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Ръст на ражданията в УМБАЛ - 
Бургас, 114 бебета повече 

100 години

100 години

БУРгАСки РеСтоРАнтьоРи иСкАт 
вРъщАне нА пАтентния дАнък

Георги РУСИНОВ 
Снимка:  
Борислав ПЕНКОВ

Персоналът и собствени-
ците на заведения в цялата 
страна слагат жълти жилетки 
в знак на протест, който пър-
воначално ще е символичен, 
а след това ще прерасне и в 
ефективен. Това ще се слу-
чи в събота, на 25 януари. От 
Българската асоциация на хо-
телиерите и ресторантьорите 
искат намаляване на ДДС от 

20% на 5% по примера на съ-
седна Румъния. По този начин 
според тях ще се преодолее 
гладът за кадри и младите ще 
останат да работят в България. 
Всичко това ресторантьори и 
хотелиери от 38 града в стра-
ната обсъдиха на среща във 
Велико Търново, където уточ-
ниха помежду си какви са ис-
канията им и кога ще пред-
приемат стачните действия. 
Ако до 2 февруари държавата 
не вземе предвид исканията, 
те обявиха, че ще преминат в 
ефективна стачка.4u

търсят рентгенови 
оператори за летището

4 Регламентирането на 
бакшиша също е добра 
идея, смятат те
4 Ще облекат ли жълти 
жилетки собственици на 
заведения край морето?
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Михаил КОЛЕВ 
Снимка: Авторът

Петър Георгиев-Попчето, 
който е обвиняем за при-
чинената смърт на бездом-
ника Николай Георгиев, 
заяви в Бургаския окръ-
жен съд, че не той, а негов 
приятел е извършил убий-
ството. Случаят е от 3 юли 
2016 година, когато в гра-
динката до гарата в Бургас 
бе нанесен побой над заги-
налия. След няколко дни в 
кома пострадалият почина 
от раните си, а Попчето бе 
обявен за издирване. Едва 
през декември 2019 година 
той бе заловен от Полици-
ята за това му престъпле-
ние. 

„В обвинителния акт раз-
брах, че е записано, че Ни-
колай е загинал след ди-
ректен шут в главата. Аз не 
съм го ритал нито веднъж 
където и да е било по тяло-
то. Даже казах на моя при-
ятел Тихомир да спре, пре-
ди той да му нанесе фатал-
ния ритник. Не съм се ук-
ривал от разследващите 
органи, просто никой не 
ме е търсил за това прес-
тъпление“, категоричен бе 
обвиняемият. 

Той допълни, че ще заве-
де жалба срещу разслед-

ващите полицаи по делото, 
защото според него, те са 
му фалшифицирали пока-
занията. Освен това е бил 
укрит и нож, който е бил 
намерен на местопрестъп-
лението. Попчето е готов и 
да се яви на детектор на 
лъжата, за да докаже, че е 
прав и не той е убиецът на 
скитника. Бургазлията смя-
та, че неговият приятел Ти-
хомир никога няма да бъде 
открит от полицията, защо-
то „те нямат изгода от то-
ва“. 

„Искам връщане на де-
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Георги руСинОВ

Репатриращите маши-
ни в Бургас работят все 
по-малко. Това заяви ше-
фът на ОП „Транспорт“ 
Андрей Рунчев по време 
на Комисията по общест-
вен ред и сигурност към 
Общински съвет – Бур-
гас. Членовете й разгле-
даха докладната записка 
от заместник-кмета Кра-
симир Стойчев, с която 
се иска актуализация на 
цените.

Изказването на Рунчев 
дойде в отговор на въ-
прос от председателя на 
комисията Живко Госпо-
динов. Той попита дали 
няма някакъв компромисен 
вариант, в който да не се по-
вишават цените на „Паяк“-а, 
тъй като това ще натовари 
допълнително бургазлии, а и 
преди време цените на на-
казателните скоби са били 
повишени. 

„Последната актуализа-
ция на цените е била през 
2012-а. Тогава разходите за 
заплати, гориво и поддръж-
ка на репатриращите маши-
ни не са били каквито са 
днес. Плюс това, тези увели-
чения в цените касаят само 
нарушаващите правилата. 
Самите репатрации също 
намаляват като брой през 
последните години, защото 
бургазлии си изградиха на-
вици на спазване на прави-
лата. Това са наблюденията 
ми“, заяви Рунчев.

Той добави още, че и по-

ради естеството на работа, 
няма много желаещи за нея 
и трудно задържат кадри, 
въпреки че заплатите са би-
ли повишавани. 

Заместник-кметът Краси-
мир Стойчев предлага цени-
те да се изменят по следния 
начин: I-ва зона от 36 лева 
без ДДС да стане 46 лева 
без ДДС или 55.20 лева с 
ДДС; II-ра зона от 43 лева 
без ДДС да стане 52 лева с 
ДДС или 62.40 с ДДС; III-та 
от 52 лева без ДДС да стане 
60 лева без ДДС или 72 лева 
с ДДС.

Членовете на Комисията 
по обществен ред и сигур-
ност се пошегуваха, че „па-
як“ в Меден рудник не ходи, 
но ако в най-големия бурга-
ски комплекс има поне една 
репатрираща машина, то об-
щината ще си реши финан-
совите проблеми от раз.

обвиняемият Петър Попчев 
пристигна в съда с маска на лицето

Администрацията: Той работи все по-малко

Ударни ремонти на инфраструктурата по селата – 
приоритет на Бюджет 2020 година в община Камено

Бургазлии в стрес 
от „Паяк“-а

Съветници: Направете втори етаж на паркинга на „Гурко“
Георги руСинОВ 
Снимка:  
Борислав ПЕнКОВ

Общинските съветници 
Бенчо Бенчев и Стоян Ко-
лев от „Ние гражданите“ и 
Владимир Павлов и Диян 
Георгиев от „Възраждане“ 
искат от Община Бургас да 
се надгради втори етаж на 
паркинга на улица „Гурко“. 
Комисията по обществен 
ред и сигурност разгледа 
предложението им като в 
присъствието на един от 
вносителите – нейният 
член Диян Георгиев. 

Той защити написаното 
в докладната от четирима-
та общински съветници, 
като заяви, че от години 
Бургас има остра нужда от 
нови паркоместа, поради 
увеличения брой автомо-
били и засиленото жилищ-
но строителство и темпо-
вете, с които градът расте. 
Според тях „синята зона“ 

донякъде регулира парки-
рането, но не може да за-
мести сериозния дефицит 
от места за паркиране.

В докладната вносители-
те посочват намеренията 
на Община Бургас да строи 
етажни паркинги, но спо-
менават и съпротивата от 
гражданите, която срещат 
на места, заради това, че 

съоръженията ще са в бли-
зост до блоковете, в които 
живеят. 

Те предлагат на Община 
Бургас да извърши геолож-
ки проучвания на паркинга 
на „Гурко“ за реализира-
нето на втори етаж, а в бъ-
деще евентуално и на тре-
ти. Да се подготви проект и 
да се обяви търг за изпъл-

нител, като средствата за 
това да бъдат заложени 
при актуализацията на Бю-
джет 2020, или в този за 
2021-а. 

Общинският съветник и 
член на Комисията по об-
ществен ред и сигурност 
Димитър Найденов попита 
вносителя Георгиев дали 
не са мислили в посока на 

така наречените модулни 
паркинги. Те били модерни 
и много удобни, защото 
имало възможност кон-
струкциите им да се мес-
тят. 

Андрей Рунчев, шеф на 
ОП „Транспорт“, обясни, 
че разговорите за втори 
етаж на паркинга са за-
почнати още преди четири 

години, подкрепяйки 
Костантин Луков, който 
обясни, че идеята не е но-
ва и в предния мандат е 
срещнала съпротивата 
именно на опозицията, ка-
квато в момента се явяват 
вносителите на тази до-
кладна записка. Имало е 
дори предложение за из-
граждане на втори етаж от 
голяма хранителна верига 
магазини, които да се по-
мещават на второто ниво. 

Идеята за модулните 
паркинги също е евентуа-
лен вариант според Рун-
чев и поясни, че нищо не е 
изключено, а изграждане-
то на паркинги е приоритет 
на общината, тъй като но-
вият програмен период да-
ва възможност за финан-
сирането на такива проек-
ти. 

Докладната записка бе 
подкрепена от комисията, 
макар и не с пълно мно-
зинство.

Андрей Рунчев
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лото към Прокуратурата, 
защото Тихомир не е обви-
няем. Аз не трябва да бъда 
обвиняем“, каза още Геор-
гиев.

В началото на разпоре-
дителното заседание стана 
ясно, че близки на убития – 

майка му Катерина Георги-
ева и сестра му Симона 
Йорданова, са завели граж-
дански искове срещу По-
пчето. Стойността на иска 
на Катерина е 200 000 лева 
за неимуществени вреди, 
както и 1500 лева, които са 

били изразходени за погре-
бението на пребития до 
смърт мъж. Сестрата на за-
гиналия е завела иск на 
стойност 130 000 лева.

Адвокатът на обвиняем-
ия поиска делото да бъде 
върнато на Прокуратурата 

заради допуснати грешки. 
Освен това защитата на 
Петър Георгиев смята, че 
наложената му мярка за 
неотклонение „задържане 
под стража“ трябва да бъ-
де променена, тъй като е 
прекалено тежка и несъот-

ветства на обществената 
опасност.  

Съдът обаче не уважи та-
зи молба. Следващото за-
седание на делото е на 4 
март, когато предстоят 
разпити на свидетели и ве-
щи лица.

таксата на то
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114 бебета повече са се 
родили в бургаската  
УМБАЛ през 2019-а спря-
мо предходната година. 
Общо проплакалите ново-
родени са били 1809. Ци-
фрите станаха ясни на це-
ремонията по отбелязване 
на Бабинден, който лека-
рите-гинеколози и акушер-
ки от здравното заведение 
традиционно почитат на 21 
януари, Ден на родилната 
помощ по стар стил.

Събитието премина с 

ритуално измиване на ръ-
цете на шефа на Родилно 
отделение д-р Антонио Ду-
шееев. Това стана в при-
съствието на целия персо-
нал на отделението, изп. 
директор д-р Бойко Ми-
разчийски и на специал-
ните гости кмета Димитър 
Николов, заместник-кме-
та Йорданка Ананиева, 
председателя на Общин-
ския съвет Севдалина 
Турманова, главния се-
кретар на Областна упра-
ва Валентин Люцканов, ди-
ректора на РЗИ д-р Георги 

Паздеров. 
„Хората, които са се 

обърнали към нас за по-
мощ са си вкъщи и си гле-
дат децата. Ще се радвам 
следващата година да има-
ме същите поводи, същия 
ръст, същото развитие“, 
пожела си д-р Душепеев. 
В поздравлението си кме-
тът Димитър Николов  пък 
постави още по-високи це-
ли и чупене на рекорди. 
„Освен тези 114 деца по-
вече, следващата година 
трябва да бъдат повече от 
120. Щом сме тук сред вас, 
това значи, че вие си вър-
шите перфектно работата.  
Благодаря за вашите гри-
жи, за безсънните нощи и 
за това, че правите така, 
Бургас да расте с нашите 
прекрасни нови гражда-
ни“, каза градоначални-
кът. Изпълнителният ди-

ректор на болницата пък 
изтъкна, че причината то-
ва да се случва не се дъл-
жи на това, че болницата е 
УМБАЛ – Бургас, не се дъл-
жи и на добрите условия в 
здравното заведение. „Па-
циентите идват заради 
вас. Днес празнуваме точ-
но тази професия, която 
дава живот. Всички други 
помагат да се запази жи-
вотът, но вашата е тази, 
която дава живот“, под-
черта д-р Миразчийски. За 
професионализма и енер-
гията, която влагат да има 
повече деца, лекарите бя-
ха поздравени и от пред-
седателя на Общинския 
съвет Севдалина Турмано-
ва. Поздравителен адрес 
от името на губернатора 
прочете секретарят на Об-
ластна управа Валентин 
Люцканов.

уБийството на Бездомник в Бургас
КриМи

Мъж от 
Казанлък 
открадна 
колело в 
равда

Криминално проявен 
мъж е задържан заради 
кражба на колело в 
Равда. Това съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Кражбата е станала в 
двора на къща в несе-
бърското село. 
Извършителят е на 44 
години от Казанлък. Той 
е направил пълни само-
признания и е върнал 
откраднатия велосипед. 
Работата по случая про-
дължава от служители 
на Районно управление – 
Несебър.

Блъснаха 
пешеходка 
в Меден 
рудник

Жена е била блъсната 
в комплекс „Меден руд-
ник“, докато е пресичала 
на червен светофар. Това 
съобщиха от пресцентъ-
ра на Областна дирекция 
на МВР-Бургас. 
Инцидентът е станал в 
района на блок 435 в 
най-големия бургаски 
комплекс. Пострадалата 
е 29-годишна бургазлий-
ка, която от удара е полу-
чила контузия на стъпа-
лото и травма в областта 
на предмишницата. Тя е 
прегледана и освободе-
на за домашно лечение, 
без опасност за живота.

Банда 
крими 
младежи 
обра кафе в 
Зорница

Група от криминално 
проявени младежи е 
обрала кафе в комплекс 
„Зорница“. Това съобщи-
ха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Установено 
е, че извършителите са 
седем, като от тях шест 
са на възраст 14-16 годи-
ни, а другият от бандата 
е на 18. Тийнейджърите 
са отмъкнали от кафене-
то, намиращо се до блок 
7, две маси, пейка, три 
стола, 16 възглавници за 
столове, три декоратив-
ни фенера, три картини и 
други вещи, всичко на 
обща стойност около 800 
лв. Младежите направи-
ли пълни самопризна-
ния, като при претърсва-
не на домовете на двама 
от тях са намерени и 
иззети откраднатите 
предмети. В заведение-
то е проникнато чрез 
срязване на ветроупор-
ното покритие на пред-
верието към основната 
зала. Работата по цялост-
но документиране на 
престъпната дейност на 
бургазлиите продължа-
ва от служители на Пето 
Районно управление – 
Бургас.

Дона МитЕВА

В Руен се провежда 
обучение по заявка на 
работодател, съобщиха 
от  Дирекция „Регионал-
на служба по заетостта“ 
- Бургас. Доста преди 
старта на летния турис-
тически сезон в малката 
община започва обуче-
нието на тридесет жени 
за камериерки. Това е 
длъжността, за която 
през миналата година са 
обявени най-много ра-
ботни места.

По данни на ДРСЗ през 
миналата година в Бюра-
та по труда от Бургаска 
област са заявени общо 
16 995 работни места, от 
които 16 156 на първич-
ния пазар на труда. Зна-
чителен брой от тях са в 
отрасъла „Хотелиерство 
и  ресторантьорство“ – 
6556.

В Руен обучават 
камериерки

Ръст на ражданията в УМБАЛ - Бургас, 
114 бебета повече

търсят рентгенови 
оператори за летището

Дона МитЕВА

40 свободни позиции за 
рентгенови оператори на 
Летище – Бургас са заяве-
ни в бургаското Бюро по 
труда. Това са първите ра-
ботни места, които са зая-
вени за предстоящия ле-
тен туристически сезон. 
По традиция си стоят и 
обявените свободни ра-
ботни места в здравео-
пазването, където перма-
нентно има недостиг на 
кадри. А местна фирма 
търси да си осигури ши-
вачки. От началото на го-
дината наши транспортни 
фирми търсят и 25 между-
народни шофьори. Това 
обявиха на нарочна прес-
конференция Пенка Кири-
лова, директор на Регио-
нална служба по заетост-
та – Бургас, и Живко Яна-
киев - директор на „Бюро 
по труда“ – Бургас.

В регионален мащаб 
равнището на безработи-

ца за миналата година е 
най-ниско в общините 
Бургас - 2.71, Несебър – 
3.65% и Приморско - 
3.787%.

За Бюрото по труда – 
Бургас 49.6% от безработ-
ните са със средно обра-

зование, а останалите се 
делят по равно на висши-
сти и хора с основно и по-
ниско образование. 40% 
от всички безработни са 
без квалификация.

„Както и друг път съм 
подчертавал, в Бургас е 

по-различно, отколкото 
на други места в страна-
та. В повечето случаи най-
голям е делът на безра-
ботните, които са с основ-
но и по-ниско образова-
ние, докато при нас най-
много са среднистите“, 
подчерта Янакиев.

В началото на 2020 годи-
на продължават стартира-
лите на по-ранен етап 
приеми на заявления от 
родители по проект „Ро-
дители в заетост“, от за-
ети лица по проект „Вау-
чери за заети лица“ и за-
явки от работодатели по 
проект „Нова възможност 
за младежка заетост“ по 
оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“. По проекта „Ва-
учери на заети лица“ се 
променя предвиденото 
съфинансиране от страна 
на обучаваните лица, като 
при новия прием то е в 
размер на 50% от стой-
ността на ваучера.

По време на ритуала бяха измити ръцете на шефа на Родилно отделение д-р Ан-
тонио Душепеев

Кметът Димитър Николов (в средата) постави задача догодина родените деца 
да са повече



Георги РУСИНОВ 
Снимки:  
Борислав ПЕНКОВ

Персоналът и собствени-
ците на заведения в цялата 
страна слагат жълти жилетки 
в знак на протест, който пър-
воначално ще е символичен, 
а след това ще прерасне и в 
ефективен. Това ще се слу-
чи в събота, на 25 януари. От 
Българската асоциация на хо-
телиерите и ресторантьорите 
искат намаляване на ДДС от 
20% на 5% по примера на съ-
седна Румъния. По този начин 
според тях ще се преодолее 
гладът за кадри и младите ще 
останат да работят в България. 
Всичко това ресторантьори и 
хотелиери от 38 града в стра-
ната обсъдиха на среща във 
Велико Търново, където уточ-
ниха помежду си какви са ис-
канията им и кога ще предпри-
емат стачните действия. Ако до 
2 февруари държавата не взе-
ме предвид исканията, те обя-
виха, че ще преминат в ефек-
тивна стачка.

„Ние продаваме щастие и 
от нас се изисква храната да 
е вкусна, а сервитьорките – 
усмихнати. Това няма как да 
стане в момента, защото сме 
смазани с 41 различни вида 
данъци и такси, които плаща-
ме ежемесечно и ежегодно“, 
каза председателят на асоци-
ацията Вени Петрова, цитира-
на от „Борба“. 

След срещата ресторантьо-
ри и хотелиери стигнаха до из-
готвянето на декларация с ос-
новните им искания. Сред тях 
са: задължителна регистрация 
по ДДС на всички фирми в от-
расъл „Туризъм“; отмяна на на-
редбата на НАП за запечат-
ване на заведения при откри-
ти нередности като крайна и 
репресивна мярка; персонал-
на отговорност и на обслужва-
щия персонал при открита фи-
скална нередност; категоризи-
ране и проверка от съответни-
те контролни органи на обек-
тите, които работят като заве-
дения за хранене – „топли точ-
ки“ в хранителните магазини 
и кафе-машини; регламенти-
ране на отклонение в оборо-
та до 10% и други.

Мнения от морето

 Не е изненада, че в новия 
мандат на Общински съвет – 
Бургас има няколко предста-
вители на ресторантьорския 
бранш, защото сме туристиче-
ски град и при нас заведени-
ята са много и начин за пре-
питание на мнозина. През по-
следните години редовна прак-
тика е бургазлии да се жалват 
от липса на нощен живот, не-
прекъснато се пускат снимки 
на нощен пустеещ Бургас. 

„Разговаряйки с колеги, по-
вечето са на мнение, че трябва 
да се върне патентния данък. 
Виждам, че се иска намалява-
не на ДДС, но то може да ста-
не и с връщането на тази прак-
тика. Да речем, че един ресто-
рант на месец плаща 3000 лева 
ДДС. По 12 месеца, това са 
36 000 лева. Държавата може 
да ти определи един патент от 
40 000 лева, който да можеш да 
заплатиш на три вноски напри-
мер. Така ще има и абсолют-
на яснота какво влиза в бю-
джета, а ресторантьорите ще 
работят спокойно, защото ни-
кой няма да ги дебне“, заяви 
Пеньо Мечков.

Според него регламентира-
нето на бакшиша е добро пред-
ложение, тъй като го има в поч-
ти цяла Европа. Към момента 
често точно заради бакшишите 

възниквали проблеми.
„В един момент ти идва про-

верка, брои ти парите и ти каз-
ват, че не си маркирал 10 лева, 
а те са бакшишът на сервитьо-
ра. И така за 1000 лева обо-
рот, но защото имаш 10 отго-
ре, ти затварят заведението. 
Всеки знае, че като се работи 
с пари, трудно може да се за-
сече с точност. Понякога сер-
витьорът греши, понякога кли-
ентите грешат. Затова идеята 
е добра“, сметна той.

Колегата му от ГЕРБ Юлиан 
Георгиев смело заяви, че ця-
лата система по отношение 
на ресторантите трябва да се 
промени. И той бе на мнение, 
че въвеждането на патента е 
правилната посока. 

„Много е важно, че няма да 
има предпоставки за създа-
ването на порочни и корупци-
онни практики. Ще се намалят 
разходите за административ-
ния персонал. Вече няма да 
го има това десет чиновници 
да наблюдават как един рес-
торант работи. Няма да съз-
дават затруднения и предпос-
тавки за недобра визия пред 
туристите през лятото“, пояс-
ни Георгиев.

Така че според него патент-
ният данък, такъв какъвто е 
бил, но с леко усъвършенст-
ване, може да даде един чу-
десен резултат, който ще бъде 
част от новия облик на тури-
зма и ще внесе спокойствие 
у бранша.

В разговора изникна и иде-
ята за районирането. Според 
бургаските ресторантьори, 
всеки от тях е бил достатъч-
но дълго време обект на ана-
лиз, за да може да се преце-
ни в кой район какъв патент 
да се плаща. Логично е в цен-
трална градска част да е по-
висок, за сметка на по-отда-
лечените квартали и компле-
кси, смятат те.

Живко Табаков също взе от-

ношение по темата като екс-
перт в туризма. Той бе съвет-
ник на министър Николина 
Ангелкова и вече за втори път 
оглавява Комисията по тури-

зъм в бургаския местен пар-
ламент.

„Радвам се, че ме питате по 
темата за ресторантьорите, за-
щото от много отдавна насам 
не бе повдигана, а това е мно-
го наболял проблем. Намирам 
за изключително интересни 
исканията от страна на БХРА, 
защото от последните някол-
ко години, откакто се прие за-
конът за контрол, при който 
обекти се затварят при неиз-
даване на касов бон, това ста-
на един огромен проблем в са-
мия бранш. Случва се да се до-
пускат грешки. Отделно от това 
самите ресторанти търпят не-
удобства по време на актив-
ния летен сезон, когато вли-
зат такива служители на про-
верки“, коментира общински-
ят съветник.

Той обясни, че подкрепя и 
двете искания за възможно об-
лекчаване на бранша – нама-
ляване на ДДС и връщане на 
патентния данък.

„Необходимо е ДДС да бъде 
намалено, за да се даде глът-
ка въздух на ресторантьори-
те поради изключително мно-
го изисквания за тези обекти. 
Много интересен ми звучи ва-
риантът обектите да минат на 
патентния данък, каквато бе 
старата практика. Според ра-
йоните да има фиксирана сума 
на маси, или столове, както и 
категорията на заведенията. 
Така че каквото и да говорим в 
посока на облекчение на рес-
торантьорския бранш съм „за“, 
категоричен бе Табаков.

Друг ресторантьор е об-
щинският съветник от „Демо-
кратична България“ Димитър 
Найденов. Оприличаващ себе 
си като дясномислещ човек, 
той каза, че е за намаляването 
на ДДС-то на бизнесите, свър-
зани с храна и напитки, какъвто 
е ресторантьорският бранш.

„Има челен опит от развити-
те държави преди нас. Реално 

това затруднява бизнесът, за-
щото това са едни 20%, които 
ние принуждаваме нашите кли-
енти да ги заплащат. Според 
мен нагласите на останалите 
ми колеги са идентични, ми-
сля, че изразявам общо мне-
нието им“, уточни той.

Найденов също сметна, че 
връщането на патентния да-
нък е една добра алтернати-
ва, която ще реши проблема 
на бранша. 

„По този начин ще се от-
пусне примката на държава-
та и ще се даде малко повече 
свобода на бизнеса и повече 
спокойствие. Човек има по-го-
ляма възможност за планира-
не, когато плаща патентен да-
нък. Аз съм достатъчно въз-
растен, че да помня времена-
та на патентния данък, пом-
ня и промяната, когато се въ-
веде ДДС. Последният, общо 
взето в бранша за ресторан-
ти, затормозява бизнеса и на-
товарва потребителя. Това са 
20% от джоба на потребителя. 

Той вместо да плати 10 лева, 
ние му казваме, ами държа-
вата иска да дадеш още 2. 
Погрешно се възприема, че 
бизнесът трябва да ги плати. 
Откъде да ги вземем, ако не от 
клиентите? А хората са с ниски 
заплати и не могат да си поз-
волят да ходят по ресторанти. 
Когато говорим за храна, ДДС-
то трябва да е максимум 7-8%“, 
поясни бизнесменът.

Бакшишът – повод  
за затваряне на 

заведения, 
или как при проверки  

си „виновен до доказване 
на противното“

„Виновен до доказване на 
противното“. Така оприличи 
проверките по заведенията 
Юлиан Георгиев. 

„Не знам дали сте запозна-
ти как изглежда една проверка 
през лятото в най-натоварени-
те часове в ресторант по мо-
рето. Тогава около 20:00 часа 
сервитьорите са изправени 
пред стената и са принудени 
да изкарват от джобовете си 
всякакви лични и други пред-
мети“, посочи той.

Пеньо Мечков добави, че 
много от колегите му са обиде-
ни и унижени от проверяващи-
те, защото точно в най-натова-
рените часове да влязат про-

веряващи, не говори добре за 
ресторанта и клиентите оста-
ват с предубеждения. 

„Бакшишът трябва да бъде ре-
гламентиран. Има много поводи, 
когато проверяващите контрол-
ни органи използват тези дреб-
ни разминавания в сумите от 50 
стотинки до 10 лева, които слу-
жат за основание за съставяне 
на актове за административни 
нарушения, в особено големи 
размери. Когато бизнесът е за-

труднен, това е прът в колелото 
на прогреса. Не трябва да се за-
бравя, че бизнесът е този, кой-
то осигурява работните места в 
държавата. Плаща данъци и оси-
гуровки. На бизнеса трябва да се 
помага, а не да се пречи“, обяс-
ни на свой ред Найденов.

За това, че регламентиране-
то на бакшиша е европейска и 
световна практика се съгласиха 
всички и мнението им бе в по-
сока това да се изисква и у нас. 
Има варианти то да е задължи-
телно в сметката, когато седне-
те в ресторант, или да има въз-
можност да се даде такъв, кога-
то плащате безкасово. 

Късно вечерта във вторник 
стана ясно, че всички бран-
шови организации, свързани 
с ресторантьорския бранш, 
в това число и Българска 
Асоциация на Заведенията, 
Сдружение на Заведенията 
и БХРА организират протест. 
Той ще е на 29 януари (сряда) 
и ще се проведе от 12:00 часа 
пред Народното събрание.

Чф4 Тема на деня22-23 яНУаРИ 2020

Бургаски ресторантьори искат 
връщане на патентния данък

Община Средец, гр.Средец, област Бургас на основа-
ние Заповед № 26 от 20.01.2020 г. на Кмета на общи-
на Средец, обявява търг с тайно наддаване за отдава-
не под наем на част от имот –публична общинска соб-
ственост за срок от 5 години, а именно:

Общинско помещение, предназначено за стомато-
логичен кабинет с площ от 23.60 кв.м, находящо се в 
югозападната част на първи етаж от двуетажна масив-
на сграда – кметство с.Дебелт, с обща з.п. на сградата 
от 380,00 кв.м., изградена в УПИ XІІ, кв.34 по плана на 
с.Дебелт, с Акт за ПОС № 61/ 11.05.2011г., при грани-
ци на помещението: изток и север-коридор, запад- вън-
шен зид, юг-складово помещение, при начална тръжна 
цена за месечен наем в размер на 141,60 лв. /без ДДС/ 
и депозит за участие в размер на 14,16 лв.;

 Търгът ще се проведе на 07.02.2020 г. от 10:00 ч. в 

зала № 202 в сградата на община Средец.
 Цената на тръжната документация за имота е в 

размер на 24,00 лв. с ДДС, внесена до 16:00ч. на 
06.02.2020 г.

 Документи за участие в търга се подават в деловод-
ството на община Средец до 16:00 ч. на 06.02.2020 г.

 Определеният депозит за участие се внася в ка-
сата на Общината или по банкова сметка на общи-
на Средец BG53BPBІ79373347649603 BІC: BPBІBGSF – 
БПБ Средец до 16:00 ч. на 06.02.2020 г. /деня, пред-
хождащ търга/. 

 При неявяване на поне двама кандидати за участие, 
повторен търг ще се проведе на 14.02.2020 г. при съ-
щите условия.

Пълна информация за търговете: www.sredets.bg., ин-
формационното табло на Общината и тел: 05551/7730 

4 Регламентирането на бакшиша също е добра 
идея, смятат те

4 Ще облекат ли жълти жилетки собственици 
на заведения край морето?

Според местните ресторантьори намаляването на 
ДДС ще се отрази положително върху клиентите

Сервитьорите ще могат да отдъхнат при евентуално регламентиране на бакшиша

Пеньо Мечков Юлиан Георгиев Живко Табаков Димитър Найденов
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общинските организации на бЧк в област бургас
Отлична гОдина ОтчетОха

С настъпването на Новата 2020 годи-
на пожелавам на всички наши членове, до-
броволци, колеги, приятели на Българ-
ския Червен кръст – много зраве на първо 
място! Да съхранят в себе си частицата 
на доброто и да успеят да я предават на 
най-близките си хора, на своите приятели 
също, за да може Царството на доброто 
да се множи и Червенокръсткото семей-
ство да пребъде във вековете!

Виолета Радева
Директор на Секретариата на Област-

ния съвет на БЧК-Бургас

Уважаеми доброволци и червенокръст-
ци, по повод Новата 2020 година искам от 
все сърце да ви пожелая да бъдете успеш-
ни и здрави! Нека всеки един от вас висо-
ко и с гордост да носи честта, че участва 
в редиците на Червения кръст, че е дал от 
себе си, от своя труд и желание да помогне 
на страдащите хора в нашия район. Искам 
още веднъж да ви пожелая – Бъдете здрави 
и крепки!

Д-р Нено Ненов
Председател на Областната организа-

ция на БЧК-Бургас

Подробна информация за раздаването на 
хранителните помощи в област Бургас

на страница 2 Прочетете страница 4 Четете на страница 5

За състезанието на БЧК 
за 

възрастни 
хора 

и още 
нещо

Как доброволците от БМЧК-Карнобат 
подариха 

Коледа на 
най-малките 

чрез 
концерт

в БЧК. Ръководствата се 
отчетоха пред местни-
те общности за извър-
шеното през годината, в 
присъствието на деле-
гати, доброволци, парт-
ньори и симпатизанти. 
Медиите по места отра-
зиха събитията.

Успешно приключи От-
четна кампания’2019 на 
Областната организация 

на БЧК-Бургас на общин-
ско ниво. Сесиите се про-
ведоха съгласно Устава 

на БЧК и спазвайки Ин-
струкция за провеждане 
на кампания 2019/2020 



ХРАНИТЕЛНА ПРОГРАМА ПЛАН‘20182 ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2019 година

БЧК отново раздава хранителни продуКти 
на уязвими БългарсКи граждани

В изпълнение на „Опера-
тивна програма за храни и/
или основно материално 
подпомагане на най-нужда-
ещи се лица”, съфинансира-
на от Фонда за европейско 
подпомагане на най-нужда-
ещи се лица, Български Чер-
вен кръст -Бургас започва 

поетапното предоставяне на 
пакети с хранителни проду-
кти на над 11 612  домакин-
ства в област Бургас. 

Раздаването стартира на 
06.01.2020 г. и ще се извърш-
ва от служители и добровол-
ци на БЧК в 13 раздавателни 
пункта в област Бургас, като 

Лица и семейства, подпомагани по Наред-
ба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда 
за отпускане на целева помощ за отопление 
(ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) 
за отоплителен сезон 2017/2018 г.;

Майки (осиновителки), които получават 
месечни помощи за отглеждане на дете до 
навършване на една година по реда на чл. 8, 
ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи 
за деца (ЗСПД) към месец 08.2019 г.;

Лица и семейства, получили еднократна 
помощ за ученици, записани в първи клас 
по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;

Лица с над 90 на сто степен на увреждане 
с определена чужда помощ и ниски лични 
доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които по-
лучават месечна финансова подкрепа по 
реда на чл. 70 от Закона за хората с увреж-
дания (ЗХУ) към месец 08.2019 г.;

Лица и семейства, които получават ме-
сечни помощи за отглеждане на дете с 

трайно увреждане по реда на чл. 8д от 
ЗСПД към месец 08.2019 г.;

Лица и семейства, получили еднократни 
или месечни помощи, предназначени за 
превенция и реинтеграция, отглеждане на 
детето при близки и роднини и в приемни 
семейства по реда и условията на Правил-
ника за прилагане на Закона за закрила на 
детето (ППЗЗД) към месец 08.2019 г., а по 
отношение на еднократните помощи – за 
периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;

Лица и семейства, инцидентно пострада-
ли от бедствия и аварии при форсмажорни 
обстоятелства, подпомогнати с еднократна 
помощ по реда на чл. 16 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпо-
магане (ППЗСП), въз основа на установе-
ното индивидуално ниво на материално 
лишение за периода от 01.01.2019 г. до 
31.08.2019 г.

Всички бенефициенти, включени в списъците от 
Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 
24,570 кг от 16 вида ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: пшенич-
но брашно – 2 кг; ориз – 1 кг; спагети – 1 кг; лютеница 
– 0,500 кг; зелен фасул консерва – 2,400 кг; домати бе-
лени – 1,600 кг; грах зелен – 1,600 кг; гювеч консерва 
– 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо в собствен сос 
консерва – 0,300 кг; говежди кюфтета в бял сос консер-
ва – 0,600 кг; пиле фрикасе консерва – 0,300 кг; консер-
ва риба – 0,170 кг; зрял фасул – 3 кг; леща – 4 кг; олио 
– 4 литра.

СПРАВКА за местонахождението на пунктовете за раздаване на хранителни продукти по програма
„Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ 2018 г. за област Бургас

Адрес на пунктовете за раздаване на хранителни продукти
Период на раздаване 

(начална и крайна 
дата на раздаване)

1 Община Бургас гр. Бургас, ул.“Оборище“ №95 (Социална трапезария на БЧК) 06.01 - 28.02.2020 г.
2 Община Айтос гр. Айтос, ул.“Паркова“ №52 (Общината) 16.01 - 28.02.2020 г.
3 Община Камено гр. Камено, ул.“Освобождение“ №86 (Общината) 14.01 - 28.02.2020 г.
4 Община Карнобат гр. Карнобат, ул.“Граф Игнатиев“ №2 (стола на Домашен социален 

патронаж)
13.01 - 28.02.2020 г.

5 Община Малко Тър-
ново

гр. Малко Търново, ул. „Княз Борис“ №52 (офис на БЧК) 28.01 - 28.02.2020 г.

6 Община Несебър с. Равда, ул. „Македония“ №2 (Общината) 23.01 - 28.02.2020 г.
7 Община Поморие гр. Поморие, ул.“Смирна“ №15А                             община Поморие – 

села 
17.01 - 28.02.2020 г.                                        

8 Община Приморско гр. Приморско, ул.“Ропотамо“ №50 (административна сграда на 
Домашен социален патронаж)

24.01 - 28.02.2020 г.

9 Община Руен с. Руен, ул. „Първи май“ №36 (Общината) 08.01 - 28.02.2020 г.
10 Община Созопол гр. Созопол, пл.“Черно море“ №1 (сграда на общината);

 с. Зидарово – Домашен социален патронаж
16.01 - 28.02.2020 г.

11 Община Средец гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ №28 (сграда на ОП БКС) 15.01 - 28.02.2020 г.
12 Община Сунгурларе гр. Сунгурларе, ул. „Георги Димитров“ №46А (сграда на Общината) 22.01 - 28.02.2020 г.
13 Община Царево гр. Царево, ул. „Нептун“№1 (Детска млечна кухня) 27.01 - 28.02.2020 г.

Чрез разнообразни съпътстващи 
мерки БЧК ще предостави

полезна информация за хората, 
вКлюЧени в хранителната програма

Право на подпомагане по програмата имат: 

Във връзка с реализиране-
то на хранителната програма 
важен елемент от изпълне-
нието й е предоставянето на 
съпътстващи мерки по План 
2018. Съпътстващите мерки, 
които БЧК планира да пре-
достави, ще спомогнат за 
преодоляване на социално-
то изключване и намалява-
не бедността на уязвимите 
лица и групи включени в 
програмата. Мерките са раз-
нообразни и съобразени с 
нуждите на различните це-
леви групи, които са обект 
на подпомагане.

- Чрез съпътстващите мер-
ки ще се създадат условия за 
подобряване на адаптация-
та на крайните потребители 
към средата, в която те жи-
веят.

- Ще бъде постигнато по-
вишаване уменията и въз-
можностите на уязвимите 
лица, с цел преодоляване на 
трудностите и дискримина-
цията, с които те се сблъск-
ват в ежедневието си. 

Разнообразните форми на 
съпътстващи мерки, които 
се реализират, ще доприне-
сат за постигане на една от 
основните цели на Фонда за 
европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица, а 
именно засилване на соци-
алното сближаване. 

За постигането на всички 
тези цели БЧК планира да 
осъществи 5 различни вида 
съпътстващи мерки за ос-
новната и допълнителна гру-
па правоимащи лица, както 
следва: 

1. Консултиране на уяз-
вими лица за балансиран 
режим на хранене и здраво-
словен начин на живот.

2. Насочване на целевите 
групи за отпускане на соци-
ални помощи и предоста-
вяне на социални услуги в 
общността и резидентен тип.

3. Информиране за пре-
доставяните услуги, финан-
сирани от Европейския со-
циален фонд. 

4. Подготовка за справяне 
с неблагоприятни клима-
тични условия. Оказване на 
Първа долекарска помощ 
при бедствия, аварии и ката-
строфи.

5. Превенция на социал-
но значимите заболявания. 
Превенция на водния и път-
ния травматизъм.

За изпълнение на непре-
ките консултации ще се 
предлагат: 

листовка за предоставя-
ните услуги, финансирани 
от Европейския социален 
фонд; книжка за бедствена 
готовност; дипляна за пре-
венция на водния травма-
тизъм и такава с рецепти за 
здравословно приготвена 
храна. Информационните 
материали ще бъдат разда-
вани във всеки пункт при 
раздаването на храните, как-
то и при посещения в домо-
вете на правоимащите лица.

За осъществяване на пре-
ките консултации се пред-
виждат:

- Групови срещи с дието-
лог (специалисти по гастро-
ентерология и диетика, 
лекари ангажирани с лече-
нието на социално значими 
заболявания и др.); 

- Индивидуални консулта-
ции със служители и добро-
волци на БЧК, ангажирани с 
изпълнението на програма-
та; 

- Видеофилм по темите 
воден и пътен травматизъм, 
превенция на полово преда-
вани болести. 

Груповите консултации 
ще бъдат осъществявани в 
залите на Областните орга-
низации на БЧК или наети от 
тях зали с възможности за 
прожекция на филма.

ще продължи с краен срок 
до 28 февруари. 

Всеки правоимащ, вклю-
чен в списъците от Агенция-
та за социално подпомагане, 
ще получава съответните 
продукти срещу документ за 
самоличност и подпис.

Оперативната програма се 

управлява от Агенцията за 
социално подпомагане и се 
осъществява със съдействи-
ето на местните власти.

Подробна информация 
гражданите могат да получат 
от отговорните служители в 
териториалните структури 
на Агенцията за социално 
подпомагане и в регионал-
ните офиси на БЧК. 

Снимка: Архив БЧК

30 доброволци от об-
щинските организации на 
БЧК-Бургас бяха обучени 
по съпътстващи мерки във 
връзка със стартиране на 
Хранителната програма за 
най-нуждаещите се лица 
План 2018. Семинарът се 
проведе в периода 13-

14.12.2019 г. в хижа Божу-
ра, община Средец, а обу-
чители бяха г-жа Виолета 
Радева, директор на ОС 
на БЧК-Бургас и Десисла-
ва Тодорова, специалист 
БМЧК. 

Участниците бяха за-
познати с основните дей-

ности по реализиране на 
съпътстващите мерки по 
Програмата за раздава-
не на хранителни проду-
кти – степен на постигане 
на целите, силни и слаби 
страни в процеса на про-
веждане на съпътства-
щите мерки, планирани 

бяха групови консултации 
по места. Доброволците 
разгледаха подробно ин-
формацията по петте вида 
съпътстващи мерки, които 
ще бъдат предоставяни на 
бенефициентите по време 
на изпълнението на про-
грамата.

семинар на тема съпътстващи 
мерки проведе БЧК-Бургас
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Още шест училища пОлучиха 
ОбОрудване пО първа пОмОщ От бчК

На 25.09.2019 г. председа-
телят на БЧК-Бургас д-р Нено 
Ненов и председателят на 
сдружение „Младежки глас“ 
Тодор Йосифов официално 
връчиха на директорите на 6 
учебни заведения от област 
Бургас оборудване по първа 
помощ. На пресконференци-
ята присъства и главният се-
кретар на Областна управа 
Бургас Валентин Люцканов. 

АЕГ „Гео Милев“- Бургас, 
Професионална търговска 
гимназия - Бургас, ППМГ 

мощ, както и да стимулира 
участието им в дейности на 
Българския младежки Чер-
вен кръст на местно ниво 
и развитието на добровол-
чески клубове в училища-
та. Обученията възпитават 
също така приемственост 
между поколенията, прила-
гайки подхода „връстници 

Обучението на младежите в оказването на първа по-
мощ е една от традиционните и най-значими дейности 
на Българския младежки Червен кръст. Съществува-
щият договор с Министерството на образованието 
и науката на Република България за работа на БМЧК в 
училищата позволява доброволци на организацията да 
обучават учениците от прогимназиалния и гимназиал-
ния курс по първа помощ. Под Първа помощ се разбират 
всички тези действия, които се извършват при спешни 
случаи до пристигането на медицински екип и започва-
не на лекарско лечение. В тази връзка БМЧК-Бургас по-
лага усилия да обхване колкото се може повече млади 
хора, които да бъдат обучени, по темата по метода 
„връстници обучават връстници“. За целта инициати-
вата стартира именно в училищата, в които усилено се 
развива младежка червенокръстка дейност и са с тра-
диции в разпространението на хуманитарните ценнос-
ти и принципите на Международното Червенокръстко 
движение. обучават връстници“. Заня-

тията по ПДП в училищата 
преминават с огромен ин-
терес и активно участие на 
ученици.

Средствата за закупува-
не на оборудването са пре-
доставени на Областната 
организация на БЧК от На-
ционално сдружение „Мла-
дежки глас“, Бургас и са в 
размер на 5 500 лева. Те бяха 

набрани чрез организира-
нето на благотворителен 
Коледен бал през 2018 г. под 
надслов „Всички сме едно 
семейство“, под патронажа 
на Областния управител г-н 
Вълчо Чолаков. Съвместната 
кампания на БЧК-Бургас и НС 
„Младежки глас” за оборуд-
ване на кабинети по Първа 
долекарска помощ стартира 
през 2016 г.

„Акад.Н.Обрешков“ - Бургас, 
СУ „Христо Ботев“ - Сунгур-
ларе, СУ „Христо Ботев“ - 
Карнобат и СУ „Л.Каравелов“ 
- Несебър получиха дарение 
от БЧК-Бургас за целите на 
обученията по първа доле-
карска помощ сред младежи. 
Оборудването на кабинетите 
включва: 2 броя манекени 
за КПР (сърдечен масаж и 
обдишване); раница за ПДП 
с консумативи за оказване 
на първа помощ (бинтове, 
марли, триъгълни кърпи и 

По случай Международ-
ния ден на доброволчество-
то, 5 декември, БЧК-Бургас, 
съвместно с екип от Центъра 
по хематология и трансфузи-
ология – град Бургас, органи-
зира акция за доброволно и 
безвъзмездно кръводарява-
не в помощ на лица, постра-
дали при пътнотранспортни 
произшествия.

Кръводарителската акция 
се проведе в часовете между 
9 и 13 в офиса на БЧК-Бургас 
в ж.к. „Възраждане“, а кръво-
дарители успяха да станат 
общо 16 души от 20 явили се. 

Своите първи стъпки в до-
броволното и безвъзмездно 
кръводаряване направиха 
група от 7 ученици от Тър-
говската гимназия в Бургас 
с преподавател г-жа Марина 
Димова, която даде на под-
растващите личен пример, 
като сама стана кръводари-

дентите от няколко големи 
факултета. 

Промотирането на до-
броволното и безвъзмез-
дно кръводаряване е сред 
традиционните дейности на 
бургаската Червенокръстка 
организация, като целта е да 
се създаде трайно позитив-
но отношение към този акт 
на хуманност у младите хора. 

КАРЕНЦЕ:
Паралелно с даряването 

на кръв, на студентите бяха 
раздадени и донорски карти 
от специалиста по Първа по-
мощ в БЧК-Бургас, като част 
от Националната кампания 
в подкрепа на донорството 
и трансплантацията, която 
се провежда в цялата страна. 
Младите хора научиха какво 
представлява донорството, 
кой може да бъде донор, 
както и каква е действащата 
нормативна уредба в стра-
ната ни.

През настоящата учебна 
2019/2020 година БЧК-Бур-
гас реализира програмата 
„Топъл обяд” в училищата: ОУ 
“Антон Страшимиров“ в град 
Дебелт, община Средец и ОУ 
„Пейо Яворов“ в с. Круше-
вец, община Созопол. Всеки 
учебен ден 78 ученици по-
лучават топла храна за обяд 
на място в училищния стол. 
Цената на един обяд за едно 
дете е 2 лева.

Програма „Топъл обяд” 
се реализира в рамките 
на Партньорска мрежа за 
благотворителност на БЧК, 
създадена през 2004 годи-
на. Тя обединява компании, 
представляващи различни 
сфери на икономиката, като 
Мтел, УниКредит Булбанк, 
хотел „Хилтън”, Издателска 
къща „Уникарт”, Е-пей, Изи-
пей, Кока Кола ХБК Бълга-
рия, Хиполенд АД, Кауфланд 
България, Самекс АД и др. 
Съвместно с БЧК те разви-
ват и реализират различни 
маркетингови кампании с 
цел набиране на средства 
и финансиране на проекти 
“Топъл обяд” за ученици от 
цялата страна.

Основната цел на програ-
мата е да бъде в помощ на 
деца в неравностойно поло-
жение и да се подпомогне 
нормалното им физическо 
развитие, както и да се съ-
действа за намаляване на 
заболеваемостта им, про-
изтичаща от нередовното 
и непълноценно хранене. 
Другата основна цел на 
програмата е и връщането 
на децата в неравностойно 
положение в училище. При-
близително 12 000 деца еже-
годно отпадат от училище 
поради социални причини. 
Осигуряването на храна на 

всичко друго, необходимо 
за третиране на пострадал); 
образователно информа-
ционно табло, което ще бъде 
поставено в училището; 
брандирани елеци на БЧК за 
обучителите доброволци. 

Целта на дарението е да 
улесни процеса на обучение 
на учениците по първа по-

Кръводарителска акция по повод 
световния ден на доброволеца

тел за пореден път. Тъй като 
желаещите да кръводарят 
младежи над 18 годишна 
възраст от гимназията бяха 
повече от 30, направена бе 
уговорка на 16.12.2019 г. на 
място в училището да прис-
тигне медицински екип и да 
бъде проведена кръводари-
телска акция с участието на 
ученици и преподаватели.

Кръв може да дари всеки 
здрав човек над 18 години. 
При манипулациите, свър-
зани с кръводаряването, 
няма никаква опасност 
от заразяване, а взетата 
кръв се възстановява за 
3-4 седмици. За самия кръ-
водарител също има мно-
жество здравните ползи, 
освен моралната сила и 
социалната значимост на 
самия акт – да дариш кръв, 
за да спасиш човешки жи-
вот!

28 студенти дариха кръв

някои особено нуждаещи се 
ученици, чрез включването 
им в проекта „Топъл обяд”, е 
единствената възможност те 
да посещават редовно учеб-
ните занятия. Децата, участ-
ващи в програмата, полу-
чават безплатен обяд всеки 
ден през учебната година. 

Досегашният опит на 
Областната организация 
на Български Червен кръст 
– Бургас с програма „Топъл 
обяд в училище” обхваща 
следните училища:

- През 2011 и 2012 г., благо-
дарение на подкрепата на 
гражданите и местния биз-
нес в област Бургас, бяха за-
купени 6 628 обяда за 87 деца 
от 4 училища от град Карно-
бат и село Манолич, община 
Сунгурларе;

- През 2013/2014 учебна 
година са предоставени 4 
964 обяда за 60 деца от СОУ 
„Христо Ботев“, град Камено 
и ОУ “Св.св. Кирил и Мето-
дий“, село Загорци, община 
Средец;

- През учебната 2015/2016 
година с топъл обяд бяха 
подпомогнати общо 60 деца 
от ОУ “Христо Ботев” в с.Зи-
дарово, община Созопол и ОУ 
“Васил Левски“, квартал Гор-
но Езерово, град Бургас;

- За учебна 2016/2017годи-
на програмата „Топъл обяд 
в училище” се реализира в 
ОУ “Васил Левски“, кв. Горно 
Езерово, Бургас, където 30 
деца получаваха топъл обяд 
в продължение на 84 учебни 
дни или общо 2 520 обяда за 
периода;

- През 2017/2018 учебна 
година програмата се осъ-
ществи в ОУ “Христо Ботев“, 
кв. Долно Езерово, град Бур-
гас, където се предоставяше 
топъл обяд на 30 ученици.

в организирана от БЧК-Бургас и 
Университет ”Проф.д-р Асен Златаров” акция

В навечерието на Деня на 
християнското семейство, на 
20.11.2019 г., във Факултета 
по медицински грижи към 
Университет „Проф.д-р Асен 
Златаров“ в  Бургас бе орга-
низирана съвместна акция 
по доброволно и безвъзмез-
дно кръводаряване за лица, 
пострадали при  пътнотранс-
портни произшествия. 

28 младежи се включиха 
в акцията, като успяха да 
станат кръводарители, по-
вечето от тях за пръв път. 
Началото постави председа-
телят на Студентския съвет 
към университета Десислава 
Чапкънова, която с личния 
си пример успя да мотивира 
студентите и да ги запали за 
хуманната кауза.

Промоция на предстояща-
та кръводарителска акция 
бе извършена седмица пре-
ди това по предварително 
изготвен график сред сту-

През тази учебна година БЧК-Бургас подпомага

с програма ”топъл обяд” деца 
от дебелт и село Крушевец
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Директорът на БЧк-Бургас, Виолета раДеВа
представлява НациоНалНото дружество 
На Българския ЧервеН кръст 
ЧЕРВЕНИЯТ КРЪСТ ПРОМЕНИ 

ЖИВОТА МИ
„През 1999 г., по време на ин-

тервюто ми за работа, заявих 
най-тържествено пред изпитна-
та комисия: „Аз обичам Червения 
кръст!“. 

И днес, от позицията на вече 
отминалите 20 години професио-
нална работа в БЧК, мога да по-
твърдя своите думи отново и от-
ново „Аз обичам Червения кръст“! 
Считам за свое най-голямо богат-
ство любовта ми към работата 
в Червения кръст. Защо?

Защото ценностите в принци-
пите на Червения кръст кореспон-
дират с моята личност! Защото 
същността ми е да виждам добро-
то проявление в хората! Защото 
човешкото общуване е ключът 
към всички новоначинания и добри 
дела! Защото обичам човека!

Моделът на работата ми е 
ориентиран към привличане, 
задържане, развитие и ангажи-
ране на служители и добровол-
ци, партньори и приятели на 
червенокръстката идея. Фо-
кусът на моята работа е 
внедряването на ценности-
те, заложени в принципите на 
Червения кръст, в състава на 
организационната култура. 
Процесът е постоянен, базиран 
на концентрирана работа, чрез 
неподправен ентусиазъм, вдъхно-

в глобална инициатива на МФЧк/ЧП
в подкрепа на жените лидери по света

На 12 октомври 2019 г. в На-
ционалния учебно-логистичен 
център на БЧК в село Лозен, 
Българският Червен кръст про-
веде петото Национално със-
тезание за възрастни хора по 
бедствена готовност, първа 
помощ, психосоциална подкрепа 
и познания за техните права. В 
него участие взеха общо 75 души 
на възраст над 60 години от 15 
области на страната: Благоев-
град, Бургас, Варна, Видин, Вра-
ца, Габрово, Добрич, Кюстендил, 
Ловеч, Монтана, Пловдив, Русе, 
София, Търговище и Ямбол.

Инициативата е част от 
дългосрочната политика на 
БЧК за активен и здравословен 
живот на възрастните хора. 
Участниците в отборите са 
обучени предварително от об-
ластните организации на БЧК 
в страната. 

По време на състезанието 
отборите преминават през 15 
състезателни пункта, където 
трябва да покажат своята го-
товност за бедствия, като се 
справят със задачи за оказва-
не на първа долекарска помощ 
при спортни, битови и авто-
мобилни инциденти, оказват 
също така психосоциална под-
крепа на пострадали при бед-
ствия и показват познания за 
правата на възрастните хора.

Участниците в състезание-
то са възрастни хора, а съдий-
ският състав се състои от 
младежките екипи на БЧК.

Победител в тазгодишната 
надпревара стана отборът на 
БЧК-Кюстендил, на второ мяс-
то се класира БЧК-Габрово, а на 
трето – БЧК-Бургас.

За отличното представя-
не на бургаския отбор, който 
се състои от доброволци на 
БЧК-Айтос, разговаряме с един 
от участниците в него – Анка 
Апостолова.

- Г-жо Апостолова, разка-

жете, моля, за отбора, с който 
успяхте да се класирате така 
успешно на състезанието.

- С този отбор участваме за 
втори път, с малки промени и до-
пълнения, защото предишният 
капитан на отбора ни не можеше 
да присъства и имаме ново по-
пълнение. В отбора бяхме четири 
дами – две медицински лица и две 
с хуманитарно образование. Дан-
ка Янова беше нашият капитан. 
Тя е фелдшер по квалификация и 
образование. Участва и в състеза-
нието преди две години, а мина-
лата година, когато отборът, пред-
ставящ БЧК-Бургас, отново беше 
от Айтос, тя бе негов треньор, като 
капитан беше Васил Алексиев 
от ДЕРБАК. Другото медицинско 
лице в отбора ни тази година беше 
Йовка Стаматова. Тя е нашият нов 
член. Много се беше постарала да 
се подготви и теоретично, което е 
важно, защото на всички пунктове, 
където се явявахме, имахме и те-
стове, както и ситуации, в които да 
покажем знания и умения. Моята 

роля, както и при предното със-
тезание, в което участвах, беше на 
психолог, но всъщност

ВсИчКИ учАсТВАхМЕ ВъВ 
ВсИчКО, нАИсТИнА бяхМЕ 
ОТбОР, ЕКИп и си разпределях-
ме задачите – кой какъв анга-
жимент има, когато, примерно, 
знаем, че става въпрос за ката-
строфа. И четвъртият участник 
беше Стефка Богацевска, лого-
пед по образование, но също е 
доброволец на БЧК, каквито сме 
всички.

А състезанието мина много 
добре и дори след него си ми-
слехме, че ако бяхме имали някак-
ва амбиция, може би нямаше да 
се получи така добре. То протича 
през целия ден, като сме плътно 
ангажирани с него, екипирани сме 
през цялото време. На последния 
пункт вече бяхме доста уморени. 
Но имаше забавни моменти, съ-
четахме полезното с приятното, 
забавлявахме се, което мисля, че 
е една от целите на този вид със-
тезания – хората да се чувстват 

полезни, защото то е за над 60-го-
дишни доброволци, за 

МОМИчЕТА И МОМчЕТА нА 
30 ЕВРО-ГОДИнИ и нагоре, как-
то казваме.

- Вие и съотборниците Ви от 
колко време сте доброволци в 
червения кръст?

- Аз специално вече не си спом-
ням откога, толкова отдавна лично 
аз съм в организацията. Бях пре-
подавател по философски дисци-
плини в Айтос и първоначално се 
занимавах с БМЧК – с децата от 
клуба в СОУ „Христо Ботев”. И може 
би има 10-ина години, в които съм 
заместник председател на общин-
ската организация на БЧК-Айтос. 
Общо взето това не ми е било ня-
каква доминанта, да мисля кога 
и как съм се присъединила към 
Червения кръст. Смятам, че това 
е призвание и кауза, затова не 
си спомням от колко време съм 
доброволец в организацията, но 
минимум десет години активно се 
занимавам с дейности на Българ-
ския Червен кръст. 

А съотборниците ми, като ме-
дицински лица, както и аз, всич-
ки ние сме членове на Общото 

събрание на БЧК, като аз и Данка 
сме членове и на Областното съ-
брание. 

- споделяте, че сте отишли 
на състезанието с идеята да по-
кажете най-доброто от себе си, 
нещата, които умеете и знаете.

- Да. Дори в кръга на шегата 
сме се нарекли Отбор „Олим-
пийски надежди”. И ако вземем 
предвид славянската сентенция, 
че младостта не е възраст, а е дух 
– тя е в основата на нашата идея. 
Сещам се и за едно много хуба-
во стихче на Мадлен Алгафари, 
което завършва с думите „душата 
няма бръчки”. Младият дух, на-
строението го имахме. И може би 
именно защото 

зАлОжИхМЕ нА ОлИМ-
пИйсКИя пРИнцИп че е ва-
жно участието – вероятно затова 
постижението ни беше много 
добро. Бяхме само на 2 точки 
след второто и на 7 след първото 
място. Точно защото за нас беше 
от значение самото участие, без 
да сме имали презумпцията, че 
непременно трябва да се класи-
раме. 

Традиционно във всички до-

сегашни състезания отборът на 
Русе е бил на първо място и всич-
ки очакваха отново те да бъдат 
първенци. А ние ги победихме! 
Но наистина, важното е участие-
то. Имаше дух, имаше настроение 
сред всички участници и отбори. 
Дори класиралите се на последно 
място се шегуваха, че трябваше 
да има и 16-и отбор.

- явно като цяло надпрева-
рата е преминала с много пози-
тивни емоции.

- Така е. И искам специално да 
подчертая 

ГОляМАТА пОМОщ, КОяТО 
пОлучИхМЕ ОТ бМчК

Младежите дойдоха на някол-
ко пъти при нас, за да ни съдейст-
ват в подготовката. Освен това, на 
самото състезание Стойчо (Стой-
чо Калинков, зам.-областен ко-
ординатор на БМЧК-Бургас през 
мандат 2017-2019 г. и обучител по 
ПДП със солиден опит – бел.ред.) 
беше непрекъснато с нас, също и 
Михаела (Михаела Радева – бел.
ред.), която в момента е областен 
координатор на БМЧК-Бургас. 

По този начин, чрез тази съв-
местна работа, изграждаме мост 
между поколенията и нещата се 
получават много добре. Децата 
ни бяха от голяма полза, защото 
те явно са много сериозно под-
готвени, много тренират.

Искам да акцентирам на това, 
че да се получи такъв един „мост 
на поколенията”, това е нашето 
желание – да има приемственост, 
взаимодействие. На това обърнах 
внимание и водейки годишното 
ни събрание. За мен това не е цен-
но, то е безценно! Да изграждаме 
тези мостове едни към други, а не 
взаимно да казваме, че за нищо 
не ставаме. Факт е, че има много 
какво да научим едни от други – 
младите от възрастните, и обра-
тно. И както много пъти казвам: 
когато не знам какво да правя, пи-
там децата. Защото точно те дават 
най-чистосърдечните отговори.

анка апостолова, участник в отбора, спечелил трето място в националното състезание на БЧк за възрастни хора:

да се учим едни от други и да изграждаме мостове между поколенията!

вяващ личен пример, човешко от-
ношение и отговорно поведение. 
Мотото „Да помагаме на хора-
та да си помагат“ е визитката 
на Областната организация на 
БЧК-Бургас. В нея е закодирано пос-
ланието да помагаме на хората, 
като начинът да постигнем това 
е повече обучения за знания и уме-
ния, повече самостоятелно пове-
дение за помощ и взаимопомощ! 
Червеният кръст промени моя ли-
чен живот, нещо повече – Червени-
ят кръст е моят живот! 

Изградих устойчиви умения и 

знания, които ми дават възмож-
ност с работата си да добавям 
по-висока стойност за добрува-
нето на човека в местната общ-
ност.

Мечтая за един по-добър и ху-
манен свят!

Мечтая за Свят на равнопос-
тавеността, където жените 
лидери заемат своето място, 
оценени и уважавани за достойно 
постигнатите резултати в раз-
витието на червенокръсткото 
движение.

Мечтая за мир и разбирател-

ство между човеците!“
Така представя себе си дълго-

годишният и доказано успешен 
директор на БЧК-Бургас, Виолета 
Радева, в международната ини-
циатива “100 Voices” (100 гласа) на 
Глобалната мрежа за жените лиде-
ри в Червения кръст и Червения 
полумесец GLOW Red. 

Във връзка със 100 годишни-
ната на Федерацията, по време на 
Уставните срещи, проведени през 
декември 2019 г., Българският 
Червен кръст участва в инициати-
вата “100 Voices” за споделяне на 
истории на жени, допринесли за 
успеха на своята организация на 
местно, национално ниво или в 
Движението. 

Ръководството на Българския 
Червен кръст номинира за участие 
в инициативата Виолета Радева, ди-
ректор на Секретариата на Област-
ната организация на БЧК-Бургас 
– „като пример на екипна работа, 
работа с общественици, партньори 
и доброволци и отлични резултати 
в хуманитарната дейност”.

Проектът „100 гласа” показва 
колективни и индивидуални анга-
жименти и приноса на жените във 
всички краища на света. Истори-
ите на тези жени имат място в об-
щата ни история, те вдъхновяват и 
могат да бъдат модел.

Една от Резолюциите, приети 
по време на Уставните срещи, се 

фокусира върху ангажираността 
и значението на насърчаването 
на жените лидери в Националните 
движения и Движението на ЧКЧП.

Жените играят важна роля в 
Движението, те заслужават при-
знание и уважение, техните гласо-
ве е важно да бъдат чути!

Мрежата GLOW Red е родена от 
решението на Общото събрание 
на МФЧК/ЧП и последвалата резо-
люция на Съвета на делегатите, 
приета през 2017 г., които при-
зовават всички Национални дру-
жества да увеличат значително 
усилията си за идентифициране, 
подкрепа и насърчаване на жени-
те да заемат ръководни постове. 
Днес GLOW Red има повече от 120 
членове от над 80 национални 

снимки от павилиона за инициативата, свързана с из-
разяване на признателност за ролята на жените и техния 
принос – вдъхновяващи примери на жени в Движението

дружества на Червения кръст и 
Червения полумесец, обхващащи 
всички региони по света. Целта 
на глобалната мрежа е да увеличи 
броя на жените лидери на ръковод-
ни длъжности в P

Движението на ЧКЧП, чрез по-
вишаване на осведомеността за 
важността и необходимостта 
от разнообразно лидерство и чрез 
наставничество и обучение на же-
ните по пътя им за постигане на 
ръководни позиции.

На уебсайта на проекта – www.
glowred.org – можете да прочете-
те множество истории на хра-
брост, отдаденост, геройство и 
вдъхновение от жените в голямо-
то семейство на Червения кръст 
по целия свят.

Отборите на черноморски регион заедно – предста-
вителните екипи на бчК-бургас (отборът от Айтос) и на 
бчК-Варна
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Благотворителен концерт за деца организира БМЧк-карноБат, с посланието
Ако не знАеш кАк дА постъпиш, 
постъпи човешки!

- Борислава, Коледните 
прояви са едно от най-ху-
бавите и със сигурност 
най-приятни неща в дей-
ността ви. Разкажи какво 
организирахте сега.

- Още в началото на учеб-
ната година, през септем-
ври решихме този път да 
направим нещо различно. И 
избрахме да организираме 
благотворителен Коледен 
концерт за деца от социално 
слаби семейства. Проучихме 
всички възможни вариан-
ти, всички подходящи зали. 
След това започнахме с учас-
тниците. Всички се включиха 
в различни неща от органи-
зацията – едни подготвиха 
украсата, други изработиха 
нещо за коледния пазар, 
трети помогнаха за продава-
нето на самия базар – всеки 
направи по нещо, успяхме да 
си разпределим задачите, за 
да може всичко това, което 
се случи, цялото представле-
ние, което за нас е едно чудо, 
наистина да стане реалност.

- Участниците основно 
ученици ли бяхте? 

- Да, и то от едно училище 
– „Св.св. Кирил и Методий“, 
град Карнобат.

- Присъединиха ли се 
и други ученици, извън 
доброволците червено-
кръстци?

- Основно бяхме от Бъл-
гарския младежки Червен 
кръст – Карнобат, но имаше 
малко помощ и от други уче-
ници от нашето училище, от 
по-малките класове.

- Може би бъдещи чер-
венокръстци. А колко и на 
каква възраст бяха учас-
тниците в концерта?

- Над 150 участника, на 
възраст от 4 до 56 години. 
В танцова формация за на-
родни танци участваха също 
родители и учители, които 
се бяха подготвили специ-

ално за концерта. Като цяло 
танците и всичко беше мис-
лено конкретно за концерта, 
организиран от БМЧК-Кар-
нобат. Повечето участници 
бяха свързани с Червения 
кръст – братя, сестри, майки 
и бащи. Всичко беше напра-
вено от сърце. Включиха се 
и детски градини, които ни 
подкрепят. Част от сумата ще 
дарим за деца от тези гради-
ни. На други училища също 
ще направим дарения, техни 
ученици също участваха в 
концерта, помагаха и в под-
готовката, като например да-
ваха идеи за украсата. Много 
хора пожелаха да участват, 
всеки искаше да даде от себе 
си. Защото знаят, че го пра-
вят за децата на Карнобат.

- Колко време ви отне 
подготовката? Звучи като 
нелека задача.

- Доста време, около два 
месеца и половина. Мал-
ко трудно беше в началото, 
докато открием подходяща 
зала – неработните дни око-
ло изборите ни позабавиха, 
докато се сдобием със самата 
зала за концерта, за да изгот-
вим цялостната концепция. 
Но базарът, идеите, всичко 
подготвихме за около два ме-
сеца. Накрая се спряхме на 
залата на Народно читалище 
„Димитър Полянов“, Карно-
бат. Там имаше място и за ба-
зара, и за концерта.

- Какво предлагахте на 
коледния базар?

- Храна и сувенири, на че-
тири-пет маси.

- И каква сума успяхте да 
съберете?

- Общо 2 000 лева – от про-
дажба на билети за концерта 
и от картички събрахме око-
ло 1 500 лв., а останалите са 
събрани в кутиите от базара.

- Браво! С какво плани-
рате да подпомогнете се-
мействата?

- С различни неща – дрехи, 
пантофки, обувки, в зависи-
мост от това, от какво имат 
нужда децата. Подготвихме 
предварителен списък и 
всяко семейство ще попъл-
ни това, което им е най-не-
обходимо, дали ще е анцуг, 
ботуши или дънки. Има деца, 
които по цяла седмица хо-
дят с една и съща дреха на 
детска градина. Въпросът е 
децата да имат топли дрехи 
и обувки. Ще ги опаковаме 
в празнична опаковка. Из-
работили сме и специални 
картички, с послание от нас. 
Ще има и по една торбичка с 
изненада за всеки.

- Кога ще раздадете по-
даръците?

- На 13 януари. Ще напра-
вим малко тържество за пе-
тте детски градини, а след 
това, в трите училища, ще 
раздадем и техните подаръ-
ци, облечени с костюми като 
ангелчета. Общо 50 деца ще 
бъдат подпомогнати.

- Да не пропуснем да ка-
жем какво беше мотото на 
благотворителното събитие.

- Подари Коледа! Освен 
това имаше и послание: Ако 
не знаеш как да постъпиш, 
постъпи човешки!

- О, много хубаво сте го 
измислили!

- Всъщност не сме го из-
мислили ние. Прочетох го 
в книга и много ми хареса, 
затова е останало в съзна-
нието ми. Аз съм на 17 годи-
ни и всеки път, когато нещо 
ме тревожи и не се чувствам 
добре, се сещам за това из-
речение и си го вадя като от 
кутия. Поставихме го на дос-
та места в сценария, искахме 
да е наистина като едно го-
лямо послание, за да може, 
като се повтори няколко 
пъти, да се запомни от хора-
та. Човек трябва да се замис-
ля как да постъпи, дали спо-
ред него самия постъпките 
му са човешки спрямо дру-
гите. Защото ми се струва, че 
в днешно време някак сме 
забравили точно това – как 
да постъпваш човешки.

- Накрая  ще те помоля 
с каквито искаш думи да 
се обърнеш към тях и към 
всички участници в колед-
ния базар и в концерта.

- Мога единствено да им 
благодаря за цялата подкре-
па, цялата енергия, цялото 
отделено от тях време и за 
това, че дадоха всичко от 
сърцето си, за да постигнем 
това, което успяхме да на-

правим. Този концерт беше 
едно чудо! Това чудо нямаше 
как да се случи без всички 
доброволци, ученици, както 
и всички директори на учи-
лищата, които ни подкрепи-
ха, те бяха важна част от це-
лия концерт. Благодаря и на 
всички хора, които присъст-
ваха на тази специална ве-
чер, за това, че дариха част 
от себе си, част от средства-
та си, за да помогне всеки 
един както прецени. Заедно 
успяхме да съберем наисти-
на страхотна сума и тази го-
дина ще помогнем на много 
деца, което е велико! Според 
мен всяка година трябва да 
има все повече и повече съ-
брани средства и да се пома-
га на все повече деца, които 
имат нужда от помощ.

Страниците подготви
Кремена Ватева

На 11 декември в град Карнобат се състоя голям Коледен благотворителен концерт, орга-
низиран от местния клуб на Български младежки Червен кръст – „Посланици на доброто”. До-
броволците обединиха малки и големи свои съграждани, за да подпомогнат  десетки деца от 
Карнобат. Събитието се проведе под мотото „Подари Коледа” – като едноименната фондо-
набирателна кампания на областната организация на БМЧК-Бургас, която през 2019 г. се про-
веде за 14-и пореден път.

В деня след концерта разговаряме с Борислава Желязкова, клубен координатор на БМЧК-Кар-
нобат. Ето какво сподели тя, все още развълнувана от емоцията на чудесната инициатива...
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Червеният кръст раздаде хранителни пакети 
на деца от социални заведения в област бургас

По повод Коледните празници

В съответствие със Страте-
гията на Българския Червен 
кръст до 2020 г. за подкрепа 
на най-уязвимите групи, НС 
на БЧК за поредна година 
предостави допълнителни 
средства на областните Чер-
венокръстки организации 
в страната за закупуване на 
храни за деца в риск.

В област Бургас бяха под-
помогнати 200 деца с хра-
нителни пакети, които бяха 
раздадени от служител на 
БЧК-Бургас на 7 декември 
2019 г. В коледната инициа-
тива бяха включени деца в 
неравностойно положение 
от Центъра за обществена 
подкрепа в Бургас, Центъра 
за работа с деца на улицата, 
Центъра за специална обра-
зователна подкрепа, Дневен 

център за деца с увреждания 
„Св.Николай Чудотворец“, 
ЦНСТ 2, както и 66 деца от 
ОУ „Антон Страшимиров“ в 
с. Дебелт, включени и в про-
грамата Топъл обяд на БЧК за 
настоящата учебна година.

Всеки хранителен пакет 
е на стойност 10 лева и съ-
държа подходящи за деца 
здравословни хранител-
ни продукти – мандарини, 
ябълки, бисквити, конфитюр, 
лютеница, сладка царевица, 
детски пастет, грах и др.

Управителят на ЦОП-Бур-
гас Мария Атанасова 
приема дарението, което 
ще бъде раздадено на 43 
деца от социално слаби 
семейства, ползватели на 
социални услуги в центъра

На 30.11.2019 г. в Бургас се проведе специализирано базисно обучение за членове на 
ДЕРБАК и МАЕ-Бургас на тема „Кризисна интервенция – индивидуални и групови под-
ходи“. В тренинга участваха общо 16 доброволци от екипите за работа при бедствия и 
Младежките аварийни екипи към ОС на БЧК-Бургас. Обучител бе г-жа Анка Апостолова 
– психолог от ДЕРБАК, преминал национално обучение по психосоциална подкрепа и 
първа психологична помощ при бедствия.

БЧК- Бургас получи да-
рение в размер на 5  600 
лева, които бяха събрани 
само за няколко часа по 
време деветия благотво-
рителен Коледен бал на 
Национално сдружение 
„Младежки Глас”. И тази го-
дина събитието бе под мо-
тото на кампанията „Всич-
ки сме едно семейство“.

Благотворителната ве-
чер за пореден път се 
проведе под патронажа 
на областния управител 
на Област Бургас Вълчо 
Чолаков и със съдействи-
ето на Български Червен 

поредно дарение от 
”Младежки глас” за оборудване 
на кабинети по пдп

Кръст – Бургас.
Каузата   на коледния 

бал е оборудване на каби-
нети по първа долекарска 
помощ в училища на тери-
торията на Област Бургас. 
Набраните средства са с 
образователната цел съз-
даване на устойчиви зна-
ния и навици за оказване 
на първа помощ на уче-
ници. До този момент са 
оборудвани 17 училища 
от региона. Кабинетите 
работят активно с лектор-
ския екип от доброволци 
на Българския младежки 
червен кръст.

Деца от частно 
училище  “Френе 
‘’ в Бургас посети-
ха  Диспечерска га-
рова служба при 
ОС на БЧК-Бур-
гас на 29.10.2019 
г. като „Търсачи на 
приключения”. Те 
избраха това мото 
за деня, за да се за-
познаят с дейност-
та на тази социална 
услуга, обслужва-
ща най-уязвимите 
граждани, а имен-
но лицата с увреж-
дания. Любознател-
ни и закачливи бяха 
техните въпроси, а 
след като изслуша-
ха интересната лек-
ция на Екатерина 
Панайотова, служи-
тел от БЧК-Бургас, 
си тръгнаха удо-
влетворени от нау-
ченото и с желание 
да помагат на нуж-
даещите се.

Най-малките се запознават

с работата на гарова 
служба къМ бЧк-бургас

Лошото време в 
края на октомври 
не попречи и на ве-
селите малчугани 
от детска градина 
"Ален Мак", Сара-
фово да гостуват 
на Гарова служба 
при БЧК-Бургас
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Ðåäàêöèîíåí åêèï: ×ëåíîâå íà äðóæåñòâî 
“Æóðíàëèñò” ïðè Á×Ê - Áóðãàñ: 

Éîàíà Ôèëèïîâà-Ãþðîâà, Êðåмåíà Вàòåâà,
Äåñèñëàâà Òîäîðîâà

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Вàíÿ Êîëåâà
Êîðåêòîð: Ðàäêà Äèмîâà
“Áóðãàñêè ×åðâåí êðúñò” 

ñå èçäàâà ñ ïîмîùòà 
íà “Ôîðîñ Ñîëíà Îôñåò” ÎÎÄ - Áóðãàñ

Пиесата на БМЧК-Бургас ”ДоБротворци”
На 11 декември добро-

волци на БМЧК-Бургас 
бяха на гости при малчу-
ганите от детска градина 
"Звездица" и представи-
ха пиеската за деца „До-
бротворци“. Тя е разра-
ботена от БЧК-Бургас и е 
насочена към деца от пре-
дучилищните групи в дет-
ските градини. Пиеската 
има за основна задача да 
даде на малчуганите еле-
ментарни знания за това 
как се оказва първа по-
мощ, по интересен и дос-
тъпен за тях начин, защо-
то превенцията на тежки 
злополуки и способнос-
тта за справяне в кризис-
ни ситуации се възпи-
тават още от най-ранна 
възраст.

Главни действащи лица 
в пиеската са Пожарни-
карят, Доброволецът и 
горските животни, чиито 

продължава да учи най-малките как да оказват първа помощ

роли се изпълняват от до-
броволци на Българския 
младежки Червен кръст. 
Симпатичните животни са 
попаднали в беда. Къщич-
ката им гори и до един са 
ранени и уплашени. Няма 
място за паника обаче, 
щом при тях идва добро-
волец, който знае как да 

Като част от меропри-
ятията, посветени на път-
ната безопасност и първа-
та помощ през септември 
и октомври, младите до-
броволци от БМЧК-Бургас 
проведоха лекции по без-
опасност на движение-
то сред ученици от I клас 

в 4 бургаски учебни заве-
дения. Това са ОУ „Петко Р. 
Славейков“, ОУ „Пейо Яво-
ров“, ОУ „Братя Миладино-
ви“ и ОУ „Климент Охрид-
ски“. 

Младежите учат децата 
на най-важните правила, 
които трябва да спазват 

на улицата като пешеход-
ци с оглед на личната си 
безопасност. Добровол-
ците им разясняват и как 
да се държат, когато пъ-
туват в автомобил, също 
и правилата при каране-
то на колело. На финала 
червенокръстците показ-

ват на децата как се спи-
ра кръвотечение, кога-
то някой се нарани и ги 
учат как е правилно да се 
обаждаме на телефон 112. 
Младежите от БМЧК-Бур-
гас успяха да обхванат 15 
първи класа с общо 358 
ученици.

На 7 ноември бе проведена пробна евакуация 
на Руската гимназия в Бургас с участието на до-
броволки на БМЧК-Бургас, които показаха основ-
ни похвати за третиране на различни наранява-
ния пред учениците.

В рамките на 2 учебни часа, по покана на г-жа 
Мушева, преподавател по биология в училището, 
група от 20 ученици от 11 клас, участващи в ЗИП 
по биология, бяха обучени да оказват първа до-
лекарска помощ. 

Обучители бяха Анабела Димитрова и Мартина 
Димитрова от клуб Първа помощ към БМЧК-Бур-
гас

На 29 и 30 ноември 2019 доброволци от БМЧК-Бургас проведоха акции в два от магазините Billa в Бур-
гас, където младежите приканваха посетителите да се включат в кампанията "Купи и дари"

превърже рана и да ги ус-
покои. Обаждането към 
тел.112 е направено, по-
жарната е на път, а малчу-
ганите вече знаят какво 
да предприемат в случай 
на изгаряне и как се обез-
движва счупен крак.

Изпълнението на пие-
сата "Добротворци" в ДГ 

"Звездица", Бургас бе де-
бют за новата генерация 
актьори от БМЧК-Бургас. 
Пожелаваме им още мно-
жество успешни и при-
ятни представяния с нея, 
за да запознаят колкото 
може повече дечица с ва-
жните умения за оказване 
на първа помощ!

Доброволци от БМЧК-Бургас проведоха

серия от леКции По БезоПасност на Движението
сред първолаци от 4 училища в Бургас
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ПОДАРИ КОЛЕДА

Доброволците на бМЧК отново 
зараДваха Множество Деца в рисК

ществена подкрепа, Бургас.
Със съдействието на 

здравния медиатор на об-
щина Айтос още 50 деца от 
социално слаби семейства 

По повод 1 декември – 
Световния ден за борба със 
СПИН, БМЧК-Бургас проведе 
анти-СПИН кампания в учи-
лищата. 

Доброволци на мла-
дежкия Червен кръст от 

от област Бургас

от общината получиха от Об-
ластния съвет на БЧК-Бургас 
хранителен пакет за Коле-
да. Пакетите са на стойност 
10,60 лв., а средствата за за-

Децата от подготвителната група на ОУ „Атанас 
Манчев“, Айтос получиха подаръци в кабинета на 
Здравния медиатор на общината – хранителни 
продукти, предоставени от БЧК. Пакети за Коледа 
бяха раздадени и на дечицата от ЦДГ „Калина Ма-
лина”, Айтос.

Всички деца и техните родители сърдечно благо-
дарят на БЧК-Бургас! А здравният медиатор Мари-
яна Зърбова получи целувки от прекрасните деца.

На 18 декември доброволците от БМЧК- Сунгур-
ларе подариха Коледа на малчугани от СУ „Христо 
Ботев” в града. С игри, песни и стихотворения те по-
срещнаха Дядо Коледа. 

Доброволците от БМЧК-Айтос при СУ “Христо Ботев“, съв-
местно с Местната комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните в Община Айтос 
организираха редица инициативи по повод Международния 
ден за борба с HIV/СПИН.

Дванадесетокласниците имаха възможност да гледат об-
разователния късометражен филм “Ти гониш”, който пред-
ставя рисковете от заразяване със СПИН и начините за раз-
пространение на вируса. След това младежите попълниха 
специална анкета. Учениците от 10 и 11 клас получиха един 
от символите на този ден – червена панделка, както и червен 
балон.

Доброволците посетиха и служителите в Община Айтос.
Ръководството на СУ “Христо Ботев“, Айтос изказва своята 

благодарност към всички доброволци от БМЧК, включили се 
в иницианивата, както и за съдействието на МКБППМН в ли-
цето на г-жа Мария Костова.

Месец декември стартира с поредица от инициативи, ор-
ганизирани от доброволците на БМЧК в Несебър. Те отпраз-
нуваха 1-ви декември, като раздаваха информационни мате-
риали по темата HIV/СПИН на своите съученици. 

По случай 5-ти декември младежите запалиха свещи във 
формата на сърце и изнесоха лекция за доброволчеството 
пред ученици от 6 клас от СУ „Любен Каравелов“ в Несебър.

На 29.11.2019 г. доброволци на БМЧК-Сунгурларе раздадо-
ха кондоми и панделки на учениците от СУ,, Христо Ботев”‘ в 
града по случай Деня за борба със СПИН /HIV. А на 01.12.19 
направиха и светлинната панделка в знак на съпричастност 
към болните от СПИН.

анти-сПин кампания проведоха младежите червенокръстци в областта
клубовете в Немската гим-
назия, ГРЕ, ПМГ и Търгов-
ската гимназия проведоха 
на 29.11, петък, информа-
ционна кампания сред 
своите съученици. Целта 
бе запознаване на младите 

хора с рисковете и попу-
ляризиране на употребата 
на предпазни средства. 
Младежите предварително 
бяха изработили червени 
лентички, раздаваха също 
така предпазни средства и 
информационни брошури 
за HIV/СПИН и полово пре-

даваните болести.
Анти-СПИН кампанията се 

провежда и на територията 
на общините Карнобат, Ай-
тос, Царево, Сунгурларе и 
Несебър – организатори по 
места са клубните кооорди-
натори на съответните клу-
бове на БМЧК.

купуването им също са оси-
гурени от областната кампа-
ния „Подари Коледа“ за деца 
в риск. С това общият брой 
на подпомогнатите с храни-
телен пакет деца става 250. 

„Подари Коледа“ е област-
на фондонабирателна кам-
пания на БЧК-Бургас в помощ 
на деца в неравностойно по-
ложение, която се провежда 

от 2006 г. насам. Инициати-
вата се реализира на тери-
торията на цялата област от 
доброволците на БМЧК, чрез 
продажбата на брандирани 
коледни картички. Подаръ-
ци за Коледа бяха раздадени 
и на деца от Карнобат, Айтос 
и Сунгурларе, където млади-
те червенокръстци провеж-
дат кампанията.

По случай 
к о л е д н и т е 
празници, като 
част от кампа-
нията „Подари 
Коледа“,  до-
броволците на 
Б М Ч К- Бу р г а с 
успяха да за-
радват общо 
43 деца от 
ЦОП-Бургас и 
ЦСРИ-Бургас с 
управител г-жа 
Мария Атана-
сова. 

Заедно с еки-
па на „Опера-
ция Плюшено 
мече“ младе-
жите раздадоха 
подаръци и ла-
комства по вре-
ме на коледно 
т ъ р ж е с т в о , 
провело се на 
17.12.2019 г. в 
Център за об-



Ина ПЕТРОВА 

Усилията на институциите 
за разрешаване на кризата 
със закритото отделение по 
хематология в УМБАЛ - Бур-
гас продължават. Днес кме-
тът на Бургас Димитър Нико-
лов заминава на спешна сре-
ща с шефа на Националната 
здравноосигурителна каса 
д-р Дечо Дечев. Целта е да се 
намери решение за възста-
новяване дейността на отде-
лението и за облекчаване на 
лечението на десетките бо-
лни, които сега пътуват до 
Варна. Припомняме, че отде-
лението хлопна кепенци след 
смъртта на началника си  
д-р Димо Рибов и липсата на 
специалисти, които да го на-
следят. 

Кметът Димитър Николов 
вече проведе спешен разго-
вор с шефа на Здравната ка-
са. „Помолих г-н Дечев да се 
направи изключение за този 
случай, защото се касае за 
много пациенти, които се на-
лага да пътуват до Варна, при 
зимни условия, една част от 
тях са деца. Община Бургас 
ще съдейства през това вре-

ме да се намери 
специалист“, за-
яви градоначал-
никът преди сре-
щата в София 
„очи в очи“ с  
д-р Дечев. 

Разковничето 
за разрешаване 
на проблема на 
първо място се 
състои в намира-
нето на специа-
лист клиничен 
хематолог. Само 
това ще позволи 
да се запази от-
делението и кли-
ничната пътека, 
която обезпеча-
ва дейностите по 
лечението на 
хронични заболявания като 
таласемия и други заболява-
ния на кръвта. Всички се на-
дяват да се разреши за Бур-
гаски регион този специалист 
да е на граждански договор, 
което не е предвидено в нор-
мативните актове и стандар-
ти. „Ние направихме много 
опити къде ли не, говорихме 
с клиники, с министерства. 
Но уви, няма достатъчно спе-

циалисти в България“, споде-
ли изпълнителният директор 
на УМБАЛ - Бургас д-р Бойко 
Миразчийски. В Бургас в мо-
мента работят трима специа-
листи хематолози. „Двама от 
тях работят в отделението по 
онкохематология в КОЦ и ако 
единият от тях дойде при нас, 
това означава, че и те няма 
да могат да си изпълняват за-
дълженията. А третият специ-
алист работи на три места, с 
него сме провеждали разго-
вори още откакто взе специ-
алност преди 3-4 години“, по-
ясни още д-р Миразчийски.

Той уточни, че основната 
заплата на шефа на отделе-
нието е 1000 лв., но има въз-
можности за допълнително 
материално стимулиране. В 
случай, че кандидатът не е от 
Бургас Общината е готова да 
предостави обзаведено об-
щинско жилище и да поеме 
пътните му разходи. 

Ина ПЕТРОВА  
Снимка:  
Борислав ПЕНКОВ

Центърът по психично 
здраве „Проф. Иван Темков“ 
ще има изцяло обновени са-
нитарни възли към болнични-
те си стаи. Лечебното заве-
дение разполага със собст-
вени бюджетни средства за 
извършването на ремонта, 
но Общинският съвет трябва 
да ги гласува на своя сесия. 
Докладна записка за това 
вече е внесена от общински-
те съветници Севдалина Тур-
манова, д-р Антонио Душепе-
ев и д-р Борис Ангелов. 

Средствата, необходими за ре-
монта, са на стойност 15 000 лв. В 
момента здравното заведение е ус-

пяло да обнови 54 от общо 96 от са-
нитарните си възли. Това поетапно 
се случва от 2013 година, с помощта 
на свои приходи и с отпуснати сред-
ства от Община Бургас. „Отремонти-

рането на останалите 
42 е наложително с ог-
лед многобройните те-
чове и неизправности в 
тези помещения и съ-
седните им“, мотивират 
се вносителите. Общин-
ският съвет е едноли-
чен собственик на капи-
тала на Центъра за пси-
хично здраве и в него-
вите правомощия е да 
вземе решение за от-
пускане на средствата. 

В самото здравно за-
ведение се лекуват па-
циенти от всичките 13 
общини на Бургаска об-

ласт.  То осигурява комплексни гри-
жи в диагностиката, лечението и 
кризисните интервенции на лица с 
психична проблематика.

СТРА НИ цА 13 22-23 ЯНУАРИ 2020

ЗдравЕ
Чф

П О К А Н А
На основание чл.27, ал.1, т.1 от устава на ЗКПУ „ Нов живот“ гр. Бур-

гас кв.„Лозово“, Управителният и Контролният съвет, свикват Извънред-
но общо  събрание на 08.02.2020г. /събота/ от 9.00 ч. в стола на Коо-
перацията при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за финансовото състояние на кооперацията към 
31.12.2019г. Докладва: Председател на Управителния съвет
2. Вземане на решение за своевременна продажба на машини, 
оборудване и инвентар. 

При липса на кворум на основание чл.28, ал.1, т.2 от устава на коопе-
рацията, събранието ще се проведе 1 /един/ час по-късно независимо от 
броя на присъстващите член-кооператори на същото място и при същия 
дневен ред.

ОТ УС НА КООПЕРАЦИЯТА 

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ЕВРОС-КИП“ ЕООД, уве-

домява всички заинтересувани физически и юридически лица, че 
има изготвен технически проект за обект: „Хотел с басейн в УПИ 
ІІ, кв.12 (ПИ с идентификатор 44094.501.563 по КК) по плана на 
с. Лозенец, Община Царево – преработка по време на строител-
ството“.

Лице за контакти: Коста Колев
Тел.: 0885 351 217

ОБЯВА
Любомир Николаев Николов уведомява за инвестиционно пред-

ложение: "Изграждане на селскостопанска постройка за съхране-
ние на продукция и инвентар” в ПИ№32425.17.11 по кадастрална-
та карта на землището на с. Изворище,общ. Бургас, обл. Бургас."

Кметът се среща с шефа на НЗОК 
заради казуса с хематологията

„Черноморски фар“

Реализираното в края на из-
миналата година анонимно до-
питване е водено от стремежа 
на ръководството на  
МБАЛ „Сърце и Мозък“ - град 
Бургас към устойчиво подобря-
ване качеството на обслужване 
на всички пациенти. Целта на 
анкетата е да се установи ниво-
то на удовлетвореност от адми-
нистративните и медицинските 
услуги, качество на битовите ус-
ловия, предоставяни от лечеб-
ното заведение, както и откри-
ването на възникнали проблеми 
– с цел тяхното преодоляване. 
Анонимно мнение по поставе-
ните въпроси изразяват общо 
127 пациенти. Анкетната карта 
се състои от 17 въпроса, касае-
щи пряко цялостния процес на 
предоставяне на услуги от стра-
на на здравното заведение. 

Според анкетирането – 54% 
от пациентите са постъпили по 
спешност във високоспециали-
зираната кардиологична болни-

ца, спрямо 46%, постъпили за 
диагностика. 100% от допитани-
те пациенти поставят максимал-
на оценка за качество на об-
служване на регистратура. 84% 
от анкетираните оценяват вре-
мето в приемния кабинет и нас-
таняването в болнична стая ка-
то бързо и ефективно, а остана-
лите препоръчват оптимизира-
не и скъсяване на процедурата 
по прием. 99.7% заявяват кате-

горично, че биха избрали да се 
лекуват отново в болницата и 
биха я препоръчали на свой 
близък. 100% от пациентите оп-
ределят лечението за отлично и 
дават най-висока оценка на ле-
карския и сестринския персо-
нал!

В заключение: Резултатите от 
проведеното проучване показ-
ват, че пациентите на МБАЛ 
„Сърце и Мозък“ - град Бургас 

дават изключително висока 
оценка за цялостната дейност 
на здравното заведение - ка-
чеството на административното 
обслужване, ефективността и 
високото професионално ниво 
на лекарски и медицински пер-
сонал, както и висока оценка на 
материалната база и битовите 
условия.  

„Благодаря за изключителни-
те грижи, отдадеността и човеш-
кото отношение! Пожелавам на 
всички лекари да продължават 
да лекуват със същия ентусиа-
зъм и висок професионализъм“, 
„МБАЛ „Сърце и Мозък“ е най-
модерната болница, в която съм 
се лекувала! Медицината е на 
световно ниво! А битовите усло-
вия и отношението на персона-
ла създават уют и спокойствие, 
нетипични за болнична обста-
новка! Възхитен съм!“, „Продъл-
жавайте все така! Вие сте гор-
дост за град Бургас!“  - са само 
част от посланията, които паци-
ентите оставиха по анкетните 
си карти. 

„Общински лекар“ влиза в 
обувките на д-р Мануелян

Ремонтират санитарните 
помещения в Психодиспансера

МБАЛ „Сърце и Мозък” получи най-висока 
оценка за качество от пациенти

Силвия ШАТЪРОВА

Длъжността „общински лекар“ 
ще бъде предложена в новата 
структура на община Бургас, ко-
ято трябва да бъде гласувана на 
януарската сесия от местния 
парламент. След това ще бъде 
обявен конкурс за длъжността, 
за първи път от много години тя 
се въвежда, като ще е подчинена 
на замeстник-кмета по образо-
вание и здравеопазване Йор-
данка Ананиева. Заради големия 
обхват на ресора се налага обо-
собяването на новата длъжност, 
стана ясно  в постоянната Коми-
сия по здравеопазване към Об-
щинския съвет. 

Общинският лекар ще бъде 
във връзка с всички лечебни за-
ведения и ще координира меди-
цинската дейност в общината, 
отделно ще отговаря за програ-

ми в сферата на здравеопазва-
нето.

Очевидно ще трябва да влезе 
бързо в обувките на бившия за-
местник-кмет по здравеопзване 
д-р Лорис Мануелян и да подпо-
могне дейността на големия ре-
сор „Образование и здравео-
пазване“ в Общината, така че да 
не се усеща отсъствието на така-
ва ключова фигура като бившия 
заместник на кмета Димитър Ни-
колов, който се пенсионира.

През тази година се очаква 
започването на нови лечебни за-
ведения, пускането на новия ске-
нер в Онкодиспансера,  нови 
програми за обучение на студен-
ти и се налага неговото присъст-
вие. В този мандат здравеопаз-
ването е приоритет, като посто-
янната Комисия по здравеопаз-
ване бе отделена от тази по со-
циални дейности. 

Бургас пред 
грипна епидемия 

Ина ПЕТРОВА 

Само ден след като Карно-
бат и Сунгурларе обявиха 
грипна ваканция стана ясно, 
че областният град Бургас 
също е на крачка от грипна 
епидемия. Данните за пре-
дходната седмица показват 
374 болни от остри респира-
торни заболявания на база 
наблюдаваното население. 
За момента властите охлаж-
дат ученическите страсти за 
грипна ваканция в Бургас.

„Трябва броят на болните 
да достигне 458, за да обявим 
грипна епидемия. Сега сме в 
предепидемичен стадий, но 
нямаме правно основание за 
обявяване на грипна епиде-
мия“, заяви директорът на 
Регионалната здравна каса в 
Бургас д-р Георги Паздеров.

В началото на грипната 
вълна са боледували основ-
но деца от 0 до 4 години. До-
като сега най-голямата група 
болни е при децата от 5 до 14 
години. В момента в региона 
с най-голяма честота са слу-
чаите на грип „А“ и грип „Б“. 

Доказаните случаи на грип 
от региона към момента са 
над 20. „Грип „А“ е H1N1, така 
нареченият свински грип, но 
той е мутирал, това не е съ-
щият щам. Доказването на 
случаи на грип зависи от то-
ва дали са взети проби и из-
пратени в лабораторията в 
Националния център по за-
разни и паразитни болести. 
Тоест, ако има активност от 
страна на здравеопазната 
система да ги издирва и до-
казва, те ще бъдат повече. 
Ако няма активност и от ле-
чебната мрежа да взема тези 
проби и да ги доказва, ще е 
същото. Защото има региони, 
където не е доказан случай 
на грип, но това не означава, 
че имат по-малко заболели 
от остри респираторни забо-
лявания“, коментира д-р Па-
здеров. 

Относно епидемиологич-
ната обстановка в региона 
той уточни още, че кметовете 
на Карнобат и Сунгурларе са 
упражнили правото си да 
обявят три дни като неучеб-
ни във връзка с повишения 

брой болни ученици  - около 
30-35% от посещаващите 
школата.

Пръв това направи късно 
вечерта в понеделник градо-
началникът на Карнобат Ге-
орги Димитров. Избра да го 
разпространи във фейсбук, 
където обяви: „Скъпи учени-
ци, тъй като имам сериозни 
основания, а и желая да не 
боледувате, Ви информирам, 
че от утре (21.01.) сте в ГРИП-
НА ВАКАНЦИЯ. Обявявам за 
неучебни дните - 21, 22 и 23 
януари (вторник, сряда и чет-
въртък). Молбата ми е да си 
стоите у дома на топло, да не 
се събирате на обществени 
места - с приятели и съучени-
ци, за да ограничим разпрос-
транението на грипния ви-
рус.“

Кметът на община Сунгур-
ларе д-р Георги Кенов пък 
обяви заповедта си за вре-
менно преустановяване на 
учебния процес вчера су-
тринта. Децата от местното 
училище ОУ „Христо Ботев" 
също ще си стоят вкъщи до 
четвъртък. 

Тридневна ваканция в Карнобат и Сунгурларе 
заради повишения брой болни ученици 



Георги РУСИНОВ 
Михаил КОЛЕВ 
Снимки:  
Борислав ПЕНКОВ

Изцяло нова Наредба за фи-
нансирането на спортните съ-
бития е изготвила ресорната 
Комисия по спорт към Общин-
ски съвет – Бургас. Председа-
телят й Йордан Георгиев от БСП 
обясни по време на заседани-
ето на Комисията по туризъм, 
че идеята е продиктувана от то-
ва, че има страшно много пис-
ма за финансирането на раз-
лични спортни мероприятия.

„Това бяха писма към светов-
ни федерации, по-конкретно за 
провеждане на Световни пър-
венства по гмуркане, акробати-
ка, хандбал. Размерът е около 
60-70 хиляди лева, които Общи-
на Бургас трябва да даде. Това 
надвишаваше допустимия праг 
по старата наредба. Така че то-
ва беше поводът да започнем 
и решихме не само да проме-
ним старата, а да изготвим но-
ва върху положителните неща 
от предишната като добавяме 
и някои нови неща, така че да 

бъде облекчена ра-
ботата на спортните 
клубове и на адми-
нистрацията“, обяс-
ни той.

Георгиев добави и 
че само на територи-
ята на Община Бур-
гас има регистрира-
ни над 120 спортни 
клуба, като всеки от 
тях искал да провеж-
да спортни меропри-
ятия. Някои дори и 
по три-четири.

„По старата На-
редба нямаме никак-
ви ограничения. Об-
щина Бургас няма 
силата да спонсори-
ра 300-400 меропри-
ятия от спортния ка-
лендар. Сега с нова-
та Наредба слагаме ограниче-
ние до 2 събития на клуб, като 
едното евентуално може да бъ-
де финансирано, а другото да 
получи само логистична под-
крепа от наша страна. Важно е 
да се отбележи, че новата На-
редба се отнася само до бурга-
ски клубове. Нашата община е 

една от малкото, която финан-
сира доста голям спортен ка-
лендар. Старата Наредба дава-
ше възможност и на спортни 
клубове, които не организират 
дейност на територията на Об-
щината и не са регистрирани 
тук, да искат финансиране. 
Един спортен клуб „Бегач“ от 
София например е заявил 6 ме-

роприятия“, посочи още Геор-
гиев.

Председателят на спортната 
комисия каза, че новата Наред-
ба е обвързана и със Закона за 
физическото възпитание и 
спорт.

„В момента тече един процес 
на пререгистрация на федера-
циите и клубовете. Затова ние 
искаме изрично и клубът да е 
регистриран в спортната феде-
рация. Имаме наблюдения, че 
заради някакви възможности 
за субсидиране клубовете поч-
наха да се множат. Примерно 
акробатиката има четири клу-
ба. От един клуб-майка стана-
ха четири. Покрай скарвания 
между треньори се разделя 
един клуб на два-три“, заяви 
той.

В промените се предвижда и 
по-сериозен мониторинг и кон-
трол.

„Тъй като Общинска админи-
страция може да проверява по 
законосъобразност, но по це-
лесъобразност е Общинския 
съвет, се опитахме да сложим 
обективни критерии, на които 
общинските съветници от 
спортната комисия, посеща-

вайки спортните мероприятия, 
да дадат една оценка дали съ-
битието е изпълнило своите це-
ли и дали има смисъл да се 
провежда. Това е за да може 
в края на годишния период, ко-
гато почнат да се заявяват за 
следващата година, да имаме 
оценка и да кажем кое ще се 
финансира и кое не“, посочи 
Георгиев.

Именно тази точка в Наред-
бата обаче предизвика по-се-
риозни конструктивни спорове 
по време на заседанието на по-
стоянната Комисия по спорт и 
младежки дейности. Според 
единия от членовете – Бойчо 
Георгиев, идеята трябва да от-
падне или да бъде променена, 
тъй като не е работа на общин-
ските съветници да се превръ-
щат в делегати. Освен това оце-
няването на дадено събитие 
трябва да се извършва от екс-
перти, които да са наясно с те-
матиката, в противен случай 
оценката ще е субективна. Въз-
можно е да се получи конфликт 
между нас и клубове от дадени 
отбори, въз основа това какви 
оценки сме им поставили, по-
сочи още той.

Останалите членове на Ко-
мисията поясниха, че въпрос-
ният мониторинг няма да се из-
вършва на всяко събитие, а по 
желание и възможност. С при-
оритет ще са новите такива, за 
да се знае дали има смисъл от 
тях и за в бъдеще, по-конкрет-
но, дали общината да отпусне 
средства за тяхното провежда-
не.

Покрай обсъждането на тази 
точка обаче изникна и въпро-
сът защо само на спортни съ-
бития ще се извършва монито-
ринг, а не и на друг тип проя-
ви. 

В бъдеще се предвиждат и 
други промени, които сега не 
влизат в новия документ. На-
пример, когато Община Бургас 
е съорганизатор, или е оказа-
ла логистична подкрепа на да-
ден спортен клуб в Бургас, кой-
то организира спортно събитие, 
то всички клубове от този спорт 
да участват, за да не изгубят 
субсидията си. По този начин 
според Георгиев ще се решат 
проблеми с дребни дрязги и от-
кровена омраза между различ-
ни клубове, от което най-вече 
страдат децата.

Михаил КОЛЕВ

Бургас ще е домакин на първото Световно пър-
венство по футзал за глухонеми-ветерани. Спорт-
ният форум ще се проведе в периода 1-6 май в 
зала „Никола Станчев“ в комплекс „Меден руд-
ник“. Заради предстоящото Световно от родна-
та федерация по футзал поискаха финансова по-
мощ от Общината. Такава ще бъде оказана, ка-
то членовете на постоянната Комисия по спорт 
и младежки дейности решиха да бъде отпусната 
сума до 25 000 лева за провеждането.

Участие на първенството ще вземат 209 иг-
рачи от 14 държави, сред които Бразилия, Ру-
сия, Китай и Белгия. 

„Дължим уважение и признание на тези хо-

ра, заради тяхната воля, която проявяват, не-
зависимо от уврежданията, които имат“, зая-
ви председателят на Комисията инж. Йордан 
Георгиев. 

„Световното за глухонеми по футзал ще бъ-
де предавано по телевизията и това ще е до-
бра реклама за Бургас“, каза още той.

Миналата година морският град отново е бил 
домакин на подобен международен турнир. 
Бургас е приел проявата в последния момент, 
тъй като домакин е трябвало да бъде Созопол. 
Въпреки краткия срок за подготовка, участни-
ците са останали много очаровани от органи-
зацията, както и от самия град, заяви Весели-
на Деведжиева, началник-отдел „Спорт и пре-
венции“.

CтРа НИ ца 14 22-23 ЯНУаРИ 2020

Чф

„Нефтохимик“ (Бургас) и „Созо-
пол“ ще премерят сили днес в кон-
тролна среща. Двубоят ще се играе 
на стадиона в Каблешково от 13:00 
часа. За „шейховете“ това ще е вто-
ра проверка по време на зимната 
подготовка. В първата си контрола 

„шейховете“ успяха да победят с 2:1 
тима на „Черноморец“ (Балчик). До 
момента пък „небесносините“ от 
„Созопол“ изиграха две контроли, 
като записаха поражения от „Спар-
так“ (Варна) с 1:2 и „Загорец“ (Нова 
Загора) с 0:1.

„Нефтохимик“ и „Созопол“ 
излизат в контрола днес

Нова Наредба предвижда справедливо  
фиНаНсираНе На спортНите събития в бургас
Тя предизвика и конструктивни 
спорове между общински съветници

Бургас приема първото 
Световно по футзал за 
глухонеми-ветерани

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

СТАНЧО НИКОЛОВ НЕДКОВ, уведомява всички заинтересовани 
лица, че има следното инвестиционно намерение, „Изработване на 
проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ засягащо ПИ 
32514.501.118, по КК на с. Изгрев, Общ. Царево”.

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

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

В изпълнение на Решение № 61 от 15.01.2020 г. 
на Общински съвет Несебър, Протокол №3

I. Общински съвет Несебър открива процедура 
за определяне на 18 /осемнадесет/ съдебни за-
седатели за Районен съд Несебър с мандат 2020 
г. - 2023 г. при следните правила:

Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва 
да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 
от Закона за съдебната власт, а именно: 

1. Да е дееспособен български гражданин, 
който:

 - е на възраст от 21 до 68 години;
 - има настоящ адрес в община, която попа-

да в рамките на съдебния район на съда, за кой-
то кандидатства;

 - има завършено най-малко средно образо-
вание;

 - не е осъждан за умишлено престъпление, не-
зависимо от реабилитацията;

 - не страда от психически заболявания.
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, 

което:
 - е съдебен заседател в друг съд;

 - е общински съветник от съдебния район, за 
който е избран;

 - участва в ръководството на политическа 
партия, коалиция или организация с политиче-
ски цели.

 - работи в съд, прокуратура, следствени органи, 
Министерството на вътрешните работи или в други 
органи от системата за национална сигурност, нами-
ращи се в съдебния район, за който е избран.

II. Утвърдените с решението образци на доку-
менти, както следва:

 - Заявление за кандидатстване за съдебен за-
седател (Приложение № 1);

 - Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ 
(Приложение № 2); 

 - Декларация за липса на обстоятелства по 
чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение № 3),

могат да се изтеглят от интернет страница-
та на Община Несебър и на Общински съвет 
Несебър.

III. В срок до 15.02.2020 г. (включително) канди-
датите за съдебни заседатели подават в деловод-

ството на Общински съвет Несебър, в сградата на 
Община Несебър, ул.„Еделвайс“ № 10, всеки рабо-
тен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, Заявление за кан-
дидатстване за съдебен заседател (Приложение 
№1), ведно със следните документи:

 - подробна автобиография, подписана от кан-
дидата;

 - нотариално заверено копие от диплома за за-
вършено образование;

 - медицинско удостоверение, че лицето не стра-
да от психическо заболяване;

 - данни за контакт на две лица, към които об-
щинския съвет да се обръща за препоръки;

 - мотивационно писмо;
 - писмено съгласие (Приложение № 2);
 - декларация за липса на обстоятелствата по 

чл.67, ал.3 (Приложение № 3);
 - документ за извършена проверка по реда на 

Закона за достъп и разкриване на документите и 
за обявяване на принадлежност на български граж-
дани към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия, ако са ро-
дени преди 16 юли 1973 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    Н Е С Е Б Ъ Р
 О Б Я В Л Е Н И Е

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 
№17699/27.12.2019год. по адм.дело 788/2018год. по описа на 
ВАС, по протест на Окръжна прокуратура Бургас, Върховен адми-
нистративен съд ОТМЕНЯ Решение № 1982 от 24.11.2017г., пос-
тановено по адм. дело № 2587/2017 г. по описа на Администрати-
вен съд – Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наредба-
та за определяне и администриране на местни такси и цени на ус-
луги на тероторията на Община Камено в частта относно разпоред-
бата на чл. 41, ал.7,т.2, т. 2.1; т.2,2;т.2.3,с която са предвидени 
такси при сключване на разпоредителни сделки с имоти - общин-
ска собственост.

  Радослав Балтаджиев
  Председател на Общински съвет-Камено

за  РЕКЛаМа
056 82 54 35
www.faragency.bg 

Общински съветници вече ще извършват мониторинг на спортни събития в 
Бургас

Йордан Георгиев



06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Референдум /п/
13:30 - Ганьо Балкански се завърна от 
Европа  /4,последна част/
14:05 - Малки истории
14:20 - Телепазарен прозорец
14:35 - Точица анимационен филм
14:45 - Сид - дете на науката 2 аним.
15:10 - Разследването на Мун 
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:15 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - БНТ на 60 /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Завръщане в Брайдсхед  /4 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Бизнес.БГ
21:30 - В кадър Досието на Георги Пар-
цалев
22:00 - Концерт на "Петър Славов квар-
тет" Пловдив джаз фест 2019
23:00 - По света и у нас
23:25 - Спортни новини
23:30 - Младият върколак 4 12-сериен  /
САЩ, 2014г./, 1 еп., режисьор Тим Андрю, 
в ролите: Тайлър Поузи, Холанд Роудън, 
Дилън О'Брайън, Шели Хенинг и др. (12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни предаване за здра-
вословен лайфстайл /п/
02:15 - Завръщане в Брайдсхед  /4 еп./п/
03:15 - Библиотеката /п/
04:15 - Младият върколак 4  /1 еп./п/ 
(12)
05:00 - Още от деня /п/
05:40 - Телепазарен прозорец

06:00 - "Трансформърс: Роботи под при-
критие" - анимация, с.4 еп.2
06:30 - "Тази сутрин" - информационно 
предаване с водещ Антон Хекимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с водещи 
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна емисия
12:30 - "Комиците и приятели" - коме-
дийно шоу
13:30 - Премиера: "Ягодова любов" 
- еп.32
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.7 еп.55
16:00 - "Спасители в планината" - 
с.4 еп.5
17:00 - bTV Новините
17:30 - "Лице в лице" - публицистично 
предаване с водещ Цветанка Ризова
18:00 - Премиера: "Свободен дух" - еп.53
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Завинаги" - с.2 еп.10
21:30 - Премиера: "Вътрешен човек" 
- еп.71
22:30 - "Медичите" - с.3 еп.6
23:30 - bTV Новините - късна емисия
00:00 - "Мъртва точка" - с.4 еп.11

01:00 - "Смелите" - еп.5
01:50 - bTV Новините /п./
02:20 - "Преди обед" /п./
04:10 - "Карбовски: Втори план" /п./ - 
документална поредица
04:50 - "Втори шанс" - еп.34
05:40 - "Лице в лице" /п./

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

19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Черешката на тортата" - преда-
ване на NOVA, нов с.

21:00 - "Под прикритие" - с. 2
22:00 - "Хавай 5-0" - с. 7
23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 6
00:30 - "Нощна смяна" - с. 4
01:30 - "Завинаги свързани" 
02:30 - "Слънце и луна" 
05:20 - "Добрата съпруга" - с. 6 /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 Над-
ка Бояджиева
12:00 - Психологически портрет - с Ре-
ни Анастасова
13:00 - Новини
13:15 - Заедно българи - с проф. Алек-
сандър Томов
14:15 - Светът и всичко в него - със Си-
меон Идакиев
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
19:30 - Новини
20:00 - Честно казано - с Люба Кулезич

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 Си-
меон Идакиев
04:30 - Темида - цената на истината - с 
Нина-Никол Хамилтън
05:00 - Честно казано - с Люба Кулезич

06:00 - "Касъл" - с. 8 /п/
07:00 - "Моят ангел пазител" - романтич-
на драма с уч. на Алиса Милано, Стокард 
Чанинг, Иван Сергей, Ерик Уинтър и др. /п/
08:50 - "Сестрите на младоженеца" - се-
меен филм с уч. на Малез Джоу, Джеръми 
Съмптър, Савана Джейд и др. /п/
11:00 - "Касъл" - с. 8
12:00 - "Любов на леда" - романтич-
на драма с уч. на Джули Берман, Андрю 
Уокър, Гейл О'Грейди и др.
13:45 - "В кадър"
14:20 - "Да спасиш Медисън" - роман-
тична драма с уч. на Алона Тал, Итън Пек, 
Зак Лайвли, Си Томас Хауъл и др. /п/
16:10 - "Пърл Харбър" - военна драма с 
уч. на Бен Афлек, Алек Болдуин, Том Сай-
змор, Кейт Бекинсейл, Джон Войт, Куба 
Гудинг мл., Джош Хартнет и др. /п/
20:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 5
21:00 - "Боен кон" - военна драма с уч. 
на Емили Уотсън, Дейвид Тюлис, Питър 
Мълан, Джеръми Ървин, Том Хидълстън, 
Бенедикт Къмбърбач, Дейвид Крос и др.
00:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 5 /п/
01:00 - "Тя" - романтична драма с уч. на 
Хоакин Финикс, Ейми Адамс, Крис Прат, 
Руни Мара и др.

01:55 - Тенис: Открито първенство на 
Австралия, трети ден, директно

15:30 - Тенис: "Гейм, Шет и Матс", ди-
ректно
16:00 - Снукър: Европейски Мастърс, 
първи кръг, директно
18:00 - Ветроходство: "Духът на ветро-
ходството", магазинно предаване
18:30 - Зимни младежки олимпийски иг-
ри: Обзор на деня
19:00 - Тенис: Открито първенство на 
Австралия, трети ден
20:00 - Снукър: Европейски Мастърс, 
първи кръг
20:50 - Новини
20:55 - Снукър: Европейски Мастърс, 
първи кръг, директно
00:05 - Новини
00:10 - Тенис: Открито първенство на 
Австралия, трети ден
01:25 - Тенис: "Гейм, Шет и Матс"

06:00 - "Драга фамилия" - с. 3
07:00 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 7 /п/
08:00 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 16 /п/
09:20 - "Да се посмеем"
10:00 - "Комисар Рекс" - с. 13 /п/
11:00 - "Военни престъпления" - с. 11 /п/
12:00 - "Пожарникарите от Чикаго" - 
с. 7 /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 7
14:00 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 16
15:00 - "Комисар Рекс" - с. 13
16:00 - "Първият отмъстител: Войната 
на героите" - екшън-фантастика с уч. на 
Крис Евънс, Робърт Дауни Младши, Скар-
лет Йохансен, Себастиан Стан, Антъни 
Маки, Дон Чийдъл и др. /п/
19:00 - "Военни престъпления" - с. 11
20:00 - "Скорпион" - с. 2
21:00 - "Пожарникарите от Чикаго" (пре-
миера) - с. 7
22:00 - "Отряд обирджии" - екшън с уч. 
на Джей Кей Симънс, Съливан Стейпъл-
тън, Чарли Бюли, Силвия Хукс и др.
00:00 - "Скорпион" - с. 2 /п/
01:00 - Еротичен телепазар
03:00 - "Национална лотария" /п/
03:30 - "Професионална борба: "Първич-
на сила", 4 еп. /п/

СПРАВОЧНИК

СРЯДА
Температура: -1/9°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 1%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 20%

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 1/7°C
Слънчево
Вероятност за валежи: 0%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 9%
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Най-големият български 
онлайн букмейкър е и най-се-
риозният частен спонсор на 
родния спорт. Какво печели 
платформата от това? Защо 
собствениците на Еfbet фи-
нансират и малки отбори?

Отборите от Втора,  
Трета и Четвърта лига  

се радват на финансово 
спокойствие

В световния футбол доми-
нираща практика е клубове-
те да се издържат чрез спон-
сорства. На фланелките на ти-
мовете във всяко от водещите 
първенства може да бъде ви-
дян техният генерален спон-
сор. Това е доказан метод за 
отлична реклама. Брандът се 
налага, популяризира, печели 
доверие и си създава автори-
тет като компания, подкрепя-
ща спорта.

Всичко това обаче важи 
главно за отборите в първа-
та лига или най-много втора 
лига на всяка държава, които 
често биват излъчвани по те-
левизията и привличат най-
голямото внимание. Брандът, 
собственост на братята Цве-
томир Найденов и Боян Най-
денов – Цеките Еfbet, е гене-
рален спонсор на повече от 
половината тимове в първа-
та лига на страната: „Лудого-
рец“, „Локомотив“ (Пловдив), 
„Берое“, „Верея“, „Витоша“, 
„Дунав“, „Септември“. Това 
обаче са само малка част от 
общия брой на клубовете, ко-
ито Еfbet подкрепя.

Платформата за онлайн за-
лози спонсорира многоброй-
ни представители на вто-
ра, трета и четвърта лиги на 
страната: „ЦСКА 1948“, „Ло-
комотив“ (София), „Монта-
на“, „Струмска слава“, „Бе-
ласица“, „Етър“ (договорът 
с „Етър“ от 2017 година оси-
гури 1/4 от общия бюджет 
на клуба). Отскоро „Цеките“ 
сключиха 5-годишен договор 
и с „Нефтохимик“, по силата 
на който стадионът на бурга-
ския тим вече се нарича еф-
бет-арена. Общият брой на 
отборите, които имат финан-
сова подкрепа от „Ефбет“, е 

трудно да бъде посочен, но 
със сигурност е близък до 
100, десетки от които – ама-
тьорски. „Няма тим, който да 
ни е потърсил, и да не сме му 
помогнали под някаква фор-
ма“ – споделят Боян и Цве-
томир Найденови.

Финансирането на отдел-
ни отбори обаче не изчерп-
ва приноса на компанията за 
българския футбол. От сре-
дата на 2019 година първата 
лига на страната носи име-
то „Ефбет лига“. Причината 
е, че през юли бе сключен 
спонсорски договор между 
компанията на Цеките Efbet 

и БФС. Стойността му не е 
оповестена, но от централа-
та на футболния съюз раз-
криват, че финансирането 
се разпределя между всич-
ки участници в лигата. 

Целта е оптималното 
откриване на таланти  
в българския футбол

Каква е мотивацията на 
частна компания да разви-
ва такава широка спонсор-
ска дейност? Сред водещи-
те причини, разбира се, е ре-

кламата. Спортните запалян-
ковци са подходящата целе-
ва аудитория, която би се за-
интригувала от онлайн услу-
гите на хазартния оператор. 
Но това обяснение няма как 
да изчерпи всичко. Защото 
достатъчно успешна рекла-
ма биха осигурили и спон-
сорства с много по-малък 
мащаб. А малките аматьор-
ски отбори съвсем биха от-
паднали от схемата. Но за 
Боян и Цветомир Найдено-
ви всичко е свързано.

Братя Найденови сами са 
футболни запалянковци и от 
малки ходят да гледат мачо-
ве по стадионите. Но днес те 
не подкрепят само любимия 
си ЦСКА (сега „ЦСКА 1948“), 
а подават ръка и на негови-
те конкуренти.

Причината е, че според ше-
фовете на „Ефбет“, такива 
спонсорства са пътят към по-
качествен български спорт. 
Когато клубовете имат по-
добри възможности и мате-
риална база, а футболистите 
– по-добра финансова моти-
вация, целият продукт е по-
добър, по-оспорвана е кон-
куренцията, а мачовете, ко-
ито наблюдаваме, са по-ин-
тересни. А не е ли това, ко-
ето всички любители на най-
големия спорт биха иска-
ли? Целта е да се провоки-
ра любопитството към род-
ния спорт у младите фенове 
и да се върнат запалянковци-
те по стадионите. А също и 
да се стимулира развитие-
то на младите таланти, кои-
то могат да бъдат във всяко 
село или малък град.

Виктор КАЙЕД 
Снимки: Авторът

Роденият в Курск, Русия, 
и усъвършенствал се в Бъл-
гария режисьор Богдан Пет-
канин представя за първи 
път в Бургас работата си 
по пиесата на Йордан Йов-
ков със заглавие “Милио-
нерът”. Проявилите инте-
рес могат да очакват отра-
зяване на някой от съвре-
менните битовизми, защо-
то макар и на деветдесет 
години, тя разкрива и огол-
ва много теми от днешното 
ни ежедневие, разкрива ре-
жисьорът Петканин:

“Първото, което искам да 
споделя е, че съм се отне-
съл с изключително уваже-
ние към Йордан Йовков, на-
ше национално достояние. 
Текстът и монолозите са 
страшно актуални, особе-
но по политическа линия“, 
разказва режисьорът.

“Главният герой има же-

лание за политическа ка-
риера. Жена му пък иска 
да омъжи дъщеря им за бо-
гат човек. И естествено, ко-
медийният аспект идва от 
това, че имаме милионер, 
за който само се предпо-
лага, че е такъв. „Милионе-
рът“, в най-добрия смисъл, 

е българската версия на 
„Ревизор“ от Николай 
Гогол”.

Петканин също спо-
мена и актьорския със-
тав, който съдържа в 
себе си редица талант-
ливи и обичани лица на 

българския театър. Тончо 
Токмакчиев, Албена Михо-
ва, Стоян Памуков и Никола 
Парашкевов са само малка 
част от набора от актьори.

„За комедия трябва до-
бра симбиоза между пер-
сонажите. Комбинацията 
Токмакчиев/Михова ще из-
ложи на показ хубави, бъл-
гарски, национални, но и 
отрицателни черти. Целият 
наш актьорски подбор до-
веде до това днес да има-
ме премиера, която се на-
дявам да е хубав подарък 
за Бургас”.

На въпроса за това как 
Петканин намира престоя и 

работата си в Бургас, той от-
говори, че за него е “житей-
ско удоволствие“ да е тук и 
да прави съвместни проекти 
с бургаските си колеги.

Билети за пиесата може 
да купите от касата на те-
атъра.

„Ефбет“ спонсорира и малките отбори

Звезден състав представя за първи път 
в Бургас „Милионерът“ по Йовков

“Надявам се това да е един хубав подарък за зрителите”, 
споделя режисьорът Богдан Петканин за премиерата

Младите 
художници на НХа 
си търсят модели

Директорът на ДТ „Адриана Будевска“ Борислав 
Чакринов (вляво) и режисьорът Богдан Петканин


	1
	2-3
	4
	5-12-B4K
	Stanica1
	Stanica2
	Stanica3
	Stanica4
	Stanica5
	Stanica6
	Stanica7
	Stanica8

	13
	14
	15
	16

