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Премиерът на инспекция по обекти 
в Руенско и Айтоско 

Стр. 11

Рекордът на Цанко 
блесна на златна плоча

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 2 октомври

КАМПАНИЯ НА „ЧеРНоМоРсКИ фАР“ осИГУРИ  
Ново обоРУдвАНе НА УМбАЛ - бУРГАс 

Президент уважи 
празника на Карнобат
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два 
синдиката в 

правосъдието 
се обединиха

„Черноморски фар“

Нова носилка бе дарена 
на Спешно отделение на 
УМБАЛ - Бургас от благот-

ворителната кампания по 
време на тържеството за 
100-годишнината на вест-
ник „Черноморски фар". 
Вестникът посвети юбилея 

си на каузата да събере 
средства за ново оборуд-
ване за отделението, което 
посреща над 35 000 пациен-
ти годишно. Най-спешните 

нужди бяха нова носилка-
легло за транспортиране 
на пациенти и манипулаци-
онна маса. Събраната сума 
от 2205 лева бе достатъчна 

и за двете, включително и 
за още 19 нови инструмента 
- ножици, хирургични пин-
сети, терие.

Д-р Здравка Инджова с 
жест на благодарност към 
дарителите 9u

Доц. Георги Лозанов: 

Не се учим от миналото,  
но се отъждествяваме с него
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След 13 години:
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„Черноморски фар“

„Цяла България познава до-
бре традициите на Карнобат в 
земеделието, но голямото бо-
гатство тук не е само плодо-
родната земя, голямото богат-
ство сте вие - честните, трудо-
любиви хора“. Това заяви пре-
зидентът Румен Радев, който 
участва в отбелязването на 
празника на Карнобат. 

„Въпреки предизвикател-
ствата на нашето съвремие, с 
вашия непреклонен предпри-
емачески дух, вие ежедневно 
търсите нови възможности за 
развитие на вашия град“, посо-
чи държавният глава. Той от-
крои като преимущество за 
града и неговото разположе-
ние и връзката му с важни 
транспортни артерии, особено 
в областта на железопътния 
транспорт, където „за съжале-
ние интензивността дава пове-
че повод за гордост от минало-

то, но и надежда за бъдещето“. 
Президентът изрази увере-
ност, че с новите европейски 
политики и планове за засил-
ване на ролята на този важен 
за екологичното развитие 
транспорт, Карнобат ще укре-
пи ролята си на транспортен 
център, а това ще дава и нови 
възможности за града и него-
вите жители.

„Знам и вашите тревоги, 
свързани с бъдещето“, отбеля-
за още президентът в словото 
си. Ще преодолеем здравните, 
икономически и социални по-
следствия, но основната тре-
вога и за града, и за България 
е свързана с демографската 
криза. 

„Без млади хора няма прос-
перитет, няма развитие, а мла-
дите хора искат добро запла-
щане, качествени училища, 
болници, инфраструктура“, по-
сочи президентът и поздрави 
общинското ръководство и жи-

телите на Карнобат за постиг-
натото с много труд и себеот-
рицание в тази насока.

Смелата визия и инвестици-
онни планове на общинското 
ръководство за развитието на 
града не могат без ясната под-
крепа на държавата, посочи 

още Румен Радев. Държавният 
глава заяви и че във всички 
ключови за развитието на Кар-
нобат процеси решаваща е ро-
лята на хората – с тяхната ак-
тивност и предприемчивост. 

„Вярвам, че е близко време-
то, в което тази активност и 

предприемчивост ще срещнат 
съответните устойчиви полити-
ки на всички нива, за да може 
да продължавате да развивате 
вашия град като двигател за 
развитието на целия регион", 
посочи още в приветствието 
си пред жителите и гостите на 
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Дона МИТЕВА

Голяма част от гроздето 
отива в сивия сектор, катего-
ричен е председателят на Бур-
гаската лозаро-винарска ка-
мара Антон  Плугчиев.  Тен-
денцията е от доста години, но 
тази есен е особено изразе-
на.

Домашното производство 
на вино и ракия е почти издиг-
нато в култ и особено послед-
ните години мнозина отиват 
директно в лозовите масиви 
или на борсите и пазарят су-
ровина, от която излиза до-
машнярката.

„Това е много опасно, за-
щото контролът е занижен, да 
не кажа липсващ. Но от годи-
ни се забелязва тази тенден-
ция. Тази есен особено ясно 
се чувства. Дали това може да 
се свърже с пандемията и с 
това, че българинът при опас-
ност е свикнал да се презапа-
сява, не мога да кажа със си-
гурност, но фактът е налице“, 
коментира Плугчиев. 

По негови думи всички вин-
заводи този сезон изкупуват 
от винената реколта от произ-
водителите.

Що се касае до цените – те 
са въпрос на договорки меж-
ду винопроизводителите и ло-
зарите, но в региона върви 
приказка, че някои сортове са 
стигнали и до левче за кило-
грам, само че става дума за 
изкупуване от частни лица 
търговци-прекупвачи. 

Микробусите, които обикно-
вено превозват торбите с 
грозде, не спират работа. „Го-
ляма бъркотия е с цените на 
пазара, може би като свърши 
окончателно сезонът на при-

биране на гроздето и се тегли 
чертата ще стане ясно какви 
цени са давани за сортовете“, 
казва Плугчиев. 

Неговите наблюдения са, че 
по време на пандемията кон-
сумацията на вино е намаля-
ла. Свързва го с факта, че бя-
ха затворени заведенията за 
хранене. „Залежаха вина в из-
бата“, оплака се производите-
лят. Същевременно отчита то-
ва, че външният пазар, който 
също бе в стрес вече се нор-
мализира и има добър износ в 
момента.

Доколко и как сметката в 
нелегалното производство на 
вина и ракии излиза Антон 
Плугчиев, който е технолог в 
голям винзавод, не се наема 
да коментира. 

„Тази година лозарите се 
измъкнахме от фалита благо-
дарение на търговците от об-
ластите  Бургас, Варна и До-
брич. Винзаводите дадоха це-
на под себестойността на 
гроздето, и то близо 30% под 
нея. Те не са ни алтернатива 
за реализиране на продукция-
та“, категоричен е Селим Иса, 
който е лозар в Руенско. При-
знава, че винзаводите впо-
следствие са качили малко 
цените, но отново сметката на 
лозарите не излиза и те про-
извеждат на загуба. 

Реколтата във винените ра-
йони като Поморийско, Сун-
гурларско и Руенско в област 
Бургас почти на 90% от малки-
те и средни лозови масиви е 
прибрана.

Това, че се купува грозде да 
се правят домашно вино и ра-
кия е традиция още от соца, 
твърди Иса и той не вижда  
промени в обемите, които се 

купуват последните години от 
населението. 

Иса обяснява, че търговци-
те, особено от Северното Чер-
номорие са благодатни за ло-
зарите от Бургаско, защото 
благодарение на тях се реали-
зира продукцията им, и то на 
по-добра цена. „Поне 20 годи-
ни идват от другите две обла-
сти и купуват от нас грозде. Аз 
съм производител на сурови-
на, ако винзаводите не ми из-
купуват продукцията или я из-
купуват  под себестойността, 
за да си спася кожата, давам 
го на търговците. Трябва и ръ-
ка да им целувам. Търговците 
ни спасиха от фалит“, казва 
Иса.

Що се отнася до варенето 
на домашна ракия, бившият 
шеф на Областна дирекция 
„Земеделие“ напомня, че ка-
заните като тези в Просеник, 
Бата или Ръжица са регистри-
рани към Агенция „Митници“, 
така че който вари ракия си 
плаща и необходимото към 
държавата. А произведената 
домашнярка не е чак толкова 
опасна, щом народът си я пий-
ва традиционно от столетия.

„За да няма сив сектор, ис-
каме държавата да субсидира 
с по 300 лева на декар. Тогава 
винзаводът ще даде цена да 
кажем 65-70 стотинки на кило-
грам мускат. Ако от държава-
та донади 25-30 стотинки - мо-
ята цена на продукцията ще 
стане до лев, което означава, 
че си покривам разходите. А 
сега едва ли не искат да пода-
ряваме гроздето. Сега прода-
вам, и не само аз, на този, 
който даде по-добра цена“, 
категоричен е производите-
лят.

Търговци от Добрич и Варна измъкват 
от фалит лозарите от региона

Голяма част от гроздето отива в сивия сектор

БАЛАНС

Румен Радев: „Не само плодородната земя, 
но и хората са богатството на града“
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празника на Карнобат

ПРОЕКТ „ВЕТРОХОДНО ЗДРАВЕ” на Яхтклуб „Черноморец Бургас”
Проект вх.№ 09-00-1925/16.03.2020 г., с Договор № 25-00-55 26.06.2020 г. за Проект №НПИМД-Н2-Т3-034

Проектът е финансиран от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение 
на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г.,

Направление 2 - Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“

Проект „Ветроходно здраве” на Яхтклуб „Черноморец Бургас” продължи и през месец септември да разкрива 
възможностите за практикуването на ветроходство, както и неговото значение за намаляване на рисковите фак
тори сред младежите. Заложените в проектните дейности два обучителни модула, в два различни морски града, за
вършиха успешно. Първият модул беше теоретичен  обучение по ветроходство. Целта на дейността беше придо
биване на знания и начални умения за практикуване на спорта ветроходство. Модулът включваше следните тео
ретични знания и умения за подготовка на бъдещия ветроходец:

История на морските спортове; Познания върху морската терминология; Правила в морето; Терминологията на 
ветроходството; Мерки за безопасност в морето; Лична екипировка за безопасност; Курсове на вятъра; Правила 
за движение в морето; Устройство на лодка; Морски възли и други.

Вторият модул беше практически – неговата цел беше придобиване на практически умения за практикуване на 
спорта ветроходство. Обучението в този модул беше насочено към формиране у младите участници на знания за 
участие в състезание по ветроходство, развиване на социални умения при сътрудничество и взаимодействие в от
бор, управление на ветроходна лодка. Модулът включваше ветроходни теми като:

Правила за състезание по ветроходство; Работа с ветрилата; Управление на лодка – по вятъра, срещу вятъра; 
Техники за управление на ветроходна лодка и други.

Придобитите нови знания и умения за ветроходството създават нов ресурс у младите хора, който е предпостав
ка за включването в дълготрайни занимания  със спорта ветроходство и оползотворяване по здравословно акти
вен начин свободното им време. Обученията  подпомогнаха формирането у младите участници на морска култура 
и интерес към морските спортове.

ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”
Спортна база: Пристанище Бургас до Фара, email: chernomorec_yachtmen@abv.bg
http://chernomoretsbs.org, facebook page: Yachtclub Chernomorec Burgas

На основание чл. 90 от КТ и чл.68, ал. 1 от ЗЛЗ 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Сър-
це и Мозък” ЕАД – гр. Бургас обявява конкурс за за-
емане на следната длъжност: 

I. Началник на Второ отделение по инвазивна кар-
диология.

1. Място на работа – Второ отделение по инвазив-
на кардиология в “Многопрофилна болница за актив
но лечение „Сърце и Мозък”” ЕАД – гр. Бургас.

2. Характер на работа – участие и управление в дей
ността на клиниката съгласно ЗЛЗ, ЗЗ и останалите 
нормативни актове и съответните Медицински стандар
ти;

3. Изисквания за длъжността – съгласно длъжност
на характеристика, утвърдена от изпълнителния дирек
тор на дружеството.

4. Необходими документи:
1. Диплома за завършено висше образование  Ма

гистър по медицина със съответните приложения;
2. Документ за призната медицинска специалност по 

Кардиология;
3. Допълнителна професионална квалификация по 

инвазивна кардиология;
4. Удостоверение за членство в БЛС;
5. Свидетелство за съдимост;

6. Медицинско свидетелство;
7. Документи удостоверяващи професионален опит 

и стаж по специалността, препоръчително минимум 5 
години като самостоятелен инвазивен кардиолог;

8. Документи за владеене на чужд език и компютър
на грамотност;

9. Други документи за професионална квалифика
ция, умения и опит;

10.Удостоверение за правоспособност за работа с 
йонизиращи лъчения;

5. Начин на провеждане – Конкурсът за длъжност
та Началник на Второ отделение по инвазивна кар-
диология  ще се проведе по документи.

Документи за участие могат да бъдат подавани на 
адрес:

“Многопрофилна болница за активно лечение „Сър
це и Мозък”” ЕАД – гр. Бургас, адрес: гр. Бургас, бул. 
„Стефан Стамболов” №73.

Длъжностните характеристики на конкурсните длъж
ности, както и допълнителна информация за условията 
за участие може да се получи на същия адрес.

Телефон за информация относно конкурсите: 02/ 
9603 103

Срок за подаване на документи – тридесет календар
ни дни от публикуване в пресата.

ОБЯВЛЕНИЕ

Апаши 
откраднаха 
10 бона, 
купиха си кон

Двама младежи на 14 и 19 
години са задържани за 
кражба, съобщиха от прес-
центъра на Областна дирек-
ция на МВР-Бургас. В про-
дължение на месеци те оби-
рали различни парични суми 
от помещение в краварник в 
Сунгурларе, ползвано от 
34-годишен местен жител. 
Младежите харчели парите, 
закупувайки различни вещи, 
както в Сунгурларе, така и в 
Сливен и на „Петолъчката“. 
Сред покупките фигурира и 
кон на стойност 1000 лева. 
Установено е, че за периода 
на няколко месеца успели 
да откраднат и изхарчат  
10 000 лева. След като са 
задържани, младежите 
направили пълни самоприз-
нания за механизма на 
извършване на кражбата.

Михаил КОЛЕВ

Мемориал на 53-ти мотос-
трелкови полк бе открит в 
Средец по време на праз-
ника на града, през 2020 го-
дина се навършват 70 годи-
ни от създаването на полка 
в странджанския град. Спе-
циални гости на церемония-
та бяха Иво Антонов, дирек-
тор на Дирекция „Социална 
политика и политики по во-
енно-патриотичното възпи-
тание" в Министерството на 
отбраната, заместник об-
ластният управител на об-
ласт Бургас Владимир Кру-
мов, Виолета Илиева - на-
чалник на Регионално упра-
вление на образованието в 
Бургас, инж. Иван Жабов - 
кмет на община Средец, 
полковник Петър Кинделов 
- заместник-командир на 
Гвардейски полк в Нацио-
налната гвардейска част.

„Като представител на 
Министерството на отбра-
ната съм изключително до-
волен, че в този град воин-

ските традиции не са заб-
равени. Искам да благода-
ря на всички онези военно-
служещи, служили в този 
славен гарнизон, които от-
дадоха най-хубавите години  
от своя живот, а някои от 
тях се издигнаха до най-ви-
соките върхове в българ-
ската армия. Този гарнизон 
е гордост не само за Сре-

дец, но и за България. Един 
от най-тежките, но и един 
от най-славните, с велика 
история“, заяви Иво Анто-
нов.

Той, заедно с градона-
чалника инж. Иван Жабов, 
откриха плочата, която ще 
увековечава спомена за 
един от символите на Сре-
дец.  

Георги РУСИнОВ

На 26 септември Карнобат 
отпразнува своя празник. 
Денят на свети Йоан Бого-
слов е специалният ден за 
града. Новината на деня бе, 
че за празненствата прис-
тигна президентът на Репу-
блика България Румен Ра-
дев.

Кметът на община Карно-
бат Георги Димитров поздра-
ви съгражданите си с много 
силни думи, цитира и стих от 
Пеньо Пенев.

„Много мислихме дали да 
празнуваме днес, предвид 
обстановката, която ни зао-
бикаля. Решихме, че 26-ият 
празник сме длъжни да отбе-
лежим и заради традицията, 
и заради уважението към на-
шия патрон-покровител – 
апостол евангелист Йоан. 
Длъжни сме и заради уваже-
ние към себе си, защото 
празникът е онова, което ни 
зарежда със сила и енергия 
– да се борим с проблемите, 
трудностите. Днес е криза, 
вече не знам каква – здрав-
на, защото пандемията ни 
заобикаля, и ние като в Сър-
вайвър търсим начин да оце-
леем, да предпазим себе си, 
децата, възрастните, да се 
преборим с тази криза, да 
поставим на изпитание 
здравната система. Но пре-
ди всичко да поставим на из-
питание себе си, за да запа-
зим най-ценното – здравето 
и живота. Кризата е и иконо-
мическа, която е вследствие 
на здравната. При нас без-
работицата скочи два пъти, 
вече имаме затворени пред-

приятия, закриха се пазари. 
Ние сме селскостопански 
район, а тази година ни уда-
ри и другата пандемия – без-
водието и сушата. Трябва да 
намерим сили, за да се пре-
борим. Да не забравяме и 
духовната криза, защото 13 
години, откакто сме в Евро-
пейския съюз, радвахме се, 
възхищавахме на европей-
ските ценности, но европей-
ските пазари и граници бяха 
отворени за нас и видяхме 
как е там. Започнахме да 
сравняваме със себе си, на-
шите деца - интелигенцията 
на нацията, тръгна навън, за-
щото условията за живот са 
много по-добри. Оказа се, че 
ние винаги ще сме в ролята 
на догонващи. В този сми-
съл, онези прекрасни евро-
пейски ценности започнаха 
да избледняват, защото раз-
брахме, че равнопоставе-
ността, братството, върхо-
венството на закона са по-
трудно достижима за нас 
цел. Не, че сме разочарова-
ни, но ние сме постоянно в 
едно търсене, за да намерим 
верния път. Заради това се 
раждат политически кризи. 
Ние е естествено да бъдем 
неудовлетворени, без да 
подценяваме онова, което 
сме постигнали, но да бъдем 
неудовлетворени, за да по-
ставяме пред себе си по-ви-
соки цели, за да не сме по-
стоянно в ролята на догонва-
щи. Лошото е, че обикновено 
сме недоволни от другите и 
по-рядко сме недоволни от 
себе си”, каза в емоционал-
ното си слово градоначални-
кът. 

Кметът Георги Димитров 
със силни думи пред 

съгражданите си

Карнобат Румен Радев.
В Карнобат президентът по-

сети храмът „Свети Йоан Бого-
слов“ и се включи в литийно 
шествие.

По-късно президентът про-
веде работна среща с кмета на 
града Георги Димитров. Кме-
тът запозна държавния глава с 
постигнатото от местните вла-

сти в областта на образовани-
ето, здравеопазването и соци-
алната сфера. Санирани са 
всички училища и детски гра-
дини изключително със собст-
вени средства. Георги Дими-
тров подчерта, че през послед-
ните години Карнобат не е по-
лучил никакви средства чрез 
постановления на Министер-

ския съвет и призова за реал-
на промяна в регионалната по-
литика. Обща бе позицията, че 
финансовата децентрализация 
е необходимост и е крайно 
време да се случи в България, 
за да могат българските общи-
ни да се развиват, независимо 
от партийните пристрастия на 
управляващите.

Откриха мемориална плоча 
на 53-ти полк в Средец Георги РУСИнОВ

Заместник-председателят 
на Общински съвет – Бургас 
Станимир Апостолов днес ще 
влезе в ролята на председа-
тел на днешната сесия на 
местния парламент. Новината 
потвърди самият той пред 
„Черноморски фар“. 

Причината за това е, че 
председателят – проф. Севда-
лина Турманова е в болничен 
от около месец заради про-
блем в дясната ръка. 

„По принцип трябваше да е 
Димчо Грудев, но и той ще от-
съства заради здравословен 
проблем. Така от миналата 
сряда аз замествам проф. 
Турманова като председа-
тел“, обясни Апостолов.

Единадесетото заседание 
ще се проведе днес от 9:00 ча-
са в зала „Бойчо Брънзов“. 

Нов шеф води 
заседанието 
на местния 
парламент



Георги РУСИНОВ

Два синдиката на съ-
дебната охрана (СНЦ 
„Синдикат Охрана“) и пе-
нитенциарните служите-
ли се обединяват. Съюзът 
идва след извоювано уве-
личение на заплатите на 
служителите от съдеб-
ната охрана. Те не бяха 
включени в постановле-
нието на Министерски съ-
вет, с което на държавни-
те служители възнаграж-
денията се увеличават с 
до 30%. Така се стигна до 
нелепия факт две главни 
дирекции, в едно минис-
терство, да бъдат проти-
вопоставени. С протести 
в Бургас и Враца в края 
на август обаче съдебни-
те служители от „Синдикат 
Охрана“ постигнаха сво-
ето. Подкрепени бяха и 
от другите големи синди-
кати в МВР. Така се стиг-
на до закономерното, 
на 24-и септември, във 
Велико Търново, предсе-
дателят на СНЦ „Синдикат 
Охрана“ Петко Чалъков 
и председателят на СПС 
(Съюз на пенитенциарни-
те служители) Иван Янчев 
си стиснаха ръцете и обя-
виха създаването на нов 
съюз.

11-ото Общо събрание на 
СНЦ „Синдикат Охрана“ 
бе едно от най-важните 
в историята на синдика-
та. На него се отбеляза 
и петгодишнината от съз-
даването му. 55 от 76 де-
легати с право на глас се 
събраха за провеждане-
то му. Обединяването със 
СПС бе една от точките в 
дневния ред. Останалите 
бяха приемане на проекта 
за бюджет за 2021-а, прие-
мане на оставки на члено-
ве в Управителния съвет и 
приемане на нови члено-
ве в УС.

Специални гости на 
годишната среща бяха 
главният директор на ГД 
„Охрана“  главен коми-
сар Георги Жеков, прези-
дентът на национален син-
дикат на пожарникарите и 
спасителите „Огнеборец“ 
Венцислав Станков, за-
местник-председателят 
на Синдикалната феде-
рация на служителите в 
МВР бургазлията Генади 
Тенев, председателят на 
Синдиката на пенитенци-
арните служители Иван 
Янчев, както и заместник-
председателят му Адриан 
Ненчев, адвокат Васил 
Ставрев, който е юрист на 
СНЦ „Синдикат Охрана“, 
Станислав Ставрев от 
ГДИН - Варна и почетните 
членове Николай Тодоров 
и Пламен Камбуров.

Поздравителен адрес от 
проф. Николай Проданов, 
заместник-министър на 
правосъдието, който не 
можа да присъства, про-
чете главният директор 
Георги Жеков.

„Изразявам уважение-
то си към вашата органи-
зация. Като ресорен за-
местник-министър бих ис-
кал да изкажа задовол-
ство от общата ни работа 
до момента. Вярвам, че 
за времето на съвмест-
ната ни дейност сме до-
казали, че диалогът, вза-
имните компромиси и чис-
ти взаимоотношения от-
варят и най-затворените 
врати. Извървяхме един 
некратък път. Минахме 
заедно през стачки, про-
тести, многочасови деба-
ти, консенсуси и отстъпки. 
Каквато и да е била ситуа-
цията, целта винаги е била 

ясна и изисквала обедине-
ние около взаимно прием-
ливи решения. Такива, ка-
квито вие несъмнено за-
служавате за своя труд 
и постоянство. Искрено 
вярвам, че добрият тон и 
откритите намерения ще 
се запазят при диалога и в 
бъдещите ни отношения“, 
се казва в него.

Самият Жеков също из-
ползва повода да поздра-
ви домакините си.

„От свое име и от име-
то на Главна дирекция 
„Охрана“ е особена чест 
и удоволствие най-сър-
дечно да ви поздравя по 
повод 11-ото общо събра-
ние и 5-годишнината от 
създаването на синдика-
та. Защитата на основни-
те социално-икономиче-
ски и трудови интереси и 
права на служителите от 
сектор „Сигурност“ е пре-
дизвикателство за сдру-
жението, което гордо от-
стоява своите цели пред 
институциите в България. 
Поздравявам ви за усили-
ята, които полагате. Те са 
особено ценни и се явя-
ват като успех и воля за 
постигане на промяна към 
по-добро“, обясни той.

Думата взе и Венцислав 
Станков.

„Радвам се на вашите 
постижения. Последното, 
но не единственото е, че 
в края на август излезе 
постановление за увели-
чение на възнаграждени-
ята на служителите в дър-
жавната администрация. 
ГД „Охрана“ не влизаше 
в списъка. Благодарение 
на всички вас този въпрос 
беше урегулиран и естест-
вено и вие бяхте отразе-
ни и получихте увеличе-
ние на възнагражденията 
си. Щеше да е хубаво за-
местник-министърът да ви 
даде обяснение защо бя-
хте пропуснати. Логично е, 
когато едната дирекция е 
включена, да е включена 
и другата. Все пак и възна-
гражденията вървят рав-
но. Нека новото избрано 
ръководство на вашата 

организация да продъл-
жи в този дух и темпове. 
Синдикалната дейност не 
е никак лесна. Изисква 
много познания, четене 
и денонощен труд. В по-
следните години осеза-
емо се вижда политиче-
ската неблагодарност и 
липсата на воля за пости-
гане на един добър статус 
на живот на всички бълга-
ри. За да стигат проблеми-
те ни до тях, синдикатите 
са необходими“, каза той 
на свой ред.

Тук Петко Чалъков вне-
се яснота по поставените 
въпроси.

„Професорът бе запи-
тан защо не сме записа-
ни в постановлението и 
не можа да ни отговори 
и ни заяви, че никой не 
е питал министерството. 
Когато на 21 август на про-
теста проведохме среща 
и с министър Алхадова, и 
тя не можа да ни отгово-
ри. Каза, че никой не я е 
питал. Аз не знам как се 
управлява държава, но 
по този начин не се пра-
ви. Тази декларация пра-
тихме и на Бойко Борисов, 
до министерството и докъ-
де ли не. Минали сме це-
лия път, за да се стигне до 
протеста“, посочи той.

След него се изказа и 
другият активен в синди-
калната дейност бургаз-
лия Генади Тенев.

„Не само при вас, ами 
явно в цялата държава чи-
новници управляват ми-
нистерствата, защото в 
МВР е същото нещо. И тая 
държава е на анонимните 
виновници. Един не знаел, 

друг не знаел. Един ли ня-
маше да попита кой го на-
писа това нещо така. Не 
работят ли в това минис-
терство и не ги ли е срам, 
че някой ги подвежда и се 
стига до протести. Това е 
недопустимо. Този синди-
кат го приемам много лич-
но, защото откакто е съз-
даден, с Чалъков работим 
много добре в Бургас и на 
национално ниво. Винаги 
сме се стремели и аз, и на-
шата организация, докол-
кото можем и докогато мо-
жем да помагаме. Имаме 
един девиз „Заедно мо-
жем повече“. Това клише 
на сградата на Народното 
събрание не искам да го 
използвам. „Единството 
ражда победа“ са каза-

ли римляните. Това е пъ-
тят за вас и за колегите 
от синдиката на пенитен-
циарните служители. За 
5 години извървяхте мно-
го, те са малко след вас. 
Утвърдихте се като фактор 
във вашето министерство. 
Последната ситуация със 
заплатите е факт за това“, 
обясни Тенев.

Последен думата по 
време на събранието взе 
и председателят на СПС 
Иван Янчев.

„Аз клишето ще го кажа. 
Съединението трябва да 
направи силата. Доказано 
е. Сега малко го поопоро-
чиха, но ние трябва да до-
кажем обратното. Силно 
се надявам пътят, по кой-

то сме поели да го дока-
раме докрай и аз съм си-
гурен, че ще го направим. 
Общите цели и задачи ще 
ни наложат труден път да 
извървим. Ние сме синди-
кат на 2 години и за това 
кратко време си отстоя-
ваме правата. Това, кое-
то сме предначертали го 
постигаме. Посоката на-
истина е тази, наистина 
трябва да се обединим и 
да се подкрепяме. Ако ня-
кой има някакви претен-
ции към другия синдикат, 
или каквото и да е, моля 
ви, колеги, бъдете корек-
тив. Не допускайте ня-
коя наша малка грешка 
да опорочи всичко това“, 
каза той.

Въпроси до 
главния директор

Тъй като главният ди-
ректор на ГД „Охрана“ 
Георги Жеков уважи съ-
битието и присъства лич-
но, Петко Чалъков даде 
възможност за въпроси 
от страна на делегатите 
към него. Интересът се 
оказа голям. Повече от 
час Жеков бе запознат 
с проблеми, които съдеб-
ните охранители срещат. 
Проблемът с конвойните 
автомобили бе поставен 
на първо място. Голяма 
част от съдебните охра-
нители от страната се оп-
лакаха от стария автомо-
билен парк, както и от ре-
дица проблеми с техника-
та. Жеков обясни, че има 
предвидени средства, с 
част от които старите ав-
томобили да се подменят, 
но няма как да стане на-
веднъж. Тъй като обаче 
средствата не са само за 
смяна на автопарка, тем-
повете няма да са много 
бързи. Предвижда се ина-
че внедряването на пове-
че автомобили 4х4. Жеков 
взе предвид желанието 
за возила с повече мес-
та. Главният директор по-
сочи пред делегатите, че 
голям ресурс от капитало-
вите средства отива да за 
доизграждане на систе-
мите за сигурност. 

„Идеята е след всяка го-
дина 10% от автомобил-
ния парк да се подменя“, 
обясни Жеков. 

Друг проблем, който 
служителите от съдебна 
охрана споделиха пред 
висшестоящия си начал-
ник са медицинските пре-
гледи. Въпреки че оценя-
ли колко много дирекци-
ята работи в тази насока, 
на места в страната ста-
вали големи струпвания. 
Затова се предложи дали 
не е възможно прегледи-
те да се правят заедно с 
тези на съдебните служи-
тели, защото тогава спе-
циалисти идвали в съда и 
стояли по 2-3 дни. Жеков 
обеща, че ще проучи тази 
възможност. 

Въпрос имаше и около 
работното облекло на съ-
дебните охранители, как-
то и как се определя на-
товареността на една ди-
рекция. 

Петко Чалков отчете, че 
по време на пандемията 
са изхарчени 19 180 лева, 
с които всеки член на син-
диката е получил пратка 
с анибактериални гело-
ве, спирт и марли, мас-
ки. Синдикатът е разпре-
делил и 10 600 лева в по-
мощ на 17 болни служи-
тели и деца на загинали 
колеги.

След тежкото събра-
ние вечерта приключи с 
празненство за рожде-
ния ден на СНЦ „Синдикат 
Охрана“. Петко Чалъков 
пожела здраве и успех на 
делегатите и ползотворна 
бъдеща работа.

Чф4 Тема на деня29 СЕПТЕМВРИ - 1 ОКТОМВРИ 2020

Два синдиката в правосъдието се обединиха
Съюзът идва след извоювано 
увеличение на възнагражденията им

Председателят на СНЦ „Синдикат Охрана“ Петко 
Чалъков (вдясно) и главният директор на ГД „Охрана“ 
главен комисар Георги Жеков разрязаха тортата за 
5-годишнината на синдиката

Снимка за спомен от важната среща в Арбанаси

Охранителите зададоха много въпроси 
на главния директор (вдясно)

По време на заседанието се взеха важни решения за следваща-
та година

Официалните гости (от ляво надясно на първи ред): почетните членове Николай 
Тодоров и Пламен Камбуров, Адриан Ненчев, Иван Янчев, Станислав Ставрев, 
Генади Тенев и Венцислав Станков
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След като провери ре-
монтът на пътя Айтос-Про-
вадия и инспекитира ра-
ботата в завода „Нурсен“ 
в село Люляково, през ми-
налата седмица министър-
председателят Бойко Бо-
рисов посети новата Пре-
чиствателна станция за от-
падъчни води в Айтос. С 
премиера бяха заместник-
министърът Николай Нан-
ков, народният представи-
тел  Ивелина Василева и 
кметът на Община Бургас и 
заместник-председател на 
ГЕРБ Димитър Николов. По-
срещнаха ги кметът на Об-
щина Айтос Васил Едрев и 
граждани, научили за визи-
тата на премиера.

“Много неща построихме 
в цяла България. Нашите 
опоненти искат да ни изло-
жат, да ни запомнят хората 
с лошо. Но ние толкова сме 
направили, че можем все-
ки ден да показваме нещо 
ново. А те могат всеки ден 
да показват какво не са по-
строили. Затова и преди да 
дойдем на власт, Айтос ня-
маше пречиствателна стан-
ция и отпадните води се из-
ливаха в морето. Оставяме 
на другите да говорят по со-
циалните мрежи лоши неща 
за нас. Ние строим и показ-
ваме направеното. Това е 
нашият подход и така ще ни 
запомнят”, заяви министър- 
председателят в Айтос.

Премиерът разгледа Пре-
чиствателната станция, коя-
то обхваща целия град и е на 
стойност 19 млн. лв. - осигу-
рени по ОПОС. Съоръжени-
ето предоставя най-съвре-
менната технология за ця-
лостно пречистване на от-
падните води и е от изклю-
чителна важност за целия 
район. „Проектът е изключи-
телно качествено изпълнен. 
Инсталацията е прекрасна, 
извършва се пълно пречист-
ване. С тази станция вече и 
Айтос се включва в населе-
ните места, които са напъл-
но обезпечени. Преди това 
отпадните води отиваха в 
Черно море“, обясни на-
родният представител Иве-
лина Василева. Премиерът 
се запозна с ръководите-
ля Славчо Топалов и с еки-
па на ПСОВ-Айтос, 16 души 
с различни специалности, 
предимно млади хора.

Борисов подкрепи ини-

циативата на кмета Васил 
Едрев за цялостното обно-
вяване на градската гради-
на и проекта за строител-

ството на нова детска гра-
дина за 120 деца в Айтос. 
„Щом имате деца ще стро-
им детска градина. За дет-

ски градини, само в София 
сме дали 65 000 000 лв. “, ко-
ментира Борисов. 

„Планина, прохлада, кра-
сота, хубав е Айтос. Палиш 
колата и за 15 минути си 
на плажа”, възхити се пре-
миерът на гледката, която 
се открива от най-висока-
та част на пречиствателно-
то съоръжение. Сега една 
от основните посоки на ра-
бота на правителството ще 
е водната карта на страна-
та. „Трябва да наблегнем на 
нови язовири, за да се спра-
вим със сушата“, заяви още 
Борисов.

Визитата на Бойко Бори-
сов в Айтос не беше офи-
циално обявена, въпреки 
това новината беше стигна-
ла до десетки айтозлии, ко-
ито дойдоха да го посрещ-
нат. „Само да не подава-
те оставка!”, настояха при-
състващите.

НП
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Изключително висока беше активността 
на новите частични избори за кмет в село 
Карагеоргиево миналата неделя. 65% от 
избирателите отидоха до урните в двете 
избирателни секции на 27 септември, по-
казват данните на ОИК-Айтос. 

След като на балотажа на местни избо-
ри - 2019, разликата между кандидатите на 
ПП „ГЕРБ“ и ДПС се оказа само два гла-
са в полза на ГЕРБ, близо година по-къс-
но карагеоргиевци  за трети път трябваше 
да избират кмет. Спорът отново беше меж-
ду кандидатите на ПП „ГЕРБ“ - Метин Ни-
хатов Латифов и на ДПС - Зюмбюл  Акиф 
Ахмед.  Със 117 гласа повече, изборите 
категорично спечели кандидатът на ГЕРБ 
- Метин Латифов.

Към 10.00 часа, вота си за кмет бяха уп-
ражнили 15.88% от избирателите, към 12.30 
часа, активността беше вече 37.98%, а в 
17.30 часа за кмет на селото бяха гласу-
вали 61.9%. В края на изборния ден, ре-
зултатът беше повече от категоричен. За 
Латифов гласуваха 417 избиратели, срещу 
300 гласа за кандидата на ДПС Зюмбюл 
Ахмед. 65% избирателна активност беше 
регистрирана в края на изборния ден.

Два дни преди вота, Метин Латифов 

имаше възможност лично да благодари 
на министър-председателя Бойко Бори-
сов за новия многофункционален спортен 
комплекс в селото, за големия проект за 
цялостна подмяна на ВиК-мрежата, как-

то и за финансирането на най-новия об-
щински проект за „Корекция и изгражда-
не на пасарелки и водосток на западното 
дере в село Карагеоргиево” на стойност 
652 339 лв. Благодарностите на карагеор-

гиевци, Латифов поднесе по време на по-
сещението на министър-председателя в 
Пречиствателната станция за отпадъчни 
води в Айтос.

НП

Правим и показваме  
направеното - това е нашият подход
Бойко Борисов в Айтос: 

Категорична победа на ПП „ГЕРБ“ на 
изборите за кмет в Карагеоргиево

Метин Латифов е новият кмет на селото, със 117 гласа пред кандидата на ДПС

Метин Латифов 

Премиерът подкрепи проектите на 
кмета Васил Едрев за обновяването  
на градския парк и за строителството 
на нова детска градина
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Какви решения трябва  

да гласува местният парламент
Дванадесето  заседание 

на Общинския съвет свик-
ва председателят Краси-
мир Енчев, на 30 септем-
ври, при спазване на про-
тивоепидемичните мерки, 
в 9.30 часа в Заседателна-
та зала на Община Айтос. 
Кметът Васил Едрев внася 
докладна записка за утвър-
ждаване на управител на 
общинското търговско дру-
жество „Авицена” ЕООД – 
град Айтос, след проведен 
конкурс. Втора докладна 
записка на градоначални-
ка е свързана с покана за 
участие в извънредно за-
седание на общото събра-
ние на Асоциация по ВиК 
на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснаб-
дяване и канализация” ЕАД 

– Бургас.
Ще бъде внесено и пред-

ложение за актуализация 
на бюджета и капиталната 
програма на Община Айтос 
за 2020 година, във връзка 
с реализиране на общин-
ски проекти.

Пет са докладните за-
писки от кмета и замест-
ник-кмета на община Ай-
тос, по искане на гражда-
ни за прекратяване на съ-
собственост - между Общи-
на Айтос и физическо лице 
в УПИ ІІ-4040, кв.227 по пла-
на на град Айтос, с адми-
нистративен адрес: град 
Айтос, улица „Кавала“ №3, 
между Община  Айтос и фи-
зическо лице в УПИ Х-3450, 
кв. 197 по плана на град 
Айтос, с административен 

адрес: град Айтос, улица 
„Шипка“ №31, между Об-
щина  Айтос и физическо 
лице в УПИ ХХІ-185, кв. 23 
по плана на село Пещер-
ско, община Айтос, между 
Община  Айтос и физиче-
ско лице в УПИ V-269, кв. 
32 по плана на село Топо-
лица, община Айтос и меж-
ду Община Айтос и физиче-
ско лице в ПИ № 821, нахо-
дящ се в местността Про-
вадийско шосе в землище-
то на град Айтос.

Иска се и решение от 
местния парламент за без-
възмездно прехвърляне в 
полза на държавата на имо-
ти - общинска собственост 
за нуждите на национа-
лен обект „Рехабилитация 
на железопътния участък 

Пловдив - Бургас – Фаза 
2”, Позиция 2: „Премахване 
на прелезите и изграждане 
на надлези/подлези за жп 
участък Пловдив-Бургас”.  

Внесено е предложение 
за продажба на 11 броя не-
движими имоти - земедел-
ски земи, представляващи 
частна общинска собстве-
ност, чрез провеждане на 
публичен търг с явно над-
даване.

По докладна записка на 
кмета, съветниците тряб-
ва да вземат решение и за  
разрешение за изработва-
не на проект за ПУП-Парце-
ларен план за линеен обект 
(трасе) на обект: „Кабелна 
линия 1 кV от електромер-
но табло с разпределител-
на част пред УПИ ХVІІІ, кв. 
8 по плана на бивш стопан-
ски двор – град Айтос до 
електромерно табло пред 

УПИ ІІ-17, масив 274, земли-
ще на град Айтос”.

Заседанието ще завърши 
с питания на общински съ-
ветници и отговори на кме-
та Васил Едрев.  

Поканата за заседание-
то, ведно с предварителния 
дневен ред, е публикувана 
на интернет страницата на 
Община Айтос, раздел Об-
щински съвет. 

НП

От 15 септември започна набиране на 
преброители и контрольори за предсто-
ящото през януари и февруари 2021 годи-
на преброяване на населението и жилищ-
ния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 година канди-
датите трябва да подадат заявление по об-
разец в Общината, в която искат да бъдат 
наети. Документите за кандидатстване ще 
може да бъдат изтеглени от сайта на Пре-
брояване 2021 и сайта на Община Айтос.

При предстоящото преброяване ще бъдат 
ангажирани над 23 000 преброители и около 
6000 контрольори, които ще преминат спе-
циални обучения и ще подпишат деклара-
ция за опазване на статистическата тайна 
на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне 
средно образование, занятие в икономи-
ческата и финансовата сфера, с техниче-
ски познания и практикуващи социални 
дейности и администрация, както и студен-
ти. Разбира се, трябва да бъдат комуника-
тивни. Преброителите ще бъдат с „работно 

време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, 
включително събота и неделя. Това е вре-
мето, през което те имат право да посеща-
ват домакинствата от техния преброителен 
участък. Преброителите ще се легитимират 
със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва око-
ло 200-250 души и 80 жилища. Един контро-
льор ще координира работата и ще отгова-
ря за няколко преброители. Заплащането 
на преброителите ще бъде индивидуално 
и ще зависи от броя на преброените лица, 
жилища и сгради.

От сайта на Общинаа Айтос www.aytos.
bg, в раздел „Преброяване 2021“ можете 
да изтеглите:

Заявление з кандидатñтване за пðе-
броител, контрольор и придружител - 
pdf

Заявление за кандидатñтване за пðе-
броител, контрольор и придружител - 
word

Макет на автобиография

започна набиране на 
преброители за преброяване 2021

на СЕПтЕМВРийСКото 
заСЕДаниЕ 

Със Заповед от 22.07.2020 
г. на кмета на Община Айтос 
беше организирана и прове-
дена конкурсна процедура 
за избор на управител на об-
щинското търговско друже-
ство „Авицена” ЕООД – град 
Айтос. След проведените за-
седания на комисията и по-
лучените крайни резулта-
ти на явилите се кандидати, 
въз основа на представени-
те Протоколи на комисията 
за провеждане на конкурса, 
кметът предлага на Общин-
ски съвет – Айтос на заседа-
нието на 30 септември т.г., 
да утвърди за управител на 
общинското търговско дру-
жество „Авицена” ЕООД – 
град Айтос – Младен Стоя-
нов Иванов. 

Местният парламент тряб-
ва да вземе решение и за 
възнаграждението на новия 
стар управител и да възложи 
на кмета да сключи с него 
договор за управление, при 
спазване разпоредбите на 
Наредба за реда и условия-
та за упражняване правата 
на Община Айтос в търгов-
ски дружества с общинско 
участие в капитала, в граж-
дански дружества и сдруже-
ния с нестопанска цел.

НП

Младен Иванов печели 
конкурса за „Авицена“ ЕООД

Младен Иванов пðед меñтния паðламент

ОБЩИНА АЙТОС
ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ

ЗА СЪБИРАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ БИТА

На 7 октомври 2020 година,  Община Айтос организира кампания за събиране на 
пластмаса от домакинствата - непотребни пластмасови маси, столове, бидони, ка-
сетки, съдове и др.

Гражданите могат да се освободят от непотребната пластмаса, като подадат заяв-
ка на телефон: 0896463280, в срок до 10.00 часа на 07.10.2020 г. (след 10.00 часа за-
почва извозването).

Лице за контакти: Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”, стая №6, ст. експерт Катя Ива-
нова, тел. 0896463280

На 29.09.2020 година от 17:30 
часа в залата на Военен клуб - 
град Айтос, Българо-испански-
ят културен център „ESTREYA“, 
по повод Европейския ден на 
езиците, ще проведе литера-
турно четене на испански език 
на откъси на романа „Дон Ки-
хот де Ла Манча“. С прожекти-
ране на превод на български. 
Към днешна дата съществуват 
много адаптации на творбата 
на Сервантес, но организато-
рите ще предоставят на четя-
щите пасажи от първото ори-
гинално издание.

Заповядайте да се потопим 
в едно литературно пътуване с 
испанския идалго Дон Кихот и  
неговия оръженосец – Санчо 
Панса във времето на рица-
ри, командири, войници, све-
щеници, избягали затворници 
и други персонажи от ембле-
матичната за испанската ли-
тература творба!

* „ESTREYA“ Българо-ис-
пански културен център пред-
лага организирането и про-
веждането на групови, разго-
ворни, интерактивни и инди-
видуални езикови курсове по 
испански език. Освен с пре-
подаване на езика, езикова-
та школа предлага възмож-
ността да се докоснем до раз-
личните култури на испанския 
свят, запознавайки се с тра-
дициите, нравите, обичаите и 
кухнята на Испания. Култур-
ната им програма включва 
провеждане на кулинарни съ-
бития, прожекция на испан-
ско кино, литературни чете-
ния, както и организиране на 
пътувания.

Събитието е отворено за 
всички желаещи, независи-
мо дали знаят испански, или 
не, но тези, които имат инте-
реса да почетат заедно с Ан-

тонио Перез и Петя Кирилова 
– преподаватели в центъра, е 
необходимо да направят пред-
варителна заявка за участие 
на:estreya.eu@gmail.com, тел: 
0878988221.

айтозлии ще четат „Дон Кихот  
де ла Манча“ на староиспански
„ESTREYA“ Българо-испански културен център,
със съдействието на община айтос и Военен 

клуб - айтос, отвори врати в град айтос 



Кметът Васил Едрев 
предлага на Общинския 
съвет да вземе решение 
за актуализация на бю-
джета и капиталната про-
грама за 2020 година, във 
връзка с изпълнението 
на проекти и проектната 
готовност на Община Ай-
тос за новия програмен 
период 2021-2027 г.

Един от мотивите на 
градоначалника за иска-
ните промени е кандидат-
стването на Община Ай-
тос по Програма за из-
граждане, пристроява-
не, надстрояване и ре-
конструкция на детски 
ясли, градини и училища 
за периода 2020-2022 г., 
с проектно предложение 
на Общината за изграж-
дането на обект: „Детска 
градина с 4 целодневни 
и 1 яслена групи, нахо-
дяща се в кв. 136, УПИ I 
по плана на град Айтос“. 
„Общинският съвет даде 
своето категорично съ-
гласие администрацията 
да кандидатства с про-
ект за нова детска гради-
на по Модул 1 на Програ-
мата, с финансиране до 
3 000 000 лв. В тази връз-
ка са необходими собст-
вени бюджетни средства 
за изготвяне на проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ 
за УПИ І, в размер на 
17 800 лв., и за изготвя-
не на Технически инвес-
тиционен проект за дет-
ската градина в размер 
на 35 900 лв. Средствата 
за осъществяването на 
тази програма могат да 
бъдат осигурени с нама-
ляване на предвидените 
целеви разходи за меро-
приятия от културния ка-
лендар на Общината, ко-
ито не са проведени за-
ради извънредната епи-
демична обстановка”, 
пише в докладната за-
писка на кмета.

Втората искана промя-
на е свързана с постано-
вения от МС трансфер по 

бюджета на Община Ай-
тос в размер на 652 339 
лв. за Корекция и изграж-
дане на пасарелки и во-
досток на западно дере 
в с. Карагеоргиево. Фи-
нансирането е по проект 
на Община Айтос, пода-
ден до Междуведомстве-
ната комисия за възста-
новяване и подпомагане 
към МС, и свързан с необ-
ходимостта от спешна ко-
рекция на единия от двата 
участъка от дерето, кой-
то се намира в регулаци-
ята на селото. Във връз-
ка с необходимостта за 
осъществяване на стро-
ителен надзор на обекта 
са необходими собствени 
бюджетни средства в раз-
мер на 15 000 лв., за ав-
торски надзор – 12 000 лв. 
и за въвеждане в експло-
атация – 4000 лв. 

Третата промяна е 
свързана с проектната 
готовност на Община Ай-

тос за програмния пери-
од 2021-2027. Кметът Ва-
сил Едрев предлага в ка-
питалната програма да 
се включи проектиране 
на обект „Разширение 
и реконструкция на об-
щински път „Айтос-Кара-
георгиево-Тополица-Чер-
ноград-път I-6 (BGS1004, 

BGS1003)“. Общинският 
път е много натоварен и 
заема приоритетно мяс-
то в пътната инфраструк-
тура на територията на 
Община Айтос. Пътят е 
тесен и е необходимо да 
се разшири и реконстру-

ира. „С подобряване на 
транспортно-експлоата-
ционните характеристи-
ки ще се осигурят усло-
вия за по-добра безо-
пасност на движението 
и по-добро отводняване 
на общинския път. С ре-
ализирането на проекта 

ще бъдат подобрени мо-
билността и качеството 
на придвижване на жи-
телите на общината, гос-
тите и преминаващите 
през територията й. Бе-
нефициенти са жители-
те на селата: Карагеор-

гиево, Тополица, Ракли-
ново, Поляново, Черно-
град, както и работещите 
в това направление жите-
ли на град Айтос и реги-
она”, пише още в доклад-
ната на кмета Васил Ед-
рев, която местният пар-
ламент ще гласува на 30 

септември тази година.
Предложението за акту-

ализация включва обект 
„Корекция и изграждане 
на пасарелки и водосток 
на западно дере в село 
Карагеоргиево”, на стой-
ност 31 000 лв., за дофи-
нансиране със собствени 
бюджетни средства, като 
намалява бюджета за 
разходи за лихви в дей-
ност „Разходи на лихви 
по други заеми от стра-
ната“  с 31 000 лв. 

 Включва обект „Про-
ектиране на разширение 
и реконструкция на об-
щински път: Айтос-Кара-
георгиево-Тополица-Чер-
ноград-път I-6 (BGS1004, 
BGS1003)“ на стойност 
70 000 лв., като отпа-
дат обект „Проектиране 
улични настилки Айтос и 
села“ на стойност  58 000 
лв. и обект „Проектиране 
детски площадки села“ 
на стойност 12 000 лв.

Включва в капитална-
та програма обект „ППР 
и изграждане на Детска 
градина в кв. 136, УПИ I 
по плана на град Айтос“ 
на стойност 53 700 лв., с 
източник на финансира-
не собствени бюджетни 
средства, като намалява 
утвърдените за 2020 го-
дина от Общински съвет 
предвидени целеви раз-
ходи за мероприятия от 
културния календар на 
общината с 53 700 лв.
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Кметът иска актуализация на бюджета  
за дофинансиране на три нови проекта

нова детска градина, корекция на дерето в Карагеоргиево и проектиране на 
разширение и реконструкция на пътя айтос-Карагеоргиево-тополица-Черноград

Важно за 
учениците и 
родителите!
Книговезницата на 

Веска Димитрова работи 
нонстоп преди и след на-
чалото на новата учебна 
година. Ето полезна ин-
формация за всички уче-
ници, които държат да 
влязат в час с подвър-
зани учебници, помага-
ла и тетрадки. 

Книговезницата се на-
мира на улица “Дими-
тър Зехирев” №52, пред 
СУ “Никола Вапцаров” в 
град Айтос. Телефонът 
за връзка с Димитрова 
- 0884 16 10 02.

Проектът за нова детска градина в Айтос

Кметът Васил Едрев пред местния парламент

Айтоските туристи-ветерани на път - от Каранди-
ла - връх Българка

нямат 
умора! 



Геновева ЗАФИРОВА

За да те докосне цветно 
ухание, любима мелодия, 
стих или песента на птици-
те, трябват ти усет и сетива 
за изкуството, поезията и 
живота. И кой друг, ако не 
учителят по български език 
и литература може да събу-
ди тези сетива с всеотдай-
ност, обич и такт.

Откривам този заряд в 
топлите тъмни учи на един 
преподавател, който вече 
31 години посвещава ум, 
сърце и воля на учениците 
си от ОУ „Атанас Манчев” 
в град Айтос. Донка Авра-
мова не обича да говори за 
себе си, но го правят дела-
та й и разбира се, нейните 
ученици.

Родена е през 1962 го-
дина, възпитаничка на  
ОУ „Любен Каравелов”. Най-въл-
нуващи са спомените й за първа-
та учителка - Паунка Касабова, ко-
ято вече не е сред нас. И до днес с 
възхищение говори за магнетичната 
Мария Попова, която с преподава-
телски талант, първа я спечелва за 
литературата.

В гимназията литература й пре-
подава големият Йордан Желев. 
Попада на точния учител, в точно-
то време. Интересът й вече е про-
буден, сега трябва да се настройва, 
да чете... Спокойният тон на учителя, 
умението му да разказва и начинът, 
по който преподава, впечатляват лю-
бознателното момиче. С осанката 
си Желев внушава респект - истин-
ски аристократ на духа и словото. А 
Донка носи трудолюбието и любовта 
към книгата още от училище „Любен 
Каравелов” и върху този фундамент, 
Желев успешно надгражда обич към 
думите и знания. И той я забелязва. 
Най-щастливият училищен момент 
за бъдещата учителка по литература 
е когато учителят й поднася роза с 
думите: „За моята обичана ученичка, 
която се представи отлично на учи-
лищния рецитал!“.

Пред момичето се разкриват нови 
хоризонти - мечтала е да следва ме-
дицина, но настъпва поврат в реше-
нието й. Запленена от силата на ху-
дожественото слово и неговото въз-
действие, тя кандидатства българ-
ска филология във Великотърнов-
ския университет „Св. св. Кирил и 
Методий”, и е приета. Вече е омъ-
жена, затова следва задочно. Годи-
ната е 1982-ра. 

В същото време работи като не-
редовен учител по български език 
в село Люляково, село Пирне, село 
Зайчар, дори и в ОУ „Атанас Ман-
чев” в Айтос. През следващите го-
дини замества колежки в СУ „Нико-
ла Вапцаров”. Много добри спомени 
е запазила за тогавашния директор 
Тодор Данов. Но няма шанса да ра-
боти дълго в новопостроеното учили-
ще, съдбата е поставила пътни зна-
ци и тя ги следва...

Чете по цели нощи, защото вече 
има две деца - Константин и Ирина, 
които изискват грижи. Но тя е упо-
рита, взискателна към себе си, все-

отдайна. Успява да се дипломира ус-
пешно и през 1990 година е назначе-
на за редовен учител по български 
език и литература в Основно учили-
ще „Атанас Манчев”.

От тогава и до днес, вече 31 годи-
ни е на „стартовата площадка”, къ-
дето е винаги горещо. Много от ко-
легите й, при удобен момент, се пре-
местват. И тя имала възможност, но 
останала, „защото колективът е до-
бър”, признава днес Аврамова. А 
има и още нещо, което я държи в 
„най-хубавото” за нея училище. „Де-
цата от ромския етнос умеят да да-
ряват обич на своя учител, когато 
почувстват, че са оценени и обича-
ни истински”. Това е чувството, кое-
то я крепи и й дава сили да надмог-
не центробежните сили. Това е сти-
мулът да върви напред и не просто 

да преследва целите си - а да пра-
ви повече от възможното. Любовта 
към професията и радостта от еже-
дневната работа с децата - това е 
призванието, което носи още от 
ученическите години. И сякаш тък-
мо за учители като Аврамова съ-
временно звучат думите на Ботев: 
„Учителят трябва да бъде търпелив 
като вол, кротък като агне и здрав 
като битолски просяк”. Е, това по-
следното днес е под въпрос, защо-
то динамиката на времето изхабя-
ва, но прозорливостта и новатор-

ския си дух, Донка 
никога не губи. За-
лага на дисципли-
ната и индивидуал-
ния подход. За  нея 
всеки ученик е спе-
циален. Умее да го 
стимулира, защото 
влага не само ум, 
но и сърце в рабо-
тата си. И не пести 
добрата си енергия 
към децата: „Бра-
во! Ти можеш още 
по-добре!”. Нада-
рена с тънък пси-
хологически усет, 
тя следва мисията 
си - да въздейства 
с добро на крехка-
та ученическа лич-
ност. Стреми се да 
компенсира това, 
което детето не по-
лучава у дома.

За да спечели 
най-големия непо-
слушник в класа, 
Аврамова го включ-
ва в рецитал. За ра-
дост, палавникът 
получава най-ви-
соката оценка от 
журито и публика-

та. И любовта прави чудеса - искре-
ните отношения и грижата проме-
нят непослушника в рецитатор. На 
пръв поглед малка, но важна побе-
да за учителя. Често се случва учи-
телката да запали за благородни ка-
узи децата, които нехаят за живота 
на класа - да събират пластмасови 
капачки в грижа за новородените, 
да участват в драматизации или да 
рецитират на общински и училищни 
събития. И не се уморява всекиднев-
но да опознава и да вниква в специ-
фичните особености на етноса - това 
е фундаментът, върху който вае дет-
ската личност. Познава учениците 
си като свои деца, обхожда домо-
вете им, опитва се да държи здрава 
връзката с родителите. Знае съдба-
та на всеки - случвало се е да носи 
закуска от вкъщи на едно почти ви-

наги гладно дете. С искрено съчувст-
вие споделя, че децата роми са по-
претоварени, защото много от тях 
помагат у дома и се грижат за оце-
ляването си. Иначе, семействата им 
са сплотени, родът е на почит. И ако 
обичаш тези деца, те ще ти отвърнат 
със същото.

Така, ден след ден, талантливата 
учителка сплотява около себе си де-
цата, за да ги поведе в необятните 
простори на познанието. Спечелва 
и родителите на своя страна с такт и 
уважение. Общността знае, че Авра-
мова никога не е влизала в конфликт 
и всички я търсят за съвет. Обичат 
я, наричат я „нашата учителка”. Ав-
торитетът, който си е извоювала с 
обич, много усилия и търпение, дава 
резултати. Много от по-будните й 
ученици продължават в гимназии и 
в професионални училища, продъл-
жават и контактите им с любимата 
учителка. И с гордост й споделят, че 
новите учители са доволни от знани-
ята и уменията им да напишат отго-
вор на литературен въпрос и да раз-
вият писмено теми по литература. И 
се радват, че са забелязани.

В същото време Аврамова с тре-
вога споделя, че днес децата не го-
ворят така добре български, за раз-
лика от родителите, които също са 
били нейни ученици. За нея, една 
от причините е достъпът на децата 
до чужди телевизионни канали, ко-
ито нонстоп се „въртят” в домовете 
им. И въпреки това, с възрожденски 
плам и огромна доза идеализъм, учи-
телката продължава да ги мотиви-
ра. Ежедневно пали искрата в дет-
ските сърца, търпеливо ги насърча-
ва и напътства.

Случва се, в пети клас да дой-
дат деца, които не знаят да четат 
и пишат. За тях, учителката въвеж-
да игровия момент - играта „Буква-
рини“, в която разказват за извест-

ни личности от историята и литера-
турата ни. Учениците запомнят ви-
зуално ликовете на великите бъл-
гари, запомнят най-важното за тях 
и се учат да изписват имената им. 
Умело използва и взаимоучителната 
метода - по-добрият ученик помага 
на по-слабия, като сяда при него на 
чина и му въздейства със своя при-
мер и знания. Завидно е умението 
й да привлече добрите ученици и с 
тях да „изведе трудните”. В часове-
те на класа кани свои бивши учени-
ци, които да разкажат за трудности-
те и за успехите си. Според Аврамо-
ва тези срещи са особено необходи-
ми за мотивацията на петокласници-
те. „Верният подход към всяко дете - 
това е залогът за успех”, категорич-
на е учителката.

Натоварена е с много задължения, 
но не й тежат. От 20 години е пред-
седател на екипа по ключови компе-
тентности - методическо обединение 
на прогимназиалните учители, а от 
шест години е председател на проф-
съюзната организация на учителите 
в училище. Работи по проект „Под-
крепа за успех”. Включва най-труд-
ните, изоставащи ученици и работи с 
тях след редовните часове. В група-
та участват и по-силни ученици, ко-
ито подпомагат работата. Неин ли-
чен почин е да въвежда най-добрия 
ученик на катедрата като помощник-
учител. „Това разкрепостява, зареж-
да и вълнува както учителя, така и 
учениците. Помага за създаването 
на нови опорни точки в доверието 
към преподавателя и между учени-
ците”, казва Донка Аврамова, която 
обича да експериментира.  

Колегите винаги с интерес наблю-
дават откритите й уроци. В един от 
часовете например, всеки ученик 
има задачата да напише на бял лист 
какви са мечтите му, дори да ги на-
рисува. Случило се обаче едно дете 

да остане без лист. До такава степен 
то е предано на своята учителка, че 
когато го питат какви са мечтите му, 
то много деликатно отговаря: „Има 
и бели мечти!“, като спасява урока 
в неловката ситуация.

Трябват ти много енергия и въоб-
ражение, когато децата не знаят ези-
ка. „Налага се по нетрадиционен на-
чин да въвеждаш понятия, образи и 
картини в урока, да обогатяваш реч-
ника им като разчупваш схемите. Де-
цата стават участници в творческия 
процес, искрено и спонтанно изра-
зяват своите позиции и са мотиви-
рани да учат. Да извикаш емоциите, 
да отвориш душите им - така се учи 
език и се надгражда”, казва Донка 
Аврамова.

На това се дължат успехите й с 
децата, чийто майчин език не е бъл-
гарският. На умението й да общува 
с тях открито, да ги дарява с вни-
мание, обич и искреност. А когато 

е нужно да слиза на нивото им, но 
никога да не прекрачва дистанция-
та учител-ученик. С новаторски под-
ход внушава на децата да видят оно-
ва, което още никой не е видял и да 
разсъждават върху това,   върху кое-
то никой още не е мислил. А за това 
се иска талант. Да умееш да ръково-
диш, да напътстваш и обучаваш, да 
изградиш у децата идеала за нрав-
ствена красота, да развиеш чувства 
на взаимопомощ, състрадателност, 
отзивчивост.

„Петокласниците обичат да участ-
ват в драматизации на приказки, 
като сами или с помощта на родите-
лите си изработват декорите и кос-
тюмите. Увличат и по-малките в се-
мейството, искат изяви. Родители-
те пък споделят радостта и успехи-
те на децата си. Шестокласниците 
например, обичат да се вживяват в 
роли - романът „Под игото” е много 
благодатен в това отношение. Голя-
ма гордост е да бъдеш в ролите на 
Рада,  Бойчо и ученичките...”, раз-
казва още Аврамова.

Свикнали сме да свързваме името 
й с училище „Атанас Манчев”. Вече 
е традиция Аврамова и нейните уче-
ници да подготвят общинския праз-
ник на народните будители на 1 но-
ември в храм „Св. Димитър”. Ней-
ният клас представя училището и 
на общинската викторина „Велики-
те българи”, организирана от Рота-
ри клуб. Но малко са тези, които зна-
ят, че зад успешното представяне в 
състезанието с другите айтоски учи-
лища, стои къртовски труд с децата 
и родителите.

„Най-хубавото се вижда със сър-
цето”, казва Екзюпери. Затова в 
сърцата си, нейните бивши ученици, 
вече единадесетокласници Ружди, 
Димитър, Софка и осмокласничка-
та Станка, носят преживяната обич. 
Търсят я и от чужбина, пишат й във 
фейсбук нейни ученици от Холан-
дия, Германия, които вече работят. 
За всички тях, Аврамова си остава 
„нашата учителка”. Каква по-голя-
ма награда от уважението и призна-
телността на някогашните невръст-
ни деца, сега вече бащи и майки на 
настоящите нейни ученици?!  Има 
нещо много искрено и трогателно 
общо, в това, което й пишат учени-
ци от различните випуски: „Учител-
ко, благодарим Ви, че деляхме с вас 
радостта и болката!” Искат й съве-
ти, радват я с успехите си, отправят 
й поетични послания - това е ней-
ният стимул в живота, това й дава 
сили да върви напред и всеки път 
да посреща предизвикателствата, 
да бори пречки и съмнения и да из-
гражда личности.

На добър час през новата учебна 
година, скъпа Донче! Здраве и дръз-
новение! Успешен старт!

29 СЕПТЕМВРИ - 1 ОКТОМВРИ 2020 ×ô
Cy

 an
M

a g
en

 ta
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

стр.48
Да докоснеш с обич детската душа

Донка Аврамова Прощална вечер с 8 клас - 2005 година

С любимия клас

На Коледа - 2000 година С грижа за всяко дете

Първият учебен ден - 2003 година



„Черноморски фар“

Нова носилка бе дарена на 
Спешно отделение на УМБАЛ 
- Бургас от благотворителната 
кампания по време на търже-
ството за 100-годишнината на 
вестник „Черноморски фар". 
Вестникът посвети юбилея си 
на каузата да събере сред-
ства за ново оборудване за 
отделението, което посреща 
над 35 000 пациенти годишно. 
Най-спешните нужди бяха но-
ва носилка-легло за транс-
портиране на пациенти и ма-
нипулационна маса. Събрана-
та сума от 2205 лева бе доста-
тъчна и за двете, включител-
но и за още 19 нови инстру-
мента - ножици, хирургични 
пинсети, терие. 

Носилката може да се из-
ползва и за легло, с възмож-
ност да се повдига гърбът. Тя 
е и с регулируема височина, 
което изключително ще уле-
сни персонала при премест-
ването на пациенти от линей-
ките. Снабдена е със стойка 
за системи. Манипулационни-
те маси също не достигат, 
особено след отделянето на 

т.нар. ковид-изолационна. 
Днес дарението пристигна в 

Спешно отделение и бе прие-
то от завеждащия д-р Здравка 
Инджова, в присъствието на 
главния редактор на вестник 
„Черноморски фар" Силвия 
Шатърова. „Черноморски фар" 
е събитие в историческия и 

културния живот на града ни, 
като кореняк бургазлийка се 
чувствам свързана с вестни-
ка, а сега се отнасям към него 
още по-емоционално. От име-
то на колегите и пациентите 
благодаря на всички дарите-
ли!", сподели тя. 

Припомняме, че като соци-

ално ангажирана медия за 
пореден път изданието призо-
ва гостите си на партито, кое-
то се проведе на 11 септем-
ври да не носят подаръци, а 
да се включат в благотвори-
телната инициатива за заку-
пуване на количка за инстру-
менти.

Приятели и читатели на  
„Черноморски фар“ дариха ново оборудване 
на Спешното отделение на УМБАЛ - Бургас 
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ОбществО

ина петрова 

Кризата, предизвикана 
от коронавируса, кара все 
повече родители да търсят 
помощ от държавата за 
своите ученици. Над 1650 
семейства с първолаци ве-
че са подали заявления за 
подпомагане в Бургаска 
област. От тази година и 
родители на осмокласници 
могат да кандидатстват за 
целева помощ. За нея кан-
дидатите в областта до мо-
мента са над 1100. Данните 
са от Регионална дирекция 
„Социално подпомагане“, 
която продължава да прие-
ма документи. Сумата, коя-
то държавата отпуска и та-
зи година е 250 лв.

„Над 1400 семейства на 
първолаци вече са одобре-
ни за целевата помощ, но 
броят им продължава да 
расте. Най-много са пода-
дените заявления в общи-
на Бургас, след това се на-
режда община Айтос, как-
то и общините Руен,  Помо-
рие, Карнобат“, каза Мари-
нета Султанова, главен 
експерт в Регионална ди-
рекция „Социално подпо-

магане“ в Бургас.
Родителите, които могат 

да разчитат на тази по-
мощ, трябва да докажат 
със служебни бележки до-
хода си, който  не трябва 
да надвишава 450 лева ме-
сечно на член от семей-
ството за предходните 12 
месеца. Помощта се отпус-
ка без условия за доход за 
деца с трайни увреждания, 
сираци и деца, настанени в 
приемни семейства и в се-
мейства на роднини и близ-
ки по реда на Закона за за-

крила на детето. Предста-
вя се и удостоверение от 
съответното учебно заве-
дение, че детето е записа-
но в първи клас  на дър-
жавно или общинско учи-
лище.

Такива са критериите и 
пред родителите на осмо-
класници. Те за първи път 
получават подобно подпо-
магане, но социалните от-
читат интерес към мярката. 
И тук най-много заявления 
са подадени в община Бур-
гас, доста кандидати има 

също в Айтоско, Карнобат-
ско и Несебърско.  „Вече 
са отпуснати помощи за 
885 семейства с 906 деца, 
като след 15 септември е 
най-активният период за 
кандидатстващи по това 
подпомагане“, каза Султа-
нова.

От тази  година изплаща-
нето на еднократната по-
мощ за ученици се извърш-
ва на два пъти. „Петдесет 
на сто от размера на помо-
щта се изплаща след вли-
зане в сила на заповедта 
за отпускането й, а остана-
лите петдесет на сто в на-
чалото на втория учебен 
срок, ако детето продъл-
жава да учи“, поясни Сул-
танова. Целта е родители-
те да могат да покрият по-
не част от разходите при 
тръгването на децата им на 
училище.  

Семействата ще трябва 
да възстановят помощта, 
ако ученикът  не постъпи в 
училище или ако в рамките 
на един месец има 5 от-
съствия без уважителни 
причини. Документи могат 
да се подават до 15 октом-
ври.

Георги рУСинов

Общинският съветник от 
БСП-Бургас Христо Панайо-
тов пита дали гробищният 
парк в село Извор ще бъде 
ремонтиран. В писмо до кме-
та на Община Бургас Дими-
тър Николов, Панайотов 
обяснява, че на среща с жи-
тели от селото му е било по-

сочено лошото състояние и 
неподдържането на гробищ-
ния парк. 

„Представена бе необходи-
мостта от нова ограда, както 
и от „навес“ за нуждите на 
населението при лоши метео-
рологични условия“, пише 
той. 

Затова като общински съ-
ветник той отправя следните 

въпроси до администрация-
та: планира ли Община Бур-
гас да извърши ремонтни 
дейности в гробищния парк в 
село Извор; има ли възмож-
ност да се изгради „навес“ за 
нуждите на хората.

Писмен отговор Панайотов 
ще получи в края на редовна-
та сесия на Общински съвет – 
Бургас през септември.

Георги рУСинов

Съвместната работа на бур-
гаската полиция и УКОРС да-
ва резултат. Проблемите в 
градинката до Старата поща 
са овладени, а сигналите и 
жалбите до органите на реда 
са спрели. Това обясни по 
време на заседанието на Ко-
мисията по обществен ред и 
сигурност към Общински съ-
вет – Бургас шефът на УКОРС 
Веселин Василев.

„Не само на тази жалба, но 

и на всяка една жалба реаги-
раме веднага и взимаме мер-
ки. Конкретно за тази, съв-
местно с полицията – крими-
нална и охранителна, и от на-
ша страна засилихме контро-
ла. От тогава няма нито едно 
обаждане, нито един сигнал. 
Периодично нощната смяна 
прави обходи, защото оплак-
ванията бяха предимно за 
през нощта. Ако ние не мо-
жем, минава патрул на поли-
цията. Имахме наблюдения 
кога се събират и сме реаги-

рали“, заяви той.
Преди време граждани, жи-

веещи наблизо, се оплакаха 
от събиращите се в градинка-
та лица от малцинствата, кои-
то си вадят хляба с проститу-
ция. Бяха подадени жалби и 
подписки с искането за пове-
че контрол от страна на орга-
ните на реда относно прости-
туиращите роми. Тази, както 
и градинката до Областна уп-
рава, са любимите места за 
търсене на клиенти на труже-
ничките.

ина петрова

495,80 лева е целевата по-
мощ за отопление този се-
зон, като размерът е увели-
чен с 30 лева. Кандидатите 
за подпомагането, което от-
пуска държавата, вече се 
редят пред социалните 
служби в региона. Над  
10 100 са входираните заяв-
ления по места, съобщиха 
от Регионалната дирекция 
„Социално подпомогане“.

„Имаме голям интерес 
към тази помощ. Първите 
близо 8000 заявления-декла-
рации вече са одобрени. 
Продължаваме да приема-
ме документи, като крайни-
ят срок е до 31 октомври“, 
поясниха от Социалното ве-
домство в Бургас.

От там уточниха, че увели-
чението на пенсиите от 1 
юли 2020 година с 6,7% няма 
да се отрази на правото на 
достъп до този вид помощ. 
При разглеждането на заяв-
ленията се взима предвид 
дали човекът е с увреждане, 

дали има деца и др. Средно-
месечният доход за послед-
ните шест месеца на канди-
датите трябва да бъде по-ни-
сък или равен на коефици-
ент, базиран на възрастта и 
семейното им положение. 

Най-голям наплив към по-
мощта, която гарантира топ-
лото през зимата, има в об-
щина Руен. Силен интерес 
има и в общините Бургас, 
Средец, Поморие. 

Масово кандидатите зая-
вяват, че желаят парите, с 
които те самите си купуват 
твърдо гориво. „Голям е де-
лът на хората, които живеят 
в селата и използват такова 
отопление. В градовете има 
домакинства, които се ото-
пляват с електроенергия, те 
съответно си плащат тока 
със сумата“, поясниха соци-
алните служители.  

Единици са тези, които са 
поискали дървата в натура. 
Едва 7 семейства в община 
Руен са заявили те да им бъ-
дат доставени чрез достав-
чик.

Родители на първолаци и осмокласници 
искат помощ от държавата

Общински съветник пита  
ще се ремонтира ли гробищен парк

Дават 495 лева за отопление, 
наплив на кандидати 

В БУРГАСКО

Полиция и УКОРС овладяха проблемна градинка

Носилката пристигна в Спешното отделение



Диляна СТОЯНОВА

Изключително богата културна програ-
ма очаква жителите и гостите на Бургас. 
Морският град посреща някои от най-дъл-
гоочакваните за годината събития – Меж-
дународният кинолитературен фестивал 
CineLibri, ежегодните Есенни литературни 
празници и филмовият фестивал „София 
филм фест на брега“.

 18-ото издание на „София филм фест на 
брега“ ще бъде открито с „Бащата“ на ре-
жисьорите Петър Вълчанов и Кристина 
Грозева. На провелия се миналата година 
филмов фестивал в Карлови Вари (Чехия) 
коопродукцията на България и Гърция бе 
отличена с Голямата награда „Кристален 
глобус“. В престижния конкурс филмът се 
е състезавал с още 176 заглавия. На вто-
рия ден от мероприятието зрителите ще 
могат да се насладят на носителя на 4 на-
гради „Оскар“ – южнокорейският „Пара-
зит“ (реж. Понг Джун Хо). Сред гостите на 
събитието ще бъдат някои от най-талант-
ливите български режисьори – Георги 
Дюлгеров, Иван Черкелов, Светла Цоцор-
кова, Анри Кулев, Петър Вълчанов; сцена-
ристът Светослав Овчаров („Сестра“) и 
операторът Светла Ганева („Имало една 
война“). 

 Изненадите за любителите на 
киното не свършват дотук. Бургас 
е домакин на кинолитературния 
фестивал „Синелибри“. Под над-
слов „Възпитание на чувствата“ е 
предвидена богата селекция от 
филми, разпределени в няколко 
модула в зависимост от жанрова-
та специфика: „Доводите на сър-
цето“, „Сънят на разума…“, „Който 
няма чувство за хумор, няма чув-
ства“, „Музиката е стенограма на 
емоциите“, „Мъдростта побежда-
ва съдбата“, Само ти, сърце…“, 
„Когато фактите говорят…“ и др. 
Заглавията, които ще се състеза-
ват за голямата награда за лите-
ратурна адаптация, са част от мо-
дула „Ако всички мислеха еднак-
во, нямаше да има състезания“. 
Журито в конкурса за късометра-

жен филм по мотиви от литературна твор-
ба се състои от професионалисти с дълго-
годишен опит зад гърба си: писателят и 
режисьор Петър Крумов, операторът Ка-
лоян Божилов, режисьорът Неда Морфо-
ва и актьорът Стефан Денолюбои, както и 
от дебютантката в родното игрално кино - 
актрисата Мартина Апостолова (позната 
на аудиторията с ролята на Ирина в едно-
именния филм). Прожекциите ще се про-
ведат в най-новото място за култура в 
града – „Модерен театър“ на улица „Ми-
лин камък“ 1. За ценителите на стойност-
ното кино, които нямат възможност да 
присъстват на място, ще е осигурено он-
лайн излъчване. 

Културната програма на града ще бъде 
допълнена от ежегодните „Есенни литера-
турни празници“. Своеобразният фестивал 
на словото се провежда за двадесет и тре-
ти път. Официалното откриване ще е на 1 
октомври – Международния ден на поези-
ята и музиката. Домът на писателя отново 
ще се превърне в средище на книжни пре-
миери и увлекателни литературни диску-
сии. Сред предвидените събития е „Вечер-
та на бургаската проза“ (12 октомври, по-
неделник), както и отбелязването на 100 
години от първия брой на списание „Злато-
рог“ (20 октомври, вторник). 

Интервю на  
Диляна СТОЯНОВА

- Доц. Лозанов, какви 
са цялостните Ви впе-
чатления от Междуна-
родния фестивал на ис-
торическото докумен-
тално кино, който завър-
ши в Бургас?

- Имах възможността да 
гледам почти всички от 
прожектираните филми и 
мнението ми е високо. 
Фестивалът се занимава с 
високи образци от истори-
ческото документално ки-
но – такива, които освен че 
са способни да разчувст-
ват аудиторията, могат да 
направят история. В изсле-
дователския смисъл на ду-
мата те принадлежат пове-
че или по-малко към нова-
та история. Днес история-
та се пише на много езици 
и един от тях е именно гра-
фичният. Ставаме свидете-
ли как на екрана се пише 
история. При това не само 
историята на миналото, а 
на сегашното, на съвре-

менността. Кое от това, ко-
ето става около нас, ще се 
превърна в история?  Утре 
вече ще го пише в учебни-
ците. Има едно общо, не-
изречено послание от фил-
ми – много е важна персо-
налната отговорност. Дали 
ще се превърнеш в жерт-
ва, или в палач, не е въ-
прос на исторически об-
стоятелства.  Всичко опи-
ра до воля на човека, до 
способността да заеме по-
зиция. 

- Според Вас кое от за-
главията се открои най-
силно?

- Този, който спечели на-
градата – „Денят на жена-
та“. Сами виждаме, че в 
Русия не са мръднали от 
Втората световна война 
като преживяване на све-
та. Това продължава да е 
матрицата: и заради траге-
дията, която преживява то-
зи народ (милионите изби-
ти), и заради надеждата за 
нова имперска роля. Всич-
ко това е разказано през 
човешки истории. Друг 

впечатляващ филм е „Сръб-
кинята“. Вижда се, че вой-
ната никога не свършва, тя 
бележи завинаги живота 
на хората. Как се възста-
новяват след войната об-
щочовешките ценности? 
Войната е приключила, 
обявено е примирие. Но 
възстановяването на об-
щочовешките ценности; то-
лерантността на хората, 
които са взели участие е 
трудно дори за следващи-
те поколения.

- Учим ли се от мина-
лото?

- Не, не се учим от мина-
лото. Но се наблюдава 
друго – идентификация с 
него. Чрез доброто кино се 
пренасяш в миналото. Ки-
ното, за разлика от писа-
ния текст, ни дава още по-
голяма възможност да усе-
тим хората в собственото 
ни обкръжение. Ние не се 
учим от историята, но вла-
гаме емоция, преживява-
не, интерпретация в исто-
рията.

- Смятате ли, че доку-

менталното кино намира 
почва на родна земя? 
Или се налага да разчи-
таме на чуждестранни 
продукция?

- Една от най-силните ли-
нии в нашата култура още 
от преди 1989 година е 
именно документалистика-
та. Но по-рано това кино е 
било дисидентско.

- Можем ли да твър-
дим, че документалисти-
ката е едно от лицата на 
журналистиката?

- Можем да кажем, че 
журналистиката е „исто-
рия на сегашността“. Тя е 
един разказ за ставащото, 
който се пише заедно със 
самото му ставане. Пора-

ди тази причина може да 
се намеси в него, да по-
влияе на събитията. Жур-
налистиката има изключи-
телна роля – тя е мощен 
инструмент да движиш ис-
торията на съвременния 
на света. Част от общест-
веното мнение „управля-
ва“ управляващите, а така 
се управляват и процесите 
в обществото. Благодаре-
ние на журналистиката 
всеки един от нас – повече 
или по-малко, в зависи-
мост от това в доколко де-
мократична държава жи-
вее – участва в управлени-
ето на обществото, от кое-
то е част. 

Донякъде си приличат 

журналистиката и докумен-
талистиката, но докумен-
талното кино се занимава 
основно със собствената 
си завършеност, цялост, 
със своя текст. От своя 
страна,  журналистически-
ят текст е прагматичен 
текст. Няма класика в жур-
налистиката – никой не че-
те стари вестници освен с 
изследователска текст. 
Журналистиката разполага 
с един или два дена, за да 
промени нещо в общество-
то мнение. Де факто нейни-
ят ефект е в главите на хо-
рата, а не в самото произ-
ведение. А документалис-
тиката създава произведе-
ния, които оставят трайни.
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Журналистиката и документалистиката донякъде 
си приличат, документалното кино се занимава 

основно със собствената си завършеност, цялост,  
а журналистическият текст е прагматичен текст

Георги КОЛЕВ

„О, няма завръщане” 
– не е отчаян вик, а 
скъп „резец  на време-
то”. В „паметта на чув-
ствата” – светлини от 
спасени мигове, болка, 
думи, нощи, влакове, 
които носят отново лю-
бовна тъга, улица (клю-
чова дума за поезията 
на Венда Райкова) - 
със съкровената мол-
ба да не се превърнат 
в спомен.

Амбивалентността 
на състоянията с усе-
щане за есенна тъга – 
и думите, които ги из-
ричат, са знакови в то-
зи поетичен свят.

Сънуваща море, „дъ-
щеря на морето” – със 
съзнанието за вечност, и 
отново листопадът и за-
връщането по незнаен път 
носят в себе си екзистен-
циален смисъл.

Думите, които са без-
силни,  и болката от любо-
вта  - също знаци на дра-
мата на съществуването, 
на „ тиха песен”.

Монотонно повторени 
делници, но „бъди с мен” и 
най-любовна молба и спо-
мен за „невероятни ду-
ми”.

Стиховете на Венда Рай-
кова завладяват със своя-
та дълбока лирическа из-
разителност и поетически 
изказ, в който чувства и 
състояния водят до „спа-
сени думи”. Любовното 
чувство - от срам от съл-
зи, през  мълчаливо  из-
страдване на умората на 
„силна жена” до вярата на 
силата на любима жена, 
„обезсилена от нежност”.

Деликатността в израза 
на чувствата е лайтмотив  
– „любов, вина и прошка 
закъсняла…”

„Най-живата любов е 
невъзможната…” – стих-
тезис, който въвлича в 
един човешки свят – „с не-
писаното право на сърце-
то”. Завладяващо е само-
то поетично споделяне. В 
преследване на пътя на 
времето – любовен свят в 
цялата своя изповедност 
и дихания.

Черновата на живота в 
този свят не може да бъде 
пренаписана.

Поезията на Венда Рай-
кова, с характерна за нея 
стилистика в лирически 
изказен смисъл, води до 
„просветлена тъга”.

Вълнува влюбването в 
„полета на думите”, който 
обезсилва клаустрофоби-
ята, споделена от  поете-
сата, и силата, която се 

крие в слабостта – въ-
прос на относител-
ност, според Венда 
Райкова.

Загърбила своето 
его и отдала се на все 
по-трудната обич – до 
беззащитна „нежност-
та се разпилява”.

От отчаянието, през 
все повече чувство на 
самота, уязвимата до-
брота, която стопява 
усмивката, „горчива 
себеирония”, „капката 
вяра”, която да бъде 
споделена с всички 
(стих „Капка вяра”).

Прошката на силния, 
водеща всъщност до 
„инфаркт”, както и 
твърдението, че „без-
резервната доброта на 
винаги е добродетел” 

отвежда  до това, че „сър-
цето никога не лъже”(мото 
на това стихотворение/ 
„….за малко / щях да умра 
от доброта – Атанас Дал-
чев).

Между сбирката на 
„Листопад”, на която е 
посветена статията, и „Зе-
лена улица крайбрежна” 
(предходна сбирка на Вен-
да Райкова) е напрегнат 
един силно поетичен 
свят.

Говорейки за смисъл на 
изповедност, отново пре-
живяващ е листопадът на 
особена тъга.

Изключителен интерес 
от смислови преходи 
представя и самата ком-
позиция на творбите в 
сбирката „ Листопад”, ко-
ито излъчват – от деликат-
ността на чувствата, през 
израза на любов и житей-
ски път, листопадни улици 
- осветява с тиха сила.

„Любовен листопад на 
„просветлената тъга”

В поетичния свят на Венда Райкова – сбирката „Листопад”

Месец на киното и 
книгата предстои в Бургас
• С филма „Бащата“ тръгва отложения фестивал „София филм фест на брега“ 

• Ново културно място - „Модерен театър“ отваря врати на „Милин камък“ 1

Доц. Георги 
Лозанов: 

Не се учим от миналото,  
но се отъждествяваме с него

рецензия



Михаил КОЛЕВ

Плоча, на която е запи-
сан последният историче-
ски рекорд на плувеца 
Цанко Цанков, бе поставе-
на в басейн „Флората”. 
През август бургазлията 
успя да плува на това мяс-
то в продължение на 12 ча-
са без прекъсване, изми-
навайки над 50 км (50 600м) 
и подобрявайки постиже-
нието на словенеца Мар-
тин Стрел от 1998 години в 
Женева за най-продължи-
телно плуване в 50-метров 
басейн без прекъсване.

 „За мен е огромна чест 
да имам плоча тук, на това 
място, именно на този плу-
вен басейн, където бе по-
ставен рекордът и преми-
на една голяма част от мо-
ята подготовка. Радвам се, 
че успяхме чрез това по-
стижение да поставим Бур-

гас на картата на плувни-
те спортове, най-вече в ма-
ратонското плуване. Из-
ключително съм горд, че 
този рекорд е единствен 
по рода си до момента, а 
още по-доволен съм, че той 
стана в родния ми град. По-
ради тази причина много 
държах деца да участват 
по време на рекорда. Най-
важното нещо за мен е бъ-
дещето на тези деца, кои-
то след нас ще поемат ща-
фетата в плувните спорто-
ве. Исках те да видят и до-
коснат този мой положите-
лен пример, както и на дру-
ги мои колеги, за да бъдат 
те мотивирани и да си по-
вярват, че могат да постиг-
нат и задминат нашите по-
стижения”, каза още плу-
вецът. 

На събитието присъства-
ха близки и приятели на 
Цанков, зам.-кметът Диана 

Саватева, началникът на 
отдел „Спорт” към Община 
Бургас Веселина Деведжи-
ева, представители на бур-
гаските водните клубове. 
Зам.-кметът Саватева раз-
кри, че мястото, на което 
бе поставена плочата ще 
се превърне в своеобраз-
на стена на славата на во-
дните и плувни спортове в 
Бургас, където ще бъдат 
упоменати и други пости-
жения на местни спорти-
сти.

Веднага след церемони-
ята Цанко Цанков проведе 
открит урок в басейна с де-
ца от всички седем плувни 
клуба в Бургас. 

Верен на стила си да пре-
следва нови цели и да по-
добрява нови рекорди, той 
отново си е поставил сери-
озна задача. Цанков ще се 
опита да направи първото 
в историята преплуване на 
протока Гибралтар, свърз-
ващ Европа с Африка до-
година, и пренасяне на 
знамето на Община Бургас 
там.

Чф
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Втора поредна загуба с 0:4 запи-
са футболният „Нефтохимик” 
(Бургас). „Шейховете” отстъпиха 
като гости на „Пирин” (Благоев-
град) в двубой от осмия кръг на 
Втора лига. Бургазлии инкасира-
ха четирите попадения в своята 
врата още през първото полувре-
ме на срещата. След поражение-

то от благовградчани „Нафтата” 
вече се намира на последно мяс-
то във временното класиране, с 
актив от 2 точки. В следващия 
кръг отборът, воден от Викторио 
Павлов, приема тима на „Витоша” 
(Бистрица). Двубоят е на 5 октом-
ври от 20:15 часа на стадион „Ла-
зур”.  

СКАНДАЛ Нова четворка за „Нафтата”

Рекордът на Цанко Цанков 
блесна на златна плоча

Михаил КОЛЕВ

Футболният „Черномо-
рец” (Бургас) успя да наме-
ри нов спонсор. Турският 
бизнесмен Алтер Темер ще 
помага финансово на клуба 
с по 1000 лева на месец в 
рамките на година. Темер е 
собственик на една от най-
големите и модерни дентал-
ни клиники за зъбни им-
планти в Истанбул, откъде-
то е и той. Финансовият 
благодетел се е съгласил да 
удари рамо на „акулите” 
след разговори с проф. Ди-
митър Вергиев, близък до 
клуба, а и заради страстта 
си по футбола. Алтер Темер 
е разговарял  и с друг от но-
вите спонсори на бургаския 
клуб – д-р Ерхан Салиев, тъй 
като двамата работят заед-
но в сферата на дентална-
та медицина и поддържат 
бизнес отношения от годи-

ни.   
Привърженикът на „Фе-

нербахче” често е идвал в 
Бургас по бизнес дела и е 
запознат от своите парт-
ньори с футболната ситуа-
ция в града. Любопитното 
за него е, че той е потомък 
на едни от първите знатни 
банкерски родове в турския 
мегаполис. 

Пред вестник „Черномор-
ски фар” Алтер Темер зая-
ви, че първоначалните му 
впечатления от стадиона и 
базата на „акулите” са мно-
го добри.

„Локацията на спортния 
комплекс е много добра, но 
е изоставен и трябва орга-
низация за привеждането 
му в по-добър вид. В Турция 
в подобен спортен обект не 
можеш да влезеш току-та-
ка, за разлика от тук. Раз-
говаряйки с ръководството 
на „Черноморец” съм сил-

но убеден, че нещата в та-
зи насока ще се оправят, 
така го усещам”, каза още 
бизнесменът.  

Той добави, че ще се 
стреми да присъства на 
колкото се може повече до-
макински срещи на „акули-
те”. Темер вече изгледа на-
живо победата на бургаз-
лии с 4:0 над „Верея” (Ста-
ра Загора) от осмия кръг на 
Трета югоизточна лига. Го-
ловете за домакините бяха 
на дело на Нуретин Пюскю-
ли (11), Милен  Танев (63), 
Симеон Русев (66) и Мари-
ян Тонев (90). С успеха си 
„Черноморец” се изкачи на 
трето място в първенство-
то и има 19 точки, с три по-
малко от лидера „Загорец”. 
В следващия кръг футболи-
стите на Слави Костенски 
гостуват на „Борислав” 
(Първомай). Двубоят е на 3 
октомври от 16 часа.

Турчин от знаков банкерски род 
ще помага на „Черноморец”

ФУтБОЛ

Алтер Темер (в средата на първия ред) остана доволен от победата на „аку-
лите” срещу „Верея”

Постижението му от басейн 
„Флората” вече е увековечено

На основание чл. 90 от КТ и чл.68, ал. 1 от 
ЗЛЗ „Многопрофилна болница за активно лече-
ние „Сърце и Мозък” ЕАД – гр. Бургас обявява 
конкурс за заемане на следната длъжност: 

I. Началник на Второ отделение по инвазив-
на кардиология.

1. Място на работа – Второ отделение по ин-
вазивна кардиология в “Многопрофилна болни-
ца за активно лечение „Сърце и Мозък”” ЕАД – гр. 
Бургас.

2. Характер на работа – участие и управление 
в дейността на клиниката съгласно ЗЛЗ, ЗЗ и ос-
таналите нормативни актове и съответните Меди-
цински стандарти;

3. Изисквания за длъжността – съгласно длъж-
ностна характеристика, утвърдена от изпълнител-
ния директор на дружеството.

4. Необходими документи:
1. Диплома за завършено висше образование - 

Магистър по медицина със съответните приложе-
ния;

2. Документ за призната медицинска специал-
ност по Кардиология;

3. Допълнителна професионална квалификация 
по инвазивна кардиология;

4. Удостоверение за членство в БЛС;
5. Свидетелство за съдимост;

6. Медицинско свидетелство;
7. Документи удостоверяващи професионален 

опит и стаж по специалността, препоръчително ми-
нимум 5 години като самостоятелен инвазивен кар-
диолог;

8. Документи за владеене на чужд език и ком-
пютърна грамотност;

9. Други документи за професионална квалифи-
кация, умения и опит;

10.Удостоверение за правоспособност за рабо-
та с йонизиращи лъчения;

5. Начин на провеждане – Конкурсът за длъж-
ността Началник на Второ отделение по инва-
зивна кардиология  ще се проведе по докумен-
ти.

Документи за участие могат да бъдат пода-
вани на адрес:

“Многопрофилна болница за активно лечение 
„Сърце и Мозък”” ЕАД – гр. Бургас, адрес: гр. Бур-
гас, бул. „Стефан Стамболов” №73.

Длъжностните характеристики на конкурсните 
длъжности, както и допълнителна информация за 
условията за участие може да се получи на същия 
адрес.

Телефон за информация относно конкурсите: 
02/ 9603 103

Срок за подаване на документи – тридесет ка-
лендарни дни от публикуване в пресата.

ОБЯВЛЕНИЕ

„Черноморски фар“

Динко Динев от тенис 
клуб „Авеню“ - Бургас ста-
на шампион на Държавно-
то първенство по тенис на 
закрито за юноши и девой-
ки до 18 години, което се 
проведе в София. През по-
следните години 16-годиш-
ният тенисист се изяви на 
международната сцена и 
завоюва призови места в 
силни турнири. Наскоро 
спечели престижен турнир 
в Истанбул, където играха 
76 участници от 30 страни. 
В момента е в Румъния, къ-
дето участва в няколко тур-
нира. В първия изигран тур-
нир на сингъл е втори, във 
втория е на първо място по 
двойки. Предстои трети. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАМЕНО
ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ
Председателят на Общински съвет - Камено, на основание чл.22, 

ал.2 от ЗМСМА, изречение второ съобщава, че с Решение 
№38/10.01.2020год. по адм.дело 2457/2019год. по описа на Ад-
министративен съд -Бургас, потвърдено с Решение № 
11244/25.08.2020год. по адм.дело 4368/2020год. по описа на ВАС, 
по протест на Окръжна прокуратура Бургас, Административен съд 
Бургас ОТМЕНЯ Наредбата за изменение и допълнение на Наред-
бата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, 
околната среда и общественото имущество на територията на Об-
щина Камено, приета с решение по т.9 от протокол 
№48/30.05.2019г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

Радослав Балтаджиев
Председател на Общински съвет-Камено

Шампионска 
титла за бургаски 

тенисист

ОБЯВА
"СКЛАД БУРГАС" ЕАД уведомява за инвестиционно предложение: 

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-753, кв.4а, ПЗ "Юг" ПИ с иден-
тификатор 07079.663.753 по КК на гр.Бургас“

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

www.faragency.bg
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В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Комикс-табло учи децата на 
правилата срещу COVID-19

Политици на гроздобер

Дона МИТЕВА

Специално табло посреща учениците от 
2 „Б“ клас на ОУ „Свети Климент Охрид-
ски“. Учителките Милена Пекова и Дочка 
Георгиева, освен че са подредили красиво 
класната стая и всеки ден подготвят изне-

нади за своите ученици, имат изработено и 
още нещо много важно – специално табло. 
На достъпен език, под формата на комикс, 
на него се обобщават важните правила, 
които всяко дете трябва да спазва заради 
извънредните мерки, наложени от COVID-
19 пандемията.

Дона МИТЕВА

Собственикът на ракия „Берданковица"  
Антон Берданков тази година започна се-
риозно производство. Както самият той 
рекламира от години произвежданата на-
питка: „Традиция с уникална рецепта, пре-

върнала се в реално производство. Българ-
ска златна напитка за ценители! Семейната 
ракия „Берданковица“ утвърждава традиции 
и майсторство, с цвят на светъл кехлибар и 
хармонично съчетан вкус, златната напитка 
подхожда на всяка българска трапеза. Ав-
тентичността на българския вкус е постигнат 
с голямо внимание към всеки детайл от спе-
циално подбрания сорт грозде до специфи-
ката на мястото, където е отгледано“.

Етикетът на напитката съхранява в себе си 
историята на рода, заселил се в Сунгурларе  
и един от дедите, който умело е боравил с 
пушката „Бердана“. От там тръгва и името на 
рода, а сега и името на ракията. Кръстосани-
те пушки на етикета дават ясна представа и 
на невежите ценители на високоалкохолната 
напитка за замисъла на собственика.

Преди години „Черноморски фар“ първи 
обърна внимание на заниманието на тога-
вашния общински съветник и амбицията му 
да създаде своя марка. Около производ-
ството на „Берданковица“ Антон завъди 
много приятели, а и конкуренти, които също 
се хвалят с умението да направят качест-
вена ракия.

Сега, по време на пандемията, кехлиба-
рената течност вече се рекламира и като 
противовирусен еликсир. Нейният произво-
дител обаче не пропуска да предупреди да 
се консумира „Отговорно и с мярка“.

Жаклин НОТЕВА

Три поколения от фамилия Маринче-
ви се включиха в гроздобера на семей-
ството. Общинският съветник Георги 
Маринчев, заедно със сина си и баща 
си, с желание се впуснаха да оберат 
домашните лозя.

„Не е само до гроздето и пиячката. 
Три поколения, събрани при корените 
си. Един род трябва да си знае фунда-
мента и да черпи сила от него. Тъжно-

то е, че ние сме единствените в целия 
масив. Всичко останало е изоставено 
и превърнато в пущинак“, написа във 
Фейсбук общинският съветник.

Шеговито той се обърна към бившия 
местен политик Антон Берданков, кой-
то се хвали със собствено производ-
ство ракия.

„Антоне, отправям предизвикател-
ство! Да видим тази година „Бердан-
ковица“ ли, „Маринчевица“ ли, или и 
двете?“, пише още Маринчев.

Бургас 8000, бул. „Ст. Стамболов“ 73
тел. 056 / 703 003, e-mail: info.bs@heartandbrain.bg

Хиляди спасени сърца
Проф. д-р Владимир 
Данов, д.н.  

Д-р Наталия
Дочева

Доц. д-р Николай 
Димитров, д.н.

Д-р Владимир 
Корновски

Ракия "Берданковица"  печели  
все повече почитатели

Три поколения Маринчеви  
се включиха в беритбата

Живко 
Господинов 
обра лозата в 
двора си
Дона МИТЕВА

Общинският съветник и градски 
лидер на БСП Живко Господинов 
обра лозата, която краси двора 
на къщата му. Той се похвали със 
снимки в социалната мрежа. Но 
за разлика от красивите снимки, 
сподели в коментарите, че тази 
година гроздето стига само за 
дегустация. Не стана ясно какви 
са плановете на Господинов за 
това как да бъде оползотворено 
бялото кехлибарено грозде, но 
явно той няма амбиция да прави 
своя марка вино или  ракия.
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