон 
2017/2018 г.;
Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на 
дете до навършване на една година към месец 08.2019 г.;
Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в 
първи клас за учебната 2018/2019 г.;
Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и 
ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна фи-
нансова подкрепа към месец 08.2019г.;
Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете 
с трайно увреждане към месец 08.2019 г.;
Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназ-
начени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и 
роднини и в приемни семейства;
Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форс-
мажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ за периода от 
01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.

На 14 януари, по повод Васильовден, доброволоци от БМЧК-Бургас зарадваха с подаръци децата и младежите от 
Центъра за работа с деца на улицата

по плажовете в областта, и 
за басейните, изградени на 
плувните комплекси и ак-
вапарковете, има нужда от 
добре подготвени и доста-
тъчно на брой кадри.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА БЪДАТ 
ВОДНИ СПАСИТЕЛИ

Следващият курс за водни 
спасители, в който можете 
да се запишете, ще се прове-

де през месец април.
Условията за участие в 

курса за водни спасители 
са: кандидатите да имат 

навършени 17 години, да по-
криват норматив от 50 ме-
тра за 55 секунди, да имат 

умения за плуване в стил 
„бруст“ и да имат сключена 

застраховка „Злополука“.
За повече подробности 

и записвания можете да се 
обаждате на 

тел. 056/814 062.

По повод Световния ден 
на прегръдката, 21 януари, 
доброволци на БМЧК-Бур-
гас раздаваха в центъра на 
града прегръдки и ръчно 
изрязани сърчица, като така 
зарадваха минувачите и по-
лучиха много усмивки =)

На 21 януари целият свят 
празнува Международния 
ден на прегръдката. Съглас-
но традицията на този ден 
могат да се подаряват при-

ятелски прегръдки даже на 
непознати хора.

Празникът се отбелязва за 
първи път през 1986 година 
в САЩ. Впоследствие бързо 
се разпространява в другите 
страни и се превръща в Све-
товен ден.

Датата не е случайна – из-
брана е, защото се пада меж-
ду Коледа и Новогодишните 
празници, от една страна, 
и Свети Валентин, от друга. 
Смята се, че около 21 януари 
хората се чувстват изчерпа-
ни след коледните празници 
и все още не са се заредили 
с необходимата енергия за 
Празника на влюбените.

А тъй като в съвремен-
ния твърде дигитализиран 
свят и прекалено забързано 
ежедневие, често хората не 
отделят време дори за една 
прегръдка, отново в САЩ, 
през 2004 г. е подета и друга 
сходна инициатива – Кампа-
ния за свободни прегръдки. 
Участващите в нея хора мо-
гат да прегръщат непозна-
ти по улицата в което и да е 
време от годината.

И още нещо любопитно: 
Денят на прегръдката, който 
в Щатите е Национален ден, 
има свой сайт. В него всяка 
година се обявяват хората, 
спечелили признанието за 
най-прегръщащите се хора 

Ìëàäåæèòå ÷åðâåíîêðúñòöè 
óñìèõíàõà áóðãàçëèè
â Ñâåòîâíèÿ äåí íà ïðåãðúäêàòà

на годината, като предлага-
нето на номинации в сайта е 
без ограничения. През 2006 
г. признанието е било при-
съдено на актрисата Рийз 
Уидърспун, а през 2009 г. – 
на тогавашния президент на 
САЩ Барак Обама. През 2011 
г. призът е отишъл при 33-те 
чилийски миньори, изваде-
ни живи след два месеца, 
прекарани в затрупаната им 
мина.

Научен факт е, че прегръдките имат положително влияние върху човешкото 
здраве. Те, както и всеки физически контакт между хората, са от съществено 
значение за здравословното, социалното, психическото и физическото разви-
тие на човека. Помагат и за укрепването на имунната система, намаляват 
нивата на хормона на стреса, както и рисковете от сърдечносъдови болести.

Според Американското психосоматично дружество прегръдка или 10-минут-

Ïðåãðúùàéòå ñå ÷åñòî! Ïîëåçíî å çà çäðàâåòî
но държане за ръце намалява стреса и неговото неблагоприятно въздействие 
върху организма. Хората, които не получават достатъчно често такъв добро-
намерен физически контакт, страдат от по-високо кръвно налягане и аритмия, 
твърдят още специалистите от дружеството.

Учени са доказали, че хората, които се прегръщат дори само за 20 секунди, 
имат по-високи нива на окситоцин, хормона на любовта.
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Д-р Тодор Бояджиев е 
специалист по Вътрешни 
болести и Трансфузионна 
хематология. Вече повече 
от 20 години д-р Бояджиев 
е Началник на Отделение-
то по Трансфузионна хема-
тология в Бургас. Участва 
в конгреси и симпозиуми с 
международно представя-
не, има богата и дългого-
дишна практика в облас-
тта на хематологията. 
Преди година е завършил 
Здравен мениджмънт, 
като темата на диплом-
ната му работа е „Насоки 
за реформа в структура-
та на трансфузионната 
медицина”.

- Д-р Бояджиев, Вие има-
те изключително обхватен 
и в същото време детайлен 
поглед върху темата кръ-
водаряване. Какво е необ-
ходимо, за да се насърчат 
хората у нас да даряват 
кръв?

- Аз съм убеден, че дър-
жавните организации са в 
дълг към обществото в това 
направление. Имаме една 
стратегия, заложена в Ми-
нистерството на здравеопаз-
ването за доброволно и без-
възмездно кръводаряване, 
това е една от неговите цели. 
Но мисля, че по отношение 
на инвестициите е изклю-
чително редуциран и дори, 
бих казал, забравен аспектът 
за насърчаването. През по-
слединте 30 години мога да 
кажа, че 

БЪЛГАРСКОТО КРЪВО-
ДАРЯВАНЕ ПРЕБОЛЕДУВА

Има няколко фактора за 
това – армията от донабор-
на, 100 хиляди войници и 
още толкова сержанти и 
офицери, около 200  000 чо-
века, беше преобразувана, а 
заедно с държавните пред-
приятия, които още не бяха 
приватиризирани, имаха 
подходяща организация и 
да го кажем пълнеха хладил-
ниците на кръвните центро-
ве с кръв. Отделно имаше и 
младежки организации и т.н. 
Не зная кой е правил риск 
мениджмънта на този пре-
ход, но в един момент да не 
се отчете това, че се елими-
нира един от огромните до-
нори, какъвто беше армията, 
след което дойде процесът 
на приватизацията, който 
протече на няколко етапа и 
предприятията преминаха 
в частни ръце, при което за 
съжаление една голяма част 
от фирмите по някакъв на-
чин, много любезно, затво-
риха вратите си за нас. Това 
е един от проблемите – тряб-
ваше предварително, преди 
да се случат тези неща, хора 
от сектора трябваше да на-
правят риск анализ и съот-
ветно да се предприемат 
контрадействия, за да бъде 
поне по-мек този преход. И 
трябваше да се направят ин-
вестиции. 

А най-малкото сега е, че 
хората са неинформирани. 
Това им го дължим! Но 

ЗА ИНФОРМИРАНЕТО 
СЪЩО СА НЕОБХОДИМИ 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО 
СРЕДСТВА

Според мен е добре вед-
нъж в седмицата, примерно 
в събота или неделя, в гледа-

Â ÑÔÅÐÀÒÀ ÍÀ ÊÐÚÂÎÄÀÐßÂÀÍÅÒÎ

емо време, по телевизиите 
да се излъчват 5-10-минут-
ни клипове, направени от 
професионалисти, които се 
занимават конкретно с тази 
работа. Да се дават кадри 
от кръводаряване, етапите, 
противопоказанията, ползи-
те за самите кръводарители, 
ползите за обществото, кои-
то могат да бъдат върнати 
като картина на самия чо-
век и на зрителите. Това би 
могло да проработи, правят 
го в скандинавските страни. 
Но всичко трябва да бъде 
системно, непрекъснато, за 
да почне да се натрупва в 
един момент. И за да бъде 
наистина ефективно инфор-
мационното обслужване на 
обществото, имайки пред-
вид, че хората са с различно 
ниво на образование, трябва 
да се подходи професионал-
но. Така че информацията да 
бъде достъпно поднесена 
както за високооброзавани-
те, така и за хора, които са 
с ниска степен на образо-
ваност. За да се преодолеят 
страхът и оправаднията, че 
нещо можело да стане. Чо-
век трябва да знае фактите.

- Безспорно това би по-
могнало не само пряко в 
направление кръводаря-
ване, а като цяло за хума-
низиране на обществото. 

- Да, нужна е една по-се-
риозна държавна политика, 
с помощта и на медиите и 
различни организации. Ние 
с Български Червен кръст, 
например, имахме много ус-
пешна акция няколко годи-
ни. Влизахме в предварител-
но подбрани от служители 
на БЧК-Бургас детски гради-
ни, съвместно оглеждахме 
помещенията и избирахме 
къде може да се проведе 
кръводаряването. Така ро-
дителите даряваха кръв, а 
децата отстрани гледаха, на-
блюдаваха процеса. Разбира 
се, правехме много добър 
подбор, за да минава всичко 
гладко и спокойно. 

Аз в началото на всяка го-
дина пиша сигурно между 
50 и 100 писма до различни 
институции, фирми, органи-
зации – с призив за иниции-

ране на кръводарителски 
акции. А за училищата се 
свързвам с Регионалното 
управление на образова-
нието, тъй като те знаят най-
добре къде има ученици, 
които са навършили 18-го-
дишна възраст, т.е. минимал-
ния праг, заложен в Закона за 
кръвта, кръводаряването и 
кръвопреливането. И когато 
отидем на място в училища-
та, децата се чувстват в свои 
води. Може да се включат 10-
15 или 20, но поне още 30-50 
минават, питат, интересуват 
се, надничат, взимат реше-
ние, малките гледат по-го-
лемите и се замислят, когато 
пораснат, и те да дарят кръв. 

ЧУВСТВАТ СЕ КАТО МАЛ-
КИ ГЕРОИ И ТЕ НАИСТИНА 
СА ТАКИВА! 

Миналата година имахме 
много добра съвместна ра-
бота с г-жа Радева и Златка 
Атанасова, отбелязал съм 
го и в годишния доклад – че 
в сравнение с 2018 г. орга-
низираното мобилно кръ-
водаряване в нашия район 
е със 75% ръст през 2019 г. 
Специално за това считам, че 
принос има както Червеният 
кръст, така и ние, разбира 
се – конкретно че от януари 
миналата година влязохме в 
нова материално-техническа 

база. Това също спомогна, 
като малко или много има-
хме кадрова окомплектовка. 
За жалост работим повече с 
хора в пенсионна, но важно-
то е, че издържат. Имаме си и 
проблеми, но така или ина-
че нещата вървят засега. И 
продължаваме, естествено! 
Базата на Кръвния център в 
Бургас е хубава, хората сега 
работят много по-спокойно, 
самите кръводарители са 
разположени и обгрижени.

Едно от нещата, за които 
считам обаче, че влияе из-
ключително много върху 
работата ни – и нашата, и на 
Червения кръст – и то нега-
тивно, е 

ЛИПСАТА НА ЗАКОНОВА 
РЕГУЛАЦИЯ

по отношение на ползва-
нето на кръвните съставки 
от лечебните заведения. По-
пада един човек в лечебно 
заведение, трябва да му се 
направи операция, за която 
са необходими 1-2 или 3 сака 
кръв. И съответно лекуващи-
ят лекар, за да стават по-бър-
зо нещата, да се осъществи 
лечението и да се вземе 
клиничната пътека, често 
пристъпва към нещо, за кое-
то научаваме впоследствие. 
Идват хората при нас и спо-
делят всичко, понякога със 
сълзи на очи казват, че някои 
по-резки колеги им заявяват 
„Идете си купете кръв. Или 
си осигурете кръводарите-
ли, или няма да ви опери-
раме, няма да ви лекуваме”.  
Това е изключително грозно! 
У тези хора, по този начин, се 
омърсява желанието им. И 
говорим не само за дарява-
нето, а изобщо за идеята за 
доброволчеството. А 

БЕЗ ДОБРОВОЛЧЕСТВО-
ТО БИХМЕ СЕ ЗАТРИЛИ 
КАТО НАЦИЯ

И после не е учудващо за 
жалост – имал съм случаи, 
когато отивам в организа-
ция, институция или фирма 
и те казват „Добре, д-р Бо-
яджиев, хубаво, вие искате 
да правим безвъзмездно 
доброволно кръводарява-
не, но ето, ние имаме пре-
сен случай – наскоро наш 
служител попадна в еди си 
коя болница и му беше каза-
но „или-или”, толкова грубо 
звучи. И сега Вие искате да 
дарим. Ами ние миналата 
година също дарихме обаче 
какво получаваме, когато 

ни се наложи да отидем в 
болницата? Получихме тако-
ва отношение!...” 

Не бива така. Нужни са 
хора, които да работят лоял-
но и да се отнасят отговорно 
към работата, която е много 
деликатна, що се отнася за 
даряване, не само на кръв. 
Защото всичко 

ТОВА СЕ ОТРАЗЯВА НА 
СЪЗНАНИЕТО НА ХОРАТА

което е много чувствител-
но и много трудно се проме-
ня. Не само на решението да 
дариш кръв, а и клетки, тъка-
ни, евентуално органи и т.н.

Затова имам много силна 
критика към държавната 
организация и участието й в 
процеса. Считам, че той е не-
глижиран от тях. 

- Доколкото разбирам, 
идеята Ви е че не толкова 
хората сами по себе си не 
са чувтвителни по темата 
кръводаряване, колкото 
виждат някои порочни 
практики, които един вид 
като че ли обезсмислят 
акта. 

- Точно така. Аз мисля, че 
хората си имат своята вяра в 
себе си, стига да се подходи 
правилно. Не трябва да се 
търси вината в самия отде-
лен човек, той е достатъчно 
тормозен, достатъчно ограб-
ван по различни начини, и 
душевно, и всякак през тези 
нелеки години. 

А имаме ресурс като на-
ция, можем да се органи-
зираме, но в момента този 
бранш е изоставен! По пре-
поръка трябва да имаме 35-
45 човека дарители на 1 000 
души население, а имаме 
около 24, по едно време бяха 
дори 19. Къде е помощта на 
държавата за кръвта?

Аз много съм писал, много 
само съм критикувал, но 

МОЯТА КРИТИКА Е ГРА-
ДИВНА

защото съм дал резултати 
от експерименти и нещата, 
които биха могли да се слу-
чат много добре. Изчел съм 
историята на кръводарява-
нето и на Щатите, Канада, ев-
ропейски държави, Индия, 
Китай, Турция, Австралия и 
къде ли не. Включително и 
сред африканските държа-
ви има много напреднича-
ви. Дори в Западна Руанда 
използват масово дронове 
за транспорт на кръв и вече 
родилките им не умирам от 
кръвозагуба. 

У нас имаме големи въз-
можности, може да се напра-
ви много, да се усвояват ев-
ропейски фондове, но никой 
не потегля поне малко в тази 
посока.

Все пак едно хубаво нещо 
се случи наскоро в сферата 
на хематологията. Вече вто-
ра седмица дарената кръв 
се изследва за трансмисивни 

инфекции не чрез старите 
косвени методи, а 

ЧРЕЗ ДНК АНАЛИЗ
т.нар. NAT технология 

(Nucleic acid testing). С тази 
нова техника нещата вече са 
много по-добре и напълно 
сигурни. Почти целият Ев-
ропейски съюз я ползва, ние 
бяхме едни от последните, 
които сме окомплектовани 
с този тип технология, която 
ще работи в петте големи 
центъра за преработка на 
кръв – София, Пловдив, Ста-
ра Загора, Плевен и Варна. 
Бургас остана в периферия-
та, въпреки че години наред 
се опитвам да направя лоби, 
но е много трудно. Сега вече 
си имаме и Медицински ко-
леж, дано нещата да се про-
менят. Защото 

БУРГАС Е КАУЗА, ТОЙ Е 
ЕДИН ГРАД, КОЙТО НЕ Е 
СЛУЧАЕН

През лятото обслужваме 
не само тези 300-400 хиляди 
човека, които живеят на те-
риторията ни, но и над 2 ми-
лиона туристи, хора от цял 
свят, ние носим отговорност 
за това.

Особено ефективна за нас 
беше изтеклата година сред 
контингента ученици, неща-
та там бяха много добре ор-
ганизирани. Моите адмира-
ции не само за БЧК-Бургас, а 
и за РУО-Бургас, благодарен 
съм за съдействието и на 
самите учители, директори, 
психолози. Със студентите, 
студентските организации 
също нещата се получиха 
много добре. През тази го-
дина пак ще работим в тази 
посока. Също съм доволен 
от организацията в Царево, 
в Созопол, Несебър и Карно-
бат, Айтос. Имаме доста ус-
пешни кръводарявания и в 
Поморие. Така че ние ще на-
предваме, канили сме всич-
ки, включително и директо-
ри на болници, поликлиники 
и т.н. – да си организират 
хората и да направят кръво-
даряване.

- Със сигурност най-
добре ще се получат не-
щата, ако всички работят, 
гледайки в една посока. 
Как бихте обобщили каква 
трябва да бъде тя?

- Мисля, че има ресурс в 
държавата и в хората. Трябва 
да се вярва в хората. Важно 
е да се търсят начини, под-
ходи за по-чести контакти и 
съдействие с управленски 
структури, които ръководят 
както индустрията, така и 
административните звена. 
Иначе, ако се тръгне по по-
сока на силата, нищо не ста-
ва. Политиката на дебелата 
тояга трябва да бъде отдав-
на забравена, да я заровим. 
Кръводаряване се прави с 
политика на доверие и съ-
трудничество. 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ДАРЯТ КРЪВ: 
Работното време на Кръвния център в Бургас е стандартно – в делничните 

дни от 7:40 до 14 часа. Адресът на Отделението по трансфузионна хематология е 
бул. „Стефан Стамболов” 73, намира се на територията на ДКЦ I - Бургас (бившата 
Окръжна болница).

Човек може да заяви желанието си да дари кръв и извън стандартното ра-
ботно време на центъра, но не по телефон, а да се яви пред Кръвния център и 
да разговаря с охраната или дежурен служител. След 14 часа всеки делничен 
ден до 18 часа има екип на разположение. Линейка минава през жилищните 
комплекси, събира хората, желаещи да дарят кръв, те биват обслужени в Отде-
лението и след това линейката ги връща обратно.

В почивни и празнични дни процедурата е същата, като тогава екипът на 
Кръвния център е на разположение в часовете от 8 до 16.
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ÑÈ Å ÄÎÁÐÅ ÄÀ ÄÀÐÈÒÅ ÊÐÚÂ
Ваня Гочева по образование 

е икономист, а по призвание 
доброволец. От 12 години 
работи в банка, като през 
последните 6 заема мени-
джърска позиция. Същевре-
менно от 4 години е член в УС 
на бургаското Сдружение ФАР 
и участва в проекти със соци-
ална насоченост, доколкото 
времето й позволява. Както 
сама посочва, има прекрасно 
семейство, майка е на две по-
раснали дъщери, студентки в 
София, избрали да останат в 
България.

- Ваня, като дългогодишен 
кръводарител, споделете, 
моля Ви, своя личен опит, впе-
чатленията си от кръводаря-
ването като процес.

- Това, което лично мен ме 
подтикна да пристъпя към този 
акт – кръводаряването, е че съм 
доста социално ориентирана и 
тъй като специалността ми не 
ми позволява да се занимавам с 
кой знае какви инициативи, ре-
ших, че това е един от малките 
приноси, които мога да дам на 
обществото – да дарявам кръв. 
По този начин балансирам меж-
ду професионален и личен жи-
вот и успявам да удовлетворя-

Àêî íå îò áëàãîäîðíè ïîäáóäè, íàïðàâåòå ãî çàðàäè ñåáå ñè

вам мои вътрешни потребности 
в името на хората и справедли-
востта. Да дарявам кръв за мен 
не е никаква трудност. Нямам 
здравословни проблеми, не ми 
коства нищо и затова 

РЕШИХ ДА ГО НАПРАВЯ 
КАТО ЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛ-
НА АКЦИЯ

защото знам колко е тежко 
положението в България, как не 
може да се намира кръв, няма 
достатъчно кръводарители. 

Даже когато отивам да дарявам, 
аз съм по принцип единствени-
ят доброволец, винаги около 
мен има хора, които даряват по-
ради някаква причина. 

- Кога и как започнахте да 
дарявате кръв?

- Започнах доста отдавна, 
моят съпруг ме насърчи, той 
също е кръводарител. В нача-
лото давахме доброволно, това 
беше може би преди около 15 
години, още я нямаше базата в 
Кръвния център. След това се 
наложи да даваме за свекъра ми. 
И после вече започнахме редов-
но да кръводаряваме, като се 
стараем да е веднъж в годината 
или на година и половина, за да 
е все пак по-качествена кръв-
та, въпреки че знам, че може и 
по-често да се дарява, кръвта 
се възстановява по-бързо, но за 
себе си съм дала срокове около 
една година да има промежду-
тък. Като вече тази година се на-
дявам, че ще можем с директора 
на БЧК-Бургас, Виолета Радева, 
отново да организираме 

В МЯСТОТО, КЪДЕТО РАБО-
ТЯ, ДА ДОЙДЕ ЕКИП НА КРЪВ-
НИЯ ЦЕНТЪР 

и да се включат и мои колеги. 
Това сме го правили два пъти на 
местоработата ми, не откликват 

много хора, но и около 10-12 
човека пак е нещо. С това се 
опитвам да дам пример и на хо-
рата около мен, на колегите ми, 
да включа колкото може повече 
хора, защото като ходя сама, да-
вам само аз.

- Какво е необходимо спо-
ред Вас, за да бъдат насърче-
ни повече хора да бъдат без-
възмездни кръводарители, 
доброволно да кръводаря-
ват?

- Според мен ето така, както аз 
го правя на работа, с личен при-
мер. Може би понякога хората 
не могат да отделят време, всеки 
казва, че няма време за нищо. 
Не могат да отделят времето да 
отидат до Кръвния център и да 
изчакат малко. Наистина сме 
много забързани, много затво-
рени в себе си в днешно време и 

ПОЧТИ НЕ ЗАБЕЛЯЗВАМЕ 
КАКВО СЕ СЛУЧВА ОКОЛО 
НАС

А не представлява кой знае 
какво усилие да отидеш за 
по-малко от час и да дариш кръв. 
Но наистина, като гледам и мое-
то работно време – сутрин от 8 
до 17:30-18 часа, в работно вре-
ме и на мен ми е много трудно, 
освен ако не си взема свободен 
ден, за да отида. Даже си полз-

вам и двата дни отпуск, които ми 
се полагат. Те са регламентирани 
от закона, но това дали ще ги 
ползваш е лична преценка. 

Наистина примерът е важен. 
Даже, като чувам децата ми, и те 
са „заразени”, и те имат желание-
то да кръводаряват, гледайки 
примера в семейството. Успяхме 
да ги възпитаме като достойни 
и социално ангажирани граж-
дани.

А иначе, освен личния при-
мер, това да се правят посеще-
ния на място също ми се стру-
ва, че е добре като начин за 
поощряване на хората да даря-
ват кръв, защото може да са 10 
човека, но 

НЯКАК СЕ ЧУВСТВАТ 
ПО-АНГАЖИРАНИ, ИДВАТ, 
ДАРЯВАТ

Има даже някои, които са ис-
кали, но не успяваха заради ни-
ски показатели на хемоглобин 
например. Но поне наистина 
хората отделят 10 минути да се 
качат до залата и да дойдат и да 
опитат. 

- Да, когато видиш, че друг 
се осмелява, е по-вероятно и 
ти да го направиш.

- Така е наистина, повече под-
крепа имат един към друг хората 
по този начин. Някои може би се 

страхуват, други пък са убедени, 
че не трябва да го правят поради 
някакви причини, не знам какви. 
А няма нищо страшно и нищо 
опасно. Даже д-р Бояджиев, ко-
гато е идвал при нас, е казвал в 
началото какви са предимствата 
и едно от тези, които аз знам и от 
други лекари, и от него, е че 

КРЪВОДАРЯВАНЕТО Е 
ЕДИН ВИД ПРЕЧИСТВАНЕ НА 
ОРГАНИЗМА

така че който не иска да го 
прави от благородни подбу-
ди, може да подходи така да се 
каже егоистично, да го направи 
дори заради себе си. Поне вед-
нъж или два пъти в живота си е 
добре да дарите кръв. Никой не 
кара хората да започнат да го 
правят често, всяка година, но 
ако всеки човек дари поне по 
веднъж... Не е страшно, въобще 
даже. Аз на всички казвам, че го 
понасям много добре, нямам ни-
какви проблеми. 

- Много Ви благодаря за раз-
говора, за споделения опит и 
личен пример. Нядавям се да 
го последват още хора.

- И аз се надявам на това. 
Както и скоро да организираме 
акцията на работното ми място, 
защото вече ни е време тази го-
дина.

Темелко Темелков живее в 
Айтос, но работи в София. Ро-
ден е през 1965 г. и вече 35 го-
дини е редовен безвъзмезден 
кръводарител. 

За своето дългогодишно 
участие в акциите по добро-
волно и безвъзмездно кръво-
даряване „Капка по капка жи-
вот!” той бе награден наскоро 
с Благодарствен адрес от Об-
ластния съвет на БЧК-Бургас.

- Г-н Темелков, откога сте 
кръводарител?

- Още откакто бях в казармата. 
И като бях в Съветския съюз, в 
Коми, и там съм давал кръв, и тук. 
И продължавам да дарявам.

- Тоест това е станало естест-
вена част от живота Ви?

- Да, на всеки три месеца давам 
кръв. Веднага, когато е възмож-
но.

- Казвате, че сте почнали още 
от казармата. Тогава може би 
е било насърчено от външни 
фактори. Имам предвид, че в 
онези години е имало такава 
политика от страна на държа-
вата – да бъдат насърчавани 
определени слоеве от населе-
нието да кръводаряват.

- Така е, да. Но сега вече хората 
трудно дават кръв. Аз и за баща 
ми съм давал кръв, и за дядо 
ми. Който ме е помолил, не съм 
отказвал на никого. Има ли въз-
можност, давал съм на всеки. Ма-
кар че моята кръвна група е 0+ и 

представете си, ако стане нещо с 
мен, трябва да търся моята кръв-
на група.

- Как бихте насърчили хора-
та да даряват кръв?

- За съжаление трябва да при-
зная, че съм доста скептичен към 
днешната младеж. Не е като нас 
едно време. Разбира се, всяко 
поколение е различно. 

И сега има състрадателни 
хора, но не са достатъчно и 
конкретно в малките градове си-
туацията не е добра. 

- Пожелавам Ви да се срещ-
нете с повече хора на вся-
каква възраст, които да Ви 
върнат надеждата в това, че 
българите сме милосърдни и 
човечни. Защото има много 
такива хора. Това се вижда и 
чрез доброволците на Чер-
вения кръст. Навсякъде има 
добри хора и е важно добрите 

Ðåçóëòàòè îò 
ÀÍÊÅÒÀ ÑÐÅÄ ÁÓÐÃÀÇËÈÈ ÏÎ 

ÒÅÌÀÒÀ ÊÐÚÂÎÄÀÐßÂÀÍÅ

Òåìåëêî Òåìåëêîâ, äúëãîãîäèøåí è ðåäîâåí êðúâîäàðèòåë:

Òðÿáâà äà ñå ïîìàãà. 
Çàùîòî âñè÷êè ñìå õîðà!

Темелко Темелков с Благодарствения адрес, връчен му от ръко-
водството на БЧК-Бургас. На снимката, от ляво надясно: д-р Нено 
Ненов, Председател на Областната организация на БЧК-Бургас; 
Виолета Радева, Директор на С на ОС на БЧК-Бургас; Темелко Те-
мелков; Тодорка Михайлова, доброволец в БЧК-Айтос

ПРОЦЕДУРАТА ПРИ КРЪВО-
ДАРЯВАНЕ ВКЛЮЧВА 4 ОСНОВ-
НИ СТЪПКИ:

- Попълване на декларация 
под формата на въпросник (пре-
карани забовялания, приеам на 
медикаменти, пътувания в чуж-
бина и др.), която ще позволи на 
лекаря да се ориентира за здра-
вословното ви състояние;

- Лабораторно изследване 
на кръвта за експресно опре-
деляне на кръвната група и хе-
моглобина (ако нивото му е под 

125 гр/л за жените и 135 гр/л за 
мъжете, кръводаряване не се 
разрешава);

- Преглед и разговор с лекар 
за преценка на наличието на 
противопоказания за кръвода-
ряване;

- Фактическо кръводаряване 
(взема се 450 мл кръв).

ВРЕДНО ЛИ Е КРЪВОДАРЯВА-
НЕТО?

Кръводаряването не вреди. 
Нещо повече – то е полезно, 
тъй като стимулира процеса на 
обновление на кръвните клетки 
и увеличава защитните сили на 
организма.

КОЛКО ЧЕСТО МОЖЕ ДА ДА-
РЯВАМЕ КРЪВ?

- Кръв може да се дарява на 
всеки 60 дни;

- Количеството дарена кръв 

ми дадоха и специална книжка за 
кръводарител, но вече се напъл-
ни и няма място в нея. А от Чер-
вения кръст ми дадоха благодар-
ствен адрес и значка. Държавата 
ни трябва да обърне малко пове-
че внимание на хората като нас, 
такива дарители не сме много.

- Да, и да бъде споделян Ва-
шият пример, за да насърча-
ва другите и да показва, че не 
е нито сложно, нито трудно, 
дори е полезно.

- И трябва да се помага на хо-
рата. Баща ми, лека му пръст, 
казваше „Като не можеш да на-
правиш добро, не прави лошо”. 
Дано да има такива хора, които 
да помагат. Искам да кажа, че 
съм благодарен за всичко, което 
съм дал на тези хора, които имат 
нужда от кръв. Това мога да кажа 
за себе си – че съм им помогнал, 
независимо какви са. Защото 
всички сме хора!

кръв, помогнали сте на толко-
ва много хора, без дори да ги 
познавате.

- Така е наистина. Едно време 

примери 
да се по-
казват по-
вече. Ето, 
както Вие 
к а з в а т е , 
от колко 
г о д и н и 
дарявате 

Миналата година, във връзка 
със Световния ден на добровол-
ния и безвъзмезден кръвода-
рител, младежи от БМЧК-Бургас 
проведоха анкета сред случайни 
граждани по главните улици на 
града. Идеята за това е дошла от 
настоящото ръководство на бур-
гаската младежка организация 
като начин да бъде отбелязан 14 
юни. „Радваме се изключително 
много, че след дълго обмисляне 
накрая се спряхме на тази идея 
и проведохме един успешен 
социален експеримент. Много 
хора проявиха интерес и се спи-
раха при нас”, споделя Михаела 
Радева, областен координатор 
на БМЧК-Бургас.

В анкетата са взели участие 77 
души, като съотношението им 
по пол е: 69% жени и 31% мъже, 
а разпределението по възраст: 
между 35 и 50 години - 36%, от 
18 до 35 год. - 23%, на 50+ години 
- 15%, а останалите 26% са пред-

почели да не посочват своята 
възраст.

Въпросите, на които са отго-
ворили анкетираните, и съответ-
ните обобщени данни, в процен-
ти, са следните:

Запознати ли сте с това на 
какви изисквания трябва да 
отговаря човек, за да бъде 
кръводарител?

Да - 79%; Не - 21%
Дарявали ли сте кръв досе-

га?
Не - 58%; Да - 42%
Ако сте дарявали кръв, без-

възмездно или срещу запла-
щане е било?

Безвъзмездно за непознат - 
41%; Безвъзмездно за близък - 
28%; Безвъзмездно за непознат 
и за близък - 28%; Срещу запла-
щане - 3%

Знаете ли, че 1 от 7 души, 
влезли в болница, се нуждае 
от кръв?

Да - 58%; Не - 42%

Äàðåòå êðúâ, ñïàñåòå æèâîò!
×åðâåíèÿò êðúñò îòãîâàðÿ íà ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè çà êðúâîäàðÿâàíåòî

се възстановява за по-малко от 
24 часа;

- Качествено кръвта се възста-
новява за 3 до 4 седмици;

- Мъжете могат да даряват 
кръв 5 пъти, а жените 4 пъти в 
една календарна година.

БЕЗОПАСНО ЛИ Е КРЪВОДА-
РЯВАНЕТО?

Всички материали и консу-
мативи, които се използват при 
кръвовземането, са индивиду-
ални, стерилни и за еднократна 
употреба. Не съществува никак-
ва възможност донорът да бъде 
заразен със СПИН или с друга 
инфекция, предавана по кръвен 
път.

ЗА ДА СТАНЕТЕ КРЪВОДАРИ-
ТЕЛ, Е НЕОБХОДИМО:

- да сте в добро общо здраве;
- да сте на възраст от 18 до 65 

години;
- да сте с тегло над 50 кг.
За да си подготвен за кръво-

даряването, е нужно:
- да си добре отпочинал, пил 

достатъчно течности и да не си 
гладен;

- дамите не трябва да са в ме-
сечен цикъл;

- да носиш документ за само-
личност.

Всеки ден повече от 500 
души в България се нуждаят 
от кръв, а една трета от тях са 
деца.

Кръвта няма заместител! Тя 
се набавя само и единствено 
от кръводарители.

Дари кръв и ти! Доведи и 
приятелите си! Някой някъде 
ще живее благодарение на теб!

Благодарим ти!
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ÍÈÊÎÉ ÍÅ Å ÒÎËÊÎÂÀ ÁÅÄÅÍ, ×Å ÄÀ ÍÅ 
ÌÎÆÅ ÄÀ ÑÈ ÏÎÇÂÎËÈ ÄÀ ÄÀÐÈ ÊÐÚÂ

Çëàòêà Àòàíàñîâà, ñïåöèàëèñò ÎÐ è ÏÄÏ â Á×Ê-Áóðãàñ:

Златка Атанасова е спе-
циалист Организационно 
развитие и Първа долекарска 
помощ в Областния съвет 
на БЧК-Бургас. Завършила е 
Мениджмънт на социалните 
дейности и системи. В Бъл-
гарски Червен кръст е от 15 
години, а преди това има 20 
години стаж като медицинска 
сестра. Сред нещата, за кои-
то отговаря в червенокръст-
ката организация, при това 
с голямо желание и отговор-
ност, са и акциите по кръво-
даряване. 

- Злате, основната тема на 
настоящия брой на нашия 
вестник е кръводаряването, 
много скъпа за теб тема. Знам, 
че можеш да споделиш с чита-
телите ни множество полезни 
и важни неща.

- Кръводаряването ми е 
тръпка, да. Медицината е първа-
та ми професия, а тя е като пър-
вата любов, човек гори в нея. И 
затова с такова голямо вълнение 
приемам акциите по кръводаря-
ване и ми е толково мъчно, ко-
гато не се включват много хора. 
И ми е толкова приятно, когато 
видя младежите да се включват! 
Старая се да ги нахъсвам и по 
някакъв начин да им благодаря, 
разговарям с тях. Защото искам 
да останат с добри впечатления 
и да продължат с кръводаря-
ването. Да не е само веднъж в 
живота, на 18 години примерно. 
Чудесно е това решение да да-
риш на 18 за първи път, но е още 
по-хубаво да останеш като по-
стоянен кръводарител, защото 

ПОЛЗИТЕ ОТ ТОВА СА МНО-
ГО И ЗА ТЕБ САМИЯ

Имунната система укрепва, 
няма абсолютно никаква опас-
ност за здравето, работи се на-
пълно стерилно – пакетите се от-
варят пред човека, пред него се 
изхвърлят използваните неща. 
Така че няма опасност. Дори и 
ако евентуално някой кръвода-
рител попълни нещо грешно в 
анкетата или прикрие някакво 
заболяване, хващаме и това. 
Разчитаме на тяхната добро-
съвестност, но въпреки всичко 
задължително се прави изслед-
ване на кръвта – изпращаме я в 
Стара Загора, прави се тестване 
и се получава резултатът. Но има 
и случаи, когато на хората се е 
наложило да купят кръв от ня-
кого, а той е прикрил някое за-
боляване и кръвта се оказва не-
годна за употреба. Това искаме 
да пресечем, да не се използва 
мъката на хората, притеснени-
ята им, това според мен е изну-
дване с най-съкровените неща. 
Желанието ни е да има доста-
тъчно кръв, достатъчно запаси, 
за да не се стига до продаване и 
купуване на кръв, или поне да е 
колкото може по-малко. 

Никой не е толкова беден, 
че да не може да си позволи да 
дари кръв, нито пък е толкова 
богат, че да не може да приеме 
кръвта, когато му потрябва. Така 
че всеки може да дари, защото 
кръвта е единственото, с кое-
то разполагаме безусловно. И 

íèòî òîëêîâà áîãàò, ÷å äà íå ÿ ïðèåìå

решението е наше! А в крайна 
сметка 

ПО ТОЗИ НАЧИН СПАСЯВА-
МЕ ЖИВОТ, КОЕТО Е БЕЗЦЕН-
НО

Когато правя промоции и обу-
чения, искам всеки да го разбе-
ре, да привлека хората. 

Един младеж, например, 
който веднъж вече е преминал 
през това, вижда, че няма нищо 
страшно и не е опасно за здра-
вето му, а даже има ползи за него 
самия. След това увлича и прите-
лите си, познатите си, възпитава 
така децата си. Затова се надява-
ме на младите хора, те да поемат 
и след тях да тръгнат още хора, 
да стане по-масово кръводаря-
ването. Истината е, че когато се 
кръводарява за конкретно лице, 
отзоваването е изключително 
голямо. Защото хората са мило-
сърдни и емоционални, когато 
знаят за кого отива кръвта. Има 
много такива примери. Обаче 
на безвъзмездните акции се от-
зовават твърде малко хора. Но 
сме благодарни и на това, за-
щото има голяма нужда от този 
продукт. 

КРЪВТА НЯМА ХИМИЧЕН 
АНАЛОГ

и по никакъв начин не може 
да се произведе. Единствено 
чрез кръводаряване може да се 
получи. И освен това няма как да 
си я внесем, всяка държава за-
доволява нуждите си самостоя-
телно. Така че даряването на 
кръв е изключително важно! 
Трябва да се възпитава у децата, 
в семействата. Да има нагласа за 
кръводаряване в обществото. 
Но това е един доброволен акт 
и трябва всеки ясно, съзнателно 
да реши, да поиска да дари кръв 
и да се престраши.

През миналата година прове-
дохме 10 акции по доброволно и 
безвъзмездно кръводаряване – 
в общините Бургас, Камено, Не-
себър и Созопол. В тях се вклю-
чиха общо 151 души, предимно 
млади хора. 

В МНОГО ОТ СЛУЧАИТЕ 
ИНИЦИАТОРИ СА САМИТЕ 
МЛАДЕЖИ

В много добри отношения 
сме и много добре работим със 
студентските съвети на универ-
ситет „Проф. д-р Асен Златаров”. 
Студентите се обръщат към нас, 
организират се, правим промо-
ция, разговаряме с младежите и 

обикновено се получават много 
масови кръводарителски акции 
при тях. Така беше и тази годи-
на – изключително голяма беше 
акцията сред студентите през 
есента. Ще се радваме да дадат 
заявка да направим още една 
акция преди Цветница.

В Медицинския колеж, в Пе-
дагогическия също се получа-
ват много добре нещата, като 
се включват и преподавателите, 
дават собствения си пример. 
Много е важен личният пример!

Аз дори си мисля, че ще е 
чудесно някоя известна лич-
ност да стане нещо като лице 
на кръводаряването – някой 
млад спортист или човек на из-
куството, някой от хората, по 
които младежите се увличат, и е 
уважаван в обществото. По ня-
какъв начин да ги стимулира да 
даряват. 

Именно това е нашата основ-
на цел, на БЧК – 

МЛАДИТЕ ХОРА ДА БЪДАТ 
ВЪЗПИТАНИ В ТОЗИ БЛАГО-
РОДЕН ЖЕСТ

Кръводаряването да стане за 
тях абсолютна ценност, която да 
разпространяват, да предават 
на децата си, да привличат свои 
приятели, роднини, близки, да 
стане масово. И да имаме не-
обходимото количество, което 
трябва на всички.

Надявам се с всички тези 
неща кръводаряването да мине 
на друга основа. Защото засега 
е основно за взаимопомощ – на 
близък, познат, роднина, колега. 

ЕДВА ОКОЛО 2% СА ХОРА-
ТА, КОИТО ДАРЯВАТ КРЪВ 
БЕЗВЪЗМЕЗДНО И ДОБРО-
ВОЛНО

И това е основно по време 
на нашите акции, на Червения 
кръст, единици го правят по своя 
инициатива. Затова се шири по-
рочната практика за продаване 
на кръв, а както казах, често тези 
хора, за да получат парите, скри-
ват заболявания. Важно е да се 
променят нещата. 

Трябва да се знае, че
С ЕДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ 

ЕДИН КРЪВОДАРИТЕЛ ПОМА-
ГА НА ТРИМА ДУШИ

Защото се ползва и плазмата, 
продуктът, който се извлича от 
кръвта. Това е толкова благород-
но!

Хората трябва да са наясно 
също, че по закон на кръводари-
телите се полагат два дни отпуск 
– самият ден на кръводарява-
нето и следващият ден. Дава се 
подкрепителна закуска, която 
съдържа и няколко шоколада. 
Отделно ние от БЧК по някакъв 
начин засвидетелстваме вни-
манието си към кръводарителя 

и благодарността си, макар и с 
нещо малко. Разбира се, осигу-
ряваме също вода и тонизира-
щи напитки. Всичко е за да бъ-
дем полезни за кръводарителя, 
грижим се както за него, така и 
за кръвоприемащия, защото се 
правят всички изследвания на 
кръвта. За двете страни се гри-
жим еднакво. Кръвта от Бургас 
се изпраща за изследване в цен-
търа в Стара Загора и след пот-
върждаване се връща обратно 
за ползване в нашия център. 

- Кажи, моля те, няколко 
думи и за тематичната пиеса 
„Червената капчица”, която е 
измислена от теб. Представя-
те ли я пред малките деца?

- Да, играем я и сега. Имаме 
подготвени младежи, които я 
изнасят в детските градини. Же-
ланието ми при създаването на 
пиесата беше да поднеса 

ТЕМАТА ЗА КРЪВОДАРЯВА-
НЕТО НА ПО-БЛИЗЪК ДО ДЕ-
ЦАТА ЕЗИК

Да имат по някакъв начин по-
знания, информация. И като ги 
заинтригуваме, когато пораснат, 
ще започнат самостоятелно да 
се интересуват, да питат, да тър-
сят в интернет, сега вече достъ-
път до информация е по-голям. 
Това е целта ни – да докоснем 
интереса на децата, да ги при-
влечем. А колко съм щастлива, 
че имам много, ама много под-
готвени младежи, които вече се 
доказаха и на международно 
ниво, които са и обучители, ста-
наха лекари, рехабилитатори. 
Все в моята сфера. Това ми е 
голяма гордост и радост! Много 
съм щастлива и от това, че МАЕ-
то станаха трети. По тези начини 
младежите се доказват в дадена 
сфера, виждат своята реализа-
ция. Което е прекрасно!

Освен два дни отпуск и под-
крепителна закуска, на кръ-
водарителя задължително 
се дава картонче с изследва-
ната кръвна група и Rh-фак-
тора. За кръводарителите 
изследването се прави без-
платно. Друга практична 
полза за кръводарителите 
е това, че се правят пълни 
изследвания за заболявания, 
като венеричните – сифи-
лис, трипер, СПИН, както и 
за хепатит. Ако има положе-
телен резултат за някое от 
тестваните заболявания, 
човекът трябва да си вземе 
лично изследванията, а след 
това данните се съобщават 
на личния лекар. С тези пъл-
ни изследвания хората знаят 
какво е здравното им състоя-
ние. 

Чавдар Ченков е член на 
камарата на архитектите 
от 2012 г., а от настоящата 
година е и член на камарата 
на независимите оценители, 
като дава и безплатни кон-
султации. Работил е като ар-
хитект в Антверпен, София и 
Бургас. Доброволческите му 
активности са много: съосно-
вател е на Читалище Хама-
логика, основоположник е на 
инициативата „Бургас Реци-
клира”. И два пъти годишно 
дарява кръв.

- Чавда, сподели, моля те, 
своя личен опит за това защо 
започна да бъдеш безвъзмез-
ден доброволен кръводари-
тел, как потръгнаха нещата? 
Изобщо, какъв е твоят мотив 
да кръводаряваш?

- Може би вече пет години 
минаха от първия път, когато 
отидох да даря кръв. Всъщност 
стана почти случайно – моя при-
ятелка, Грет Костадинова, ми 
каза, че ще ходи. Но тя пък, ми-
лата, понеже е много слабичка, 
не винаги може да дари кръв, 
просто защото е малко като ки-
лограми. На мен ми прозвуча ин-
тересно и реших да отида с нея. 
Тогава за първи път се сблъсках 
с това, че има много хора, които 
използват кръвта си за търго-
вия, дават я срещу пари. И ми 
стана малко неприятно от този 
факт. Но се оказа, че всъщност 
доброволните кръводарите-
ли са твърде малко и затова се 
дава възможност на такъв биз-
нес да се развива. И така, дарих 
веднъж кръв, убедих се, че не е 
страшно и че не се чувствам зле 
след това. Хората ми предложи-
ха болничен за два дена отпуск, 
дадоха ми шоколад. 

ШОКОЛАДА ВЗЕХ, ОТПУС-
КАТА ОТКАЗАХ

защото в моя случай не беше 
необходимо – видях, че не се 
чувствам зле и ми е спокойно, 
ходих си на работа. И всъщност 
всеки път, след като съм дарявал 
кръв, после директно се приби-
рам и отивам на работа, така че в 
никакъв случай не мога да кажа, 
че ми е паднала производител-
ността или КПД-то или нещо 
подобно. Обаче аз все пак съм 
деветдесет и няколко килограма 
човек, така че за мен 400 грама 
кръв не са както за някои хора, 
които тежат 50-60 кг, не ми влияе 
толкова, просто имам по-голямо 
количество кръв. 

За себе си лично със сигур-
ност мога да кажа, че се чувст-
вам се много добре след кръ-
водаряване. От друга страна е 
приятно също, че можеш да хап-
ваш някои принципно забране-
ни лакомства на корем, защото 
трябва да наваксаш бързо бели-
те и червените кръвни телца. А и 
като цяло казват, че е хубаво чо-
век периодично да си обновява 
кръвта по този начин, давайки 
част от нея, защото така органи-
змът по-бързо се възстановява и 
обменя част от по-старите клет-

ки, подмладява се.
- Казваш, че твоя приятелка 

те е насърчила със своя личен 
пример, а в предварителния 
разговор ми сподели, че ти, 
така да се каже, си „зарибил” 
друг твой приятел. Тоест до-
брото се предава.

- Да, така се получи, защото, 
естествено, за такива неща ви-
наги е по-приятно като отидеш с 
компания. Веднъж се обадих на 
един приятел, Яни Чаушев. Или 
той ми беше писал да отидем 
заедно да дарим кръв, понеже 
знаеше, че аз ходя. Не съм си-
гурен вече кой на кого пред-
ложи пръв. Но имаше някакъв 
случай – понякога във фейсбук 
хора пишат, че имат спешна нуж-
да някой да дари кръв за техни 
близки, на които се е случило 
нещо неприятно. И така отидо-
хме 1-2 пъти с него и след това 
започнахме да ходим редовно, 
всъщност стана ни като навик. 
Веднъж на 6 месеца или аз се 
присещам, или той. И 

ОТИВАМЕ С ИДЕЯТА ПРОС-
ТО ДА СВЪРШИМ НЕЩО ПО-
ЛОЖИТЕЛНО

Когато отидем в Кръвния цен-
тър и ни питат за кого отиваме 
да дарим, винаги ни се радват, 
като кажем, че не е за някого 
конкретно, че сме там без спе-
циален повод, а просто искаме 
да дарим кръв безвъзмездно. 
Защото повечето хора почти ви-
наги отиват да даряват за някого 
в нужда. 

Факт е че ситуацията в Бъл-
гария не е перфектна, но пък 
нищо не ти коства да дадеш част 
от времето си, буквално част от 
кръвта си, за да можеш да по-
добриш цялостно състоянието 
на нещата. Нищо, че тази кръв 
ще помогне на някой някъде 
далече, не е ясно дори на кого. 
Но важното е, че знаеш, че си на-
правил нещо добро и се чувст-
ваш по-добре ти самият, защото 
си свършил нещо положително. 
И както каза ти, доброто се пре-
дава. Един ден пък, не дай боже, 
може да се наложи на мен някой 
да ми дари нещо такова. И да, 
казват, че нищо не се губи във 
вселената, всичко се връщало. 
Не знам дали е така, с времето 
може би ще разберем.

×àâäàð ×åíêîâ, ðåäîâåí 
äîáðîâîëåí êðúâîäàðèòåë:

Äàðÿâàì êðúâ çàåäíî 
ñ ïðèÿòåë, âèíàãè å 
ïî-ïðèÿòíî ñ êîìïàíèÿ
Âå÷å íè å êàòî òðàäèöèÿ
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На 11 януари 2020 г. в конферентна зала „Нептун” на хотел "Аква" Български младежки Червен кръст - Бургас проведе своя най-висш форум на областно ниво – Общото събрание на клубовете.
Приет бе отчетът на младежите за 2019 година, избрани бяха делегати за Националното събрание на БМЧК и се прие план за работа през 2020 година. 
Обърнахме се към трите момичета, които в момента съставляват областното ръководство на БМЧК-Бургас – Михаела Радева, Ива Младенова и Яна Янева. Ето какво споделят те за годината, която 
изпратиха, и тази, която вече започна с различни дейности и идеи за още множество нови акции...

- Михаела, направи, 
моля те, един обзор във 
връзка с отчета за измина-
лата година и плана за на-
стоящата.

- По време на Отчетното 
събрание за 2019 година 
представихме отчета на дей-
ността, минахме през всич-
ки направления. Отчетохме 
растеж в броя на добровол-
ците и на членовете. 

Представихме и плана за 
2020 година, като най-на-
пред сега се подготвяме за 
състезанието на Младежките 
аварийни екипи, което ще се 
проведе през юни в учебна-
та база в Лозен. За подготов-
ката на отбора ни помагат и 
Лора и Стойчо, които бяха в 
предното ръководство на 
БМЧК-Бургас.

Продължаваме активно 
с обучения, отбелязване на 
важни дати за организация-
та, като 8 май, 5 декември и 
други. 

Действаме и с превенция 
на различни болести, орга-
низиране на посещения в 
институции. В направление 
Първа долекарска помощ 
наскоро се проведе обуче-
ние по програма Хелфи – 
Първа помощ за малки деца, 
така че вече имаме голям на-
бор от обучители, които ще 
правят редовни лекции. 

Планираме и дейността на 
клуб Екология да се активи-
зира, там ръководството се 
смени, имаме нови, мотиви-
рани, креативни хора, които 
продължават акциите. Пред-
стоят много хубави дни за 
отбелязване – Ден на парка, 
Ден на морето и т.н.

По отношение на Социал-
но-помощната дейност през 
отчетния период добровол-
ците осъществиха много 

- Ива, сподели своята 
гледна точка върху пре-
дходната година и какво се 
предвижда през новата.

- Като цяло миналата го-
дина, понеже бяхме ново 
ръководство, смятам, че се 
справихме много добре, ес-
тествено с помощта на Лора 
и Стойчо. Организирахме 
много акции, много обуче-
ния. И на Михаела, въпре-
ки че не знам точно колко 
беше подготвена, мисля, че 
всъщност й хареса и освен 
че имаше много отговор-
ности, реално се и забавля-
ва. И според мен сме много 
добър екип – аз, Яна и Миха-
ела. Много добре се сработ-
ваме, не сме се карали досе-
га. Виждаме се много често, 
имаме супер много нови 
идеи и общо взето виждам, 
че сме на една вълна. 

ОТ НАС СТРУИ ТВОР-
ЧЕСТВО

понеже имаме много раз-
лични гледни точки трите, 
но успяваме винаги да ги 
сработим заедно. Например 
за изпращането на абиту-
риентите, понеже миналата 

година го разчупихме, стана 
много хубаво. Добавихме и 
някои нови акции, пример-
но за Деня на спонтанните 
актове на доброта, не го бя-
хме правили по начина, по 
който го отбелязахме – да 
раздаваме листчета на хо-
рата. Изобщо доста добре 
вървят нещата.

За новата година също 
сме планирали да разно-
оборазим репертоара на 
БМЧК. Да възродим някои 
стари акции, които са пра-
вени преди, да ги направим 
по-иновативни. Нядавам се 
всичко да се получи добре. 
Ние с Яна, понеже сме 12 
клас, засега смятаме изоб-
що да не ни пречи това и да 
продължим със същия енту-
сиазъм да съчетаваме неща-
та, да не оставяме Мишето 
сама. И дано всичко върви 
по мед и масло.

- Като стана дума за аби-
туриенти, вие с Яна също 
сте в това число...

- Да, за тазгодишното из-
пращане, поне засега Ми-
хаела има желание сама да 
планира всичко, за да бъде 
изненада за нас. Естествено 
винаги бихме й помогнали, 
защото не сме единствените 
абитуриенти, обаче ако ус-
пее да планира всичко сама, 
ще бъде още по-страхотно.

- Тази година отново има 
ръст в броя на младежите 
доброволци. Поздравя-
вам ви и за това!

- Както всяка нова учеб-
на година надъхахме супер 
много нови доброволци, 
особено от по-малките кла-
сове. Виждам, че те са много 
ентусиазирани. Помня как, 
когато аз се присъединих 
към организацията, бях дос-
та стресната. Обаче те вед-
нага се впускат в различни 
акции, които не са чак тол-
кова прости, да речем раз-
даването на храни. Виждам, 
че наистина много искат да 
се занимават, всички искат 
да помагат, да са позитивни, 
просто да правят промяна в 
обществото. Така че наисит-
на се надявам да канят още 
повече приятели и да про-
дължават. Виждам, че не спа-
да доброволческата маса, а 
само се увеличава и вярвам, 
че ще продължава да е така!

- Какво е твоето пожела-
ние към доброволците на 
организацията?

- Пожелавам им да про-
дължат разпространението 
на принципите на Червения 
кръст и да стават все повече 
и все по-креативни и нахъ-
сани!

- Яна, каква беше за теб 
първата година от мандата 
ви и какво очакваш от вто-
рата, която вече започна?

- Определено беше година, 
изпълнена с много емоции и 
ние много добре се срабо-
тихме като екип, защото се 
познавахме още преди да 
ни изберат за ръководство и 
това много улесни работата 
ни. Правихме много обуче-
ния през изминалата година, 
което мисля, че беше много 
добре, защото много млади 
хора вече са по-подготвени 
по теми като превенция на 
зависимости, първа помощ, 
здравословен начин на жи-
вот и много други. Прави-
хме акции, които досега не 
са се чествали. Примерно 
Спонтанните актове на до-
брота – чествахме го мина-
лата година на 17 февруари, 
като раздавахме на хората 
предизвикателства, които 
бяха като добринки, които 
трябваше да изпълнят. Тази 
година за жалост не можа-
хме да го направим отново, 
поради мартенския базар, 
но иначе според мен това 
беше една от най-сполучли-
вите акции, които сме про-

веждали като ръководство. 
Не мога да опиша колко 

прекрасна година беше и 
колко държа на тези моми-
чета и колко лесно се сра-
ботваме наистина! След края 
на учебната година Михаела 
поема нещата, защото ние с 
Ива сега сме в 12 клас, но се 
надяваме да й помагаме кол-
кото можем, където и да сме.

До края на годината пла-
нираме още обучения, със 
сигурност. Също така се под-
готвяме много активно за 
състезанието юни месец по 
първа помощ, за Младежки-
те аварийни екипи. И общо 
взето продължаваме с тра-
диционните неща и включ-
ваме каквито още идеи дой-
дат от доброволците, като 
измислим хубави акции, ги 
планираме по-отрано.

- Пожелавам ви много 
добри идеи и успех в ре-
ализирането им, заедно! 
Какво е обръщението ти 
към доброволците?

- Искам да благодаря на 
всички – че са с нас сега и 
че бяха неотлъчно до нас 
през цялата година, че ко-
гато имахме нужда от по-
мощ, абсолютно винаги се 
отзоваваха и показваха, че 
наистина държат на органи-
зацията! Искам да благодаря 
също така на старото ръко-
водство на БМЧК-Бургас, без 
което нямаше да успеем да 
се справим с нещата, да вле-
зем в ритъм, да влезем в час. 
Те наистина ни оказаха голя-
ма подкрепа и в началото, и 
по средата и в края, изобщо 
през цялата изминала годи-
на. Искам да благодаря също 
на цялата червенокръстка 
организация, че дава толко-
ва много на хората и че пра-
ви това за всички хора!

Ìèõàåëà Ðàäåâà, îáëàñòåí 
êîîðäèíàòîð íà ÁÌ×Ê-Áóðãàñ:

Èâà Ìëàäåíîâà, çàìåñòíèê îáëàñ-
òåí êîîðäèíàòîð ÁÌ×Ê-Áóðãàñ:

ßíà ßíåâà, çàìåñòíèê îáëàñòåí 
êîîðäèíàòîð íà ÁÌ×Ê-Áóðãàñ:

Ïðîäúëæàâàéòå 
äà âÿðâàòå â äîáðîòî!

Äîáðîâîëöèòå èñêàò äà ïîìàãàò, äà 
ïðàâÿò ïîçèòèâíà ïðîìÿíà â îáùåñòâîòî

Ìèíàëàòà ãîäèíà áåøå ïðåêðàñíà! 
Ñðàáîòâàìå ñå êàòî åêèï ìíîãî äîáðå

акции и инициативи, благот-
ворителни кампании. Има-
хме отново базар за Първи 
март, Подари Коледа. Тук бих 
искала да поздравя общи-
на Карнобат за прекрасния 
Коледен концерт, който на-
правиха, бяха събрани из-
ключително много средства 
само от концерта, отделно 
се продаваха картички, има-
ше и базар. Организацията 
беше изключително голяма, 
с трескава подготовка. Сега 
ни предстои Дар за Велик-
ден, Денят на детето, отново 
посещения в институции. 
Продължаваме да предста-
вяме и пиесата Добротворци 
в детски градини в Бургас и 
общините. 

- Като координатор на 
младежкия Червен кръст 
в област Бургас какво би 
казала като цяло за клубо-
вете по общини?

- Наистина им се възхища-
вам, оправят се почти сами 
и когато преценят, търсят 
помощ. Изключително кре-
ативни и мотивирани са. Ви-
наги изпъкват с нещо ново, 
някоя нова акция, нещо, кое-
то досега не е отбелязвано. 
Наистина се възхищавам за 
работата, която влагат, за це-
лия труд и това, че действат 
активно. Това се вижда и по-
сле в статистиките – приемът 
на доброволци при тях също 
се повишава.

- Имаш възможност чрез 
страниците на вестника да 
се обърнеш към всички 
червенокръстци. Какво би 
им пожелала?

- Пожелавам им да бъдат 
много здрави, все толкова 
успешни, целеустремени и 
креативни. Да не спират да 
вярват в доброто и най-вече 
в себе си!

По време на тазгодиш-
ното Общо събрание 
на клубовете област-
ното ръководство на 
БМЧК-Бургас в лицето 
на Михаела Радева, Яна 
Янева и Ива Младенова, 
както и клубните коор-
динатори на БМЧК-Айтос 
Бурчин Илязова и на БМ-
ЧК-Карнобат Борислава 
Желязкова получиха 
грамоти и признанието 
"Доброволец на година-
та" за своята всеотдайна 
работа през изминалата 
година.
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ÈÌÀÒ ÄÓÌÀÒÀ

ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÎÐÈÒÅ ÍÀ ÎÁÙÈÍÑÊÈÒÅ 
ÊËÓÁÎÂÅ ÍÀ ÁÌ×Ê Â ÎÁËÀÑÒ ÁÓÐÃÀÑ 

Каква беше предходната година за клубовете на Български младежки Червен кръст в петте общини извън областния град – Айтос, Карнобат, Несебър, Сунгурларе и Царево; 
какви са плановете на техните млади ръководства за настоящата година и какво пожелават на доброволците червенокръстци координаторите на общинските клубове – 
разговаряме с петте очарователни млади дами, които имат и желание, и енергия да творят добро и да разпространяват принципите на Червения кръст.

имаше! Така че се наложи да оти-
ваме да взимаме допълнително 
материали. След лятото, когато 
почна учебната година, продъл-
жихме да отбелязваме важни-
те дати. Направихме акции по 
повод Деня за борба с диабета, 
Световния ден за рестартиране 
на сърцето, Деня за борба със 
СПИН и други. Както всяка го-
дина, се включихме благотвори-
телно и за картичките „Подари 
Коледа”.

Искам да обърна внимание на 
това, че 

ТАЗИ ГОДИНА КЛУБЪТ НИ Е 
ДОСТА ПОРАСНАЛ

Миналата година бяхме около 
20-25 човека, а сега сме вече око-
ло 50! А има и още доброволци, 
които не са в списъка на клуба, 
но действат към него. Имаме до-
броволци и от други училища, 
освен от СУ „Христо Ботев”, макар 
че официално не са в списъка на 
клуба. Но има желаещи, които 
искат да се включат към клуба 
в нашето училище. Надявам се 
догодина в клуба ни да има даже 
още повече доброволци!

- Какво планирате през на-

Áóð÷èí Èëÿçîâà, ÁÌ×Ê-Àéòîñ: Äîáðîâîëöèòå íà 
×åðâåíèÿ êðúñò òðÿáâà äà ñìå ïðèìåð çà ïî-ìàëêèòå

Áîðèñëàâà Æåëÿçêîâà, ÁÌ×Ê-Êàðíîáàò: Ïëàíèðàìå ìíîãî 
íîâè àêöèè è íåùàòà íè ñå ïîëó÷àâàò, çàùîòî ñìå ñïëîòåíè

Ìàðãàðåò Þñåèí, ÁÌ×Ê-Íåñåáúð: Áúäåòå ùàñòëèâè!
 Ùàñòèåòî íè ïðàâè äîáðè è òàêà ïîìàãàìå íà õîðàòà

Äàÿíà Ëóêàíîâà, ÁÌ×Ê-Ñóíãóðëàðå: 
Íåêà áúäåì ñúñòðàäàòåëíè êúì íóæäàåùèòå ñå!

Êàòðèí Ïðîäàíîâà, ÁÌ×Ê-Öàðåâî: Êîãàòî ïðàâèø 
äîáðî, ñå ÷óâñòâàø äîáðå è òîâà å ñòðàõîòíî!

стоящата година?
- В момента се подготвяме 

за Първи и Осми март, имаме 
няколко идеи. Отбелязахме 14 
февруари. Освен че отбелязваме 
дати, правим обучения и имаме 
още планове за такива. Минала-
та седмица четири момичета от 
нашия клуб преминаха обучение 
по програма Хелфи и ще почнат 
да обучават малките ученици. 
Имаме обучители с 1 и 2 ниво 
на ПДП. Здравните направления 
са ни основни. Бихме искали да 
правим още много неща. Сега аз 
съм в 12 клас, но заместникът ми 
е доста отговорен човек, справя 
се много добре, винаги е насре-
ща, готова е да помогне за всич-
ко. Дори вече с повечето неща тя 
се занимава.

- Какво би пожелала на до-
броволците от вашия клуб, а и 
не само от него?

- На всички доброволци ис-
кам да кажа просто да не спират 
да правят добро! Винаги да са 
такива добрички и никога да не 
се отказват от това да са добри и 
мили към всеки човек! Аз винаги 
казвам, че трябва да сме пример 
за по-малките!

- Бурчин, каква беше 2019 
година за клуба на БМЧК в Ай-
тос? Разраства ли се „Царство-
то на доброто”? 

- Миналата година беше мно-
го успешна за нашия клуб, като 
мога да кажа, че дори конкрет-
но отбелязването на Първи юни 
беше грандиозно (снимка на 1 
стр.)! Бяхме в Парк „Славеева 
река”, почти целият град беше 
там, даже някои материали не 
ни стигнаха, толкова много хора 

за училище. Събираме капачки 
за бургарската болница, за да се 
купи детска линейка, реанимо-
бил. Много добре вървят нещата 
– от 4-5 клас нагоре всички деца 
участват в тези акции. 

Освен датите, които отбеляз-
ваме по принцип всяка година, 
тази година сме предвидили и 
някои по-необичайни неща. 

Имаме предложение от еко-
ложката на град Карнобат 

да организираме няколко 
празника по случай Деня на Зе-
мята заедно, различни инициа-
тиви, да работим в екип с Общи-
на Карнобат. Надявам се нещата 
да се получат, ще обменим идеи 
с Отдел Екология в Общината. 
Малко по-различно ще бъде 
тази година, набелязали сме и 
няколко места за почиствания. 

Друга нова акция, която пред-
на година не сме правили, е във 
връзка с Деня на книгата през 
април. Ще има много интересни 
неща в градския парк, различни 
игри, свързани с книгите. В Кар-
нобат имаме къщички за книги, 
които за жалост бяха разрушени 
по незнайно какви причини, дори 
с бомбички. Решили сме да събе-
рем някакви средства и всеки до-
броволец, всеки желаещ, да дари 
книга, да четем на децата, през це-
лия месец април ще има различни 
четения в класове. Доста интерес-
ни неща, надявам се да успеем да 
ги реализираме във времето.

- Желая ви да успеете във 
всичките си планове! А ти как-
во пожелаваш на добровол-
ците?

- Пожелавам на всички добро-
волци да продължават в същия 
дух, да бъдат все така дейни и да 
дават всичко от себе си. Защото 
така ще бъдат наистина щастли-
ви. Да продължаваме да бъдем 
такъв голям, силен отбор! Да 
бъдат винаги така инициативни, 
творчески настроени, да доба-
вят винаги капчица от себе си. 
И наистина им благодаря много!

- Маргарет, ти лично до-
волна ли си от свършеното 
от вашия клуб през миналата 
година?

- Аз съм много доволна от из-
миналата година, мина чудесно. 
Всички доброволци бяха много 
активни. Отново на Коледния 
базар успяхме да съберем доста 

голяма сума, защото я събрахме 
и от предната година и дарихме 
средствата на Българската Ко-
леда. С големия Червен кръст в 
града ни отбелязахме и Деня на 
доброволеца. Общо взето само 
позитивни емоции имаше през 
миналата година и очаквам съ-
щото през новата. 

- Какво ви предстои през на-
стоящата?

- Засега още обсъждаме как-
во да започнем, тъй като имаме 
много болни доброволци и не 
можем да се съберем, но ще из-
мислим нещо и ще влезем в ри-
тъм много скоро.

- Успявате ли да привличате 
нови доброволци?

- В момента сме около 20 до-
броволци от 9 до 12 клас, като 
всяка година привличаме но-
вите бъдещи деветокласници 
с лекциите, които изнасяме на 

по-малките. Така ги стимули-
раме да започнат да обмислят 
след време, ако искат, и те да 
са доброволци заедно с нас. 
Привличаме доброволци по 
най-различен начин – и чрез 
интернет пространството под-
тикваме всички, не само тези, 
които са в Червения кръст, също 
да вършат добрини.

- Това е чудесно! Можеш да 
се обърнеш с пожелание към 
доброволците от вашия клуб, 
а и от целия Червен кръст.

- Пожелавам на всички чер-
венокръстци най-вече здраве, 
много позитивни емоции, много 
нови, иновативни идеи за това 
как да се развиваме и да про-
дължаваме напред, защото бъ-
дещето ни очаква! И да са много 
щастливи! Защото щастието ни 
прави добри и по този начин ние 
помагаме на хората.

- Боби, каква година отче-
тохте, как би я определила ти?

- Доста пълноценна беше из-
миналата година, доста неща 
успяхме да реализираме, които 
досега може би са оставали на 
по-заден план или някак не ни 
е стигало времето за всичко. 
Миналата година започнахме 
по-отрано, мобилизирахме се и 
имахме много нови доброволци, 
на които също много благодаря. 
С тях екипът ни се допълни и се 
сплотихме още повече. По този 
начин успяхме да направим по-
вече обучения, повече лекции, 
доста успешни акции, няколко 
на брой, които и друга година 
сме отбелязвали, но не чак по 
толкова мащабен начин, както 
през миналата година. Мога да 
кажа, че за нас беше наистина 
една успешна година и се надя-
вам, че през настоящата дори 
ще надградим предната.

- Колко доброволци наброя-
ва вашият клуб в момента?

- Доброволците ни са над 40, 
като всяка година се записват 
нови. Имаме план да привлечем 
доброволци и от други училища, 
понеже засега са само от едно. В 
момента се опитваме да сплотим 
някак нещата с другите учили-
ща, за да можем да станем още 
по-голям и по-добър екип.

Много се радвам, че 
все повече се записват мо-

тивирани доброволци
които изпълняват всичко 

перфектно, когато се постави 
някаква задача. Те самите имат 
допълнителни идеи и добавят 
от себе си, от творчеството си. И 
се получават наистина много до-
бри неща. За мен лично са много 
добри, аз оценявам всяко едно 
нещо, което те са изработили и 
са вложили време, идея. Всеки 
дава нещо от себе си допълни-
телно.

Тази година, с новите добро-
волци, сякаш някак пълезът 
почти се довърши и започнахме 

наистина по още по-добър, друг 
начин да работим и успяваме 
да реализираме доста повече 
неща, като сме по-голям екип. 
Проведохме страшно много 
лекции по Здравословен начин 
на живот, имаме обучени 22 
човека, това са 11 екипа, които 
влизат в различни класове, по 
няколко пъти. 

Отделно имаме различни ак-
ции. Продължаваме да работим 
много успешно в традиционните 
за Червения кръст направле-
ния – Първа долекарска помощ, 
Здравна просвета, Социално-по-
мощни дейности. 

Имам голямо 
желание да действаме и по 

тема Екология
в момента правим различни 

планове за това как да наблег-
нем на нея, заради Деня на вода-
та и Деня на Земята. Засега сме 
се съсредоточили върху раз-
делното събиране на капачки 
и хартия. Радвам се, че нашето 
училище прие доста добре идея-
та да събираме хартия за рецик-
лиране, във всеки един кабинет 
има специални кашончета, кои-
то сме украсили. Със събраните 
пари от предаването на хартия 
закупуваме неща необходими 

- Дани, какво би споделила 
за вашия клуб, какво успяхте 
да реализирате, какво плани-
рате занапред?

- Клубът ни е много задружен, 
доброволците са пълни с идеи, 
много организирани, готови са 
да правят всякакви акции какви-
то имаме по план, мога да разчи-
там на всеки един от тях.

Миналата година направи-
хме, както всяка година, „Подари 
Коледа”, реализирахме нашата 
местна кампания с дрехи, която 
беше предложена от един вече 
бивш доброволец. Проведохме 
Седмица за борба със затлъстя-
ването, Ден на толерантността, 
тази година също сме планира-
ли да ги отбележим. 

През тази година вече отбеля-
захме Св. Валентин, имаме под-
готвена акция за Баба Марта, по-
сле Денят на розовата тениска. И 
все още върви собствената ни ак-

ността ни и привличане на нови 
доброволци ходим в класовете, 
разказваме историята на Бъл-
гарския Червен кръст и се обу-
чаваме, за да можем да правим 
и ние обучения. Засега имаме 
12-13 активни доброволци от 5 
до 9 клас. Има деца, които са за-
интересовани и искат да станат 
доброволци, но са още малки, 
4 клас, и чакаме да дойдат при 
нас, за да могат да започнат и те. 
Има още поне десетина деца, на 
които им е интересно и искат да 
бъдат в Червения кръст.

- Какво е твоето пожелание 
към сегашните и бъдещите 
доброволци на организация-
та?

- Пожелавам на всички добро-
волци да бъдат все така отдаде-
ни в това да помагат, винаги да 
бъдат състрадателни към нуж-
даещите се! И да са усмихнати и 
щастливи най-вече!

ция, защото имаме останали дре-
хи за раздаване на нуждаещи се.

- Как се справяте с набира-
нето на доброволци, по какъв 
начин дейностите ви достигат 
до повече хора?

- С цел разрастване на дей-

нове, които са по-малки, за да ни 
наследят следващата година, тъй 
като на мен ми свършва мандатът. 
Ще се постарая моите заместници 
да са най-добрите.

- Какви са новите ви членове, 
какво сте намислили с тях?

- Предимно от 8 и 9 клас, дос-
та нови членове набрахме. Сред 
по-малките ученици имаме при-
ятели на Червения кръст. Всяка 
година, с цел набиране на нови 
членове, представяме организа-
цията в класовете. В момента сме 
14 доброволци от 8 до 12 клас.

Сега планираме доста акции, като 
смятаме да имаме поне три всеки 
месец. Най-скоро идва акцията за 
Баба Марта, после 8 март, екологич-
ните дни през март и април – ще от-
бележим Деня на Земята с плакати и 
свещи, както всяка година, а после 
продължаваме с другите дати, като 
Деня на детето и т.н.

- Въпреки че определяш из-
миналата година като по-скоро 
слаба, от снимките, които ми из-
прати, разбирам за една много 
интересна акция, която сте про-
вели. Разкажи за нея, моля те.

- СпоДари (снимка на 1 стр.)          
представляваше акция, която про-
ведохме съвместно с Община Царе-

- Катрин, с какви чувства из-
прати изминалата година, какво 
е настроението в клуба ви по от-
ношение на новата година?

- За изминалата година мога да 
кажа, че понеже бях нов координа-
тор, малко ми беше припряно, но 
съумях да направя няколко обу-
чения. Бяха обучени 4 души, има-
хме обучение Хелфи, след което 
наученото беше преподадено на 
малките деца, в малкото училище. 
Като цяло годината мина по-скоро 
слабо, но през сегашната година, 
която предстои, сме намислили 
доста обучения, тъй като имаме и 
нови членове. Планираме да има 
поне около пет до десет обучения, 
да обучим нови хора, нови чле-

во и БЧК-Царево под ръководството 
на г-жа Костадинова, която реши да 
включи и нашата младежка органи-
зация. Акцията се проведе на мор-
ската сцена на града по времето на 
седмицата „Живей активно“. Нашата 
роля беше да съберем дарение от 
спортните клубове в града, а имен-
но неизползваеми спортни екипи. 
Бяха дарени също тениски на из-
вестни спортисти, които отидоха 
на търг, и събраните средства бяха 
внесени в БЧК, като с тях бяха под-
помогнати лежащо болни инвалиди.

- Това е много похвална ини-
циатива! Пожелавам ви да 
участвате, а също и сами да ини-
циирате още подобни! Ти какво 
би пожелала на вашия клуб?

- Пожелавам на клуба да има-
ме много повече доброволци и 
симпатизанти, както е било и в 
предишни години, защото тази 
организация е чудесна, особено 
за малките деца е много добре да 
членуват в Червения кръст, защото 
се учат на доброта в най-чистата й 
форма. За мен лично беше много 
добре това, че се включих от много 
малка и се чувствам много добре 
като правя добро. Надявам се, че 
и другите деца се чувстват по този 
начин, защото е страхотно!

Интервютата в броя взе Кремена Ватева



Малоазийските българи 
били изключително трудо-
любиви. Имали три здра-
ви стожера - рода, земята, 
знанието. Говорели чист 
български, пеели българ-
ски народни песни. За два 
века не са приели нито един 
празник да се назовава на 
гръцки, съхранили са всич-
ко българско, били изклю-
чителни патриоти, но толе-
рантни към другите етно-
си. Официално с докумен-
ти, открити през 2014 го-
дина, имуществото, което 
оставят малоазийските бе-
жанци, възлиза на около 10 
милиона златни лева.  

- Доц. Василева, не сте ис-
торик - как се решихте да 
напишете история за съд-
бата на малоазийските бъл-
гари?

- Това да напиша нещо за 
рода на моите родители беше 
моя вътрешна потребност от 
много време. И ето че сега ре-
ализирах тази потребност... 
В Айтос съм, за да предста-
вя книгата „Незаличима диря 
- съдбата на малоазийските 
българи”.

- Как успяхте да съберете 
толкова голям по обем и ис-
торически достоверен мате-
риал за книгата?

- Материалите са събирани 
доста време - пет-шест и пове-
че години. Част от тях са спо-
мените на моите баба и дядо, 
които съм записвала. Тези 
спомени текат с развитието на 
моя живот, защото още в дет-
ското ми съзнание са се вряз-
вали картините на бежанския 
път, разказите и песните, пре-
дадени със сълзи и лъч надеж-
да от моята баба. По-късно, 
вече като гимназистка, когато 
нещата бяха много по-осъзна-
ти, ме впечатляваха разказите 
на моя дядо, защото той е един 
от тези, които пресичат фрон-
товата линия при превзема-
нето на Одринската крепост, 
тъй като е бил войник в тур-

ската армия. През 1908 годи-
на той е в първия набор, кой-
то трябва да служи в турска-
та армия. И малко преди да 
се уволни е мобилизиран, за 
да се бие срещу България, на 
страната на Турция. С групич-
ка българи той пресича фрон-
товата линия, за да преминат 
на страната на българската ар-
мия. Това силно ме е впечатли-
ло, защото означава толкова 
много любов към една роди-
на, която те никога не са виж-
дали. Не са се родили, не са 
живели в България, но са гото-
ви да се жертват за нея. Едно 
много силно чувство, което ме 
е впечатлило тогава. 

По-късно, когато реших, че 
трябва да пиша, си поставих 
за цел да се опитам да обоб-
щя и да систематизирам всич-
ко написано от тези, които са 

посветили перото си на този 
етнос. И в същото време - да 
разбера какво мога да допъл-
ня и доизясня. Така започна 
всичко - освен със записано-
то в моите тетрадки, с доста 
ровене в Централен архив, къ-
дето много неща бяха за пър-
ви път открити и публикувани 
в книгата. Във времето книга-
та получи своето развитие и 
реших, че така подбран мате-
риалът може да бъде издаден. 
Ползвала съм много живи сви-
детели, така да се каже - сло-
весната история за събития-

та на малоазийските бежанци 
от различни райони на страна-
та, било то разкази, песни или 
предания. Това са едни много 
чисти извори на информация. 
И добре, че съм избързала, за-
щото много от тези хора вече 
не са сред живите. Което пък 
много ясно очертава добрия 
замисъл на книгата - тя остава 
като писмена памет за бъдни-
те поколения. Отива си едно, 
отива си второ поколение, а с 
тях си отива и информацията 
и се разсейва препредавайки 
се. Мисля, че се получи нещо 
добро, което ще остане за по-
коленията с голяма яснота - 
какво представлява техният 
родов корен?

- В тази връзка - какъв 
е разговорът Ви с млади-
те по време на срещите в 
страната?

- Много често, когато имам 
срещи, младите казват: Много 
се радваме на книгата, защото 
питаме родителите си къде са 
корените на рода ни, а те от-
говарят - дядо и баба разказ-
ваха някога, ама кой е обър-
нал внимание за какво ста-
ва дума! И ето сега, в някаква 
степен, скромно изразено от 
моя страна, младите хора биха 
могли да се върнат към родо-

вите си корени с малко по-яс-
на информация, най-вече под-
платена с много архивен и ис-
торически материал.

- Къде са се заселвали ма-
лоазийските българи, ид-
вайки в България?

- След като са принудени 
да напуснат пределите на Се-
верозападен Анадол, най-на-
пред са били насочени към 
Дедеагач, извозени с българ-
ски кораби, по решение на 
българското правителство, 
за сметка на държавата. Цел-
та на правителството е била 
да ги ориентира към крайбре-
жието на Бяло море, с цел да 
бъде повече българският еле-
мент там. За да може Бълга-
рия да съхрани тези терито-
рии така, както трябва. Но 
впоследствие, след като пре-
минават през един 40-дне-
вен карантинен период в Де-
деагач, те са разселени в се-
лата на днешните Ивайло-
вградска и Свиленградска 
общини. Били са ориентира-
ни към села, които са засе-
лени от гръцко и турско насе-
ление. След войните, гърците 
се прибират към Гърция, тур-
ците - към Турция и тези праз-
ни села се явяват много под-
ходящи за тези българи, кои-

то се настаняват в тях. Така 
една част от бежанците оста-
ва в Ивайловградско, друга 
се насочва към Бургас, Айтос, 
Люляково, Варна, Търговище, 
Нови пазар и Свищов. Защо? 
Защото там, където вече са се 
заселили малоазийци, те при-
вличат по някакъв начин свои 
близки и съседи, и стават все 
повече. Това от една страна, 
от друга - една част от тях са 
били превозени с кораби по 
Черноморието, където нами-
рат по-добрия прием. Така на-
пример едно цяло село се за-
селва в пределите на Варнен-
ска околия тогава.

- Широко известно е твър-
дението, че поминъкът на 
малоазийските българи е 
бил кюмюрджийството?

- Не бих могла да кажа, че 
това е бил основният им по-
минък. Основният поминък на 
българите в Мала Азия първо-
начално са земеделие и ското-
въдство. Когато през 1850 го-
дина по тези територии идва 
нова вълна от българско на-
селение, по брега на Мра-
морно море, тогава вече ид-

ват хора, които са владеели 
до съвършенство изработва-
нето на дървени въглища, и от 
там, те са били наречени кю-
мюрджии. Така че ако трябва 
да кажем кои са кюмюрджии 
- това са хората, живели в се-
лищата след 1850 година, за-
щото те си идват с този зана-
ят от пределите на България. 
След като се връщат в роди-
ната, малоазийци се ориенти-
рат основно към земеделие. 
Тези, които идват към Ямбол-
ско, Сливенско, Старозагор-
ско, Бургаско, стават много 
добри зеленчукопроизводите-
ли и скотовъди.

- Как са опазили езика и 
традициите си далеч от Бъл-
гария?

- Това е интересен въпрос, 
защото те са живели около два 
века по тези земи. Ако трябва 
да бъда съвсем точна, за това 
е благоприятствал техният на-
чин на съществуване. Те са 
били като капсуловани, ако 
мога така да се изразя. 30 села 
от тази селска колония общу-
ват помежду си, женят се по-
между си, дори знаят кое село 
с кое трябва да се сватоса. Не 
е можело да има много пъстро-
та в тези решения. Основната 

причина да запазят езика и 
традициите си е, че не са ко-
муникирали много с остана-
лото население - гърци, турци, 
казаци. Разбира се, имали са 
изключителната вътрешна по-
требност да запазят своя ет-
нос. Те например са ползва-
ли услугите на турската адми-
нистрация, което е изисквало 
да знаят турски език, но са го 
ползвали дотолкова, колкото 
да бъдат обслужени и нищо 
повече. Това, от една страна 
е било много положително, но 
от друга води до известен за-
стой на езика. Той не се раз-
вива, защото нямат достъп до 
книжовния език. И в крайна 
сметка се превръща в един от 
най-старите диалектни езици, 
който пък сега е един от цен-
ните извори за научни изслед-
вания. Защото в техния речник 
има думи, които не се срещат 
на никое друго място, съхране-
ни от индоевропейската група 
езици. Езикът им е много спе-
цифичен, отличава се с много 
мекота, има много умалителни 
- ръчинки, много думи на -инки 
и едно специфично поставяне 
на ударението при някои гла-
голи. И всичко това създава 
една мелодичност и мекота на 
езика. И неповторимост, за-
щото много от думите се сре-
щат само в Хасковско, като на-
пример “колизма” - икона или 
“меч-меч”, което означава ла-
зейки и т.н.

- Къде в България днес 
има най-много потомци на 
малоазийски българи?

- В момента, най-компактна-
та маса наследници на мало-
азийски българи е в Ивайло-
вградско. Там почти цялото на-
селение са потомци на мало-
азийски българи. А тук, в Бур-
гаско - в село Люляково има 
значителен брой потомци на 
малоазийски бежанци. До из-
вестна степен са се заселва-
ли и в селата Тополица и Чер-
ноград. Но говорим за години-
те, в които те се заселват по 
тези места.

- Как са се разделили с до-
мовете и имотите си?

- Баба ми винаги плачеше, 
когато разказваше как са на-
пуснали Урумча и Чаталтепе, 
където животът им станал не-
възможен. Българите попадат 
в капан между мухаджирите, 
дошли от България, и черкези-
те. Със съдействието на наши 
дипломати са осигурени ко-
раби, с които нашите от Мала 
Азия са извозени в България. 
Не са успели  да си продадат 
имотите и да приберат рекол-
тата - това е било неофициал-
на цел на турското правител-
ство. Почти всички са тръгна-
ли с по торба хляб и каруца 
вещи. Когато баба и дядо се 
качват на кораба, капитанът 
нарежда да се хвърля всичко 
в морето, защото корабът е 
претоварен и ще потъне. Така 
пристигнали в Дедеагач боси 
и голи, но живи.

НП
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Ротари - Айтос с инициативи за 115 години Ротари 
интернешънъл и 10-годишния юбилей на клуба Още в детското ми съзнание са се 

врязвали картините на бежанския път

Доц. Тонка Василева за съдбата на малоазийските българи:

Доц. Тонка Василева е дългогодишен препода-
вател в Аграрния университет в Пловдив. Потомка 
е на малоазийски българи бежанци, както по май-
чина, така и по бащина линия, и е автор на книгата 
„Незаличима диря - съдбата на малоазийските бъл-
гари”, която представи на 18 февруари в Айтос, по 
покана на НЧ “Васил Левски 1869”.

Доц. Тонка Василева

ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ!
Дирекция “Бюро по труда”- Айтос уведомява работодателите 

от община Айтос, че разполага с финансови средства за сключ-
ване на договори за ползване на програми и насърчителни мер-
ки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта 
(ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с 
чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и на-
емат:

безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или май-•	
ки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - 
свободни средства - 3817 лв.;

безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация •	
не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна въз-
раст, или безработни над 50 години, или безработни лица с ос-
новно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни 
средства - 5053 лв.;

безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) •	
- свободни средства - 3609 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават за-
явки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 
04.03.2020 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от 
ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преферен-
ции (финансови средства) и за работни места, на които ще нае-
мат на работа: 

Национална програма “Помощ за пенсиониране” – субсидира •	
се наемането на безработни лица над 58-годишна възраст – сво-
бодни средства - 2633 лв.;

обучение на безработни лица по реда на чл. 63, ал.1, т.1 от •	
ЗНЗ – свободни средства 12700 лв.;

обучение по ключови компетентности на заети от микро и •	
малки предприятия по реда на чл. 63,ал.1, т.3 от ЗНЗ) - свобод-
ни средства 593 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Ди-
рекция “Бюро по труда” - Айтос, както и на тел. 0558/2-34-47

Айтос ще празнува Трети март  
с народната певица Илка Александрова

ПРОГРАМА
26 февруари 2020 година, 

10.00 часа, Актовата зала на 
СУ „Никола Й. Вапцаров”

Общински конкурси за изпълне-
ние на поезия и песен “Моята Бъл-
гария 2020”

28 февруари 12.30 часа, Риту-
ална зала на Община Айтос

Първомартенски поздрав от де-
цата на ДГ “Пролет” към Общин-
ската администрация 

2 март, 17.30 часа, НЧ “Васил 
Левски 1869”

Тържествен концерт на читалищ-

ните художествени състави, посве-
тен на 142 години от Освобожде-
нието на България.

3 март, 11.00 часа, площад 
“Свобода” - Айтос празнува 142 
години от Освобождението на 
България

• Национален празник на Репу-
блика България

• Ритуал за издигане на нацио-
налното знаме 

• Благодарствен молебен
• Празничен поздрав на кмета 

на община Айтос къмайтозлии
• Концерт на Илка Александро-

ва и приятели Илка Александрова



Стефан Караи-
ванов, родстве-
ник на Левски от 
Карлово, е до-
бре познат на ай-
тозлии. За вто-
ри път потомъ-
кът на Апостола 
гостува в Айтос 
по повод 147-ата 
годишнина от ги-
белта на Васил 
Левски, по по-
кана на Община 
Айтос и Военен 
клуб - Айтос. 

Първата му сре-
ща с айтозлии 
беше през 2017 
година, за да пред-
стави книгата “Ва-
сил Левски в спо-
мените на Васил 
Караиванов”, на-
писана от чичо 
му Петър Караи-
ванов. Три години 
по-късно, в залата 
на Военния клуб, 
на 20 февруари т.г., Ка-
раиванов донесе преиз-
даденото и допълнено из-
дание на книгата и специ-
алното издание за деца, 
посветено на живота и 
делото на Апостола.

Стефан Караванов е 
родственик на Левски 
по линия на майката на 
Апостола - Гина Кунче-
ва, и потомък на него-
вия първи братовчед Ва-
сил Караиванов - първи-
ят кмет на Карлово след 
Освобождението. А авто-
рът на книгата с автентич-
ни спомни, Петър Караи-
ванов е син на Васил Ка-
раиванов, участник в съ-
битията. Неговият баща 
Генчо Караиванов е брат 
на майката на Левски. 

Учениците от III „Б“ и IV 
„Б“ класове, членове на 

Клуб “Млади възрожден-
ци” при СУ “Никола Й. 
Вапцаров” посрещнаха 
Стефан Караиванов пред 

портрета на Левски в за-
лата на Военния клуб и го 
изненадаха с патриотич-
на програма. След въл-

нуващото и емоционално 
начало, айтозлии имаха 
възможността да чуят ав-
тентични разкази за жи-
вота и делото на Апосто-
ла, за неговите съратни-
ци и за Васил Караива-
нов, който е бил касиер 
на Карловския револю-
ционен комитет. Първо-
то издание е през 1987 
година по повод 150-ата 
годишнина от рождение-
то на Левски.

Книгата разказва за 
тайните срещи на Васил 
Левски в Караивановия 
хан, за съдбата на Гина 
Кунчева и семейството 
на Апостола. “За мене 
тази книга е много ва-
жна, защото е много ис-
крена и точна, това е са-
мата истина за Левски. 
Материалите в нея са из-
ключително ценни пора-

ди факта, че са предос-
тавени от един от най-
близките съратници и 
родственици на Левски 
– Васил Караиванов. За-
това обикалям из цяла 
България и представям 
книгата, защото ми е ом-
ръзнало да се пишат за 
Левски или неговата май-
ка какви ли не нелицеп-
риятни неща”, коменти-
ра Стефан Караиванов 
пред вестник „Народен 
приятел“. Той е дълбоко 
огорчен, че периодично 
в жълтия печат излизат 
фалшиви писания, осо-
бено за майката на Лев-
ски - че се самоубива, че 
се е хвърлила в кладе-
нец, обидена от бедност 
и злословия. “Няма тако-
ва нещо! Баба Гина уми-
ра в леглото си, в къща-
та на своята най-голяма 

дъщеря Яна. Има обаче 
такава история - майка-
та на Левски е арестува-
на и давена в кладенец 
от турците, за да издаде 
своя син. Била е толко-
ва силна жена, че питала 
заптиетата “Защо от мен 
търсите сина ми? Вие ми 
кажете къде е?”, разказа 
още Караиванов.

Деца и възрастни за-
дадоха много въпроси за 
живота, делото и смъртта 
на Левски. Вече е изля-
зло от печат детско изда-
ние на книгата, допълне-
но с нови факти за Апос-
тола, каза в интервю за 
„Народен приятел“ Ка-
раиванов.

Цялото интервю със 
Стефан Караиванов че-
тете в броя на вестник 
„Народен приятел“, на 
28.02.2020 г.

Два традиционни кон-
курса за ученици, за по-
езия и песен на патрио-
тична тематика “Моята 
България 2020”, органи-
зира Община Айтос по 
повод 142 години от Ос-
вобождението на Бълга-
рия. Конкурсите се про-
веждат под патронажа 
на кмета на община Ай-
тос Васил Едрев.

Приключи срокът за 
подаване на заявки за 
участие. По данни на Ди-
рекция “Култура, обра-
зование, вероизповеда-
ния, здравеопазване и 
спорт” към Община Ай-
тос, интересът към кон-

курсите тази година е го-
лям. 53-ма участници ще 
се явят индивидуално в 
категория „Поезия“, се-
дем ще са колективните 
поетични участия на учи-
лищата. Осем са заявки-
те за песенни изяви, ко-
ито ще влязат в надпре-
вара за наградите на Об-
щина Айтос. 

Конкурсът се провеж-
да в четири възрасто-
ви групи - I-ІІ клас, ІІІ-ІV 
клас, V-VІІ клас и VІІІ-ХІІ 
клас. Две журита - за по-
езия и песен ще оценя-
ват участниците, в със-
тавите им са включени 
преподаватели по бъл-

гарски език и литерату-
ра от училищата на те-
риторията на община 
Айтос и музикални пе-
дагози. 

Конкурсът ще се про-
веде на 26 февруари 2020 
година, 10.00 часа, Акто-
вата зала на СУ „Нико-
ла Й. Вапцаров”. Всички 
участници получават гра-
мота, за всяка възрасто-
ва група и категория ще 
бъдат присъдени І-ва,  
ІІ-ра и ІІІ-та награда.

Победителите ще взе-
мат участие в празнич-
ната програма на Общи-
на Айтос за 3-ти март.

НП
В сезона на мартениците - щандовете с бели и червени конци по централната 

градска улица „Цар Освободител” в Айтос се множат не с дни, а с часове
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Родственик на Левски представи в Айтос 
книга с автентични спомени за Апостола 

Община Айтос с два 
конкурса за поезия и песен

В наВечерието 
на трети март

И кметът Васил Едрев си взе книгата с автограф от род-
ственика на Левски Вапцаровци дадоха вълнуващо начало на срещата във Военния клуб

Караиванов с домакина на срещата Иван Иларев - началник на ВК-Айтос



Весела ГОРАНОВА

Популярният шеф готвач 
Иван Манчев бе в събота в 
Бургас и наставлява учени-
ците как се приготвя риба. 
Той и младите кулинари от 
Професионалната гимназия 
по туризъм „Проф. д-р Асен 
Златаров“ имаха за задача 
да помогнат на деца от раз-
лични социални институции 
и приемни семейства да се 
научат да се справят сами с 
живота, да се социализи-
рат, както и да заразяват за 
професията на кулинара ня-
кой от тях.

Събитието бе част от На-
ционалната кампания „Ми-

сията е възможна" на Опе-
ративна програма „Разви-
тие на човешките ресурси", 
свързана с деинституцио-
нализацията на грижите за 
деца в България.

„Идеята е обществото да 
ги приема, че не са по-раз-
лични от всички останали 
деца и второ, не да разчи-
тат на благотворителност, а 
да ги научим сами да се 
справят с живота, това е 
задачата ни днес да готвим 
ежедневни неща“, каза за-
местник-министърът на тру-
да и социалната политика 
Зорница Русинова.

470 деца в България все 
още живеят в различни ин-

ституции. „През последните 
десет години държавата за-
твори почти всички инсти-
туции за деца в страната. 
Успяхме да променим мо-
дела за грижа за тях и да 
създадем модела приемна 

грижа. Сега целта е те да 
получат професии и да се 
научат на самостоятелен 
живот и допълнителни уме-
ния“, допълни Русинова.

Храната за мен е изживя-
ване, модел, мислене, хра-
ната събира. Ние сме из-
ключителни гурмани, бълга-
рите говорят за маса. Аз 
съм завършил такова учи-
лище и винаги когато вли-
зам в такава сграда ми 
трепва сърцето, каза шеф 
Манчев. Според него през 
личния пример трябва да се 
покаже как човек може да 
се развива и докъде може 
да стигне.

Сложиха готварски прес-
тилки и влязоха в кухнята 
още заместник-министър 
Русинова, заместник-кме-
тът по образование и здра-
веопазване на Бургас Йор-
данка Ананиева.

След два часа работа в 
ресторант „Младост“ теж-

ката дума имаше шеф Ман-
чев.

 „Рибните ястия, които 
приготвихте са истински 
шедьовър - като вкус и 
аранжировка, достойни са 

да бъдат  част от менюто на 
ресторант със звезди „Миш-
лен". Затова всички 5 отбо-
ра, които участваха в състе-
занието „Ти си Шефът" са 
победители. Кулинарията е 
изкуство, а Бургас със сво-
ята морска кухня е изклю-
чително вълнуваща кули-
нарна дестинация, разви-
вайте я и вие, като млади, 
амбициозни и талантливи 
хора", заяви той. 

В кухнята на ресторанта, 
децата работиха близо 2 ча-
са, разделени в пет отбора 
по петима участници и един 
преподавател кулинар.

Шеф Манчев следеше от-
близо целия работен про-
цес и не скри удовлетворе-
нието си от професионал-
ната работа на екипите и 
нетрадиционния им подход 
към традиционни ястия.

На финала отборите пред-
ставиха изискано сервира-

ни рибни блюда, с възхити-
телен вкус и нестандартна 
аранжировка, поднесени в 
амфора от тиква или рибни 
кюфтенца, поднесени като 
кръгли раци.

Шеф Манчев сипе  
похвали за бургаски ученици

Третокласници от Равда 
продължават да отключват 

тайните на биоразнообразието 
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УчилищЕмоето

4 Приготвили ястия за ресторанти 
със звезди „Мишлен“
4 Харизматичният топ кулинар 
сподели, че Бургас е вълнуваща 
кулинарна дестинация, която има 
огромен потенциал да се развива

Васил и Бистра са ученици от Морското училище, 
тя иска да стане футболист, а той митничар. Васил 
вече може да готви боб и пица

Кулинарната изложба



Михаил КОЛЕВ

Борци на клуб „Руен“ се за-
върнаха с медали от Сливен, 
където се проведе Държавно 
лично първенство за деца. В 
категория над 73 кг Мукит Бе-
кир спечели златото, докато 
в категория до 66 кг Шабан 
Шабан се окичи с бронза. 

Малко не достигна и на 

Мехмед Мехмед и Фахрадин 
Халим да завършат в призо-
вата тройка, съответно в ка-
тегориите до 35 кг и до 53, ка-
то двамата загубиха малките 
финали и заеха пето място.

Треньорският състав на 
„Руен“, в лицето на Салим Са-
лим и Баязид Кемал, са до-
волни от представянето на 
своите състезатели. В Сливен 

общо седем борци на клуба 
взеха участие на шампиона-
та за деца.

След две седмици предстои 
провеждането на Държавно 
лично първенство за момче-
та в Петрич, където руенци 
ще бъдат представени от ос-
ем състезатели. Очакванията 
на треньорите са момчетата 
им да спечелят два медала.

Михаил КОЛЕВ

Пролетният полусезон започ-
на повече от добре за „Черномо-
рец“ (Бургас). „Акулите“ спече-
лиха с 2:0 домакинството си на 
„Сокол“ (Марково). Това бе пър-
ви официален мач за новия стар-
ши треньор Слави Костенски. 

Домакините влязоха много 
по-добре в мача и го решиха 
още преди почивката. Милен Та-
нев откри за бургазлии след 
удар от воле по диагонала в 20-
ата минута. Александър Славей-
ков в 33-ата пък се възползва 
от неразбирателство между 
вратаря и защитник на гостите 
и на празна врата нямаше как 
да сбърка.

През второто полувреме Геор-
ги Иванов пропусна най-чистото 
положение, след като от близо 
стреля в лявата греда, но не съ-
умя да направи резултата класи-
чески.

С победата си „Черноморец“ 
остава на четвърта позиция в 
Трета югоизточна лига, с актив 
от 35 точки.  Освен с успеха бур-
гаският тим може да бъде щаст-
лив и заради резултатите на сво-
ите конкуренти за първото мяс-
то в класирането.

Лидерът „Созопол“ направи ра-
вен 2:2 като домакин на „Атле-
тик“ (Куклен), докато вторият в 
класирането „Загорец“ загуби с 
2:3 гостуването си в Казанлък на 
„Розова долина“. Другият претен-
дент тази година за промоция във 
Втора лига – тимът на „Марица“ 
(Пловдив), допусна изненадваща 
загуба като домакин, падайки с 

1:2 от „Несебър“. Така след изи-
граването на 18-ия кръг разлика-
та между първия и „Черноморец“ 
е 7 точки. Въпреки точковия па-
сив всички в клуба са нахъсани 
да преследват промоция в про-
фесионалния ни футбол още та-
зи година.

Пред вестник „Черноморски 
фар“ ръководството на „акулите“ 
изрази задоволството си от иг-
рата на своя тим, като според тях 
двата гола в мрежата на „соко-
лите“ е най-малкото, с което те 
са се отървали. Освен победата 
ръководителите са доволни и от 
красивата игра, която избрани-
ците на Слави Костенски са де-
монстрирали по време на мача.

В следващия 19-и кръг на Тре-
та югоизточна лига „Черномо-
рец“ посреща отбора  на „Гигант“ 
(Съединение). Двубоят е на 29 
февруари от 14 часа.
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Отборите на Английската и Нем-
ската гимназия ще определят в пряк 
сблъсък помежду си волейболния 
общински ученически шампион и но-
сител на Купата на кмета на Бургас 
при юношите 11-12 клас. Срещата 
ще започне днес от 13:00 часа в 
спортна зала „Младост". Входът е 
свободен.

Бронзовите медали при момчета-
та тази година са за Търговска гим-
назия. Ясен е и шампионът при де-
войките 11-12 клас. Това е отборът 
на Френската гимназия.

Всички медалисти ще бъдат награ-
дени след финала в понеделник на 
същото място - в спортна зала „Мла-
дост".

СКАНДАЛ Английската и Немската определят 
волейболния шампион на Бургас

Борци на Руен се завърнаха 
с медали от Сливен

футБОЛ

КиКБОКС

ПерфектНо НАчАло НА ПролетНия 
ПолусезоН зА „черНоморец“

„Акулите“ 
започнаха 
втория дял  
с победа, 
конкурентите 
се дънят

Михаил КОЛЕВ

Атанас Божилов успя да защити 
световната си титла за професиона-
листи на WAKO PRO. Бургазлия се 
наложи над португалеца Адолфо Ба-
рао чрез единодушно съдийско ре-
шение: (46-50, 45-50, 46-50). Петрундо-
вата среща по правилата на К-1 се 
проведе във Варна и бе част от гала-
вечерта, организирана от веригата 
„SENSHI”. 

С успеха си Наката успя да напра-
ви първа защита на световната тит-
ла, която завоюва през април 2019 
година.

„Тежък мач, както и очаквахме, 
срещу нелек противник. Наско оба-
че изигра своята игра и не даде ни-
какъв шанс на португалеца, тъй като 
го бяхме проучили много добре. До-
волен съм от неговото представяне, 
сега му предстои почивка и тепърва ще ми-
сли какво следва оттук нататък“, заяви пред 

вестник „Черноморски фар“ Николай Атана-
сов, клубен треньор на Атанас Божилов.

Наката успя да защити 
световната си титла

Снимка: Димитър КьОСеМАрлиеВ, Bulgaria ON AIR



06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Вяра и общество /п/
13:30 - Предисторията: Богове и по-
клонници 6-сериен документален филм /
България,2008г./, 1 еп., режисьор Ата-
нас Димитров
14:00 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на Илайъс аним.
14:45 - Островът на сините птици 
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:15 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - БНТ на 60 /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Епопея на забравените: Ода за 
Паисий Хилендарски
19:10 - Людмила Гурченко  /13 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - История.bg Процесът срещу Ва-
сил Левски
21:55 - Телевизионен театър: "Вампир" 
тв постановка, режисьор Павел Павлов, 
с участието на: Невена Коканова, София 
Кузева, Андрей Баташов, Васил Бинев и др.
23:00 - По света и у нас
23:25 - Спортни новини
23:30 - Младият Върколак 5  /6 еп./ (12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни/п/
02:15 - Людмила Гурченко  /13 еп./п/
03:05 - Дойче Веле: Шифт /п/
03:20 - Арена Спорт /п/
04:20 - Младият Върколак 5  /6 еп./п/ (12)
05:00 - Още от деня

06:00 - "Трансформърс: Роботи под при-
критие" - анимация, с.4 еп.25
06:30 - "Тази сутрин" - информационно 
предаване с водещ Антон Хекимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с водещи 
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна емисия
12:30 - "Комиците и приятели" - коме-
дийно шоу
13:30 - Премиера: "Обещание" - еп.19
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.7 еп.78
16:00 - "Спасители в планината" - 
с.6 еп.6
17:00 - bTV Новините
17:30 - "Лице в лице" - публицистично 
предаване с водещ Цветанка Ризова
17:50 - Спорт тото
18:00 - Премиера: "Свободен дух" - еп.76
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Завинаги" - с.2 еп.33
21:00 - Премиера:"MasterChef" - кули-
нарно шоу, старт на с. 6
22:30 - "Шоуто на Николаос Цитиридис" 
- вечерно токшоу
23:30 - bTV Новините - късна емисия
00:00 - "Твърде лично" - с.2 еп.2

01:00 - "Спасители в планината" /п./ 
- с.6 еп.6
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Втори шанс" - еп.57
05:30 - "Лице в лице" /п./

06:20 - "Здравей, България" - сутре-
шен блок
09:30 - "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 4
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Черна роза" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публицистично 
предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - те-
левизионна игра

19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Като две капки вода" - риали-
ти, нов сезон

23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 7
00:30 - "Комисар Рекс" - с. 10
01:30 - "Когато сърцето зове" 
02:30 - "Завинаги свързани" 
05:20 - "Добрата съпруга" - с. 7 /п/

06:00 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
06:59 - Делници - с Николай Колев

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Refresh за здраве - със Сил-
вия Чалъкова
12:00 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
13:00 - Новини
13:15 - Пътуващо читалище - с Ивай-
ло Шопски
14:15 - Училище за родители - с Божа-
на Дудева
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
18:50 - Новини
19:20 - Делници - с Николай Колев
20:00 - Премълчани истини - с Мин-
чо Христов
21:00 - България на живо - с Иво Божков
22:00 - Шоуто на Мавриков - с Васко 
Мавриков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Училище за родители - с Божа-
на Дудева
04:30 - Шоуто на Мавриков - с Васко 
Мавриков
05:30 - България на живо - с Иво Божков

05:45 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 1 /п/
06:40 - "Убийства в Мидсъмър" - с. 3
08:50 - "Завръщане към любовта" - ро-
мантичен филм с уч. на Кортни Форд, Ра-
йън Калтаджиронеи др. /п/
11:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 1
12:00 - "Предложение за брак" - семеен 
филм с уч. на Кайла Юел, Раян Мериман, 
Катлийн Куинлан, Тимъти Ботъмс и др. /п/
14:00 - "Как да правиш любов като ан-
гличанин" - романтична комедия с уч. на 
Пиърс Броснан, Салма Хайек, Джесика 
Алба, Малкълм Макдауъл и др. /п/
16:00 - "Кънки с остър връх: Преследва-
не на мечтата" - романтична драма с уч. 
на Кристи Карлсън Романо, Мат Лантър, 
Франча Райса и др. /п/
18:00 - "Непобедимите 2" - екшън с уч. 
на Брус Уилис, Джейсън Стейтъм, Сил-
вестър Сталоун, Долф Лундгрен, Арнолд 
Шварценегер, Джет Ли и др. /п/
20:00 - "От местопрестъплението" - с. 9
21:00 - "Светецът" - трилър с уч. на Ели-
забет Шу, Вал Килмър, Шарлот Корнуел, 
Валери Николаев, Хенри Гудмани и др.
23:30 - "От местопрестъплението" - 
с. 9 /п/
00:30 - "Пътешествие до края на света" 
- приключенски филм с уч. на Бенедикт 
Къмбърбач, Джаред Харис и др.,II част
02:30 - "Убийства в Мидсъмър" - с. 3 /п/

06:00 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Кран Монтана, комбинация, жени
07:45 - Северна комбинация: Световна ку-
па в Трьондхайм
08:15 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, масов старт, жени
08:45 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, масов старт, мъже
09:30 - Колоездене: Обиколка на Андалу-
сия, пети етап
10:45 - Колоездене: Обиколка на Алгарв, пе-
ти етап
11:45 - Колоездене: Обиколка на Обединени 
Арабски Емирства, първи етап
12:45 - Колоездене: Обиколка на Обединени 
Арабски Емирства, втори етап, директно
14:30 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, масов старт, жени
15:00 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, масов старт, мъже
15:45 - Ски бягане: Световна купа в Трьон-
дхайм, 30 км, мъже
16:30 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Наеба, гигантски слалом, мъже
17:15 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Наеба, слалом, мъже
18:00 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Кран Монтана, комбинация, жени
18:50 - Колоездене: Обиколка на Обединени 
Арабски Емирства, втори етап
19:50 - Снукър: Турнир "Shoot Out", финал
20:55 - Снукър: Шампионат на играчите, пър-
ви ден, директно
00:30 - Новини

06:00 - "Камиони по леда" - риалити, с. 7
07:00 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 8 /п/
08:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1 /п/
09:20 - "Да се посмеем"
10:00 - "Комисар Рекс" - с. 15 /п/
11:00 - "Скорпион" - с. 3, 2 еп.а /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър" - с. 8
14:00 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 17
15:00 - "Комисар Рекс" - с. 15
16:00 - "Женени с деца" - с. 9
16:30 - "Женени с деца" - с. 10
17:00 - "Имало едно време в Мексико" - 
екшън с уч. на Антонио Бандерас, Салма 
Хайек, Джони Деп, Мики Рурк, Ева Мен-
дес, Дани Трейо, Енрике Иглесиас, Уилям 
Дефо, Чийч Марин и др. /п/
19:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
20:00 - "Скорпион" - с. 3, 2 еп.а
22:00 - "Град на греха: Жена, за която да 
убиваш" (премиера) - криминален екшън 
с уч. на Мики Рурк, Джесика Алба, Джош 
Бролин, Брус Уилис, Джоузеф Гордън - 
Левит, Росарио Доусън, Ева Грийн, Па-
уърс Бут, Рей Ли...
00:00 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 17 /п/
01:00 - Еротичен телепазар

СПРАВОЧНИК

ПОНЕДЕЛНИК
Температура: 5/7°C
Предимно слънчево
Вероятност за валежи: 0%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 35%

ВТОРНИК
Температура: 2/14°C
Предимно слънчево
Вероятност за валежи: 5%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 3%

ВРå ìå òО В ÁóР ãАС
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в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Кукери гониха злото в региона

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

В Средец кукери също 
прогониха злите сили. 
По традиция те посети-
ха дома на кмета инж. 
Иван Жабов и съпругата 
му Христина, които ги по-
срещнаха с обилна тра-
пеза. След това домаки-
ните, заедно с „гостите“ 
им, заформиха кръшно 
хоро на улицата.

Братя Найденови, известни 
като Цеките, плащат 
редовно данъците си

В Средец също играха 
по улици и дворове

В Камено влязоха  
в къщата на кмета

„Черноморски фар“

Традиционните ку-
керски игри в Камено 
събраха много пози-
тивни емоции, както 
всяка година. По стар 
обичай кукерите посе-
тиха и дома на кмета 
Жельо Вардунски с 
пожелания за здраве 
и берекет. „Пожелавам 
на всички една здрава 
и успешна година, да 
изгоним злото по ка-
менски! Благодаря на 
Кукерски игри – град 
Камено, че не спират 
да предават тради-
циите на децата ни“, 
написа под снимките 
с маскираните хора 
в социалната мрежа 
градоначалникът.
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