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Дона МИТЕВА

В навечерието на женския празник 
Осми март цените на цветята са пови-
шени, но не защото цветарите искат 
да печелят, водени от максимата „Ден 
година храни“. А защото обстановка-
та е усложнена. Повишението варира 
от 30 до 50%.

На първо място цената да тръгне на-
горе влияе фактът, че голяма част от 
цветята, които се продават у нас, и по-

конкретно в Бургас, се купуват от хо-
ландската борса „Аусмер“. 

„Холандците имат календар с наши-
те християнски и национални праз-
ници и предвиждат увеличенията, 
съобразявайки се с този календар. 
Икономическите им анализи са въз 
основа на потреблението. Тази годи-
на те вдигнаха цените още от 14 фев-
руари“, разясни Ана Панайотова от 
„Бургасцвет – Танев 90“. 
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Георги рУСИНОВ

Изказвания от трибуната 
на трима народни представи-
тели от БСП предизвикаха 
смут в Бургас. И тримата ле-
кари – доц. д-р Георги Йорда-
нов, д-р Илиян Тимчев и  
д-р Иван Ибришимов отпра-
виха питане до министъра на 
здравеопазването Кирил 
Ананиев, в което се чудят за-
що в Бургас е открит Факул-
тет по медицина. Според тях 
имало сериозен дефицит на 
лекари в региони в страната, 
като Бургас не бил сред тях и 
затова недоумяват защо е по-
строен тук факултетът.

Реакцията не закъсня и об-
щинските съветници от ГЕРБ 
в Бургас излязоха с позиция 
по темата:

„Групата на общинските съ-
ветници от ГЕРБ-Бургас не 
може да не реагира на тези 
смущаващи искания. Прие-
маме ги сериозно, те идват от 
депутатите - доц. д-р Георги 
Йорданов, д-р Илиян Тимчев 
и д-р Иван Ибришимов”, пи-
шат в декларация съветници-
те. 

Те напомнят, че откриване-
то на Факултет по медицина е 
историческо събитие за гра-
да. За да могат днес в Бургас 
да се обучават 40 бъдещи 
доктори се изискваше години 
работа в условия на непрес-
танен отпор от градове с вече 
съществуващи медицински 
висши училища.

„Бургас няма традиция в 
обучение на висши кадри – 

медици”, казва в свое интер-
вю един от депутатите на БСП 
доц. Георги Йорданов.

„Да, няма. Защото държа-
вата и Бургас десетилетия бя-
ха управлявани от БСП и за 
Бургас не беше отредено мяс-
то на академичната медицин-
ска карта на страната. Това 
се промени и ние ще го отсто-

яваме, защото е от решаващо 
значение за развитието на 
града”, мотивират се общин-
ските съветници от ГЕРБ.

Те обръщат внимание и на 
особените препоръки на  
доц. Георги Йорданов от БСП, 
който насочва бургаските 
студенти да се обучават за 
лекари в Пловдив, Варна, Со-
фия, Молдавия, или в Одеса 
(на последните две места 
български студенти могат да 
учат само в платена форма 
на стойност десетки хиляди 
левове).

Друго, далеч от реалност-

та, твърдение на доц. Йорда-
нов е изказването му, че в 
Бургас се установява натруп-
ване на лекари. Депутатът от 
БСП смята, че с Факултета в 
Бургас ще се увеличи безра-
ботицата сред младите лека-
ри.

„Обръщаме внимание на 
представителите на БСП, че в 
Бургас не ни е известно да 
има безработни лекари. По 
данни на „Евростат“ - над 
50% от практикуващите лека-
ри в България са на 50 и над 
50-годишна възраст”, казват 
съветниците от ГЕРБ.

Общинските съветници от 

ГЕРБ-Бургас припомнят, че 
Народното събрание разкри 
Медицинския факултет в Бур-
гас на 10 май 2019 година. Ре-
шението бе прието без гласо-
вете на депутатите от БСП, 
които не присъстваха в зала-
та.

„Бургаските народни пред-
ставители от БСП не подкре-
пиха създаването на Факул-
тета по медицина. Техни ко-
леги в момента водят кампа-
ния срещу учебното заведе-
ние. Това е срамно. Обучени-
ето на лекари в Бургас тряб-
ваше да е надпартийна кауза. 
Здравето на бургазлии не 

трябва да е свързано с пар-
тийни интереси”, завършват 
общинските съветници.

Малко по-късно вчера и ко-
легите им от БСП в Общински 
съвет – Бургас разкритикува-
ха изказванията на червени-
те депутати:

„Ние, общинските съветни-
ци от групата на БСП – Бур-
гас, изразяваме своето въз-
мущение и остро несъгласие 
с изразената позиция пред 
медиите на народните пред-
ставители от парламентарна-
та група на „БСП за Бълга-
рия” доц. д-р Георги Иванов, 
д-р Илиян Тимчев и д-р Иван 

Медицинският факултет в Бургас – 

Георги рУСИНОВ

Община Средец търси изпълнител, който да 
ремонтира основно улици и тротоари в града. За 
целта общината е обявила обществена поръчка, 
показа репортерска проверка на „Черноморски 
фар“. Прогнозната стойност на поръчката е в 
размер на 217 583 лева, без ДДС.

Инвестицията, за която ще се избира изпълни-
тел за извършване на строително-монтажните 
работи (б.а. основен ремонт) е за част от улична-
та мрежа в града. Част от паважните настилки по 
улици ще се подменят с асфалтова настилка, ста-
ва ясно от информацията в поръчката. Това важи 
само за най-износените паважи. В обществена-
та поръчка е посочено още, че подробната ин-
формация за техническата спецификация, инвес-
тиционните проекти и количествените сметки е 
описана в документацията.

Крайният срок за подаване на оферти е 26 
март 2020-а. 

Дона мИтЕВа

В навечерието на женския празник Осми 
март цените на цветята са повишени, но не за-
щото цветарите искат да печелят, водени от 
максимата „Ден година храни“. А защото об-
становката е усложнена. Повишението вари-
ра от 30 до 50%.

На първо място цената да тръгне нагоре 
влияе фактът, че голяма част от цветята, кои-
то се продават у нас, и по-конкретно в Бургас, 
се купуват от холандската борса „Аусмер“. 

„Холандците имат календар с нашите хрис-
тиянски и национални празници и предвиждат 
увеличенията, съобразявайки се с този кален-
дар. Икономическите им анализи са въз осно-
ва на потреблението. Тази година те вдигнаха 
цените още от 14 февруари“, разясни Ана Па-
найотова от „Бургасцвет – Танев 90“. 

Тол-таксите и мерките за сигурност около 
коронавируса също оказват влияние върху 
повишаването цените на цветята. Забавянето 
по границите и трудното намиране на транс-
портни фирми, също води  към по-високи це-
ни. А и множество допълнителни главоболия 
за флористите на различни нива.

Тази година цветарите не тръгват към праз-
ника и с голямата кошница, защото денят е 
почивен - учениците няма да купят цветя за 
учителките. Също и в колективите мъжете ня-
ма да се погрижат за колежките си.

„Очаквам 30-40% по-нисък оборот, сравне-
но с други години, когато празникът е в рабо-
тен и учебен ден“, прави предвиждане Панай-
отова, но вътрешно й се иска да греши. 

Тя дава пример, че има и фирми, които 
предварително са поръчали цветя за дамите, 
както и галантни кавалери, които са направи-
ли вече своите заявки за красиви букети и ще 
ги подарят на любимите жени, нищо че е неде-
ля. Макар да се знае, че в Бургас всичко се 

случва в последния момент. Това важи и за 
купуването на цветята. Единствено дечицата 
са по-нетърпеливи и искат цветето за мама да 
е купено по-рано и добре скрито да изчака 
празничната сутрин, за да бъде поднесено.

Въпреки перипетиите и конюнктурата, цени-
те на цветята не са непосилно високи. Рязан 
цвят – стрък хризантема струва 3-4 лева, роза-
та е 4-6 лева, в зависимост дължината на 
дръжката и големината на цвета. Пролетните 
лалета са по 1.80 – 2.20 лв., а традиционният 
карамфил върви от 0.80 до 1.20 лв. Ако е купен 
в последния момент може да е  и 1.50 лв.

Пролетната иглика в саксия струва 2-3 лева. 
Нарцисите и зюмбюлите също не са рядкост 
тази година, заради топлата зима и цените им 
са около тези на игликата.

Модерните през последните години орхи-
деи варират от 10 до 25 лв. в зависимост от 
броя на стъблата, цветовете и още редица 
фактори.

Флористите знаят, че са в състезание с го-
лемите вериги магазини в навечерието на 
празника, където се правят какви ли не про-
моции на рязан цвят или на саксии.

Панайотова дава пример с орхидеите. Тя е 
категорична, че онези, които се предлагат на 
по-ниска цена във веригите магазини, са от-
гледани с химия и като останат без тази хра-
на, увяхват. „Те дори изсъхват преди да са 
разцъфтели пъпките, защото не им е дадена 
възможност – необходимите месеци, да се 
развият по естествен път растенията“, уверя-

ва флористката.
Въпреки това тя подчертава, че е въпрос на 

избор кой от къде ще купи цвете. „Въпросът е 
да се купуват цветя и да се подаряват, защо-
то те възпитават в красота. Не бива да се из-
олира цветето от съзнанието на нашите деца, 
то е част от възпитанието“, категорична е Па-
найотова.

Нелоялната конкуренция я има не само в 
лицето на търговските вериги, които имат 
своя политика. В празничния ден, от опита на 
предходни години се знае, че се нарояват хо-
ра с кофи с букети или пък направени върху 
пиафлора аранжировки и продават без касов 
апарат. Дали имат разрешителни за тротоар-
но право и всички останали необходими доку-
менти, също може да се спори. Но те въртят 
алъш-вериш по спирки и възлови места, къде-
то има струпване на хора.

Нищо, че контролните органи проверяват, 
техните магазини, в случая масички или пък 
само кофи, са преместваеми – от единия ъгъл, 
на другия.

Почивен ден или не, който е решил да на-
прави жест към по-добрата половина от све-
та, ще го направи. 

Какво като понеделникът е 9 март – колеж-
ките или пък учителките пак ще са красиви. 
Цветя могат да се подаряват винаги, защото 
събуждат топли, позитивни чувства не само 
на празника.

Цените на цветята скочиха

4 Депутати от левицата питат здравния 
министър защо изобщо го има

4 Край морето: Общинските съветници от 
ГЕРБ и БСП се обединиха в защита на учебното 
заведение

В Средец ще ремонтират 
основно улици и тротоари

Общината купува три 
електроавтомобила

Община Средец търси да закупи три елек-
троавтомобила. Репортерска проверка по-
казва, че за това има обявена обществена 
поръчка с прогнозна стойност от 100 840 ле-
ва, без ДДС.

В информацията, публикувана в Агенцията 
по обществените поръчки става ясно, че 
екоавтомобилите трябва да са изцяло нови. 
Общината ще закупи и два броя кошове за 
обемни леки товари, два боря системи за 
събиране на окапали листа със соларен па-
нел, два броя системи за поливане със со-
ларен панел, една кабина за водача и един 
кош за инертни материали с хидравлично 
повдигане.

Не на последно място в документацията е 
записано, че автомобилите трябва да отго-
варят на техническите стандарти на Евро-
пейския съюз. 

Крайният срок за подаване на оферти е 23 
март 2020-а.

Жени подаряват 
цветя на жени

Особено активни в подаряването на цве-
те на осми март са жените пенсионерки, со-
чи наблюдение на цветари в града. Те купу-
ват нарциси, карамфили, лалета. Цветята са 
за колежки. От разговорите става ясно, че 
жените в повечето случаи са или медицин-
ски сестри, или детски учителки. И не про-
пускат да засвидетелстват внимание на би-
вшите си колежки или да посетят старото си 
работно място и да се порадват на новите 
попълнения.

4 Неработният ден на празника удря 
по продажбите

4 Очаква се 30-40% по-нисък оборот

Общинските съветници от ГЕРБ реагираха остро 
срещу изказванията на червените депутати

Тези от БСП-Бургас изразиха възмущение от коле-
гите си в София
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Георги рУСИНОВ

Мъртвопияна шофьорка 
спретна истински екшън в Об-
зор, съобщават от пресцентъ-
ра на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Късно вечерта в 
сряда, около 23:00 часа, в ра-
йона на бензиностанция „ЛУ-
КОЙЛ“ в морския град, поли-
цаи от Районното в Несебър 
опитали да я спрат за провер-
ка. Автомобилът „Фолксваген 
Фаетон“, със старозагорска 
регистрация, се движел в на-
срещното платно в посока Ва-
рна. 

Полицаите подали сигнални 
светлини, но водачът на авто-
мобила не спрял и тръгнал да 
бяга от ченгетата по улица 

„Странджа“. Тогава при десен 
завой изгубва управлението 
на возилото и се удря в парки-
ран „Нисан Екстрел“, с бурга-
ска регистрация. От удара пар-
кираната кола удря спрелия 
пред него „Мерцедес Е300“, с 
бургаска регистрация.

„Фолксваген“-ът пък се от-
клонява вследствие на автоме-
лето и се блъска в стълб за 
улично осветление. 

Тогава полицаите установя-
ват, че шофьор е 40-годишна 
старозагорка, която е тествана 
с дрегера и апаратът е отчел 
рекордните 3.15 промила алко-
хол в кръвта й. На място тя от-
казала да даде кръв за хими-
чен анализ. Задържана е за 
срок от 24 часа.

Таксата на то
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ябълка на раздора в Парламента
Ибришимов по повод тяхно 
питане до министъра на здра-
веопазването. В своите изя-
вления те оспорват правото и 
целесъобразността за съ-
ществуването на медицински 
факултет в университета 
„Асен Златаров” в Бургас .

Ние считаме, че тези из-
казвания са продиктувани от 
местен шовинизъм и не отра-
зяват вижданията на БСП в 

цялост за развитие на меди-
цинското образование, и по-
конкретно за откриване на 
медицински факултет в Бур-
гас. Доказателство за това е, 
че бургаските депутати от 
БСП, заедно със своите коле-
ги от другите политически си-
ли, излъчили народни пред-
ставители от региона, в по-
следните десет години отсто-
яват и се борят за идеята в 

Бургас да има медицински 
факултет.

Искаме да напомним, че 
правителството на Пламен 
Орешарски разреши да се 
създаде факултет за меди-
цински сестри в Бургас, а 
правителството на Бойко Бо-
рисов създаде медицински 
факултет. Сега има два здрав-
ни факултета, извоювани с 
общите усилия на бургаските 

депутати, без значение от 
партийната принадлежност.

Ние, като общински съвет-
ници от БСП – Бургас, заста-
ваме категорично зад идеята 
за реализация на медицин-
ски факултет в град Бургас и 
ще положим максимални уси-
лия това начинание да завър-
ши с успех“.

Днес се очаква здравният 
министър Кирил Ананиев да 

отговори на депутатските пи-
тания.

Самите бургазлии реагира-
ха много остро на изказване-
то на народните представите-
ли от БСП и защитават обо-
собяването на така необходи-
мия според тях Медицински 
факултет в Бургас. Вълна от 
гневни коментари заляха пуб-
ликациите на медиите в соци-
алните мрежи.

михаил кОЛЕВ

Почина известният бурга-
ски доктор Андрей Найде-
нов. Видният общественик си 
отиде от този свят на 4 март 
на 89 години. Погребението 
на бившия председател на 
Съюза на репресираните и 
дългогодишен ръководител 
на Комисията по водното 
спасяване бе вчера в Гроби-
щен парк-Бургас.

Да си вземат последно 
сбогом с него дойдоха народ-
ният представител Галя Ва-
силева, заместник-кметът 
Йорданка Ананиева и нейни-
ят предшественик д-р Лорис 
Мануелян, областният секре-
тар на СДС-Бургас Тошко 
Иванов, заместник-предсе-
дателите на СДС-Бургас Дим-
чо Рачев и Бориска Стоева, 
Дончо Златев, член на НИС 
на СДС от Югоизточен реги-
он, представители на БЧК и 
Съюза на репресираните.

Своята почит към д-р Най-
денов отдаде и кметът на об-
щина Бургас Димитър Нико-
лов.

„Скърбя заедно с вас за 
загубата на този достоен чо-

век и голям професионалист, 
допринесъл изключително 
много за добрите традиции 
във водното спасяване в Бур-
гас и региона. Той беше из-
ключителен човек, който от-
даде огромни усилия да бъде 
изграден паметник на жерт-
вите на комунизма в Бургас и 
да бъде съхранена тяхната 
памет", се казва в съболез-
нователния адрес на кмета 
Николов.

Причината за смъртта на 
д-р Андрей Найденов е ус-
ложнение след операция. 
Приживе той изглеждаше в 
добро здравословно състоя-
ние за възрастта си, с бистър 
ум и винаги отдаден на об-
ществени каузи като БЧК, во-
дно спасяване и плажове. 
Често можеше да бъде забе-
лязан по кафенетата в центъ-
ра на града в добър дух.

Приживе бе една от основ-
ните личности, до която „Чер-
номорски фар“ се е допитвал 
като източник на обективна 
информация.

Редакцията изказва свои-
те съболезнования на близ-
ките му.

Цените на цветята скочиха

крИмИ

Хванаха 
младеж с 
наркотици в 
меден 
рудник

Младеж е бил задър-
жан в комплекс „Меден 
рудник“ заради прите-
жание на наркотици. 
Това съобщиха от прес-
центъра на Областна 
дирекция на МВР-
Бургас. В района на 
180 блок в най-голе-
мия бургаски комплекс 
органите на реда са 
извършили претърсва-
не на 25-годишния бур-
газлия, като в него е 
намерена и иззета суха 
тревна маса (друсан 
чай). При проверка в 
жилището, обитавано 
от младежа, разполо-
жено на улица 
„Шейново“, е намерен 
и иззет метамфетамин, 
с тегло около 1 кило-
грам. Бургазлията е 
задържан за срок до 24 
часа. По случая е обра-
зувано бързо полицей-
ско производство.

криминално 
проявен 
обра дядо

Криминално проявен 
и осъждан мъж е 
задържан заради 
извършен обир в квар-
тал „Рудник“. Това 
съобщиха от пресцен-
търа на Областна 
дирекция на МВР-
Бургас. Установено е, 
че 61-годишният 
извършител, който е 
от същия квартал, е 
отмъкнал неукрепена 
метална касетка, в 
която имало лични 
документи и 360 лева. 
Вещите са собственост 
на 81-годишен мъж. 
Задържаният е напра-
вил пълни самоприз-
нания. Работата по 
случая продължава от 
служители на Пето 
Районно управление – 
Бургас.

Дона мИтЕВа

Работна среща на област-
ната координационна група 
за учене през целия живот се 
състоя вчера в Бургас. На нея 
присъства ръководителят на 
проекта „Националните коор-
динатори за изпълнение на 
Европейската програма за 
учене на възрастни“ - Вален-
тина Дейкова и членове на 
екипа й. А участниците бяха 
поздравени от областния уп-
равител Вълчо Чолаков. В 
своето обръщение към учас-
тниците той подчерта, че спо-
ред икономически анализи, 
които наскоро е прочел, е 
най-добре да се инвестира в 
знания и то през целия жи-
вот.

Присъстващите, сред които 
проф. Севдалина Турманова, 
председател на Общински съ-
вет и университетски препо-
давател, инж. Виолета Илие-
ва, началник на РУО, Весели-
на Таралова, директор „Обра-
зование и демографски въ-
проси”, представители на про-
фесионални гимназии, чита-
лища, статистика, нестопан-
ски организации, Агенцията 
по заетостта и др., изслушаха 
презентацията на Дейкова.

Тя ги запозна с европей-
ските и национални цели и 
приоритети в политиките за 
учене на възрасти. Не пропус-
на да подчертае, че първата 
работна група е създадена в 
Бургас и до ден-днешен е во-
деща в национален мащаб. 
„Отборът е страхотен. Кауза-
та е трудна. А необходимостта 
от нови умения след икономи-
ческата криза е доказана. Не 

само в доклада на Европей-
ския съюз, но и в програмата 
на нашето правителство вече 
се говори не само за образо-
вание, но и за умения“, под-
черта Дейкова. 

В съответствие с това се за-
лага на развиване на умения-
та през целия живот, повиша-
ване  квалификацията и прек-
валификацията за работа, 
развиване на цифрови умения 
за всички и др. 

В националната програма 
2020-2030 година за първи път 
се залага да бъдат повишени 
резултатите на 15-годишните 
по PISA, защото за никого не 
е тайна, че през последните 
години в тези тестове нашите 
ученици отстъпват дори на 
част от връстниците си от Аф-
рика. Залага се също да бъдат 
подобрени показателите на 
населението на възраст от 25 
до 64 години и намаляване на 
дела на преждевременно на-
пусналите образование и обу-
чение.

Инж. Илиева коментира за 
другата възрастова група – те-
зи, които по закон подлежат 

на обхващане в образовател-
ните структури, че специално 
за Бургаска област 98% от от-
падналите ученици, с чието 
връщане в клас се занимава 
Механизмът за приобщаващо 
образование, са вече устано-
вени с адрес и имена на роди-
телите. „Втората цел е тези 
деца да бъдат вкарани и за-
държани в училище“, допълни 
Илиева.

По отношение задържането 
в училище и мотивирането на 
по-възрастните да повишат 
образованието си, Дейкова е 
категорична, че трябва да има  
Пътеки „Втори шанс“, които 
да са съобразени с нивото на 
всеки.

Целите на програмата през 
тази и следващата година са 
подобряване на координация-
та на заинтересованите стра-
ни в сектора за учене на въз-
растни и укрепване на създа-
дените структури на всяко ни-
во. Създаване на ефективни 
политики за образование и 
обучение на възрастни чрез 
транснационално сътрудни-
чество и т.н.

Експерти поставят уменията  
редом с образованието  

Участието на възрастните в обучението си остава сериозен проблем

Мъртвопияна зад волана избяга от полицията 
и се натресе в спрели автомобили

Почина известният бургаски 
доктор Андрей Найденов

Георги рУСИНОВ

Община Карнобат търси 
кой да ремонтира един от ва-
жните пътища на територията 
й. Репортерска проверка на 
„Черноморски фар“ показва, 
че за основният ремонт на 
общинския път BGS 1060 /III-
5391/ Аспарухово – Сърнево – 
Черково – Екзарх Антимово – 
Смолник има обявена об-
ществена поръчка. Уточнено 
е, че ремонтните дейности ще 
са в участъка от Екзарх Анти-
мово до Черково.

Прогнозната стойност на 
поръчката е в размер на 

583 333.33 лева, без ДДС. 
Кметът на Община Карнобат 
Георги Димитров коментира 
след приемането на Бюджет 
2020, че това е един от ва-
жните акценти за годината. 
700 000 лева общински пари 
са приготвени за това.

Припомняме, че 25 000 ле-
ва са предвидени за проуч-
ване и организация на транс-
портната схема в града. По 
думите на градоначалника, 
колкото и да е малък Карно-
бат, има сериозен проблем в 
транспорта. Обмисля се до-
ри вариантът за въвеждане-
то на „синя зона“ в ЦГЧ.

Търсят кой да ремонтира 
важен път в Карнобатско
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Слабият пол 

Дона МИТЕВА

Невинаги равносметката е 
в полза на представителките 
на нежния пол. Все още те 
атакуват политиката и  нау-
ката. Това не означава, че 
не се представят отлично и 
не мерят ръст с мъжете. В 
навечерието на 8 март тър-
сим мястото на бургазлийка-
та, извън учителската профе-
сия и тази на продавачката, 
където тя доминира. Извън 
семейните задължения, кух-
нята и децата.

Бургазлийката в 
науката и 
политиката

„Над петдесет процента 
от преподавателите в два-
та бургаски университета 
са жени.  Нямам официална 
статистика, но искрено се 
надявам, процентът от 40% 
на дамите в науката да се 
е покачил още. Основание 
за тази увереност ми да-
ват именно нашите универ-
ситети. Освен това и двата 

ВУЗ-а се ръководят от жени. 
Така че жената все повече 
става силен участник в ди-
намичното ежедневие“, ко-

ментира проф. Севдалина 
Турманова, председател на 
ОбС – Бургас.  

От камбанарията на но-

вите си задължения на пръв 
между равни, тя признава, че 
като  брой дамите в малкия 
парламент на Бургас са едва 
седем, но значими. „Сред мъ-
жете с амбиция и добър об-
ществен статус, жените-об-
щински съветнички стоят от-
лично. Женското присъст-
вие става все по-значимо, с 
всеки изминал ден. То е ви-
димо, защото дамите, успе-
ли да съберат гласовете на 
гражданите-избиратели, са 
достатъчно активни и раз-
познаваеми. 

Ние сме в политиката 
като начин и възможност да 
участваме в промените за 
нашия град, в които вярва-
ме. Имаме възможност да 
допринесем с опит и знания. 
Политиката и самоуправле-
нието са инструменти, с ко-
ито да се постига превръща-
нето на Бургас  в  модерен 
град, с добра среда за уче-
не, живеене, работа. А моя-
та лична мечта е той да бъде 
и образователен, и научен 
център, и то водещ“, обобщи  
проф. Турманова.

Облекчение на 
младите родители

За облекчение на млади-
те родители, които работят 
в Областна управа - Бургас 
ще бъде направено мяс-
то, с нарочен човек, който 
да се грижи за децата им. 
Намерението сподели об-
ластният управител Вълчо 
Чолаков.

„Преди време тази бъде-
ща възможност бе комен-
тирана от заместник-минис-

търа на труда и социалната 
политика Зорница Русинова.  
Програмата още не е старти-
рала. Имам го като идея, но 
ще започнем да подготвяме 
проекта в момента, в който 
се отвори реалната възмож-
ност. При нас са много мла-
дите хора с малки деца. В 
случай на необходимост от 
гледане на децата, съответно 
човекът, назначен по програ-
мата, да се грижи на само-
то работно място на родите-
лите, е голямо улеснение. В 
сградата на Областна упра-
ва има място, където да ор-
ганизираме такъв кът“, обяс-
ни Чолаков. Това със сигур-
ност ще бъде добре за ро-
дителите, които нямат под 
ръка баби и дядовци пен-
сионери. А при неразполо-
жение на детето, когато то 
е в сградата, където работи 
поне един от родителите, се-
мейството ще бъде наистина 
по-спокойно.

Мнозина, които са живе-
ли по времето на социали-
зма си спомнят, че в голе-
мите предприятия навреме-
то са съществували за улес-
нение най-вече на майките 
цели детски градини. А въз-
връщането на това дори и 
под друга форма дава въз-
можност за реализация на 
пазара на труда особено на 
нежния пол.

Със сигурност опитът на 
Областна управа биха мог-
ли да последват и други ин-
ституции и фирми, така че ро-
дителите да се възползват не 
само от прекрасните детски 
градини в общината и реги-
она, но и от тази нова въз-
можност.

• Бургазлийки се доказват 
успешно сред мъжете с амбиция 
и добър обществен статус
• Над 50% от преподавателите 
в двата университета са дами
• Безработицата в региона сред 
жените е по-висока
• Мъже признават, че от тях 
излизат по-добри ръководители 
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Дона МИТЕВА

България е на едно от чел-
ните места в процентно-
то участие на жените в на-
уката. 57% са жените в нау-
ката у нас, за сравнение: в 
Германия – техният дял е 33%. 
В Българската академия на 
науките дамското присъст-
вие също е голямо. Има и две 
жени академици. Тези данни 
изтъкна в Бургас академик 
Никола Съботинов, предсе-
дател на БАН в периода 2008-
2012 година. В световен ма-
щаб делът на дамите в наука-
та е 30%, обобщи той.

Акад. Саботинов, заедно със 
своя колега академик Дамян 
Дамянов, заместник-предсе-
дател на БАН, 2008-2012 годи-
на, и проф. д-р Петър Петров, 

ръководител на Националната 
академична мрежа, взеха 
участие в седмата среща на 
жените от науката и бизнеса, 
която се проведе в Бургас. 
Организаторите, в лицето на 
Търговско-индустриална ка-
мара - Бургас и Регионален 
академичен център на БАН - 
Бургас, събраха дами от раз-
лични сфери в навечерието 
на 8 март. На срещата при-
състваха заместник-кмето-
вете Весна Балтина и Диана 
Саватева, както и дами от раз-
лични сфери, а също така рек-
торките на двата бургаски уни-
верситета.

Поздравление към жените 
от науката и бизнеса поднесе 
к.д.п Жорж Дерелиев, предсе-
дател на ТИК, който подчерта 
колко е важно дамското при-

съствие както в науката, така 
и в науката.

Заместник-кметът Диана 
Саватева предаде поздрави-
те на кмета Димитър Николов 
към присъстващите и подчер-
та, че при тези срещи най-съ-
ществени са контактите, ко-
ито се осъществяват и впо-
следствие задълбочават и 
развиват. 

Проф. д-р Севдалина 
Турманова, координатор на 
РАЦ-БАН – Бургас, бе кате-
горична: „Потенциалът, кой-
то жените носим, трябва да 
бъде развиван. Ние носим 
по-хуманни идеи и с наша-
та енергия се осъществяват 
много проекти“. Тя си поже-
ла догодина подслон на този 
форум да даде новият кон-
гресен център, където пове-

че дами ще имат възможност 
да се присъединят в дискуси-
ята. Инж. Видка Вълчева, за-
местник-председател на ТИК-
Бургас, също поздрави при-
състващите.

Роденият в Бургас и обявен 
за почетен гражданин акаде-
мик Съботинов похвали актив-
ната дейност на Регионалния 
академичен център. И увери, 
че в БАН не се чувства никак-
ва разлика между работата на 
дамите и тази на техните коле-
ги мъже. Той запозна присъст-
ващите с връзката на научни-
те изследвания и иновациите 
и как те биха могли да стигнат 
до бизнеса. Обърна сериозно 
внимание на това, че трябва 
да има отделен фонд за при-
ложната наука, както и сери-
озно да работят стартиращи 
предприятия към водещи уни-
верситети.

Академик Дамян Дамянов, 
лекар-хирург, началник на 
Клиниката по хирургия при 
УМБАЛ „Царица Йоанна 
– ИСУЛ“, ръководител на 
Клиничния център по гастрое-
нтерология в Медицински уни-
верситет - София говори за он-
кологичните заболявания при 
жените и превенцията.

В залата беше представена 
изложба, която е умалено ко-
пие на голямата изложба пред 
НДК в София и бе подредена 
по време на честванията за 
150-годишнината на БАН ми-
налия октомври.

Хвалим се с убедително 
нежно присъствие в науката

Жените в ОбС – Бургас са само седем, но те имат своя визия за бъдещето на града

Дамско присъствие в политиката

Проф. Севдалина Турманова, пръв сред равни в 
малкия парламент 
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Безработицатата 
сред женския пол

Безработицата сред жени-
те в региона е по-висока от 
тази на мъжете, сочат дан-
ни на КТ „Подкрепа”, при-
добити от Агенцията по за-
етостта. За януари трудово 
заетите в област Бургас са 
188 448,  срещу 11 112 безра-
ботни. Традиционно  дами-
те, които са извън трудова-
та заетост, са повече от мъ-
жете – 65.73%. Това ще рече, 
че 7304 жени са без работа. 
При младежите до 29 годи-
ни отново доминират безра-
ботните от женски пол – те 
са близо 60%. Палачинката 
ще се обърне и справките 
след няколко месеца ще бъ-
дат съвсем различни, защото 
в сферата на туризма,  къде-
то до голяма степен заетост-
та е временна, ще постъпят 
на работа много жени.

 „Жените си намират по-
трудно постоянна работа. 
Може да се каже, че само 
през лятото, в активния ту-
ристически  сезон, тяхната 
заетост е по-голяма, пора-
ди спецификата на работата 
в бранша”, коментира Иван 
Костадинов, КТ „Подкрепа” 
в Бургас, отчитайки особе-
ностите на региона. Все още 
трудно си намират рабо-
та жени с малки деца, сочи 
практиката. 

„Детските градини са пъл-
ни с болни деца. Майките не 
смеят да си вземат болнич-
ни и да отсъстват от рабо-
та, за да не бъдат уволнени. 
Само че за това статистика 
никой няма да даде”,  казва  
Костадинов, допълвайки, че 
през последните години син-
дикатите са повече партньо-
ри на работодателите, откол-
кото опоненти. И там където 
има организации, чрез диа-
лог, се стига до добри резул-
тати. „Кадрите решават всич-
ко. Това трябва да проумеят 
всички работодатели и да се 
грижат добре за екипите си. 
А по мои наблюдения жени-
те са отлични работници на 
всички позиции“, заключава 
синдикалистът.

„На фона на повсеместна-
та примиреност в общество-
то, мога да кажа, че и же-
ните не правят изключение. 
Пословичната българска тър-
пеливост не работи в полза 
на никого. На това отгоре от-
край време заплатите на же-
ните са по-ниски и сега също 
продължават да бъдат по-ни-
ски. Едва един процент пра-
вят изключения. Да не гово-
рим, че Бургаски регион се 
намира на десето място по 
средна работна заплата - с 
1030 лева. Значи на жените 
заплатите са по-ниски“, ко-
ментира Здравко Тошков, 
лидер на КНСБ в региона. 
Той обаче подчертава и фа-
кта, че жените се оказват 
по-добри управленци от мъ-
жете. „Макар и жените като 
ръководители да не са често 
срещаното явление, където 
ги има – те са много добри. 

Инстинктите за съхранение, 
на майката, за отстояване 
на позиции, закрила, всич-
ко това ги прави по-добри от 
нас“, признава Тошков.

Под 20% от  
членовете на 
БсТПП са дами

В Бургаската търговско-
промишлена палата има клуб 
на жените в бизнеса, кой-
то е създаден през 2014 го-
дина. Негов председател е 
Соня Георгиева. „Основната 
цел на Клуба е да обединява 
бизнесдамите от града и ре-
гиона, които успешно упра-
вляват собствен бизнес или 
са на ръководни позиции във 
водещи предприятия. Не са 
малко членовете на клуба 
от сферата на образовани-
ето, здравеопазването, об-
ществения живот, неправи-
телствения сектор и др.

Приоритети в дейността 
му са участието на бизнес 
дамите в развитието на ино-
вациите в бизнеса, връзка-
та между бизнеса и образо-
ванието, добрите практики 
от страната и чужбина, об-
ществения живот“, обясни 
Боряна Желева, главен се-
кретар на палатата. Тя под-
чертава също, че  имат ус-
тановени отлични контак-
ти с Организацията на биз-
нес дамите към ТПП Одрин. 
Освен това участват актив-
но и в срещи с представи-
телки на бизнеса  от Русия, 
Украйна, Унгария и Сърбия 
и др.

„Една от последните сре-
щи на Клуба на жените в биз-
неса към БсТПП бе с пред-
седателя на Общински съ-
вет - Бургас г-жа Севдалина 
Турманова. Тя сподели с да-
мите приоритетите, по които 
ще работи в рамките на ман-
дата си“, допълни Желева.

А това, че жените мерят 
ръст с мъжете, говорят и фа-
ктите от годишните награди 
на палатата, които са реален 
показател за успехи. 

Миналата година призна-
ние получи Роза Желева 

– директор на ПГМЕЕ (или 
както всички го знаят 
Механото). През 2017 годи-
на бе учредена награда за 
„Успешна търговска марка“, 
година по-късно тя отиде при 
„Славянка“ АД - една от най-
разпознаваемите и обичани 
български марки с 70-годиш-
на история, широкоизвест-
на не само на българския 
пазар, но и в целия свят. 
Получи я Петя Георгиева - 
изпълнителен директор на 
фирмата.

За активизиране дейност-
та на Клуба на жените в 
бизнеса и популяризиране 
на  инициативите му с по-

четна грамота бе наградена 
Соня Георгиева, през съща-
та година. През 2016 година 
Мариана Станева, шеф на 
„Топливо“ АД, получи поче-
тен знак и диплом. 

За провеждане на успешен 
мениджмънт през 2015 годи-
на на Маргарита Нешева – 
управител на „Тонеш“ ООД,  
бе връчена статуетка и ди-
плом.  

Изброените награди са 
малка част от онова, кое-
то бургазлийки в различни 
сфери успяват да завоюват 
и са доказателство за това, 
че жените на Бургас са не 
само красиви, но и умни и 
амбициозни.

Бургазлийката от 
реалния бизнес 
има авторитет 

„Жената от реалния биз-
нес е упорита и напориста. 
Преследва целите си  докато 
не постигне добър краен ре-
зултат. Тя е сериозен парт-
ньор и на нея може да се раз-
чита”, рисува образът на биз-
несдамата заместник-пред-
седателката на Търговско-
индустриалната камара в 
Бургас – инж. Видка Вълчева. 
Тя признава, че отначало 
има известно недоверие по 

отношение на способности-
те на дамите, но когато те се 
докажат, то се заменя с ува-
жение. „Жените, доказали се 
в бизнеса, имат все по-голям 

авторитет в деловите кръго-
ве”, уверена е Вълчева. 

Сред запомнящото се неж-
но присъствие в бизнеса на 
Бургас г-жа Вълчева посоч-
ва  Зорница Русинова, която 
има своя фирма в „Атлантик 
груп“ АД. Впечатляващата 
Мария Бентциен с фирма 
„Мари-Бентц“ ЕООД. Като 
здрава женска ръка опре-
делят изпълнителният дирек-
тор на „Черноморски солни-
ци“ АД – Мария Николова. 
Впечатляващ е бизнесът, 

свързан с кораби и рибо-
лов на Кирилка Павлова, 
която е лицето и двигате-
лят на  СД „Динг-Павлови и 
сие“ . Успешни са фирмите 
на Ваня Чолакова, Надриана 

Василева, Ваня Димитрова, 
Катя Николова и много дру-
ги. Цвете сред цветята е Анна 
Панайотова от „Бургасцвет 
90 – Танев”.

„Не се наемам да изброя 
всички успешни дами, защо-
то бизнесът е многопосочен, 
но искам да кажа, че и нау-
ката не е за пренебрегване. 
Двата ни университета се ог-
лавяват от жени. В тях рабо-
тят също много доказали се 
преподаватели-жени.

Да не говорим за други 

възлови позиции не само в 
Бургас но и в региона – на-
пример Пенка Кирилова, ди-
ректор на Регионалната служ-
ба по заетостта в Общината, 
не само нашата има силно и 
видимо дамско присъствие. 

Ами в туризма – мно-
го са собственичките на 
хотели, на туроператор-
ски фирми, и то успешни. 
Неправителствените орга-
низации също често се ог-
лавяват  от жени – ето Соня 
Енилова, председател на 
Бургаска регионална турис-
тическа асоциация“, продъл-
жава с изброяването  Видка 
Вълчева.

Със сигурност изброява-
нето може да продължи и да 
се посочат още много при-
мери от спорта, културата, 
изкуството, медицината и 
къде ли не.

Нежното присъствие във 
всички сфери, особено в град 
като Бургас, е наистина осе-
зателно и доказващо силата 
на слабия пол.

6-8 МАРТ 2020

Чф Тема на деня 5

на силни позиции

Много жени си намират работа през летния сезон в туризма

Ана Панайотова радва мнозина с красотата, ко-
ято дарява

Среща на дамите от Клуба към БсТПП с д-р Мариана Контева, кардиолог

Дискусия на клуба с директори и учители от професионалните гимназии
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Рускинята Яна  
прави сапуни от бира и вино
Михаил КОЛЕВ

Преди 10 години една 
рускиня прави важна 
стъпка в живота си, из-
бирайки да заживее в 
китното малкотърновско 
селце Визица, напускай-
ки културната столица на 
Русия Санкт Петербург. 
Категорична е, че новият 
адрес е нейното място и 
изобщо не съжалява за 
избора си. 

Допреди това тя често 
е посещавала нашата 
страна, идвайки предим-
но на ски в зимните ни 
курорти, тъй като казва, 
че е спортуващ човек. 
Нерядко е пътувала са-
ма, взимайки кола под 
наем, за да обиколи и ви-
ди природата и културни-
те забележителности на 
България. Усещайки, че 
тук започва да й харес-
ва, малко след това на-
мира и своята половинка 
в живота. Двамата реша-
ват да изберат спокой-
ствието и тишината пред 
забързания начин на жи-
вот. Затова се решават 
да купят имот и да създа-
дат своя къща в стран-
джанското село.

„Има си и минуси, но 
със сигурност повече са 
положителните неща на 
това да заживееш на се-
ло. Тук повече 
ми харесва, 
отколкото в 
П е т е р б у р г . 
Да, там също 
си има своите 
предимства – 
културни забе-
лежителности, 
развлечения, 
но я няма тази 
тишина, спо-
койствие. А и 
настина в 
Странджа има 
нещо магиче-
ско, което аз 
също го усе-
щам по този на-
чин“, казва 
пред вестник 
„Черноморски 
фар“ тя.

След като ус-
пяват да постро-
ят своята къща и 
вече имат под-
слон, Яна вече спокойно 
може да се отдаде на 
своето хоби – правенето 
на домашни сапуни. 
Страстта й датира от над 
10 години, като по нейни 
думи е започнала да се 
занимава, от една стра-
на случайно, а от друга – 
не съвсем. Самоук та-
лант е, като се увлича по 
натурална козметика.

„Винаги си търсех са-
пун, който лично на мен 
да ми хареса – натура-
лен, с естествен аромат. 
Преди да направя първа-
та си партида, ми отне 
много време усилена ра-
бота - изучих технология-
та, направих пробни пар-
тиди. Много ми помогна, 
че съм биотехнолог ин-
женер“, споделя Яна.

Прави сапуните по тра-
диционния начин - сту-

ден и горещ процес, из-
ползван от незапомнени 
времена. Всяка партида 
се приготвя и нарязва на 
ръка, което прави всяко 
парче сапун уникално 
само по себе си.

„Когато реших да се 
преместя да живея от го-
лямата културна столица 
на Русия - Санкт Петер-
бург в едно малко, спо-
койно и невероятно кра-
сиво място в Странджа, 
село Визица, мечтата ми 
да изработвам естестве-
ни сапуни стана толкова 
истинска и близка като 
самата природа, през ко-
ято живея“.

Така преди 6 години се 
появява и нейната рабо-
тилница, наречена „Зе-
леника“. 

За изработване на на-
турални ръчно изработе-
ни сапуни използва само 

растителни съставки - 
висококачествени расти-
телни масла, етерични 
масла, билки, екстракти, 
отвари, мед, плодове, со-
кове.

„Събирам билки и пло-
дове в странджански ли-
вади или ги отглеждам в 
градината си. Когато съз-
давам рецептите, черпя 
вдъхновение от всичко 
около мен. Създаването 
на рецептата е комбина-
ция от растителни и ете-
рични масла с флорална 

нотка или търсене на ин-
тересна естетическа 
идея за сапун, комбини-
ран с ароматен нюанс, е 
истинско творческо вдъх-
новение“.

Първо изчислява необ-
ходимото съотношение 
на съставките. След това 
тества сапуна у дома. 
Неговото узряване става 
за период от 4-6 седми-
ци. Яна казва, че произ-
водството му може да се 
сравни с производство-
то на кашкавал или вино. 

В „арсенала“ си до мо-
мента вече има повече 
от 25 рецепти, сред кои-
то билков сапун, сапун с 
подправки, мед, мляко, 
овесени ядки, кафе, пло-
дов сок, горски сапун, 
бира, вино, глина, сапун 
с крем.

Казва, че от всички 
храни и напитки може да 
бъде направен сапун и 
намеренията й са да не 
спира да експерименти-
ра, тъй като за нея е лю-
бопитно какво може да 
се получи като краен 
продукт.

По нейните думи про-
дуктите й действат ос-
новно хидратиращо, а 
само след месец потре-
бителят може да усети 
разликата по кожата си.

Интерес към домашни-
те й сапуни определено 
не липсва. Продава про-
дукцията си предимно 
онлайн по форуми и со-
циални мрежи. За първи 
път широко приложение 
домашните сапуни на 
Яна Николова намират 
на Фестивала на зелени-
ката, където тя излага 
своите продукти. Още то-
гава тя предизвика инте-
рес, но казва, че не го 
прави с цел бизнес, а по-
скоро за удоволствие. 

Според нея интересът 
към ръчно изработения 
домашен сапун в Бълга-

рия се е увеличил значи-
телно през последните 
2-3 години. Вече в стра-
ната ни се е заформила 
и такава общност, която 
обменя опит помежду си, 
предимно във виртуал-
ното пространство. 

Огромната разлика 
между фабричния и ръ-
чен сапун се състои в 
пречистените качестве-
ни скъпоценни масла от 
(маслини, какао, шеа, ба-
дем, гроздови семки и 
др). 

„Целта не е да се нама-
лят разходите на проду-
кта, а да се запазят по-
лезните свойства на ком-
понентите колкото е въз-
можно по-дълго. Сапунът 
върху такива суровини 
не просто се измива, той 
лекува кожата“, добавя 
биотехнологът.

В момента на Яна не-
винаги й остава много 
свободно време да тво-
ри екосапуни, тъй като 
заедно с мъжа си разви-
ват своята къща за гости 
в село Визица. Там посе-
тителите могат да видят 
на място как рускинята 
работи и при тяхно жела-
ние да си купят домашен 
сапун по избор. Често са 
и случаите, когато тя пра-
ви сапуни и по поръчка, 
така че това също е оп-
ция за онези, които же-
лаят да се сдобият с ней-
но творение. 

И въпреки ангажимен-
тите в сферата на тури-
зма, Яна не смята да за-
немарява своето хоби, 
като основното й вдъхно-
вение е природата, на-
шата българска, от която 
тя е толкова впечатлена 
и която със сигурност ще 
й помогне за направата 
на нейните бъдещи ръч-
ни сапуни.

Стра ни ца 6 6-8 Март 2020

ХобИ
4 До момента е изработила над 25 вида
4 Биотехнологът е създала своя 
работилница в Странджа
4 Избрала е да живее в село Визица 
пред културната столица Санкт Петербург

Биотехнологът не иска да развива бизнес, а  
по-скоро прави сапуните за удоволствие

С продуктите си Яна се е явявала на няколко фестивала, като за първи път 
прави това през 2016 година

Част от ръчно изработените й сапуни. За напра-
вата им тя черпи вдъхновение от природата



В Айтос тържествата за 
142 години от Освобожде-
нието на България започ-
наха още през февруари 
с конкурси, тържествени 
клетви и концерти. Рано 
сутринта на 3 март, ве-
чните песни на България 
огласиха площад „Сво-
бода” и събраха стоти-
ци граждани и гости на 
града на тържественото 
честване на националния 
празник. 

Заради грипната епи-
демия и извънредната 
ваканция беше отложе-
но участието в празнич-
ната програма на деца-
та, победители в общин-
ския конкурс за поезия 
и песен „Моята България 
2020”. Но празник имаше, 
истински и запомнящ се. 

Традиционно, гост на 
тържествата в Айтос 
беше народният пред-
ставител от 44-ото На-
родно събрание Севим 
Али. Присъстваха пред-
седателят на Общински 
съвет - Айтос Красимир 
Енчев и общински съвет-
ници. Кметът Васил Ед-
рев и гвардейци от VІ-и 
Ученически гвардейски 
отряд на СУ „Христо Бо-
тев” участваха в ритуала 
за издигане на знамена-
та на Република Бълга-
рия, Европейския съюз 
и Община Айтос. Став-
рофорен иконом Ромил 
Негозов отслужи на пло-
щада Благодарствен мо-
лебен за загиналите за 
Освобождението на Бъл-
гария.

Кметът Васил Едрев 
сърдечно поздрави ай-
тозлии и гостите на Ай-
тос по повод 142-ата го-
дишнина от Освобожде-
нието. „Празнуваме сво-

бодата, дошла с апос-
толското дело на Лев-
ски, с бунтовните стихо-
ве на Ботев, с кръвта на 
априлци, с безстрашие-
то на опълченци, с вяра-
та на батакчани и с под-
вига на хилядите воини. 
Затова няма по-светла 
дата в българския кален-
дар, която трябва да съх-
рани националната ни па-
мет. Дължим го на наши-
те предци, които мечтае-
ха, работиха и пролива-
ха кръвта си за Отечест-
вото. Дължим го и на на-
шите деца, които един 
ден, също като нас, ще 
могат свободно да из-
викат: „Да живей Бълга-
рия!”, каза още в праз-
ничното си слово градо-
началникът.

Народната певица Илка 
Александрова и нейният 
оркестър вдигнаха праз-
ничното настроение на 
площада. Айтозлии се 
наредиха на дълги хора, 
празникът продължи по-
вече от две часа.

НП

Уважаеми дами,
Приемете в аванс моите сърдечни поздра-

ви и пожелания по случай 8 март – Между-
народен ден на жената! 

Желая на всички Вас да бъдете здрави, ува-
жавани и щастливи! 

Нека настъпващата пролет Ви зарежда със 
сили и топлина! 

Мечтайте, вдъхновявайте, бъдете увере-
ни и горди!

Пожелавам Ви лични и професионални ус-
пехи! 

Честит празник!

Васил ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Честит Осми март!

Скъпи дами,
Пожелаваме Ви да бъдете горди и уверени в живо-

та и в професионалния си път!
Покорявайте с красотата си и смело мечтайте!
Носете обич в сърцата и топлина в семейството!
Бъдете и борбени, и нежни!
И не забравяйте, че Вашето призвание е да пра-

вите света по-добър!
Честит 8 март!

ПП ГЕРБ - Айтос

Честит празник 
на дамите от община Айтос!

Стотици на хорото за 3 март в Айтос



Максим МОМЧИЛОВ 

След тежко боледу-
ване почина айтозлията  
инж.Иван Ченгелиев, пото-
мък на фамилията Ченгели-
еви, която айтозлии свърз-
ват с трагедията на 21 май 
1944 година. Роден е две го-
дини след трагичната кончи-
ната на Тодор, Иван и Каля 
Ченгелиеви, и поета Атанас 
Манчев - на 29 декември 
1946 година в Айтос.

Преди 75 години в Айтос, 
полиция и жандармерия об-
кръжават укритите в къщата 
на Каля Ченгелиева - Иван 
и Тодор Ченгелиеви и Ата-
нас Манчев и ги убиват след 
престрелки. Третият син на 
баба Каля, Димитър, умира 
през 1958 година. 

Иван Ченгелиев завърш-
ва средното си образование 
през 1964 година Айтос и се 
дипломира като инженер-
химик във ВХТИ „Проф.д-р 
Асен Златаров”-Бургас през 
1969 година в специалност-
та „Технология на органич-
ния синтез”. По-късно ста-
ва секретар „Учащи”, първи 
секретар на Градския коми-
тет на ДКМС-Бургас и секре-
тар на Окръжния комитет на 
ДКМС-Бургас. 

През 1975 година завърш-
ва Академията за общест-
вени науки в Москва, а по-
късно отново е изпратен на 
школа в КГБ-Москва. Започ-
ва да работи и в органите на 
Държавна сигурност. 

Две години е началник 
на Районно управление на 
МВР при „Нефтохим”-Бур-
гас. От 1977 година е начал-
ник на отдел „Икономиче-
ски” на Държавна сигурност 
към Окръжното управление 
на МВР-Бургас. 

От 1979 година до 1983 го-
дина е избран за първи се-
кретар на Общинския коми-
тет на БКП-Айтос. През 1983-
1987 година е вече първи се-
кретар на Общинския коми-
тет на БКП-Бургас. От 1987 
година е първи секретар на 
РК на БКП в район НХК-Бур-
гас. През 1986 година Ченге-
лиев е избиран за кандидат-
член на ЦК на БКП. 

От месец декември 1989 
година е избран за първи се-
кретар на Областния коми-
тет на БКП-Бургас, а от ме-
сец декември 1990 година е 
безработен. До пенсионира-
нето си, Ченгелиев практи-
кува в сферата на експерт-
ни консултации за нефтохи-
мически услуги. 

Експлозия от силни и не-
забравими емоции... Това 
беше най-краткото и въл-
нуващо определение за 
празничното присъствие 
на пирненци на връх Шип-
ка, на националния праз-
ник 3 март, което сподели 
с вестник „Народен прия-
тел“ по телефона читалищ-
ният секретар на село Пир-
не Янка Савова. 

„С песни, хора и мощно 
„Ура!“, огласихме памет-
ния връх. Браво на нашите 
деца - горещи родолюбци 
и истински българи! Смело 
и гордо младите пирненци 
крачиха по земята, напоена 
с кръвта на нашите предци - 
опълченците. Никой не мо-
жеше да ни спре към вър-
ха, за да изнесем своята 
патриотична програма. С 
думи не може да се опише 
гордостта и националното 
ни самочувствие от учас-
тието в този най-български 
празник”. Това разказа за 

общинското издание Саво-
ва, която поведе групата на 
Пирне към Шипка навръх 
националния празник.

Потърсихме я, защото 
деца и възрастни от група-
та, изключително развъл-
нувани от родолюбивото 
пътуване, позвъниха в ре-
дакцията на вестник „На-

роден приятел“ и поиска-
ха да бъде огласено учас-
тието им в този истински 
празник. Те поискаха още 
да поднесем горещи поз-
драви към Янка Савова за 
перфектната организация 
и за преживените на върха 
патриотични чувства.

НП
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На 3 март пирненци изкачиха връх Шипка

Община Айтос
Съобщение

Община Айтос уведомява всички собственици на жи-
вотновъдни обекти с пасищни селскостопански живот-
ни, регистрирани в Интегрираната информационна сис-
тема на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за 
ползване на общински мери  и пасища съгласно чл.37 
и от ЗСПЗЗ е от 1 до 10 март 2020г.

Списък с необходимите документи, образци на заяв-
ленията и приложенията към тях се предоставят в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите, на партер-
ния етаж в сградата на Община Айтос.

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за 
опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начи-
ните за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че 
ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 06.03, 07.03 и 08.03.2020г. от 06:00 до 10:00 часа и от 
17:00 до 02:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши 
третиране срещу плевели на 385дка рапица в местността Българов-
ски сърт П, 800дка ечемик в местността Карапелит и 850 дка пше-
ница в местността Карапелит, находящи се в землището на град 
Айтос с препаратите „биатлон+ДеШ“ и „Стратос ултра“ и лис-
тен тор „Лумбреко“ и „Алмагерол есенс“.

3. На 09.03, 10.03 и 11.03.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа и от 
17:00 до 02:00 часа „Агродар България“ ЕООД ще извърши трети-
ране срещу плевели на 630 дка рапица в местността Азмака1, зе-
млище село Съдиево, 395 дка рапица в местността Меселим дере, 
землище град Айтос, 156 дка ечемик в местността Домуз орман, 
270 дка ечемик в местността Карапелит, землище гр. Айтос, 730дка 
пшеница в м. „Азмака 2“ землище с. Съдиево и 1372 дка пшени-
ца в местността Карапелит, землище град Айтос и 1000 дка пше-
ница в местността Карамеше, землище град Айтос с препаратите 
„биатлон+ДеШ“ и „Стратос ултра“  и листен тор „Лумбреко“ и 
„Алмагерол есенс“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат не-
обходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Зов за помощ!
Димитър Апостолов Великов, на 52 години от Айтос, дъл-

гогодишен работник в Автомивка „Мъни”, има нужда от по-
мощ! Животът на Димитър се преобръща, след като чува от 
лекарите диагнозата - злокачествен тумор в черния дроб.  
Близките му се обръщат към айтозлии с молба да по-
могнат за събирането на 2000 лв. за здравни осигуров-
ки. Парите са необходими за животоспасяващо лече-
ние на айтозлията. 

Кутии за набиране на средства ще бъдат поставени в 
магазини в град Айтос! 

Помощта Ви може да спази един човешки живот!

ПокАнА
за свикване на редовно годишно общо събрание на членовете 

на СнЦ „настоятелство при оДЗ „Пролет” - град Айтос”

Уважаеми членове,
  Съветът на настоятелите при ДГ „Пролет” - град Айтос, на осно-

вание Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и в изпъл-
нение Решение, взето с протокол от 27.02. 2020 г. и на Устава на 
сдружението, свиква годишно Общо събрание на всички членове 
на сдружението, което ще се проведе на 29 април 2020 година, 
от 17.30 часа, в сградата на Детска градина „Пролет”, град Ай-
тос, находяща се на адрес: град Айтос, улица „Кирил и Методий” 
№ 1, при следния проект на

ДнеВен РеД
1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността 

на Настоятелството, както и Годишния финансов отчет (ГФО) за 
2019 г.

    2. Разни.
На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, в случай на липса на кворум 

в обявения час, заседанието на общото събрание на клуба ще се 
отложи с един час по-късно, на същото място и при същия дне-
вен ред, и ще се проведе, независимо от това, кои и колко чле-
нове са се явили.

Председател на Съвета на настоятелите при
СнЦ „настоятелство при оДЗ „Пролет” - град Айтос”

Янка Савова: Браво на нашите деца - горещи родолюбци и истински българи!

На 74 години почина Иван Ченгелиев 

Иван Ченгелиев на поклонение в Айòоñ - 21 май 
2017 година



Геновева ЗАФИРОВА

Животът носи едно от чуде-
сата на света – детската душа. 
Нали всички идваме от нашето 
детство. От тогава е и неосъз-
натата мечта на малката Таня 
да стане учител. Детето расте 
будно, одухотворено, витално и 
все търси тайнственото в обик-
новените неща...

Майка й, уважаваната от 
всички г-жа Данка Павлова, по-
някога я води със себе си в клас-
ната стая в часовете по българ-
ски език и литература. „Аз бивах 
изпълнена с енергия на радост и 
непреодолимо желание да съчи-
нявам на белия лист, който ви-
наги слагаха пред мен на чина,” 
спомня си днес с усмивка Та-
тяна Йотова – учителка, поете-
са и бард. 

Такова желание пали у мъ-
ничката Татяна и вуйчо й, Йор-
дан Павлов, и той преподавател 
по български език и литература 
в Ямболски техникум. Изключи-
телният интелектуалец и ерудит 
въвежда в изкуството Татяна с 
разкази за творци и творби от 
световната литература. Впро-
чем, още когато Таня и сестра 
й Мария са в крехка възраст, в 
дома им цари творческа атмос-
фера: двете си играят... на риму-
шки и срички-сестрички.

С божествен усет към мере-
ната реч, Таня започва да съчи-
нява кратки стихчета и да пее 
измислени от самата нея дет-
ски песнички. Първата учител-
ка, която забелязва неоспори-
мия талант на момичето е Иван-
ка Йорданова, след нея – Суза-
на Коен, а в горния курс – Зла-
тка Надърлийска.

Неповторими са часовете по 
литература при Иванка Йорда-
нова: тя печели обичта на бъде-
щата поетеса с нежност и любов 
към мерената реч. Както самата 
Татяна Йотова пише в спомени-
те си, и двете учителки – Йорда-
нова и Надърлийска – я „грабват 
с expresiata на креативността и 
богатството на изказа си.” 

И в часовете по музика се 
откроява гласът на Татяна, за-
белязва го Кина Стоева и се 
старае да развие дарбата на 
тийнейджърката. Татяна нико-
га няма да забрави и музикал-
ния педагог Димка Парушева и 
как веднъж, на сцената, я даря-
ва с  целувка – спонтанно и ис-
крено, с цялата си наивност и 
чистота. Бъдещата литератор-
ка и бард върви стремглаво към 
целта – да се посвети на поези-
ята и музиката.

В сърцето си пази спомени 
и за треньора по спортна гим-
настика Делчо Манолов, който 
й преподава първите уроци по 
трудолюбие, упоритост и сила 
на духа. В седми клас вече се 
възторгва от изпълненията на 
момчетата китаристи в училище. 
Тогава се влюбва за първи път 
– не в момчето, а в таланта му 
да владее струните. Няма как да 
забрави и протегнатата ръка на 
незабравимата Живка Йордано-
ва, която тогава е част от група-
та на китаристите. От това време 
са и участието на Татяна в учи-
лищния хор, ръководен от Дой-
но Чолаков, и уроците по цигул-
ка в продължение на две годи-
ни при Димитър Златев – Цецо. 
После свири на пиано и успява 
да вземе двегодишния материал 
за шест месеца. С огромна бла-
годарност си спомня и за покой-
ния вече Йови Вълев, който по 
онова време движи читалищна-
та самодейност.

В Софийския университет 
съдбата я свързва „на живо” 
със светила в българската на-
ука: Симеон Хаджикосев, Йор-
данка Холевич, Стефан Младе-
нов, които надграждат знанията 
й и “свръхжеланието да раздава 
от себе си на другите”.

И чудото се случва – всичко, 
до което се докосне младата та-
лантлива жена, ражда мелодия и 
прекрасно слово. Не само пише 
поезия и композира музика по 
авторските си творби, но ги из-
пълнява на китара. Не забравя 
откъде е тръгнала и е благодар-
на за всеки жест, за всяка по-
дадена ръка.

Днес разговаряме с Татяна 
за таланта, за успеха. Споделя, 
че талантът е искра божия, но 
ако човек не се труди ежеднев-
но, то огънчето ще изгасне. Та-
тяна обгрижва своето дарова-
ние с благи мисли, чисто сър-
це и изключително трудолю-
бие, за да я дари то с плодове-
те на успеха.

Учител в СУ „Христо Ботев”, 
поет с китара, автор на стихо-

сбирки, новели, книги за деца, 
сценарии за театър, поезия и 
музика, Татяна не обича застоя, 
мисълта и чувствата й винаги ра-
ботят на високи обороти. Зато-
ва лесно влиза от роля в роля в 
житейски план.

Спомня си първите години 
от съпружеския живот, (съпру-
гът й Йотко Йотов е бивш вое-
нен) когато сменили девет гар-
низона. Поетичен израз на тези 
пътувания е стихотворението 
“Пътища”. Битовите неуредици 
само каляват духа й. Готова е 
на всичко, защото знае: „…нуж-
но е само, от път отмалели, вър-
ху пагона коси да разстелим…”. 
А лирическата й героиня жадува 
за „галактика нова, безкрайна и 
чиста”, осеяна само с цветя. 

При Татяна вдъхновението 
е странна и необяснима магия 
– щастлив миг, видение, което 
спохожда само истинските та-
ланти. Изпод пръстите й, от ста-
рата китара се изтръгват не зву-
ци, а „стонове сподавени”, до-
като духът й обитава едно запа-
зено само за нея място – меж-
ду Ада и Рая.

Живеем във време, в което 
мярата за таланта е разтеглива. 
Но Татяна Йотова е сред мал-
цината щастливи поети у нас. 
И има запазено място високо 
над времето и пространството. 
Името й отдавна е символ на 
най-лъчезарното състояние на 

духа. Затова всеки път ни изне-
надва с изяществото и велико-
лепието на стиховете и песните 
си. Забелязва го и проф. Симеон 
Янев на Годишните награди „Пе-
гас” в град Бургас.” Тази жена 
е родена за това, което прави, 
иначе не мога да си обясня ог-
ромния труд, който е вложила не 
само да напише, но и да рази-
грае, да направи театър, и да из-
върши огромните, невидими в 
спектакъла практически неща, 
правейки го възможен.” Оцен-
ката му е за книгата на Татяна 
„Роли, роли...”, в която са събра-
ни авторските й сценарии. Всич-
ки, представени на сцена с ней-
ните възпитаници от Школата за 
стих, мелодия и театър.

Към думите на проф. Янев бих 
добавила – чудо! Да, това е чудо 
от светлина! Татяна е многоба-
грена, многопосочна, многопа-
ралелна, личност с интелекту-
ален усет за изкуство. Тя сама-
та се определя като „пламъче и 
песъчинка във вечността”, веч-
но търсеща „думите и мелодии-
те, които се обичат”.

Много са превъплъщенията й 
в поетичните творби: ту слаба 
и безразсъдна, ту грешна и из-
мамна, ту жертвена. Сякаш ви-
наги търси себе си, а годините не 
й дават покой, все забързана и 
целеустремена, като воин, кой-
то с цялата си същност се стре-
ми към победа.

Татяна обича символите и ме-
тафорите, умее тайничко да над-

нича в социалното и да фило-
софства елегантно. Удивляват я 
простите неща и колко сложно 
стигаме до тях. Луда е по малки-
те, но истински неща в живота. 
Неистово е желанието й „да пее 
като ангел и да гостува из все-
лените с пленяващи концертни 
програми”. Живее в тайнството 
на времето, когато „ще се роди 
– за някого, за някъде, за няко-
га”. Самата тя е загадка. А истин-
ски щастлива е, когато на сцена-
та излизат нейните актьори, за 
да сеят добри послания.

Може би някои вече са забра-
вили, но и крилатият стих „Учите-

лю, без теб светът не може!” дъл-
жим на Татяна. Тя е превърнала 
в песен това вълшебно стихотво-
рение, автор е на текста и музи-
ката на Химна на Айтос, на хи-
мните на училища и детски гра-
дини. Осъзнала своята мисия, 
тя цялата принадлежи на Айтос 
като творец от голяма величина. 
Няколко поколения айтозлии я 
познават, обичат и ценят твор-
чеството й. А себе си определя 
като „айтоски генгер“ – с жилав 
корен и бодлички: подканя, при-
помня и накрая бодва.

Вдъхновена, възторжена и ус-
михната – такава е всякога. Ко-
легите й от Църковния хор я на-
ричат „Госпожа Хармония”. Ха-
ризматична личност –  такава е 
пък оценката на колегите й от 
СУ „Христо Ботев”. Главен учи-
тел е, но равна с другите, вина-
ги готова да помогне. В часове-
те по литература класната стая 
става сцена, на която се изявя-
ват бъдещи поети, актьори и пе-
вци, а Йотова е и учител, и ав-
тор, и режисьор, и композитор, 
и техен най-добър приятел. Ин-
тересът на нейни колеги към 
авторските сценарии я подтик-
ва да събере всичко написано. 
Така през 2017 година се роди 
книгата „Роли, роли – сцена за 
театър, поезия и музика”. Кни-
гата привлича почитатели и пе-
чели аплодисментите на съсло-
вието. Защото е издание, неиз-
давано у нас поне от 50 годи-
ни насам.

Много от песните й звучат по 
радиата. Една от тях е истински 
хит през лятото на 2019-а. На 
конкурса „Бургас и морето”, пе-
сента по текст на Татяна „Меч-
тай, море” получи най-ценна-
та награда – тази на публиката. 
А най-ценното качество на ай-
тозлийката е умело да баланси-
ра всички свои паралелни све-
тове. Последната й книга „Чуд-
на весела история с баба Танка 
и Виктория” е посветена на лю-
бимите внуци, за които винаги 
намира време. 

Но сякаш най й приляга ро-
лята да пали сърцата на мал-
ки и големи с огънчето на съзи-
данието. Обича изявите на вся-
какви сцени, но Айтос е нейният 
град. Остава вярна на Айтос и на 
училище „Христо Ботев”, в кое-
то работи почти 40 години. Неу-
държима в порива си да твори, 
от много време ръководи Шко-
ла за стих, мелодия и театър в 
училището. Нейна е идеята да 
бъде издаден сборникът „С дъх 
на детство” по проект „Общин-
ският артсалон – ключ към мул-
тиетнически ценности”. 

През 2014 година печели на-
градата за поезия „Николай Ис-
къров” от Националния конкурс 

„Свищовски лозници”, награда-
та за поезия на вестник „Уикенд” 
- 2006 година, наградата за песен 
за България от „Софийски вече-
ри на авторската песен”, награ-
дата за песен за виното от „Мел-
нишки вечери” и на „Дром дро-
мендар” – на ромска тематика, 
на Фондация „Буквите”. Мно-
го са наградите й от традицион-
ния конкурс „Жени и вино, вино 
и жени”, от „Рада Казалийска” 
и „Пролет моя”, София. С много 
емоция посреща наградата на 
МОН „Учител на годината” за 
2015 година и първата награда и 
Гранд при за поезия „От учите-
ля - с любов” на Международна 
фестивална програма „Приятели 
на България”. Следват лауреат-
ски звания и специални награди, 
призове за успехи в образова-
телния процес на РУО - Бургас, 
високи оценки от национални и 
международни конкурси и фес-
тивали на изкуствата.

Животът й е „вселенска вър-
тележка” – намира покой само 
когато е в движение. Напред-
ва като водата, приглажда вся-
ка грапавина, всяко ръбче и не-
съразмерност. Умее да държи 
будни сетивата си с възхита към 
всичко в природата и живота. 
Поезията й е усещане за един 
друг свят. Слушаш песните й и 
те спохождат щастие, ласка, уха-
ние. Тя цялата е една вселена, 
от която струи музика.

Издала е 14 книги, а всяко 
представяне на нейна книга се 
превръща в празник за при-
състващите. Татяна опроверга-
ва твърдението, че днес не се 
чете поезия. Тиражът на книги-
те й преминава бързо в ръце-
те на ценителите на хубавите 

рими: „Анти стоп”, 1992 година, 
„Капризни разпятия”, 1995, „Бо-
жури в снега”, 1999, „Дарове за 
непослушни”, 2000, „Нито спо-
мен за дъжд”, 2002, „Съм”, 2002 
г., „От любов живей”, 2000, „Опа-
шати истории за любими муцун-
ки”, 2003, „Между Ада и Рая”, 
2005, „Веднъж ще ти се случа”, 
2008, „Извор с очи на дете”, 2014, 
„Кафето предстои”, 2014, „Роли, 
роли...”, 2017 и последната – 
„Чудна, весела истории с баба 
Танка и Виктория”, 2018. 

Бях първата, която в аванс на-
учи, че през месец юни 2020 го-
дина предстои участие на възпи-
таниците на Йотова в Междуна-
родния фестивал „Приятели на 
България”, който се организира 
от айтозлийката Мари Агасян. 
Паралелно с лирическите, му-
зикалните послания и учебния 
процес, Йотова работи за про-
фесионалното си усъвършенст-
ване. През 2003 година придоби-
ва Първа професионална квали-
фикационна степен в ДИПКУ -  
Стара Загора. Получава серти-
фикат за завършени курсове за 
работа с изявени ученици, за-
вършва семинар-тренинг за ус-
пешни учители, за агресията в 

училище. Работи по подготовка-
та на училищни проекти по про-
грами на МОН, „Америка за Бъл-
гария”, „Коменски”, „Еразъм+”, 
„Успех”. Държи на синкретизма, 
защото според нея, да предста-
вяш само едно изкуство не е 
достатъчно – липсва полифония 
и многопластовост на възприя-
тието. Затова школата, която ръ-
ководи, има многостранни изя-
ви, печели из цялата страна ап-
лодисменти и отличия. Освен с 
родителската общност, школата 
си партнира с Община Айтос, с 
Военния клуб, с писателската 
общност в Бургас, с редакция-
та на вестник „Народен прия-
тел”. Младите таланти имат сре-
щи с писатели, поети, музикан-
ти и художници. През последни-
те две-три години „Генгерчета”-
та на Йотова представят с голям 
успех в страната уникалния ав-
торски спектакъл на своята ръ-
ководителка „Екология на отно-
шенията”. Не едно и две са учас-
тията им в различни форуми на 
изкуствата: „Радост на Брега” в 
Бургас, „Сцена край морето” в 
Поморие, „Бургаски изгреви”, 
„Слънце, радост, красота” в Не-
себър, „Наука на сцената” в Со-
фия и Севлиево. Поколенията в 
Школата се сменят, но името й 
остава запазена марка за мно-
го сцени с постановки, които 
взривяват залите: „Хапчето до-
бро”, „Мечта за милиони”, „Бил-
ка самодивка”, „Даскал Буньо”, 
„Мечта за милион”, „Как Цар Ге-
нгер стигна до истината”, „Клю-
чът” и др. 

Една от многото вълнуващи 
роли на Татяна е на сцената на 
бард фестивалите в Ловеч, Бур-
гас, София. С китара в ръка съ-
преживява с поетите бардове 
един друг свят и печели пър-
ви награди за принос към ду-
ховността и за ярко поетично 
присъствие.

Йотова не само учи децата 
на художествено слово и пес-
ни, но ги привлича и като илю-
стратори на книги. В рисунки-
те на учениците в „Извор с очи 
на дете” е пресъздадена цялата 
училищна атмосфера, а стихове-
те се родеят с поезията на Пе-
тко Р. Славейков, но със съвре-
менния лайтмотив „Да бъдем от-
криватели!” Нейни възпитаници 
са и автори на илюстрациите в 
„Роли, роли...” 

Татяна работи с убеждението, 
че в училище са нужни освен те-
оретико-литературни знания, и 
нестандартни прийоми в извън-
класните форми на обучение, за 
да бъдат децата сътворци. Зато-
ва ги среща с поети като Роза 
Боянова, Елка Василева, Борис 
Бухчев. Вълнуващи, неповтори-
ми срещи с децата – за орга-
низирането им учителката има 
пълната подкрепа на директора 
Пенка Кирязова.

За Татяна може да се пише 
много, защото неизмерими са 
нейните превъплъщения като 
жена, майка, баба, учител и тво-
рец. Учудващо лесно влиза от 
роля в роля, а преодоляването 
на трудностите я зарежда за ши-
рокия диапазон на възможност-
ите й. Удивлявам се на нейната 
влюбеност – във всичко, и на от-
кровението, че й е тясно в пре-
делите на поезията, затова съз-
дава музика за стиховете си. 
Музикалните й албуми „Закъс-
няла молитва”, 2007, и „Песента 
на токчетата”, 2009, са събрали 
най-ценното й песенно творчест-
во. Но има още толкова много – 
неиздадени. Песни по нейни сти-
хове ще откриете в учебниците 
по музика и в репертоара на из-
вестни певци като Тони Дими-
трова и Драгомир Драганов. В 
тандем с композитора Хайгашод 
Агасян са създадени още много 
песни –  за малки и големи. 

Татяна Йотова отдавна е 
прекрачила границата на наци-
онална известност. Тя предста-
вя България на форуми на изку-
ството във Франция, Испания, 
Португалия, Македония, Турция, 
Албания и Германия. А спекта-
клите й са сравними с мюзикъ-
ли, защото в хармония преливат 
слово, музика, песен и танц. И 
винаги носят образователен ак-
цент с художествено поднесени 
послания. 

Затова, след толкова години, 
пророчески звучат майчините 
думи: „Не се безпокой, Танич-
ка, че не те приеха в Театрал-
ната академия. Ти цял живот 
ще бъдеш на сцената пред тво-
ите ученици. Не само в ролята 
на учител!”.

Пожелавам ти още много 
сцени, Татяна!
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На 3 март пирненци изкачиха връх Шипка Житейските сцени на Татяна Йотова – 
пъстри светове на любовта, душата, словото, песента и бъдното
Геновева Зафирова ни среща с Татяна Йотова - учител, поет и бард

„Екология на отношенията” на айтоска сцена 2017 година

На конкурса „Моята България 2018”, с талантливите Кю-
бра, Ивона, Синем, Татяна, Мария 

С приятелите бардове на концерт в Айтос - 2009 година

Татяна Йотова В дует с композитора Хайгашод Агасян - 2014 
година

С колеги от СУ „Христо Ботев“ в Оксфорд - за по-добър ан-
глийски - 2019 година



В навечерието на на-
ционалния празник праз-
ник 3 март – Деня на бъл-
гарското освобождение, 
още два клуба „Млади 
възрожденци” с деца от 
подготвителните групи на  
ДГ „ПРОЛЕТ“ и ДГ „РА-
ДОСТ” – град Айтос, се 
заклеха да следват за-
ветите на Васил Лев-
ски и да бъдат достой-
ни последователи на бъл-
гарските възрожденци. 
 Гости на церемонията за 

полагане на тържествена-
та клетва бяха Атанас Ата-
насов – председател на 
Общински комитет „Васил 
Левски“ - Айтос, препода-
вателите от СУ „Никола Ва-
пцаров” Александрова, Пе-

ткова, Феимова, Петрова и 
родителите на децата.

След вълнуващите думи 
на обич към Апостола и 
България, малките члено-
ве на новоучредените клу-
бове целунаха знамето и 

положиха клетва. Портре-
тът на Левски получи всеки 
от малчуганите, а на фина-
ла на тържеството, и те, и 
възрастните, запяха вечни-
те песни на България.

НП

Патриотичен концерт 
„Свобода - свещена 
дума” подариха на ай-
тозлии в навечерието на 
3 март художествените 
състави на Народно чи-
талище „Васил Левски 
1869”. Спектакълът беше 
посветен на 142 години 
от Освобождението на 
България и на 1 март - 
Деня на художествената 
самодейност. 

Младите читалищни 
таланти и участници в 
традиционния конкурс 
на Община Айтос за пое-
зия и песен „Моята Бъл-
гария 2020” представиха 
един запомнящ се спек-
такъл на родолюбието. 
Публиката дълго аплоди-
ра представителна група 
на четвъртите класове с 
ръководител Албена Ки-
шишева, и песенния та-
лант на Виктория Тасма-
джиева от Х „А“ клас на  
СУ „Христо Ботев”, по-

лучили първи награди на 
общинския конкурс. 

Читалището изненада 
айтозлии със специално 
подготвен за празника 
репертоар. Изпълнени-
ята на съставите за лю-
бителско художествено 
творчество при Народ-
но читалище „Васил Лев-

ски 1869” - Айтос с ръко-
водители Пенка Димова, 
Маргарита Петрова, Мая 
Христова, Ивелина Кос-
тадинова и песните на 
Иван Иванов създадоха 
неповторима атмосфе-
ра на родолюбие  и почит 
към освободителите.

НП
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Читалището с концерт-спектакъл 

„Свобода - свещена дума”

Тържествена клетва на още два клуба 
„Млади възрожденци”  

в навечерието на националния празник

Деца, учители и родители на тържеството в ДГ „Радост”

Младите възрожденци от ДГ „Пролет”

50-годишен юбилей празнува ставрофорен иконом Ромил Негозов. 
В деня на кръглата му годишнина, в Айтос се проведе и заседание 

на Епархийския съвет на Сливенска митрополия. Лично Негово 
Високопреосвещенство Сливенски Митрополит Иоаникий поздрави  

отец Ромил и му поднесе ценен дар за личния празник.



Интервю на  
Георги РУСИНОВ

- Откъде се породи иници-
ативата за организиране на 
изложба от шевици?

- Инициативата се породи 
оттам, че у дома аз и мои при-
ятелки имаме изработени от 
нашите майки много красиви 
карета с български шевици. 
Те са прибрани от нас за спо-
мен, но на мен ми се искаше 
да ги покажем, за да се види 
колко труд, обич и желание е 
вложила българката, за да ук-
раси дома си. 8 март е чуде-
сен празник за това нещо и с 
помощта на Илияна Драгано-
ва от общината, доц. д-р Сне-
жана Стоянова от Женско дру-
жество „Самосъзнание“ ми по-
могнаха. Също така и Социа-
лен център – Бургас, в който 
аз членувам, ни помогнаха да 
организираме тази изложба. В 
нея участват няколко жени, на 
които аз успях да събера ръ-
коделията, като има още мно-
го, но за съжаление не можа-
хме всичките да ги предста-

вим, защото залата е малка. 
Ако може да Ви изброя жени-
те. Това са Таня Вълкова, Не-
дялка Жекова, Калина Донева, 
Ружа Петкова, Зафира Стоило-
ва, Калина Кукова, Станка Ка-
шикова, Станка Петрова, Сте-
фана Тенева. 

- Това са все бургазлий-
ки ли?

- Не само, те са от различ-
ни краища, тук, от областта. 
Майка ми например е от Кюс-
тендил и има неща от нейния 

край. Между другото, всяко 
едно каре от различен край 
си личи, че се различава от 
останалите. С различни фигу-
ри. Българската шевица пред-
ставлява стилизирани образи 
от природата. Всяка жена е из-
бирала сама цветовете, фигу-
рите. И винаги това, което се 
е получило, е много красиво 
и трябва да се знае, че това 
представлява огромен труд до-
като се направи. 

- Вие самата участвате ли 
в изложбата?

- Не, мои неща няма. Има на 
майка ми и на майките на мои 
приятелки. Така искахме да от-
бележим 8 март. Да ги поздра-
вим, така да се каже. Това е по-
редната трета изложба, която 
„Самосъзнание“ прави за кра-
сивите ръкоделия на българка-
та, и то най-вече на жените от 
областта. Тази година съвпада 
със 115-годишнината на друже-
ството, основано от Жени Па-
тева през 1905 година. Тя е и 
първият председател. Доц. д-р 
Стоянова ми каза, че изложба-
та няма да свърши на 12 март, 

а ще продължи и ще се пре-
върне в нещо като пътуваща 
изложба, родена от сръчните 
ръце на българките.

- Колко творби има в 
нея?

- Не съм ги преброила. Дос-
та са. Някои от участничките 
участват с повече от една ше-
вица. Доста от тях, когато ми 
ги носиха, идваха с повече от 
една, но както Ви казах, поме-
щението е малко. На мен ми 
се иска тази изложба да бъде 

всяка година между 3 и 8 март. 
Така ще бъде свързана хем с 
националния празник, хем с 
празника на жената и ще по-
казваме това, което българка-
та прави. Знам, че има и дос-
та съвременни жени, които из-
работват шевици. Затова ще 
е хубаво някога да покажем 
и техните неща. Доста жени 
за специални поводи, семей-
ни, лични и така нататък, из-
работват подаръци и ги пра-
вят с мисълта за тези, на кои-
то ще ги подаряват и също са 
много красиви. 

- Продължава ли тази тра-
диция? Българките правят 
ли още ръкоделие?

- Продължава, да. И да, бъл-
гарките правят ръкоделие. На-
блюденията ми са поне от мои 
познати. Тези, които имат же-
лание, които харесват тези 
неща, продължават да изра-
ботват различни неща. Разби-
ра се, на по младите жени ся-
каш не им достига време да го 
правят. Но както Ви казах, то 
се иска време. Всяко нещо си 

има своя предел, но шевица-
та ще продължи да съществу-
ва. Както знаете, и носии все 
още се изработват, но сега се 
правят на машина, а не както 
преди на ръка. Преди жените 
се събираха, разговаряха си, 
смееха се и си изработваха 
каренцата. 

- Колко време отнема 
средно изработката на едно 
каре?

- Много зависи от тежест-
та на карето, колко ще е голя-
ма шевицата. Затова спокой-
но може да се каже, че отне-
ма месеци. Всяко едно малко 
квадратче в шевицата трябва 
да се боцне четири пъти. 

- Казахте, че се правят на 
машина. Заменя ли техно-
логията ръчния труд от едно 
време?

- Сигурно заменя. По-бързо 
и по-лесно става. Когато тряб-
ва да се направят големи коли-
чества помага. Смятам, че ко-
гато искаш да направиш нещо 
лично за някого, както Ви ка-
зах, че хората правят такива 

подаръци, тогава, когато го на-
правиш със своите ръце, това 
предава някакъв друг смисъл 
на подаръка. По-личен е, ти 
влагаш себе си в него, в тру-
да. Не само с избора, който ще 
направиш за цвета и фигурата. 
Дори и да не е шевица. Какво-
то и да е – когато го изработиш 
лично, е много по-добре. По-ху-
бав подарък от това няма.

- Къде стои гобленарство-
то в ръкоделието?

- Те и двете могат да се на-
рекат ръкоделие, само че ка-
ретата са с български шевици, 
докато гоблените се правят по 
модели, по схеми. В изложба-
та имаме предимно български 
шевици, но има и други неща 
– изработени на една кука, за 
да бъде по-богата изложбата. 
Има и възглавници, които по 
друг начин се изработват. Но 
ще наречем всичко ръкоделие, 
защото е изработено на ръка с 
много желание и обич. 

- Могат ли щампите, кои-
то са все по-модерни, да за-
местят шевицата? Защото 

има доста тениски, изобра-
зяващи именно шевици.

- Не мисля, че има такава 
вероятност. Едното е модерно 
сега, да, и когато си забързан 
и нямаш време за шевици, ще 
си вземеш тениска с щампа. 
На нея също може да са изо-
бразени шевици и лошо няма. 
Така показваш пак родолюби-
ето си. Щом искаш така да се 
изразиш, окей. Важното е, че 
си сложил българска шевица 
на себе си, а не да правиш ре-
клама на чуждестранни фирми, 
изработващи дрехи.

- Казват, че работата с 
ръце и създаването на нещо 
за удоволствие е един вид 
терапия. Успокоява хората, 
намаля стреса, губят пред-
става за света.

- Сега хората търсят арт те-
рапевти и арт терапия и чрез 
тях да изразят себе си. Преди 
нямаше нужда от арт терапе-
вти. Самото събиране на же-
ните, самият избор на това 
какво ще правиш, което е тол-
кова лично – какъв цвят, ка-
къв конец. Това е изразява-
нето на себе си, сам го пра-
виш. Докато при арт терапи-
ята може би ни побутват мал-
ко какво да правим, как да се 
изразим. Чакаме малко нагото-
во арт терапевтът да ни каже 
какво следва. Времето е по-за-
бързано сега обаче, но за мен 
е важно, че традицията въпре-
ки това остава. Аз ги пазя ше-
виците, защото са сантимент, 
мил спомен от майка ми, коя-
то ги е изработвала.

- Някаква носталгия може 

би Ви носят?
- Не, не мисля, че е ностал-

гия. Не. Аз го запазвам като 
спомен от мой близък човек и 
ще го предам, за да продължи 
да се запазва. Самите жени, 
когато ги изработват тези кра-
сиви шевици, ги правят с ми-
сълта да остане нещо за след-
ващите поколения. Надявам 
се, че те наистина ще помнят 
своите баби и майки с тези ръ-
коделия. Важното е да ги за-
пазят, дори и да не изработ-
ват самите те. 

- А издръжливи ли са?
- Мисля, че много могат да 

издържат, защото тук, в тази 
изложба, има неща, правени 
от баби, което трябва да е пре-
ди доста години. Цветовете се 
запазват, когато се държат при 
подходящи условия. Когато се 
ползват е нормално да се по-
захабят, иначе могат да се сла-
гат и в рамки, както са гобле-
ните, и да стоят окачени. Не са 
по-лоши от тях със сигурност и 
са народно творчество.

„Сега хората търсят арт терапевти, а преди  
се разтоварваха с ръкоделие“, обяснява тя
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Събеседник
Изложба, посветена на Международния ден на же-

ната - 8 март, под наслов „Изработено от сръчните 
ръце на българката”, ще бъде открита днес в Дома на 
писателя на улица „Вола” № 1. Инициативата е на Ана 
Крушкова и Бургаско независимо женско дружество 
„Самосъзнание”, Сдружение „Бургаска писателска 
общност“, със съдействието на Община Бургас. Това 
е третата поред такава изложба, която Бургаско неза-
висимо женско дружество “Самосъзнание” организи-
ра в своята културна дейност. Тя ще бъде на разполо-
жение на бургазлии всеки ден от 5-и до 12-и март от 
10.00 до 17.00 часа. Канят се всички, които искат да 
видят сръчността на бургаските дами, да се потопят 
в красотата на българското ръкоделие. Входът е сво-
боден. Изложбата съвпада със 115-ия рожден ден на 
Бургаското женско дружество „Самосъзнание”, осно-
вано на 4-ти март 1905 година от най-достойната жена 
на Бургас Жени Патева. Наш репортер разговаря под-
робно с организатора – Ана Крушкова.

Ана Крушкова, 
организатор на изложба:

Шевицата ще продължи 
да е българска традиция

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАМЕНО
ОБЩИНА   КАМЕНО,   ОБЛАСТ   БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ
Председателят  на Общински съвет Камено, на основа-

ние чл.22, ал.2 от ЗМСМА, изречение второ съобщава, че  
с Решение №1767/25.10.2019год.  по адм.дело 1732/2019год. 
на Административен съд – Бургас  по протест на Окръжна 
прокуратура Бургас, Административен съд-Бургас    ОТ-
МЕНЯ   Наредба за управление на отпадъците на тери-
торията на Община Камено, приета с Решение № 29 от 
30.01.2014г. на Общински съвет – Камено.

Радослав Балтаджиев
Председател на Общински съвет-Камено

ПОКАНА
УС на Българска асоциация на пенсионерите обединени - Бур-

гас съобщава, че на 06.04.2020 г. ще се проведе годишно отчетно 
събрание на Сдружението при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад на УС на БАПО - Бургас за работата на Сдру-

жението през 2019 г.
2. Годишен финансов отчет на БАПО - Бургас за 2019 г.
3. Отчетен доклад на Контролната комисия.
4. Приемане на план за дейността на Сдружението БАПО - Бур-

гас през 2020 г.
Начало на събранието - 10.30 ч. в клуб "Морска звезда". На ос-

нование чл. 27 от ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието се от-
лага с 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и 
може да се проведе колкото и членове да се явят.



„Черноморски фар“

Бургаският актьор и ре-
жисьор Христо Симеонов е 
потомък на два рода – Су-
тровия от Елена и рода Хри-
су от Поморие. Това става 
ясно от предаването на БНТ 
„Джинс“, където гостува.

 „Дядо ми от Елена, баба 
ми от гръцки род – аз затова 
съм толкова красив, защото 
съм събрал толкова нацио-
налности. А пък моите деца 
са още по-красиви“, споделя 
твърде нескромно, но с ус-
мивка актьорът пред окото 
на камерата. Той е от хората, 
които ни правят по-добри не-
усетно чрез професията си, 
като разказват приказки за 
живота. „Това е една мно-
го сериозна приказка. На 

един от ъглите на тази сгра-
да, (Старият съд в Бургас), 
един продавач на туршия 
изкарал кисели моркови. И 
децата минавали от там и си 
крадели по едно морковче. И 
моят дядо, който е бил много 
малък, решил и той да си от-
крадне морковче. Човекът ги 
подгонил. И той къде да из-
бяга – хоп, влиза в театъра и 
попада на репетиция. Това е 
нещо изключително интерес-
но за него като дете, и става 
онази магия“. Така започва 
животът на Христо Сутров в 
театъра, първият от четирите 
поколения, свързани с театъ-
ра. „Така започва театрални-
ят род и аз, който съм кръс-
тен на моя дядо Христо Су-
тров, толкова години се мо-
тая по театралните сцени. 

Сега моят син, който е кръс-
тен на мене и пак носи име-
то Христо, и той сега завърш-
ва Нов български универси-
тет – актьорско майсторство 
и ще продължи май и режи-
сура. Няма спасение от тази 
работа. От един кисел мор-
ков“, разказва актьорът, ше-
гувайки се, че всичко е кри-
минална работа.

Влязъл през задния вход, 
Христо Сутров ще изле-
зе през парадния на бур-
гаския театър. През 60-те и 
70-те години „Адриана Бу-
девска“ е символен с режи-
сьорите Вили Цанков, Леон 
Даниел, Методий Андонов, 
Юлия Огнянова, с артистите 
Иван Кондов, Петър Слаба-
ков, Ицко Финци, Досьо До-
сев, Виолета Бахчеванова. 
„Дядо ми е един от основа-
телите на съвременния бур-
гаски театър, когато в него 
вече пристигат големи ак-
тьори. Той е бил на 18 годи-
ни, когато започва в трупа-
та на Иван Георгиев – Пепе-
ляша в т.нар. „Приказен те-
атър“. И след това отива да 
учи художествена академия 
една година, но поради лип-
са на средства – баща му 
отдавна е починал, нямали 
са възможност, той се връ-
ща и започва да рисува де-
корите в театъра. От там са 
го вземали за малки роли. 
От там нататък почва да иг-
рае по-големи и по-големи. 
Той беше толкова смешен 
на сцената – имаше астма 
и когато се закашляше зад 
кулисите – публиката започ-
ваше да се смее“, разказва 
бургазлията. 

Но не само комедиен ар-
тист е бил Христо Сутров, 

добър човек и добър артист 
като цяло. „Шашав човек – 
играеше все такива роли – 
странни, необичайни, смеш-
ни. След това играеше и мно-
го тъжни. Има един много тъ-
жен епизод в „Записки по 
Българските въстания“ – иг-
рае селянина, който си пали 
къщата с лулата. Той беше 
между тъжния и смешния 
артист“, казва Христо Си-
меонов.

Бургаският театър е дом за 
Христо Сутров и съпругата 

му Смарагда, а там зад заве-
сите, расте и внук му Христо, 
който си спомня къде е ра-
ботела баба му и помощник-
режисьорите Станчо Димов 
- Чарли и Продан Коларов 
– Поньо. „Аз седях на едно 
малко столче докато баба 
ми подаваше текст на ак-
тьорите, а те играеха“, спом-
ня си бургазлията за място-
то – превърнало се в олтар 
за него.

Спомня си за смъртта на 
дядо си и поклонението, със-
тояло се в театъра. За коло-
ната, до която се сврял, оп-
итвайки се да проумее как-
во се случва. „След това 
колкото пъти съм играл – 
няма случай да не пипна 
тази колона. Мисля че годи-
ните, които дадох на театъ-
ра са нещо, което е свърза-
но с дядо ми и баба ми, ко-
ято 35 години беше суфльор 
в театъра. Така че годините 
на моята фамилия, свърза-
ни с този театър, са много. 
Почти колкото стогодишни-
ната му. Това е едно свеще-
но място за мен“, обобщава 
актьорът.

Както повечето бургазлии, 
родът Сутрови са пришълци 
край морето. Бургас е засе-
лен и става град основно от 
заселените бежанци от Бе-
ломорието и Източна Тра-
кия. Преди това Бургас е 
обикновено пристанище за 
износ на зърно с население 
от няколко хиляди души.

Рода Сутрови тръгва от 

Елена, там големият род се 
е разделил. В момента има 
хора, които живеят в Стара 
Загора, София, Варна. Пър-
вият човек, за който се знае 
е Йордан Сутров, живял в 
началото на ХVІІІ век. Веро-
ятно и оттогава идва фамил-
ното име. То тръгва от пря-
кор. „Такава поне е леген-
дата, че са били овчари и са 
ставали много рано. От „су-
трин рано“ идва“, разказ-
ва Симеонов. В рода име-
ната Иван и Йордан се пре-

дават често през поколени-
ята. И почти два века по-къс-
но един друг Йордан се раж-
да в Елена. „Моят прадядо 
Йордан Сутров завършва 
даскалоливницата и го из-
пращат държавен чиновник 
в Поморие. Тук се среща със 
съпругата си и му се раж-
дат дъщерите и най-малкия 
син Христо, който е дядо ми 
– баща на моята майка Йор-
данка Сутрова. От него съм 
наследил актьорлъка. Ми-
сля, че не го излагам, надя-
вам се и моят син да не ме 
излага“, обяснява актьорът, 
допълвайки, че от Поморие 
тръгва потомствената ак-
тьорска фамилия. 

Едва на 20 километра от 
Бургас е градчето, където 
се запознават прадядото и 
прабабата на Христо. „Влю-
бен съм в този град, защото 
тук са се срещнали различни 
култури и националности. Го-
ворихме за едната ми баба, 
която е дошла от Лозенград, 
другата ми баба е от гръцки 
род, защото прадядо ми се 
казва Хурмус Хрису – грък, а 
майката е българска от гръц-
ка Македония. Колко много 
хора са се срещнали“. 

Кореняци в Анхиало са 
хората от другия род, чиято 
кръв носи Христо - на Хур-
мус Хрису – прадядото. „От 
Поморие тръгва родът на мо-
ята баба Смарагда, съпруга-
та на дядо му Христо. 

Когато македонците за 
първи път палят Поморие 

пра-прабаба ми, жената на 
капитан Панао, взема деца-
та и излизат на плажа. Къща-
та изгаря, но тя взема тене-
кията със злато и чака мъжа 
си да дойде с гемията. Капи-
тан Панао пристига, качва 
ги и отива в Несебър и купу-
ва една къща. Остават дъл-
го време в Несебър. След 
това сестрите му и братът 
на прадядо ми се премест-
ват в Бургас .“

Като осигурил покрив за 
семейството си, капитан Па-

нао тръгнал на пазар в Кон-
стантинопол, защото дъ-
щерите му били за жене-
не, а в пожара изгорял съ-
браният чеиз. „При гърците  
чеизът трябва да дойде от 
жената. Къщата е от мъжа, 
но обзавеждането е от жена-
та. Баба ми ми е разправяла 
за една от нейните лели, ко-
ято е давала по девет юрга-
на за кило месо в годините 
след войната, за да си има 
стоте гръцки сарми на маса-
та“, обяснява бургазлията. А 
зад възможностите стои ка-
питанът. „Капитан Панао е 
бил пират. Нападал е турски 
гемии и ги е обирал. Страху-
вали са се и гърците от него, 
защото е взимал младите им 
момчета и ги е водил в Гър-
ция да служат в армията. До 
такава степен е бил фана-
тик-грък, че ги е карал там, 
в армията, за да могат да 
се бият срещу турците и да 
побеждават“, обяснява бур-
газлията.

Синът на пирата - прадядо-
то на Христо, се казва Хур-
мус и е най-малкото дете в 
семейството. „Хурмус е мно-
го интересна личност. Той е 
преженил всичките си сес-
три. Първия път се жени за 
богата поморийка, развежда 
се и като видял красивата ни 
баба, пак ги преженва всич-
ките и се жени за младото, 
красиво като богиня моми-
че“, разказва Симеонов. По 
думите му в Бургас той за-
почва от нулата, а накрая 
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Бургаският актьор Христо Симеонов  

З А П О В Е Д 
№РД 04–52/02.03.2020 г.

гр. Бургас

На основание чл.62, ал.2 от АПК, във връзка с 
чл.106, ал.1 и ал.6, от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделс-
ките земи, §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.27, 9 от ЗСПЗЗ, 
Заповед №РД-46-224/22.05.2019 г. на Министъра на 
земеделието, храните и горите, при служебна провер-
ка на Заповед № РД-04-39/ 17.02.2020 г. издаде-
на от Директора на Областна Дирекция «Земеделие» 
Бургас е констатирана допусната очевидна фактичес-
ка грешка в т.I от заповедта,  изразяваща се в грешка 
в изписването на поземлен имот №07332.148.251 
частна държавна собственост, с площ 15,808 дка в 
землището на гр. БЪЛГАРОВО, общ. БУРГАС.

НАРЕЖДАМ:
І. ИЗВЪРШВАМ  ПОПРАВКА  НА ОЧЕВИДНА 

ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в т. I от  Заповед № РД-
04-39/17.02.2020 г. издадена от Директора на ОД 
«Земеделие» Бургас да се чете ПИ 07332.148.251  
вместо ПИ 07332.45.251.

Настоящата заповед е неразделна част от 
Заповед № РД-04-39/17.02.2020 г. издадена от 
Директора на Областна Дирекция «Земеделие» 
Бургас. В останалата част заповед № РД-04-
39/17.02.2020  остава непроменена.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по 
реда на Административно-процесуалния кодекс – 
в 14-дневен срок от обявяването и.

ЛИДИЯ  СТАНКОВА / П / 
Директор на ОД ” Земеделие ”  Бургас

ОБЯВа

На основание чл.4, ал.1 
от НУРИОВОС, 

„ Е к о - К о н с у л т -
инженеринг“ ООД и  
Ет „ВЕКО – В. Колев“, 
уведомяват всички заин-
тересувани физически и 
юридически лица, че имат 
инвестиционно предложе-
ние за: „Вътрешно преу-
стройство на офиси №9А 
и 10А в Лаборатория за из-
питване на компонентите 
на околната среда в съ-
ществуваща администра-
тивно-обслужваща сгра-
да в УПИ IV, кв.15А, ж.к. 
„Славейков“, гр. Бургас“.

тел. за контакт: 056/58 
66 66

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ЯВОР ХРИСТОВ ДИЧЕВ, уведомява всички заинтересовани лица, 
че има следното инвестиционно намерение, ,,Изработване на про-
ект за ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.505.809, по КК на кв."Белия Бряг", гр. 
Царево, Общ. Царево”.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица 
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобще-
нието на следните адреси:

Община Царево, гр. Царево, ул. ,,Хан Аспарух" №36
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул.,,Перущица" №67, ет. 3

ОБЯВА
Димитър Ангелов Атанасов, с адрес: гр. Бургас, ул. „Гладстон” 

35, ет.4, съобщава на жителите на гр. Бургас, зона ЦГЧ за след-
ното свое инвестиционно предложение: "ПРЕРАБОТКА ПО ВРЕМЕ 
НА СТРОИТЕЛСТВО НА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, 
РАЗПОЛОЖЕНА В УПИ V-1927, КВ.35, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 
07079.611.212 ПО КК НА ГР.БУРГАС, УЛ."МОРСКА"№8, ЦГЧ БУРГАС".     
Лице за контакт: Димитър Атанасов, тел. 0888 720 211

Бургаският театър, където играе дядо му Христо Сутров

Акторът и режисьор, на когото му прилягат всякакви възрожденски роли
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на живота си е имал ханове, 
ресторант, хотел. Произвеж-
дал е вино и го е изнасял за 
Испания. Кадусите, в които 
са слагали гроздето, са били 
12-метрови. Като се изси-
пело отгоре гроздето, отдо-
лу изтичал сокът, от тежест-
та на самото грозде. Той се 
затварял в бомби и с кора-

би се изнасял. Лозята, които 
са били на мястото на сегаш-
ния комплекс „Славейков“, 
са били на Хурмус Хрисус. 
Той бил богат и щедър. Взе-
мал сръбски пленници да ра-
ботят като ратаи на лозята. 
„Когато се подписват мир-
ните договори и те е тряб-
вало да се върнат в Сърбия, 
са плачели и са го молили да 
не ги връща там, защото при 
него им било добре“.

Днешният бургаски храм 
„Света Троица“ е свидетел-
ство, че не само към живи-
те и страдащите е бил добър 
прадядото на Христо Симе-
онов. „Моят прадядо даря-
ва една от нивите си за гро-
бище на Бургас, дава сред-
ства и за построяването на 
тази църква, която се казва-
ше „Свети Дух“ – църквата 
на гробището. Той е погре-
бан и някъде около църквата. 
Когато се разболява за тре-
ти път от бронхопневмония, 
казват му, че няма да могат 
да го спасят. В понеделник е 
на преглед, приключва теф-
терите – кой на кого дължи, 
кой има да взема. Минава с 
файтона през гробището и 
казва на гробарите: „Изко-
пайте ми гроба, защото до 
края на седмицата ще умра“. 
И умира в събота. Гробът му 
е няколко метра от входа на 
църквата. Сега там е алея. 
Неговите кости не са пре-
местени в новото гробище“, 
разказва наследникът. 

Търговските умения са 
били в кръвта и на друг чо-
век от фамилията: Първият 
братовчед на Хурмус Хрису 
- Костадин. Непосредствено 
преди девети септември той 
е от най-големите собстве-
ници на солници в района 
на Анхиало. „Първият бра-
товчед на Хурмус Хрису има 
много солници и накрая пре-
ди национализацията ги ку-
пува всичките, за да създа-
ва фабрика за сол. Но идва 
национализацията“, поясня-
ва Симеонов.

Когато се говори за бога-
ти и благородни хора, няма 
как да не се спомене и име-
то на Александър Георгиев-
Коджакафалията - човекът, 
който има огромна роля за 
създаването на Бургас. Той 
дарява 25 милиона златни 
лева в помощ на 600 бедни 
семейства – бежанци от Тра-
кия и Македония. Дарява им 
и земи, на които да построят 
новите си домове. Неговата 
благословия дава възмож-
ност да се установи в Бур-
гас семейството на бабата 
по бащина линия на Христо. 

„От Лозенград като ги под-
гонват – те оставят всичко 
там. Идвайки тука, отиват 
при Коджакафалията – най-
големият дарител на този 
град и може би един от най-
големите дарители на Бъл-
гария. Баба ми е разказва-
ла, как той лежал болен на 
леглото, до него е бил адво-

кат. Тя му целунала ръка, а 
той й е казал откъде докъ-
де да е тяхното място, за да 
си построят къща в старата 
Коджакафалийска махала. 
Последната къща, която бе 
в тази махала - бе тяхната“, 
разказва актьорът.

Момичето, целунало ръ-
ката на благодетеля на гра-
да, се казва Димитрина Шо-
пова. В Бургас ще стане из-
вестна като „мъжката Митра 
Николова“ – снажна и краси-
ва. Не само тя, родът й бил 
такъв. „Прадядо ми Симе-
он, на който е кръстен моят 
баща, бе един огромен чо-
век, с бръсната глава и ог-
ромни сини очи. Страшно 
добър. Той е бил докер на 
пристанището. Дошъл един 
турски пехливанин да се бо-
рят. И първото нещо било да 
си стиснат ръцете. Толкова е 
бил силен дядо ми, че като 
му стиснал ръката, му счу-
пил всичките кокали. И тур-
ският пехливанин не се бо-
рил с него. 

Той викаше на баба ми: 
„Катерино, дай на децата 
бонбони. Пък тя: „Стига, те 
вече ядоха по една бонбо-
на“, пък той пак повтаряше: 
„Дай на децата, ма, Катери-
но!“, разказва живо Симео-
нов. Баба Митра била също 
толкова добра като баща си. 
А и толкова силна. „Баба ми, 
„мъжката Митра“, беше мно-
го добър човек, обикновен, 
земен. Тя когато влизаше в 
кино, четеше субтитрите на 
глас. Така се е учила и така 
чете. И един другар тогава й 
казал: „Другарко, много Ви 
се моля, какво е това нещо, 

пречите!“. „Като ти преча, се 
премести, бе!“ и като се из-
правила… и той отишъл ня-
колко реда напред, защото 
тя бе с много големи ръце, 
освен че бе едра. Един съ-
сед тръгнал да обижда де-
цата нещо и тя като му уда-
рила един шамар, го хвърли-
ла във варницата. „Не стига, 

че го набих, ами после го мих 
и с маркуча да не изгори от 
варта“. Такава бе баба ми“ 
разказва с увлечение бур-
газлията. 

Както се полага на добри-
те жени, тя попаднала на 
добър съпруг. „Дядо ми Ан-
дон е лозаро-винар, който е 
с орден „Георги Димитров“. 
Един от първите десет орде-
ноносци на България в тога-
вашно време. Той си пий-
ваше по чашка винце. Баба 
ми Митра, тя не пиеше дру-
го – само вино. Имаше една 
дамаджана до нея, от която 
не даваше на никой да си 
сипе. За другите пак има да-
маджана от същото вино, но 
от нейната никой не можеше 
да си сипе. Мъжка жена, ис-
тинска българка“, подчерта-
ва Христо. 

Христо Симеонов станал 
артист и режисьор и ръко-
водител на „Приказния те-
атър“. Детската трупа, коя-
то продължава създаденото 
от колегата на дядо му Иван 
Георгиев – Пепеляш. „Да ра-
ботиш с деца – те са едни 
слънца, които ти дават енер-
гия, за да си жив. А ти бав-
но, с голяма любов почваш 
да ги водиш в тайнството, 
наречено театър“, обяснява  
актьорът, който нарича под-
растващите „колеги“. „Че как 
моят приятел Самуил, който 
е вече в първи клас, как да 
не ми е колега, че той има 
вече две роли зад гърба си. 
И то в „Котаракът с чизми“ 
игра. Той си ми е колега, та 
дрънка. Имам и две деца 
от детска градина. И те са 
ми колеги и много се сме-

ят. Така си говорим. В теа-
търа няма възраст. В театъ-
ра има лудост“, заключава 
актьорът.

Преди повече от век едно 
дете тича към театъра, стис-
нало в ръката си кисел мор-
ков, за да намери спасение 
и да полети към звездите, по-
ръсило крилете си с магич-

ния прах на сцената.
„Нашата професия умира 

всяка вечер. То не е профе-
сия - тъжен начин на живот. 
Но красотата е, че се раждаш 
на следващата вечер отново. 
И дай Боже, след нас да се 
раждат още много, много та-
лантливи хора. Българският 
театър е нещо изключител-
но. Той е с толкова много та-
лант. Толкова красиви млади 
хора има. Толкова талантли-

ви млади хора има, че прос-
то има смисъл да продължа-
ва това“, казва актьорът. 

И тъй както театърът уми-
ра и възкръсва всяка ве-
чер, така умират и възкръс-
ват спомените на хората, ко-
ито са ни научили на живот, 
на любов, на бъдеще. Оне-
зи, които помним, не защо-
то трябва, а защото са част 
от съществото ни – по-добра-
та ни част.
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Бургаски легенди

Бургаският актьор Христо Симеонов  разказва историята на своя род

“Влюбен съм в Поморие, защото в него са се срещнали различни култури и наци-
оналности“, казва Христо Симеонов 
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Михаил КОЛЕВ

Тежко изпитание предстои 
днес на волейболния „Нефто-
химик 2010“. Шампионите гос-
туват на прекия си конкурент 
за титлата „Хебър“ (Пазар-
джик) в двубой от 19-ия кръг на 
Суперлигата за мъже. Дерби-
то в зала „Васил Левски“ е от 
18:30 часа и ще бъде предава-
но пряко по „Диема спорт“. 

Във временното класиране 
на първенството бургазлии за-
емат първа позиция с 47 точки, 
докато пазарджиклии са втори 
с актив от 44 точки. За шампи-
оните двубоят ще пропусне 
единствено Жани Желязков, 
който все още не се е възста-
новил от контузия.

„Очаквам да стане хубав и 
мач и дано успеем да се поз-
дравим с победата“, заяви 
пред вестник „Черноморски 
фар“ изпълнителният директор 
на „Нефтохимик“ Огнян То-
мов.

За разлика от случаите, ко-

гато „Хебър“ гостува в Бургас 
и винаги е предвождан от се-
риозна агитка, на мача в Па-
зарджик няма да има привър-
женици на „Нафтата“.

В „Хебър“ са силно мотиви-
рани тази година да направят 

требъл, след като през 2019 го-
дина се разминаха с това, пе-
челейки Купата и Суперкупата, 
но в шампионата останаха на 
второ място зад „Нефтохи-
мик“.

Следващите 10 дни се очер-
тават като изключително сери-
озен тест за бургазлии. В 20-ия 
кръг на Суперлиагата, на 11 
март, от 18:30 часа в зала „Мла-
дост“, те приемат четвъртия в 
класирането „Монтана“, а по-

сле предстои гостуване на тре-
тия „Добруджа“.

„Въпреки тежката поредица 
от мачове, обстановката в от-
бора е нормална и спокойна, 
няма напрежение сред играчи-
те и треньора Николай Желяз-
ков“, каза още Томов. „Нефто-
химик“ ще гледа да извлече 
максимума от тези три двубоя, 
за да влезе със самочувствие 
и добра позиция в предстоящи-
те плейофи. 

Михаил КОЛЕВ

Дебютно участие на Репу-
бликанско първенство ще за-
пишат кикбоксьорите от ново-
създадения бургаския клуб 
„Файт Фактори”. В Шумен ти-
мът ще бъде представен от че-
тирима бойци, като  двама от 
тях и преди това са се впус-
кали на Републиканско, но ка-
то част от други отбори. 
Спортното събитие ще се про-
веде от този петък до неде-
ля.

Очакванията на председа-
теля и треньор във „Файт Фак-
тори” Николай Атанасов са за 
успешно начало на българска-
та сцена за неговите момче-
та. 

Междувременно Атанасов 
вече не е треньор на нацио-
налния ни отбор по муай тай. 
Пред вестник „Черноморски 
фар” той заяви, че причината 
за това негово решение са 
многото ангажименти, които 
има с клубния си отбор, как-
то и с организацията покрай 

SENSHI, която е най-новата 
родна верига за организира-
не на галавечери. Докато бе 
начело на България Николай 
Атанасов успя да се превър-
не в най-успешния ни настав-
ник по муай тай. Доказател-
ство за това е представянето 
но последното Европейското 
първенство през 2019 година 
в Русия, където всички наши 
седем бойци успяха да спече-
лят медал и по този начин да 
завършат на първо място в от-
борното класиране. 

Топзвездата на „Файт Фак-
тори” и капитан на национал-
ния ни отбор по кикбокс Ата-
нас Божилов пък ще запише 
поредно участие на SENSHI, 
като двубоят му ще е на 25 ап-
рил, а съперникът му все още 
е в процес на уточняване. 
Срещата му обаче този път ня-
ма да е за титла, на която той 
е притежател. Именно послед-
ният му мач бе за защита на 
пояса, като Наката успя да 
надвие португалеца Адолфо 
Барао.

Най-голямата българска 
компания за залози от някол-
ко години насам има свой клон 
в северната ни съседка. Ви-
жте какъв е успешният бизнес 
модел на „Ефбет“ и как успя-
ва да го приложи в чужбина.

Цветомир Найденов 
и Боян Найденов 
инвестират в 
румънски клубове

Братята Боян и Цветомир 
Найденови, известни още ка-
то Цеките, са в българския ха-
зартен бизнес от 30 години, 
но с онлайн бетинг се занима-
ват от 2006 година. Тяхната он-
лайн платформа тогава е пър-
вата в България. Цеките от са-
мото начало на онлайн бизне-
са си придобиват опит с чуж-
дите пазари и регулации, тъй 
като в България все още няма 
законов регламент за онлайн 
хазарта, така че се налага да 
кандидатстват за лиценз в 
друга държава от Европей-
ския съюз. Те избират Малта, 
която по това време се офор-
мя като своеобразен хъб, къ-
дето много европейски опе-
ратори получават лицензите 
си. В момента „Ефбет“ е най-
голямата и успешна родна 
компания в сферата на он-
лайн залозите.

През 2017 година братя Най-
денови направиха следваща-
та стъпка в развитието на своя 
бранд, като го пренесоха и зад 
граница. Стартира дейността 

на платформата „Еfbet“ и в Ру-
мъния. Въпреки конкуренция-
та от над 20 онлайн операто-
ра, собствениците на „Ефбет“ 
са доволни от пазара там. На-
ред със сайта, на север от Ду-
нав функционират и 7 назем-
ни казина в различни румън-
ски градове.

Цветомир и Боян Найдено-
ви залагат на вече изпробва-
ния бизнес модел, който пре-
върна сайта им за залози в ли-
дер и у нас. Според бизнесме-
ните, ключови моменти в него 
са: предлагане на продукт с 
топ качество в технологично 
отношение, изобилие от раз-
влекателни възможности, без-
упречно клиентско обслужва-
не, програма за лоялни потре-
бители, адекватна маркетин-
гова стратегия и добра ре-

кламна политика. За Румъния 
едно от рекламните лица е 
футболистът Флорентин Пе-
тре, познат на българската 
публика като бивш играч на 
ЦСКА. В кампаниите на мар-
ката участва и Даниела Кру-
до, популярен местен модел.

В момента собствениците 
на „Ефбет“ разглеждат раз-
лични възможности за спон-
сориране на румънски футбол-
ни тимове. Практиката е до-
бре отработена от компания-
та в България. У нас „Ефбет“ 
е най-големият частен спон-
сор на футбола и на спорта из-
общо. Цеките са убедени, че 
именно този тип популяриза-
ция е изключително ефекти-
вен и чрез него брандът успя-
ва да си спечели доверие и ав-
торитет.

Популяризирането на 
марката ще даде 
тласък на спорта у нас

За своите спонсорства в Бъл-
гария Боян Найденов и Цвето-
мир Найденов отделят годиш-
но над 25 милиона лева от пе-
чалбата на ефбет. Техните ин-
вестиции в над 150 клуба и фе-
дерации в родния футбол, бас-
кетбол и волейбол, бокс и дру-
ги спортове, са фактор за ця-
лостното повишаване на ниво-
то в съответните дисциплини. 
За Цеките това е не само ре-
клама, а и истинска мисия. За 
2020 година братя Найденови 
анонсираха, че вече са готови 
още няколко спонсорски дого-
вора с различни тимове, които 
предстои да бъдат подписани.

Собствениците на „Ефбет“ са 
се нагърбили с нелеката зада-
ча да бъдат фактор за възраж-
дането на родния спорт и ре-
зултатите показват, че те имат 
силите за това. С финансовата 
си подкрепа за десетки отбо-
ри, Цеките помагат за повиша-
ване на цялостното ниво. А по-
оспорваните мачове и по-инте-
ресните двубои неминуемо ще 
върнат и зрителския интерес, 
убедени са братята.

Найденови определят стар-
та си в Румъния като изключи-
телно успешен. Удовлетворе-
ние им носи и фактът, че нара-
стващата популярност на бран-
да им дава допълнителни въз-
можности за финансиране на 
спортни активности у нас.

Чф
Юношите старша възраст до 16 го-

дини на хандбалния „Албатрос" запи-
саха три победи във втория зонален 
турнир по хандбал, провел се в зала 
„Вълчо Даскалов" в Хасково. В турни-
ра участваха четири отбора, които иг-
раха по системата всеки срещу всеки. 
Това е и последната проверка на бур-
гаския отбор за предстоящото учас-
тие следващата седмица във финал-
ния етап Купа България на Българска-

та федерация по хандбал (БФХ). 
Мачовете преминаха под диктовка-

та на „албатросите“, които успяха да 
се справят с „Асти 91“ (Хасково) 
(35:23); „Академик ТУ“ (Пловдив) 
(26:14) и спечелиха служебно с 10:0 
срещу „Труд“ (Пловдив).

Така юношите на „Албатрос“ про-
дължават да оглавяват без загуба кла-
сирането  в зона „Тракия" с пълен ак-
тив точки.

Три победи за юношите 
на „Албатрос“

Тежко изпиТание  
за шампиониТе оТ 
„нефТохимик 2010“
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Първо Републиканско 
за кикбоксьорите от 

„Файт Фактори”

П О К А Н А
Управителният съвет на Сдружение  “Ловно-рибарско дружество 

– Средец” – гр.Средец на основание чл.26  от ЗЮЛНЦ и решение 
на УС от 28.02.2020г. свиква Общо отчетно събрание на предста-
вителите на членовете на сдружението на 24.04.2020г. от 17.30 
часа в гр.Средец, пл.България №8, в зала №1 на Община Средец 
със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на УС и финансовото състояние на сдру-
жението за 2019г.

2. Отчет на контролния съвет за 2019г.
3. Приемане на годишен план за дейността на сдружението и фи-

нансов план /бюджет/ за 2020г.
4. Освобождаване и приемане на членове на УС
5. Освобождаване и приемане на членове на КС
6. Избор на представители/делегати/ на сдружението в Общото 

събрание на НЛРС-СЛРБ
7. Определяне на членския внос за 2021г.
8. Разни
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото съ-

брание ще се проведе в същия ден от 18.30 часа на същото мяс-
то и при същия дневен ред.

ТПК "Колективен труд" - Бургас
свиква 80-то годишно отчетно събрание 

на 20.03.2020 г. от 8.30 ч.
Място на провеждане - на адреса на управление на коопера-

цията: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 53, ет. 4
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността му през 2019 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г.
3. Заключение на Контролния съвет по отчета на Управителния 

съвет и отчет за дейността на Контролния съвет през 2019 г.
4. Отчет на Комисията за социална дейност през 2019 г.

„Черноморски фар”

В Бургас за 24-ти пореден път ще се проведе тради-
ционното рали за жени “Елена Апостолова". Надпрева-
рата стартира на 7 март от 10:00 часа на паркинга на ма-
газин “МЕТРО”. Автомобилното състезание носи името 
на неговата основателка, а организатори на настоящо-
то издание са "Хонда - Апостолов", Община Бургас и СБА 
- Бургас.

Регистрацията на участниците започва в деня на със-
тезанието в 09:00 на място. За участниците са подготве-
ни награди и подаръци. За допълнителна информация - 
тел: 0897 978102 или в Спортен център "Аякс".

Бургаски дами посрещат 
8 март с рали

Собствениците на „еfbet“ - Цеките прилагат 
същия бизнес модел и в Румъния

Бургазлии гостуват на прекия си конкурент 
за титлата „Хебър“ (Пазарджик)
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06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Референдум /п/
13:30 - Живот на граница документален филм 
/България, 2015г./, режисьор Пепа Коши-
шка-Зяпкова
14:00 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на горските мечоци 
анимационен филм
14:45 - Капри тв филм /67 еп./
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:10 - 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 - Потомци на слънцето тв филм /5 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Бизнес.БГ
21:30 - Джинс
22:00 - БНТ на 60
23:00 - По света и у нас
23:30 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 еп./(12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл/п/
02:15 - Потомци на слънцето тв филм /5 
еп./п/
03:25 - Капри тв филм /67 еп./п/
04:15 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 
еп./п/(12)
05:00 - Още от деня
05:40 - Телепазарен прозорец

06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" 
- анимация, с.3 еп.8
06:30 - "Тази сутрин" - информаци-
онно предаване с водещ Антон Хе-
кимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с во-
дещи Десислава Стоянова и Алек-
сандър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна еми-
сия
12:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
13:30 - Премиера: "Втори шанс" - 
с.2 еп.19
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.6 еп.49
16:00 - "Едно голямо семейство" 
- еп.7
17:00 - bTV Новините
17:25 - "Лице в лице" - публици-
стично предаване с водещ Цветан-
ка Ризова
18:00 - Премиера: "Опасни улици" - 
с.13 еп.98
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Сълзи от Рая" 
- еп.93
21:00 - "Фермата: Нов свят" - ри-
алити, с.5
22:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
23:00 - bTV Новините - късна емисия
23:30 - "Луцифер" - с.2 еп.16
00:30 - "Стрелата" - с.2 еп.8
01:30 - "Домашен арест" - с.2 еп.16
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Опасни улици" /п./ 
05:30 - "Лице в лице" /п./

06:20 - "Здравей, България" 
09:30 - "На кафе" - предаване
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 3
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Прости ми" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публици-
стично предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
17:55 - "Теглене на Лото 5 от 35 - 
"Златната топка"
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - 
телевизионна игра
19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Откраднат живот: Кръвни 
връзки" (премиера) - с. 8
21:00 - "Игри на волята: България" 
(премиера) - риалити
22:00 - "Пътят на честта" (премиера) 

23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 2
00:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6
01:30 - "Завинаги свързани" 
02:30 - "Слънце и луна" 
04:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6 /п/
05:20 - "Добрата съпруга" - с. 2 /п/

06:30 - Шпионката на Коко - Скри-
та камера
06:59 - Делници - с Николай Колев

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Кардиограма - с проф. Д-р 
Надка Бояджиева
12:00 - Психологически портрет - с 
Рени Анастасова
13:00 - Новини
13:15 - Заедно българи - с Алексан-
дър Томов
14:15 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
19:30 - Новини
20:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич
22:00 - България на живо - с Иво 
Божков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
04:30 - Темида - цената на истината - 
с Нина-Никол Хамилтън
05:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич

06:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6 /п/
07:00 - "Инспектор Джордж Джент-
ли" - с. 6
08:50 - "Ангел на Коледа" - романтичен 
филм с уч. на Дженифър Финигън, Джо-
натан Скарфи, Холи Робинсън Пийт, Та-
мо Пеникет и др.
11:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6
12:00 - "Кралицата девственица" - истори-
ческа драма с уч. на Ан-Мари Дъф, Тара 
Фицджералд, Сиена Гилори, Иън Харт, Том 
Харди, Декстър Флетчър и др., II част
14:10 - "Следващото карате хлапe" - екшън 
с уч. на Пат Морита, Хилари Суонк, Май-
къл Айрънсайд, Констанс Тоуърс и др. /п/
16:30 - "Съкровището: Книгата на тайни-
те" - приключенски екшън с уч. на Никъ-
лъс Кейдж, Даян Крюгер, Джъстин Барта, 
Джон Войт, Хелън Мирън и др. /п/
19:00 - "София - Ден и Нощ" - риали-
ти сериал
20:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7
21:00 - "Железният човек 2" - екшън-фан-
тастика с уч. на Робърт Дауни-мл., Ми-
ки Рурк, Скарлет Йохансон, Гуинет Пол-
троу, Дон Чийдъл, Сам Рокуел, Самюел Л. 
Джаксън, Пол Бетани и др.
23:30 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7 /п/

05:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мла-
дежи до 23 години
07:00 - Куриози
07:25 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, втори ден
09:25 - Снукър: Шампионат на Китай, 
трети ден, директно
14:25 - Топ 5
14:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, жени
15:00 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мъ-
же, директно
18:05 - Топ 5
18:10 - Куриози
18:30 - Конен спорт: Световно пър-
венство за младежи в Белгия
19:30 - Мотоциклетизъм: 24 часа на 
Бол д'Ор, обзор
20:00 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, трети ден
21:00 - Новини
21:05 - Волейбол: Европейско пър-
венство за мъже, четвъртфина-

ли, обзор

06:00 - "Гаражът на Джей Лено" - ри-
алити, с. 2
06:50 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 3 /п/
07:50 - "Черният списък" - с. 4 /п/
09:10 - "Да се посмеем"
10:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1 /п/
11:00 - "В.И.П" - с. 4
12:00 - "Хавай 5-0" - с. 6 /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 3
14:00 - "Черният списък" - с. 4
15:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
16:00 - "Женени с деца" - с. 2, 2 еп.а
17:00 - "Американска нинджа 2" - екшън с 
уч. на Майкъл Дудикоф, Стив Джеймс, Ла-
ри Поиндекстър, Гари Конуей и др. /п/
19:00 - "Игри на волята: България" - ри-
алити /п/
20:00 - "Военни престъпления: Лос Ан-
джелис" - с. 4
21:00 - "Хавай 5-0" - с. 6
22:00 - "Герой" - екшън с уч. на Джет Ли, 
Тони Лунг Чу-Уай, Маги Чунг Ман-Юк, Жан 
Зъи, Чен Дао Минг, Дони Йен и др.
00:00 - "Военни престъпления: Лос Андже-
лис" - с. 4 /п/
01:00 - Еротичен телепазар
03:00 - "Национална лотария" /п/

СПРАВОЧНИК

СРЯДА
Температура: 16/20°C
Облачно, кратък дъжд
Вероятност за валежи: 71%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 59%

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 15/23°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 37%
Вероятност за буря: 3%
Облачност: 44%
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Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney WWW.faragency.bg

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

смарт устройства

Михаил КОЛЕВ

Първите щъркели вече долетяха в Бургаско. Птици-
те бяха забелязани в небето над село Веселие от чле-
нове на сдружение „Зелена Странджа“, които по това 
време са били на поход в района.

„На 3 март решихме да направим поход край село Ве-
селие и в горите на река Ропотамо. По едно време забе-
лязахме цяло ято щъркели да прелитат над нас. Честно 
казано – не очаквахме, че ще ги видим в този ден, въ-
преки че предни години и по-рано сме срещали щърке-
ли“, заяви пред вестник „Черноморски фар“ Владимир 
Димитров, председател на „Зелена Странджа“.

Както повелява традицията, виждайки прелетните 
птици, всички, които са се включили в третомартен-
ския поход, са завързали мартениците си на цъфна-
лите дървета.

„Черноморски фар“

Тазгодишното изда-
ние на „Флора Бургас" 
ще се проведе от 1-ви до 
10-и май, а неговата те-
ма е „Пространство за 
двама". В него ще участ-
ват флористи от цялата 
страна, а подготовката 
на цветното изложение 
вече е в разгара си. Ин-
формация за всеки един 
от участниците, предла-
ганите цветя, тематични-
те демонстрации и пре-

зентации, които ще бъдат 
част от „Флора Бургас" 
2020, можете да следите 
в специално създадено-
то събитие във фейсбук: 
„Флора Бургас 2020“.

Срокът, в който произ-
водители и вносители на 
цветя, цветни продукти 
и градински инвентар, 
ландшафтни архитекти 
и професионалисти в об-
ластта на цветното изку-
ство могат да заявят сво-
ето желание за участие, 
е до 15 март.

Щъркели долетяха 
в Бургаско

„Пространство за двама“ е 
„Флора Бургас“ 2020 г.

Носии на век от цяла България 
на изложба в Царево

„Черноморски фар“

Автентични носии от раз-
лични кътчета на страната 
могат да се видят в Общин-
ския музей в Царево. Излож-
бата е посветена на нацио-
налния празник и може да бъ-
де видяна до 20 март. Тя е съ-
бирана с любов от Румяна Ге-
оргиева, Яна Йовнова, Рени 
Стамова и Яни Ангелов. Но-
сиите, които представят в из-
ложбата, са на възраст меж-
ду 50 и 100 и повече години. 
Носията не е просто дреха 
или просто плат... в народна-
та носия са вплетени легенди, 
втъкана е история...

Кметът инж. Георги Лапчев 
лично поздрави домакините, 
а те от своя страна бяха се 
облекли символично с цвето-
вете на трибагреника.

На изложбата присъст-
ва и Таня Янчева – предсе-
дател на Общински съвет - 
град Царево, както и служи-
тели на Общинска админи-
страция.
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