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Пясъкът от плажа крие рискове

Томас Гаро – младият 
учител, който иска  
да разчупи мисленето  
в образованието 

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 3 ноември

Област бургас грейна  
в червенО на COVID-картата 

„Черноморски фар“

Националният оперативен щаб пока-
за графики, от които става ясно как-
ва е обстановката с разпространени-
ето на кроонавируса в България към 
29 октомври.

През последните 6 дни заболевае-
мостта надхвърля 120 на 100 хиляди и 
се покачва ежедневно. Имаме рекорд 
- над 220 на 100 хиляди. Всички области 

в страната са в жълто и червено, и към 
момента няма зелени области.

Отчита се тенденция на нарастване 
на починалите от коронавирус - над 
50%. Дялът на починалите е предим-
но при хората между 70 и 79-годиш-
на възраст. 

По последни данни още четири-
ма медици са се заразили с COVID-
19 в Бургаска област. Това показва 
справка на „Черноморски фар“ в РЗИ-

Бургас. Двама пациенти са починали. 
Други двама са в тежко състояние, има 
и двама в реанимация.

89 са общо случаите в областта. 
Отново най-много са в Община Бургас 
– 46. Останалите общини: в Руен – 11, 
Поморие – 10, Айтос – 7, Несебър – 
4, Карнобат – 3, Царево, Созопол и 
Сунгурларе с по 2 и Малко Търново и 
Средец с по 1. От тях 3 са хоспитали-
зирани. Всички останали са на лече-

ние в домашни условия.
Има двама болни учители – 1 в 

Бургас и 1 в Руен. Един клас е под ка-
рантина. Болни ученици няма.

Общо за област Бургас случа-
ите с регистрирани положител-
ни проби за COVID-19 към момен-
та са 1870. Излекувани са 750 лица. 
Хоспитализирани са общо 144 пациен-
ти. На домашно лечение са 945 лица. 
Починали са 33.
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Дона МИТЕВА

По-възрастните учите-
ли напъват за дистанци-
онно обучение. А онези, 
които не са се пенси-
онирали, но могат да го 
направят, се замислят 
дали да не напуснат по 
средата на учебната го-
дина, защото се страху-
ват. Чуват се и искания 
от страна на учителите 
за  допълнителни 1000 
лева затова, че са на 
първа линия.

По отношение на по-
следното желание, пред-
седателят на Синдиката 
на българските учители 
към КНСБ в Бургас Кон-
стантин Янков е катего-
ричен: „На първа линия 
са лекарите, които пря-

ко работят със заразени 
с коронавирус, смятам 
аз. Т.е. тези, които кон-
тактуват с доказано за-
разни. Това, че ние кон-
тактуваме с много деца, 
не е първа линия. Но се 

оказа, че има и държав-
ни служители, които по-
лучават 1000 лева за ра-
бота на първа линия. На 
кои, защо и как се дават 
тези пари - не знам под-
робности. Но по тази ло-

гика може и колегите да 
имат основание да ис-
кат допълнително пари. 
Има един неясен меха-
низъм, по който се оп-
ределя кои са на първа 
линия. Ако чиновник на 
гише контактува с 50 чо-
века на ден и това крие 
потенциална опасност, 
ние, учителите, контак-
туваме с 300 ученици, 
които се возят в автобу-
са, събират се по спир-
ките и т.н. – значи и ние 
сме под потенциална 
опасност“.

Голяма част от учите-
лите, които са в напред-
нала възраст или пък 
имат хронично заболя-
ване, предпочитат да 
минат на онлайн обуче-
ние. Родителите са на 

противоположни мне-
ния в зависимост от то-
ва има ли кой да се гри-
жи особено за по-мал-
ките ученици.

Дистанционното обу-
чение, ако се наложи в 
дадено училище, може 
много по-лесно да се 
случи, предвид добития 
опит през пролетта. 
Проблемът е при онези 
училища, в които има 
осъществен нов прием в 
осми или в пети клас. 
Там трябва да се разда-
дат индивидуалните ко-
дове за достъп до плат-
формите. Под въпрос е 
на някои места и обез-
печеността с крайни ус-
тройства както за учите-
лите, така и за ученици-
те. 
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Учители искат пари за първа линия

Спешно купуват лаптопи и 
компютри за училищата

Дона МИТЕВА

От Просветното министерство със запо-
вед превеждат средства на училищата, в 
които не достига броят на крайните устрой-
ства за провеждане на обучение от дистан-
ция. Упоменати са и параметрите на лапто-
пите и компютрите, които трябва да бъдат 
закупени. „Ако някой от директорите иска 

по-висок клас устройства, трябва да доба-
ви средства от бюджета на училището, за 
да ги закупи. Важното е, че парите идват 
навреме и са придружени със списък на 
училищата, където трябва да бъдат опол-
зотворени те“, коментира инж. Виолета 
Илиева, началник на Регионалното упра-
вление на образованието. 

Всички училища от гимназиалния етап на 

обучение в областта са в готовност от утре 
да преминат на онлайн обучение. Извън 
тях няма постъпили искания от директори 
на други училища за преминаване на рабо-
та от дистанция.

17 031 ученици в областта от днес си ос-
тават вкъщи и работят с учителите си от 
дистанция. 11 901 от тях са в Община Бур-
гас.

„Черноморски фар“

Бургаските пазари работят при 
специален режим в изпълнение 
на въведените от Министерството 
на здравеопазването противоепи-
демични мерки срещу разпрос-
транението на COVID-19.

Влизането и излизането в тър-
говската част, където са разполо-

жени щандовете с продукти, се 
осъществява от различни места. 
По този начин се улеснява спаз-
ването на дистанция и се ограни-
чава близкият контакт между хо-
рата.

Във вътрешната част придвиж-
ването се извършва само в една 
посока, като за целта са поставе-
ни указателни стрелки и табели. В 
изпълнение на здравните норми 
за безопасност щандовете са раз-
положени на разстояние от 1,5 
метра един от друг. Дистанцията, 
която посетителите трябва да 
спазват помежду си, е 2 метра. 
Носенето на предпазни маски и 
използването на дезинфектант е 
задължително.

Представители на РЗИ, ОД на 
МВР, Дирекцията по безопасност 
на храните и Община Бургас из-
вършиха проверка за спазването 
на противоепидемичните мерки. 
Тяхното стриктно изпълнение е 
изключително важно и граждани-

те трябва да проявяват 
нужната отговорност, съ-
ветват експертите. При 
необходимост ще бъдат 
въвеждани и допълнител-
ни изисквания към начи-
на на работа на пазари-
те, за да се ограничи раз-
пространението на 
COVID-19.

Бургаските пазари работят 
при специален режим

Георги РУСИНОВ

Протестите на служителите 
на МВР в страната явно дават 
резултат. В съобщение до ме-
диите, най-големият синдикат 
в системата - СФСМВР ин-
формира, че са поканени на 
масата за преговори с въ-
трешния министър. В поне-
делник протест се проведе и 
в Бургас, където повече от 300 
служители на МВР изразиха 
недоволството си, че не са 
включени в списъка с 34 аген-
ции и институции на първа ли-
ния, които получиха увеличе-
ние на заплатите. Още тогава 
протестиращите заявиха, че 
очакват покана за разговори.

Ето и целия текст от УС на 
СФСМВР: 

„Управителният съвет на 
Синдикалната федерация на 
служителите в МВР информи-
ра, че Федерацията получи 
покана от министъра на въ-
трешните работи за среща, на 
която да се разискват искани-
ята, свързани с увеличаване 
на заплатите на служителите 
в МВР. УС на СФСМВР ще 
участва в тази среща, още по-
вече, че за това го задължа-
ват и разпоредбите на Закона 
за Министерството на въ-
трешните работи. Планирани-
те за времето до срещата, на-
срочена за 2 ноември, преду-
предителни протестни дейст-

вия няма да бъдат отменени.
В същото време буди без-

покойство разпространеният 
в медиите факт, че проектът 
за държавен бюджет за 2021 
година вече е внесен в На-
родното събрание – очевидно 
без служителите в МВР да се 
приемат за „персонал на сис-
темите на органи и админи-
страции, които са натоварени 
с дейности по овладяване на 
пандемията и последствията 
от COVID-19, в т.ч. за служите-
ли на първа линия“.

Във връзка с този факт УС 
на СФСМВР информира за 
свое решение от 27 октомври 
2020 година, с което насрочва 
за 8 ноември 2020 година от 
13:30 часа в градинката до 
храм „Свети Седмочислени-
ци» в София протестен митинг 
под надслов «На коя линия е 
МВР?“.

УС на СФСМВР за пореден 
път заявява убеждението си, 
че съществува възможност 
чрез преговори да се стигне 
до приемливо за всички за-
сегнати решение, както и го-
товността си да участва в та-
кива преговори, независимо 
на какво ниво и в какъв фор-
мат. Длъжни сме обаче да за-
явим и решимостта на члено-
вете на Федерацията да за-
щитават правата и интереси-
те си с всички позволени от 
закона средства“.

Министър и синдикалисти 
сядат на масата за преговори
Служители изразиха недоволството си



"ЧЕР НО МОР СКИ фАР" ЕАД 
Издател: 

Димитър Николов 

Гла вен ре дак тор:
Сил вия Шатъ ро ва Всички права са запазени. Възпроизвеждането на информацията от "Черноморски фар" под каквато и да е форма, без предварително писмено разрешение  

от притежателя на авторските права или без позоваване на източника е забранено. Все ки ав тор но си пер со нал на от го вор ност за пу бли ка ция та си. 

"Черноморски фар" е 
учредител и член на 
Български медиен 
съюз (БМС)

Репортери и редактори: 0878/424676 • Кореспондент: Айтос 0558/2-35-27 • Реклама: Директор 0897 546 055 
Счетоводство: 056/82 54 35 • Телефон за реклама: 056/ 82 54 35, 0878 424 698

АДРЕС НА РЕДАКцИяТА:
ул."Милин камък" 9, ет.3 

"Чер но мор ски фар"
e-ma il: far@chfar.com

info@faragency.bg

Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

Вест ни кът е но си тел на ор ден "Св. св. Ки рил и Ме то дий",  
вто ра сте пен. Член е на Бъл гар ска та асо ци ация на ре гио нал
ни те ме дии (БАРМ).

Ина ПЕТРОВА 

„Преустановяването на 
плановите операции в 
болниците не е оправда-
но в областите с по-ни-
ска степен на заболевае-
мост от COVID-19. Това 
може да се прецизира 
само в регионите от чер-
вената зона“, смята 
председателят на Регио-
налната лекарска коле-

гия д-р Цветомир Цве-
тков. В понеделник тако-
ва решение бе оповесте-
но от Областния кризи-
сен щаб в морския град.  

 „Основното съществу-
ване на болниците е на 
базата на ежедневната 
дейност, която те из-
вършват, освен спеш-
ността. Това значително 
ще влоши финансовото 
оцеляване на тези лечеб-

ни заведения. От друга 
страна, всички планови 
операции, които са необ-
ходими на пациентите за 
подобряване на тяхното 
здравно състояние, ще 
бъдат отложени във вре-
мето, а това ще даде сво-
ето отражение върху об-
щата заболеваемост на 
пациентите“, коментира 
д-р Цветков.   

Той посочва, че не мо-

же да се внуши на лека-
рите, че са задължени да 
поемат COVID-случаи. 
Това трябва да е осъзна-
та необходимост, още 
повече че самите здрав-
ни работници също се 
разболяват от вируса и е 
нормално да реагират по 
този начин. Медикът при-
помня, че кризата с ка-
дрите е още отпреди пан-
демията. Освен в област-

ния център, проблемът е 
особено наболял в об-
щинските болници в пе-
риферията. 

От Регионалното сдру-
жение на общопрактику-
ващите лекари пък тълку-
ват призива за помощ 
най-вече към медиците 
от периферията на 
COVID- пандемията. „Ние 
вече сме на първа линия, 
жалко, че не всички го 

отчитат“, казват от там.
„Отделянето на лека-

рите от основната им 
дейност към друга ще на-
руши и влоши болнично-
то обслужване в облас-
тта“, смятат от Лекар-
ския съюз. От там съвет-
ват всеки да осъзнае, че 
има ангажимент към об-
ществото, да използва 
предпазни средства и да 
ограничи контактите си.

Таксата на то
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спирането на плановите операции 

Дона МИТЕВА

Все по-сложно става за 
гражданите да се ориен-
тират в уреждането на 
трудово-правните отноше-
ния при самокарантини-
рал се или при карантина 
на човек с COVID-19. Този 
въпрос няма еднозначен 
отговор, категорични са 
от синдикатите в Бургас. 
До момента в  КТ „Под-
крепа“ не са постъпили 
подобни питания, обясни 
местният лидер Иван Кос-
тадинов, но той е катего-
ричен, че няма законов 
акт, който да урежда тези 
моменти.

За никого не е тайна, че 
навлизайки в последното 
тримесечие на годината 
мнозина работещи вече 
са изчерпали отпуските 
си. От синдиката са на 
мнение, че неплатеният 
отпуск също за голяма 
част от семействата не е 
решение, защото разбива 
бюджета на домакинство-

то. Болничен принципно 
се полага, когато човек е 
със здравословен про-
блем. Чакайки обаче пи-
сиар-теста затворен у до-
ма – даден човек брои ли 
се за болен, или за здрав, 
до доказване на против-
ното, се питат от синдика-
та, хора на наемния труд, 
а и мнозина работодате-
ли.

„Казусът е много сло-
жен. Няма законов мо-
дел, който да ни ориенти-
ра и нас. Никой не е дал 
категоричен отговор как-
во се случва когато някой 
се самокарантинира. Ако 
не се представи документ 
пред работодателя обаче 
излиза, че работникът е в 
самоотлъчка – така е по 
Кодекса на труда. Това е 
черно на бяло записано. 
От там нататък всеки 
действа индивидуално“, 
обяснява синдикалистът. 
Той напомня и това, че 
при две и повече самоо-
тлъчки работодателят има 

право да  уволни работ-
ника. 

Недобросъвестни рабо-
тодатели могат да се въз-
ползват от тези неясноти, 
предупреждават синдика-
листите. „Един работода-
тел, който злоупотребява 
с трудовото законодател-
ство, той го прави и извън 
кризата, а тази криза сега 
му дава още шансове. За 
радост има и такива, кои-
то например пролетта, за 
да не съкращават работ-
ници, ги оставиха на чети-
ри часа работен ден“, под-
чертава Костадинов, до-
пълвайки, че това е мора-
лен акт.

Точно за какви случаи 
се дават болнични в кри-
зата, кога може да се взе-
ме отпуска, какво се пра-
ви ако няма работникът 
отпуска, са все въпроси, с 
които всички все по-чес-
то, предвид ситуацията, се 
сблъскват. А отговорите 
явно са на парче и според 
индивидуалния случай.

УМБАЛ „Дева Мария“ мести COVID-19 
отделението си във Военна болница

Георги РУСИНОВ

УМБАЛ „Дева Мария“ 
ще премести COVID-19 от-
делението си във Военна 
болница в Бургас. Това 
заяви собственикът на 
болницата Семир Абуме-
лих пред медии. Причина-
та – недостатъчно легла в 
сегашното отделение, кое-
то се намира в лечебното 
заведение във Ветрен. За-
това Онкологичното отде-
ление на УМБАЛ „Дева 
Мария“, което e разполо-
жено във Военна болница 
ще се превърне в COVID-
19 отделение, а самото 
Онко ще се измести във 
Ветрен. Това ще стане на 
9 ноември.

„COVID-отделението е 
пълно, препълнено е, дори 
има нужда от допълнител-
ни легла. Затова разкри-
ваме 40 легла в сегашното 
Онкологично отделение 
във Военна болница и из-

насяме екипа там. Това 
можем да направим и ня-
ма проблем. Сега в мо-
мента, на практика се ча-
ка някой да излезе от 
COVID-отделението, за да 
може веднага да влезе 
друг на негово място. Та-
къв натиск за едно забо-
ляване не е имало досе-
га“, обясни Абумелих.

Той обясни, че ако  се 
разшири настоящото 
COVID-отделение на тери-
торията на болницата, то 
има потенциален риск за 
останалите пациенти. Абу-
мелих добави, че в Онко-
логичното отделение ба-
зата е перфектна, като до-
ри има възможност за 
евентуално разширяване. 
На място ще има и техни-
ка, за да се диагностици-
рат пациентите още там.

„Няма да има разкарва-
не на хората. Искаш сним-
ка – на място, искаш лабо-
ратория – на място“, уточ-

ни той.
В новото COVID-отделе-

ние ще работят общо 23 
сестри и 18 лекари. Ще се 
въртят на смени, като по 
думите на Абумелих брой-
ката им ще се увеличава. 
Ще се избегне медиците 
да карат дежурства дълго 
време в отделението, за 
да се предпазват от зара-
зяване.

„Ще се дават смени, ще 

имат и почивка, за да мо-
же да е по-леко за хората. 
На всеки един служител в 
„Дева Мария“ се прави 
месечен PCR-тест, за да 
гарантираме тяхната без-
опасност. За мен в момен-
та здравето на лекарите и 
медицинския персонал ми 
е приоритет номер 1. Един 
лечител ако падне на лег-
ло, арсеналът срещу 
COVID-а намалява. Паци-

ентите, които постъпват в 
„Дева Мария“, също се 
тестват. Вече изгубихме 
един от нашите хора, ня-
мам намерение да губя 
други. Аз не искам да се 
случи това, което се случи 
в „Пирогов“ – 60 лекари да 
се натръшкат наведнъж. В 
Бургас това означава край 
на здравната система“, 
поясни собственикът на 
болницата.

Триетажният център, 
който все още не е зара-
ботил, остава в УМБАЛ 
„Дева Мария“. Абумелих 
обясни, че не е заработил, 
защото още има много не-
ясноти. Един от проблеми-
те е липсата на свободни 
легла, друг е кой ще за-
плаща PCR-тестовете на 
пациентите. Категоричен 
е обаче, че ще се стиковат 
нещата и буферният цен-
тър ще заработи.

„Дал съм задание на IT-
специалистите за създа-
ване на единна информа-
ционна система за броя 
на свободните легла. До 
10 дни ще е готова. И ще я 
направим за цялата стра-
на. Всяка една болница 
ще има по един човек, 
който ще обновява инфор-
мацията за свободните 
легла“, посочи още той.

Пациентите в COVID-от-
делението в момента са 12 
и са от увредено до тежко 
състояние, отговори  
д-р Кацаров. Той също из-
тъкна нуждата от единна 
система за свободните 
легла, тъй като само за 
ден им се е наложило да 
връщат 4 линейки.

Създават единен регистър 
за свободните легла, 
увеличават броя им с 30

Как се уреждат отсъствията от 
работа при съмнения за „Корона“

„Черноморски фар“

Екипи на полицията съв-
местно с общинската ди-
рекция УКОРС извършиха 
проверки за носенето на 
предпазни маски в между-
селищните автобуси. Цел-
та на акцията е да се по-
стигне по-голяма дисци-
плина от страна на гражда-
ните при спазването на 
мерките срещу разпрос-
транението на коронавиру-
са.

Инспекторите провериха 
близо 20 автобуса на двете 
автогари в града - „Юг" и 
„Запад", откъдето обичай-
но много граждани пътуват 
до други населени места от 
областта. Освен проверки-
те за носене на предпазни 
маски на закрито, контрол-
ните органи инструктират 
водачите и пътниците да 
изпълняват стриктно пред-
писанията на здравните 
власти за предпазване от 
инфекция с COVID-19.

При последната акция 

нарушители не бяха откри-
ти. Глобата за лице, което 
не носи предпазна маска 
според въведените прави-
ла, е от 300 до 1000 лева.

Кондукторите и водачите 
на автобуси от градския и 
междуградския транспорт 
са инструктирани как да 
действат при нарушение от 

страна на пътник. Ако ли-
цето откаже да постави 
предпазна маска, кондук-
торът или шофьорът пода-
ва сигнал на спешния теле-
фон 112. През това време 
автобусът спира на подхо-
дящо място и остава там, 
докато дойде екип на поли-
цията.

Носете маски в автобусите, 
извършват се проверки



Дона МИТЕВА

В месеца преди Деня на 
будителите четирима бур-
гаски автори дариха най-
новите си книги за библио-
теката в читалище „Изгрев 
1909 г.“. Творци, които са 
работили с буквите и сло-
вото за развиване на кул-
турата в Бургас цял живот. 
Това са Митко Джунгуров, 
учител по български език и 
литература. Той остави ек-
земпляри  на „Шоколад с 
люти чушки”; Константин 
Корадов, който е завършил 
ВВУ „Георги Бенковски” в 
Долна Митрополия и е слу-
жил в Българска военна 
авиация - „Моделисимо... 
и шепот от графита" – пое-
зия; д-р Радка Стоева, пе-
диатър - „Белегът" - две но-
вели и дванайсет разказа. 
Своята автобиография по-
дари на читалището и ком-
позиторът Стефан Диомов 
– „Белите и черни клавиши 
на моя живот“. 

Като прекрасен жест оп-
ределят дарението на кни-
ги от страна на авторите 
читатели и работещи в чи-
талището. Защото въпре-
ки намаленото ДДС, което 
влезе в сила от 1 юли и оч-
акванията след тази мярка 
книгите да струват по-мал-
ко и да се съживи замре-
лият заради коронавиру-
са бизнес на издателите, 
всичко си е постарому.

Всеки, който е влизал 
в книжарница, за да купи 
книга за себе си или за по-
дарък, вижда, че крайни-
те цени не са помръдна-
ли надолу.

„13.50 лв. е средната 
цена на книга от послед-

ната фактура от 16 ок-
томври със 17 книги“, 

дава пример секретарят 
на изгревското читалище 
Кристина Атанасова, като 
обяснява, че сред закупе-
ните има и детски книжки, 

които принципно стру-
ват по-малко. 

И ако в обикновения 
бургаски дом все по мал-
ко място се отделя за 
домашната библи-
отека, която може 
да бъде заменена 
с онлайн изтегле-
ни книги и проче-
тени на телефона 
или нарочно заку-
пеното за целта ус-
тройство, то в чита-
лищата и библиоте-
ките няма как това 
да се случи.

„Кандидатствахме 
по проект  на 
М и н и с т е р с т в о 
н а  к у л т у р а т а 
„Българските биб-
лиотеки - съвремен-

ни центрове за чете-

не и информираност" - 2020 
година и с нетърпение оч-
акваме да бъдем одобре-
ни за най-новите попълне-
ния за фонда ни -  отрас-
лова и художествена лите-
ратура – 377 книги на стой-
ност 5000 лв.“, обяснява 
секретарят на изгревско-
то читалище. Като е наяс-
но, че това със сигурност 
не може да покрие търсе-
нето на читателите.

Читалищните библиоте-
ки са с общообразовател-
на насоченост, в тях се за-
лага  предимно на худо-
жествената литература, но 
в никакъв случай не може 
да се каже, че 
се покриват 
всички иска-
ния и търсе-
ния от стра-
на на посети-
телите.

„Много чес-
то при нас ид-
ват хора, кои-

то са чули реклама по ра-
диото или телевизията на 
някоя нова книга или пък 
са членове на някоя от 
читателските групи, къде-
то се коментират най-но-
вите издания. Те търсят 
точно определено загла-
вие. Невинаги можем да 
удовлетворим желанията 
им обаче, защото излиза 
много нова литература, а 
ние нямаме средства да 
закупуваме всичко“, каз-
ва Атанасова.

Говорим с жените от бур-
гаското читалище за съ-
временните будители. Те 
са категорични, че има се-
риозен ренесанс към би-
ографичните книги. И ако 
преди време те са се счи-
тали за скучни и досадни, 
сега са много търсени. И 
то точно такива за влия-
телни и популярни лично-
сти в  културата на XX и XI 
век – български и  светов-
ноизвестни  музиканти,   
общественици, художни-
ци, актьори и писатели, ко-
ито според тях са и съвре-
менните будители. Хората, 
които са определяли и оп-
ределят посоките на кул-
турата и изкуството в съ-
временния живот.

„Главни герои в тези би-
ографични или автобио-
графични са съвремен-
ните будители и любим-
ци на публиката днес. 
Такива са актьорите Тодор 
Колев, Стоянка Мутафова, 
Павел Попандов, футбо-
листите Христо Стоичков, 
Димитър Бербатов, алпи-
нистът Боян Петров, голе-
мият Стефан Данаилов, не-
вероятната Лили Иванова 
и др. От световните име-
на търсени са книги-
те за Мария Шарапова, 
принцеса Даяна, Мишел 
Обама, Ален Делон, Тръмп, 
Моника Белучи, Брус Ли и 
др“, обясняват от читали-
ще „Изгрев“.

Според запознати, един-
ствената полза от проме-
нената ставка на данъка на 
книгите не е за крайния по-
требител, а е за големите 
издателства.

Затова  библиотеката си 
остава мястото, в което се 
съхраняват десетки хиля-
ди заглавия от българска-
та и световната литерату-
ра и всеки активен читател 
може да намери нещо, с 
което да осмисли свобод-
ното си време и да се пото-
пи в аромата на хартиено-
то тяло на книгата, вместо 
турските сериали и нови-
ните за Корона-та.
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Бургаски творци подаряват  
книгите си на читалище

„Черноморски фар“

В навечерието на Деня 
на народните будители 
кметът на община Несебър 
Николай Димитров дари 
книга на СУ „Любен 
Каравелов“. Така той се 
включи в националната 
кампания „Купи 1 книга. 
Дари я на своето учили-
ще“, която бе инициирана 
от Асоциация „Българска 
книга“ и подкрепена от 
Министерство на образо-
ванието и науката.

Кметът Димитров пре-
даде книгата на дирек-
торката на СУ „Любен 
Каравелов“ Ирина Велкова. 
Заглавието, което градо-
началникът дари - „Граф 
Монте Кристо“, е любимо 
негово произведение и е 
предназначено за библио-
теката на училището, къде-
то, по призива на кампани-

ята, са събрани повече от 
400 нови книги.

Николай Димитров и 
Ирина Велкова обсъдиха 
и въпроси, касаещи под-
готовката на училището за 
зимния сезон, организа-
цията на обучителния про-
цес, мерките за предпаз-
ване от разпространение 
на COVID-19 и готовността 
на учебното заведение да 
премине на дистанционно 
обучение. 

Книги кметът Димитров 
дари и на Артиум център. Те 
са предназначени за нова-
та градска библиотека, коя-
то ще заработи към инсти-
туцията. В момента се съ-
бира библиотечен фонд и 
всеки, който желае, може 
да се включи в обогатява-
нето му. В Артиум център 
ще има и електронна биб-
лиотека.

По-рано през месе-

ца книги на СУ „Любен 
Каравелов“ дари и из-
вестният професор Иван 
Гаврилов - един от водещи-
те български онколози.

Дарените произведения 
са с патриотична тематика 
и разкриват важни факти 

от българската история – 
„Нови документи за издир-
ването и следствието срещу 
Васил Левски и участници-
те в Арабаконашкия обир“, 
„Мила Родино“, „Моя по-
клон приеми“  и „Академик 
Любомир Милетич (1863 – 

1937)“. „За Отечеството и 
Несебър!“ е посвещението 
на проф. Иван Гаврилов, 
написано под думите на 
акад. Любомир Милетич: 
„Българският народ има 
неудържима воля за жи-
вот, защото българинът е 

роден, за да живее свобо-
ден, да се радва на живо-
та и да твори.“

Професор Гаврилов дари 
на община Несебър голе-
ми портрети на Левски и 
Ботев, които ще красят сте-
ните на Артиум център.

Кметът на Несебър се включи в кампания

Митко Джунгуров и книгата му 
„Шоколад с люти чушки”

Поетът Константин Корадов държи в 
ръцете си екземпляр на “Моделисимо... 
и шепот от графита" 

Д-р  Радка Стоева и нейната кни-
га „Белегът"

Маестро Стефан Диомов подари екземпляр от кни-
гата си с автограф на читалище „Изгрев“
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Георги РУСИНОВ

Съвсем скоро млади учени 
ще работят в модерни лабора-
тории в Бургас. В Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“ бе 
дадено началото на ремонт-
ните дейности в една от сгра-
дите в кампуса, която ще се 
превърне в Център за вър-
хови постижения. Проектът 
се изпълнява в рамките на  
ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ по про-
цедурата изграждане и разви-
тие на центровете за върхо-
ви постижения. Партньори са 
Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“, Софийски универ-
ситет, Технически университет 

- София, Русенски университет 
„Ангел Кънчев“ и Шуменски уни-
верситет „Епископ Константин 
Преславски“. Като подкрепя-
ща организация е и Община 
Бургас.

„Целта на центъра за върхо-
ви постижения е разработва-
не и внедряване на най-съвре-
менни информационни техно-
логии, насочени към бизнеса. 
В този научно-изследовател-
ски комплекс към центъра ще 
бъдат изградени четири лабо-
ратории – прототипна лабора-
тория, лаборатория за системи 
за реално време и вградени 
системи, лаборатория по би-
осензори и компютърна лабо-
ратория по хетерогенни изгра-
дени архитектури и обработка 
на данни“, обясни заместник-
ректорът проф. Сотир Сотиров 
при даването на старт на ре-
монтните дейности.

Ректорът проф. Магдалена 

Миткова заяви, че за поре-
ден път университетът доказ-
ва своята иновативност и же-
лание да върви напред.

„Тези нови четири лаборато-
рии, които ще бъдат изградени, 
ще служат не само за научна 
дейност на нашите преподава-
тели, но и за обучение на сту-
дентите. Новата база показва 
как университетът се развива 
и вече приближава върховите 
технологии. Уверена съм, че 
колегите ще завършат проек-
та с чест“, каза тя.

Гост на събитието бе за-
местник областният управи-
тел Владимир Крумов. 

„Всяко едно зрънце, семен-
це, стотинка, похарчена за на-

ука, след време дава своите 
плодове. Благодаря на колеги-
те и наши близки приятели от 
университета, които с такава 
амбиция и цел търсят всевъз-
можно финансиране за разви-
тие на науката в нашия реги-
он! Пожелавам успех и заявя-
вам, че имате пълна подкрепа 
на Областна администрация – 
Бургас в лицето на областния 
управител Вълчо Чолаков“, 
каза Крумов.

Строително-монтажните 
работи трябва да завършат в 
рамките на 2 месеца, след ко-
ето лабораториите ще започ-
нат да се оборудват с модер-
ната техника. 

„Към момента за 3 от тях 
вече е закупена апаратурата. 
Някои части от нея са много 
специфични. Например тук ще 
има един огромен сървър за 
събиране, обработка и използ-
ване на големи количества ин-

формация. Той е закупен, но 
трябва да се направят специ-
ални условия за ползването му 
като климатични инсталации, 
ниво на кислорода, влажност 
и т.н., за да може да бъде ефек-
тивен дълго време. Другите ла-
боратории също имат голяма 
част от оборудването. Така че 
надявам се в рамките на още 
2-3 месеца, да речем февру-
ари-март догодина, наистина 
ще можем да открием центъ-
ра и да видите реално дейст-
ващите лаборатории“, обясни  
проф. Сотиров пред медии.

Назначен е и научният екип. 
Той ще е от седем души и ще се 
ръководи от проф. Станислав 
Симеонов. 

„Това е екипът, който на 
практика ще работи в научно 
отношение. Има и няколко чо-
века административен екип и 
няколко техници, които ще об-
служват техниката. Това, кое-
то е интересно е, че в момен-
та, в който ще заработи цяло-
то това нещо, нашата цел е към 
научно-изследователския екип 
да вкараме и нашите даровити 
студенти, които първо да могат 
да се докоснат до такава тех-
ника, която не се намира на-
всякъде. Надяваме се част от 
тях след това да останат при 
нас като учени“, посочи още 
заместник-ректорът.

Стойността на целия проект 
е 28 милиона лева, като част-
та, която е за Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“ е 
3 милиона лева. 75% от пари-
те по проекта са за строител-
но-монтажни работи и обо-
рудване. 

Млади учени ще работят  
в модерни лаборатории

Научният ръководител на проекта  
проф. Станислав Симеонов даде повече под-
робности за всяка една от лабораториите 
и дейностите, които ще се извършват в тях. 
Първата – прототипната, той обяви като уни-
кална за проекта.

„Една от целите й е да прототипираме някои 
от разработките на колегите от Техническия 
университет и част от идеите на колегите от 
Софийски университет, и на тези от Русе и 
Шумен. Тази лаборатория ще бъде снабде-
на с много модерна техника – автоматични 
плейсери, в комбинация с поточна линия, ко-
ято ни дава възможност и за частично произ-
водство“, каза той.

Намерение на научния екип е да се свърже 
и с бизнеса в община Бургас.

„Повечето знаят за тази лаборатория и ме 
питат докъде стигнахме. В самата лаборато-
рия сме предвидили още няколко елемента 
за механични сглобки. Идеята е прототипите 
да могат да се сглобяват на място, след кое-
то да се верифицират и сглобяват на място“, 
добави той.

В лабораторията по реално време задачи-
те ще са много.

„Там ще ползваме хуманоидни роботи, които 
вече са при нас, имат някои основни функции 
и започнахме тяхното програмиране. Смятаме 
да преминем и върху хетерогенни системи – 
GSM, компютри, таблети, лаптопи. Няма зна-
чение, ние работим  на системно ниво. Ще мо-
гат да се комбинират и различни процесори“, 
обясни проф. Симеонов.

Третата лаборатория също ще е под негово 
ръководство, но няма да работи в нея.

„Там ще се работи по една моя много ста-
ра страст – паралелното програмиране. Още 
от 92-ра се занимавам с това. Тук имаме въз-
можност да вкараме доста силен компютър – 
32- процесорен. На него ще имаме възмож-
ност за обработка на големи масиви данни и 
да можем да ги съчетаем с изкуствения инте-
лект“, уточни научният ръководител.

Последната – четвъртата лаборатория ще е 
за биосензори. 

„Колегите там ще се занимават предим-
но с води, почистване на води, биосензори. 
Основно ще генерират голямо количество дан-
ни, което ние ще обработваме на базата на ин-
телигентни методи“, посочи проф. Симеонов.

Силвия ШАТЪРОВА

„Пак ще се срещнем след десет го-
дини“, този стих от песен важи с пъл-
на сила за двама известни творци 
- проф.Димитър Рашков и Климент 
Атанасов, които откриха отново из-
ложба в Бургас. 

Първата е била през септември 2010 
година, десетилетие по-късно отново 
решават да направят дубъл, сега той 
е в Бургаската художествена галерия 
„Петко Задгорски“. „Естетска и твърде 
нестандартна изложба“ я определи ди-
ректорът на галерията Георги Динев.

„Изключителни автори, много смели 
в експеримента, в желанието да си за-
дават въпросите: „Какъв е смисълът на 
човешкия живот, накъде отиваме, как 

го правим? Тези неща си личат 
в произведенията на двамата 
по различен начин, които се 
допълват“, каза Георги Динев 
по време на откриването.

Той определи проф. Рашков 
като новия Чудомир, защото 
навлиза в пространството на 
сатирата и хумора, изобра-
зявайки човешките емоции и 
страсти и в същото време го 
прави и с доза самоирония.

Тази изложба е чест за вся-
ка галерия. Десет години са 
достатъчен период, за да се 
проследи какво се случва с 
авторите, в какви посоки са 
тръгнали.

Проф. Димитър Рашков и 

Климент Атанасов са се намерили 
като творци и по някакъв начин са 
мислили в обща посока. Скрит мост 
между тях е намерил място в творби-
те им“, заяви по време на откриване-
то зам.-кметът по култура на Община 
Бургас Диана Саватева.

Моят първи учител Марко Бехар 
казваше, че да станеш художник тряб-
ва да си до нахалство наблюдателен 
и ние цял живот сме такива - нахал-
ници, вървим и наблюдаваме вся-
ко едно нещо“, каза проф. Димитър 
Рашков, като пожела на публиката 

да не се плаши от ситуацията с пан-
демията.

Когато човек се забавлява, когато 
прави свободен нещата и стои сво-
боден пред картината, тогава неща-

та се получават. Благодаря ви, че сте 
тук и се надявам всеки да носи части-
ца свобода в това лошо време“, поз-
драви присъстващите и другият автор 
Климент Атанасов.

Проф. Станислав Симеонов:

Супер компютър ще обработва 
масивна база данни

Дубъл на изложба правят  
проф. Димитър Рашков и Климент Атанасов



Дона МИТЕВА

Защо да се откажем от 
опакованите храни и напит-
ките в пластмасови бутил-
ки, обясняват бургаски сту-
денти. По време на Деня на 
младия учен, който органи-
зира Факултетът по природ-
ни науки на Бургаския уни-
верситет „Проф. д-р Асен 
Златаров" една от най-инте-
ресните лекции бе тази на 
третокурсниците Виолета 
Желева и Красимир Гяуров 
за микрополимерите по 
Българското Черноморско 
крайбрежие. 

Микрополимерите се съ-
държат в бутилките от без-
алкохолно, кутиите за соко-
ве, пластмасовите чашки, 
опаковките от лекарства, 

сламките, козметичните ши-
шенца и къде ли не. Те са 
дори в детските играчки, ко-
ито носим на плажа, за да 
се забавляват малките. Тех-
ният размер е до 5 милиме-
тра и присъстват от морска-
та повърхност през водата 
до морското дъно. А са 
опасни за животните и чо-
века, защото повърхността 
им пренася и разпространя-
ва патогени, свързани с чо-
вешки заболявания. Те при-
чиняват дразнене на кожа-
та, респираторни проблеми, 
сърдечно-съдови заболява-
ния, стомашно-чревни про-
блеми, репродуктивни про-
блеми, ракови заболява-
ния.

Амбициозните бургаски 
студенти  правят своите из-

следвания по методика на 
Мисисипски държавен уни-
верситет. Изследваният пя-
сък е от плажовете „Аспару-

хово“,  Северен плаж - По-
морие, Централен плаж - 
Бургас и от залива Вромос. 

Пясъкът, който е необхо-
дим за изследването, пре-
минава през сито с размер 
5 мм, за да се отстранят по-
едрите отпадъци. А самите 
проби се съхраняват в пли-

кове с цип при еднакъв ре-
жим. 

Младите експериментато-
ри подробно обясниха за 
координатите, от които са 
взети пробите от четирите 
плажа, както и за това как е 
направено самото изслед-
ване, което е чистата техно-
логия на експеримента. Но 
по-важни са изводите, кои-
то споделят с присъстващи-
те.

Анализът на резултатите 
показва, че в пробите от за-
лива Вромос, който е обект 
на незаконно къмпингуване 
през лятото и не е концеси-
онен, се отличават от оста-
налите. Пробите с пясък, 
взет от там, са силно замър-
сени с различни по разме-
ри и състав полимерни от-
падъци. Причината е в това, 
че пясъчната ивица там не 
се почиства.

 В пробите пясък от плаж 
„Аспарухово“, Северен 
плаж – Поморие и Центра-
лен плаж – Бургас са откри-
ти минимални сходни коли-
чества микрополимери. Те 
са концесионирани и се по-
чистват редовно.

На плажовете, които са 

обект на периодично по-
чистване, не са открити 
микрочастици от различни 
полимери, забележими с 
просто око. Основният из-
вод, който правят студенти-
те е, че усилията, свързани 
с минимизиране употребата 
на полимерни материали за 
еднократна употреба и ак-
циите, свързани с почиства-
нето на плажната ивица, 
могат да доведат до подо-
бряване на екологичното 
състояние на плажовете по 
Българското Черноморско 
крайбрежие и възстановя-
ване на местообитанията.

Студентите отправиха 
препоръки към деца и въз-
растни, които  обичат море-
то и природата като цяло, 
как да използват по-малко 
пластмаса. Едни от основ-
ните съвети са да се отка-
жат от еднократните чашки 
и торбички, вместо тях да се 
използват текстилни чанти 
за пазар и лични чаши и бу-
тилки за многократна упо-
треба, да се избягват стоки-
те с готови опаковки, а 
вместо тях да се вземат на-
сипни. И не на последно 
място да се рециклира.

Пясъкът от плажа крие рискове
СТрА нИ цА 6 30 ОКТОМВрИ - 2 нОЕМВрИ 2020

ЕкологиЯ

По време на отворените врати на Фа-
култета по природни науки на бургаския 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров" 
гостите, заедно с преподавателите, раз-
венчаха мита за белите лентички, поя-
вили се това лято на плажа, които мно-
зина смятаха за пластмаса. Появата им 
притесни част от летовниците по Бъл-
гарското Черноморие. Предизвика  ко-
ментари, въпроси, спорове и спекула-
ции. Бяха изпратени сигнали както до 
институциите, така и до медиите. 

Във фоайето на „Неорганичния кор-
пус" на бургаския университет, което се 
изпълни с глъч и любопитни погледи, 
учениците видяха под микроскоп техния 
строеж. Те се убедиха, че това е мoрcкa 
трeвa, кoятo e зaгубилa пигмeнтaциятa 
cи. Не е пластмаса и по никакъв начин 
не застрашава живота на птиците или 
организмите във водата, още по-малко 
на хората, които са на плажа. Ученици-
те от бургаските училища  наблюдаваха 
под дигитален микроскоп тяхната струк-
тура и се убедиха сами в твърдението 

на учените от Българската академия на 
науките, че  става дума за листа от мор-
ски треви.

Единствената колекция на пясък у нас, коя-
то включва проби от различни точки на света 
се намира в Бургас. Тя съдържа впечатлява-
щите над 600  видове пясъци от най-различни 
точки на света. Започната е като на шега – за-
нимание с деца и във времето се развива до 
тези размери. 

Естествено колекцията съдържа и проби от 
България. В нея има от всички плажове, също 
и от островите Света Анастасия и Свети 
Иван. 

Най-екзотичното място, откъдето има пясък 
са зелените плажове в Хавай, защото е нес-
тандартен цветъг.

Но най-трудно доц. Светла Далакчиева, ко-
ято преподава в катедра „Екология“ в Универ-
ситет „Проф. д-р Асен Златаров“ и е част от 
Природонаучния музей в града, както и ини-
циатор на събирането на пясъка, си е намери-
ла проба от Куба. „Има дестинации, до които 
не се пътува често. А екзотичните плажове 

като Хавай например вече са познати на бъл-
гарите. Мнозина, които са запознати с това, 
че събирам пясък от различните плажове по 
света, ми носят пясък от местата, където са 
били и така увеличавам сбирката“, казва тя.

Част от пробите тя си е разменяла с други 
колекционери. Цялата колекция се намира в 
Природонаучния музей.

Дона МИТЕВА

В Регионалната библиотека „Гео 
Милев“ в Монтана  получиха поща 
от Бургас. Пратката съдържа два 
изключително красиви пакета, укра-
сени с миди, раковини и хартиени 
лодки, адресирани до учениците от 
II „в“ и   IV „в“ клас на IV ОУ „Иван 
Вазов“ в Монтана. В пакетите са 
картичките от морето, които 70 бур-
гаски ученици от ОУ „Свети Кли-

мент Охридски" 
сами нарисуваха 
за момичетата и 
момчетата от 
Монтана.

За да стигнат 
посланията на 
малките худож-
ници от морския 
град до повече 
хора, Регионална 
библиотека „Гео 

Милев“ подреди 
творбите им в из-
ложба, която мо-
же да се разгле-
да на фейсбук 
страницата на 
библиотеката.

Инициативата 
деца от вътреш-
ността на страна-
та да получат 

картички от Черноморието е част от 
„Морето и децата", съвместен про-
ект на читалище „Изгрев 1909" – Бур-
гас с регионалните библиотеки в 
страната и се посвещава на 31 ок-
томври - Деня на Черно море. Целта 
е да провокира мисълта на децата 
за бъдещето на уникалната екоси-
стема Черно море.

На 31 октомври сутринта от чита-
лище „Изгрев“ ще подредят творби-
те на малките творци на Часовника. 

Бургазлии ще бъдат приятно изне-
надани по повод деня на Черно мо-
ре с тази инсталация. А самите ав-
тори ще получат награди, осигурени 
от ОП „Туризъм“, които ще им бъдат 
раздадени в класните стаи.

Изданието през 2020-а се провеж-
да с подкрепата на Пристанище 
Бургас и в партньорство с Регионал-
на библиотека „Гео Милев" - Монта-
на. Медийни партньори са вестник 
„Черноморски фар" и БНР - Бургас.

Бургаски деца зарадваха връстниците си  
от Монтана с картички от морето

Малките шишенца съдържат пясък 
от различни точки на света

Белите лентички по ивиците -  
вид водорасли

Белите лентички, предизвикали през 
лятото толкова много коментари, са 
листа от морски треви

Най-голямата  
колекция е в Бургас

Студенти от Университет  
„Проф. д-р Асен Златаров“ изследват 
наличието на микрополимери

Третокурсниците Виолета Желева и Красимир 
Гяуров споделиха своите наблюдения с присъст-
ващите на демонстрацията



По повод празника на Ай-
тос - Димитровден, Етног-
рафски комплекс „Генгер” 
с подкрепата на Община 
Айтос организира конкурс 
„Трите братя от различен 
ъгъл”. Темата не беше слу-
чайно избрана - през 2020 
година уникалният скален 
феномен беше включен в 
„100-те национални турис-
тически обекта”. Инициатор 
и организатор на конкурса 
беше общинският съветник 
Бранимира Николова.

Със свои снимки в кон-
курса участваха ученици 
от община Айтос, във въз-
растовата група V - ХІІ клас. 
Представени бяха прекрас-
ни снимки на известните ай-
тоски скали, май неснимани 
досега от толкова много раз-
лични ъгъли. 

Председателят на жури-
то Ирина Йотова не скри 
възторга си от фотопопа-
денията на тийнейджърите. 
Класирането на снимките 
беше особено трудна зада-
ча, предвид факта, че всички 
участници се справиха мно-
го добре с темата и изпълне-
нието, заяви Йотова на тър-
жеството за обявяване на 

резултатите и награждава-
не за най-добрите фотоси, 
което се проведе в Етног-
рафския комплекс. 

Кметът Васил Едрев също 
беше на събитието в „Ген-
гер”, за да поздрави мла-
дите фотографи. Учениците 
получиха грамоти за учас-
тие, на класираните на пър-
во, второ и трето място, гра-
доначалникът раздаде па-

рични награди. „Най-важна-
та цел на този конкурс е да 
оцените красотата на ай-
тоските природни забеле-
жителности и да се горде-
ете със своя град. Вярвам, 
че за много от вас този кон-
курс ще бъде стимул и нача-
ло да търсите и да открива-
те още прекрасни кътчета на 
родния край. Много от ваши-
те снимки ще бъдат отпеча-
тани в рекламни материа-
ли и надявам се, ще ги ви-
дят хора от цялата страна и 
зад граница”, заяви кметът 
на церемонията по награж-
даването. Има идея, снимки-
те да бъдат подредени в За-
седателната зала на Общин-
ски съвет - Айтос, но това ще 
зависи от ръководството на 
Община Айтос, от Председа-
телския съвет и колегите об-
щински съветници, каза за 
общинското издание Брани-
мира Николова.

Ето кои бяха учениците, 
които участваха във фото-
конкурса: Владислав Васи-
лев, IX „б“ клас СУ „Христо 
Ботев“ Айтос, Онур Илязов, 
VII клас в СУ „Христо Ботев“ 
Айтос, Мартин Омарчевски, 
VII клас в СУ „Христо Бо-
тев“ Айтос, Павел Унаров, 
VII клас ОУ „Христо Ботев“ 
- с. Пирне, Джемиле Исма-
ил, X клас СУ „Никола Й. Ва-
пцаров“ - Айтос, Магдалена 
Радева, VI клас в СУ „Хрис-
то Ботев“ - Айтос, Стелияна 
Пеева, VII “г“ клас СУ „Хрис-
то Ботев“ - Айтос, Бурчин Ап-

тула, VI клас ОУ “Христо Бо-
тев” - с. Пирне, Шенур Иб-
рям, VI клас ОУ „ Св. св. Ки-
рил и Методий“ - с. Караге-
оргиево, Даниел Желязков, 
VIII „а“ клас СУ „Христо Бо-
тев“ Айтос, Мийрем Муста-
фа, X „б“ клас СУ „Никола 
Й. Вапцаров“ - Айтос, Иван 
Чаков, X „б“ СУ „Никола Й. 
Вапцаров“ - Айтос, Геор-
ги Лаков, VII „в“ СУ „Христо 
Ботев“ - Айтос, Анна-Мария 
Тончева, VII „в“ СУ „Христо 
Ботев“ - Айтос, Синем Ха-
сан, X „б“ СУ „Христо Бо-
тев“ - Айтос, Сабри Шевке-
дов, XI „в“ СУ „Христо Ботев“ 
- Айтос, Денис Епитропов, V 
„в“ СУ „Христо Ботев“ - Ай-

тос, Ейми Та-
хир, VI клас ОУ 
„Христо Ботев“ 
- с. Пирне, Ела-
ни Георгиева, 
VI “б“.

СУ „Христо 
Ботев“ - Айтос.

Оказа се, 
че най-малки-
ят участник - 
петокласникът 
Денис Епитропов е напра-
вил най-добрата снимка на 
“Трите братя”. Момчето от 
СУ “Христо Ботев” заслу-
жено получи първата награ-
да. Втори в класирането се 
нареди единадесетоклас-
никът Сабри Шевкедов. На 

трето място беше наредена 
красивата снимка на Магда-
лена Радева, ученичка в VІ 
клас. Честито на победите-
лите! В този брой „Народен 
приятел“ публикува техни-
те фотоси.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Община Айтос благодари 
на съорганизаторите 

на Димитровден 2020-а:

„ТЕРМОЛУКС“ ЕООД - АЙТОС

ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 
„СОКОЛ” - АЙТОС

НОТАРИУС ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

„ФИКИ 91“ ЕООД - АЙТОС

Най-малкият участник във фотоконкурс - с най-успешна 
снимка на айтоския символ „Трите братя”Ехо от 

Димитровден

Първо място за Денис Епитропов Снимката на Сабри Шевкедов

Магдалена Радева е снимала от много различен ъгъл - чудесно 
попадение

Денис, най-малкият участник - с 
най-високо признание

Ирина Йотова (вдясно) дава напътствия на младите фотографи



Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание Заповед 
№ОХ-868/21.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република Бълга-
рия, набира кандидати за  провеждане на конкурс за приемане на воен-
на служба на лица, които са изпълнявали военна служба, отговарящи  на 
условията на чл.141, ал.6 от ЗОВС, в  Сухопътни войски:        

№ Военно формирование Брой длъжности
1. в. ф. 54140- Стара Загора 1
2. в. ф. 38640 - Казанлък 1
3. в. ф. 36540 - Асеновград 2
4. в. ф. 54990 - Враца 3
5 в. ф. 22160 – Плевен 39

   
Краен срок за подаване на документи 23.11.2020 г.
Повече информация за кандидатстването и подаването на документите 

можете да получите  в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в стая 
№ 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите 
за военен отчет в общините.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ

В юбилейната 95-а годи-
на от създаването на На-
родно читалище „Пробу-
да 1925” село Пирне, Чита-
лищната библиотека спе-
чели проект по ПРОГРА-
МА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБ-
ЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕН-
НИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕ-
НЕ И ИНФОРМИРАНОСТ“. 
Проектът е за финансова 
подкрепа на библиотека-
та и за обновяване на фон-
да. От ръководството на 
читалището вече съобщи-
ха, че много скоро пред-
стои пирненските читате-
ли да се радват на нови, 
известни заглавия.

НП

Заради усложнена-
та епидемиологична об-
становка в страната, и с 
цел опазване на здраве-
то, както на участниците 
в творческите колекти-
ви, така и на публиката, 
НЧ “Васил Левски 1869” 
- град Айтос отмени кон-

церта си за будителите 
на 29.10.2020 г. 

Почитта си към на-
родните будители чи-
талищните дейци изра-
зиха на открито - с по-
лагането на цветя пред 
паметника на айтоския 
първоучител - будите-

ля, основател на Чита-
лището - Господин Ди-
мов Бъчеваров, в двора 
на храм “Св. Димитър” 
и с флашмоб „Будители 
верни, народни” на пло-
щад „Свобода”, в наве-
черието на Деня на на-
родните будители.
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Читалището с поклонение и  

флашмоб, вместо концерт на закрито

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че  със Заповед № ОХ-
789/30.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България 
са обявени 198 (сто деветдесет и осем) вакантни длъжности за при-
емане на военна служба на лица, завършили граждански средни или 
висши училища в страната и в чужбина,  в Сухопътни войски:   

№ Военно формирование Брой 
длъжности

Място на кон-
курса

1. в. ф. 24150 - Стара Загора 26 в. ф. 24150 - 
Стара Загора2. в. ф. 54140 - Стара Загора 5

3. в. ф. 52740 - Хасково 7 в. ф. 52740 – 
Хасково

4. в. ф. 54100 – Ямбол/ 2 мбр 6
в. ф. 54100 - 

Ямбол5. в. ф. 52590– Ямбол 6
6. в. ф. 22130 – Ямбол/4 ап 2
7. в. ф. 34750- Карлово 78

в. ф. 34750 - 
Карлово8. в. ф. 54890 - Казанлък 7

9. в. ф. 54060 – Шумен/ЕЦНП 5

10. в. ф. 24490 - Асеновград 8 в. ф. 24490 - 
Асеновград

11. в. ф. 44220 – Пловдив/55 инжп 6 в. ф. 44220 – 
Пловдив

12. в. ф. 28610 - София 10 в. ф. 28610 - 
София

13. в. ф. 42600 - Мусачево 8 в. ф. 42600 - 
Мусачево

 Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание 
Заповед №ОХ-851/16.10.2020 г. на министъра на отбраната на Ре-
публика България, набира кандидати за  провеждане на конкурс 
за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали во-
енна служба, отговарящи  на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВС, 
във  Военноморските сили:

• за в.ф. 34400-Варна – 1 място за офицер
• за в.ф. 22580-Приселци – 3 места за сержанти
• за в.ф. 56080-Варна – 4 места за сержанти
• за в.ф. 24830-Варна – 1 място за сержант 
Краен срок за подаване на документи 20.11.2020 г.
Повече информация за кандидатстването и подаването на доку-

ментите можете да получите  в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, 
както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – 
Бургас, и в офисите за военен отчет в общините.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание За-
повед №ОХ-825/09.10.2020 г. на министъра на отбраната на Ре-
публика България, набира кандидати за  провеждане на конкурс 
за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали во-
енна служба, отговарящи  на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВС, 
във  ВВВУ „Георги Бенковски“:        

• ВВВУ „Георги Бенковски“ – 1 място за сержант
Краен срок за подаване на документи 03.12.2020 г.
Повече информация за кандидатстването и подаването на доку-

ментите можете да получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, 
както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – 
Бургас, и в офисите за военен отчет в общините.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ

Традиционно е поклонението пред паметника на първоучителя, в навечери-
ето на Деня на народните будители

Пирненското читалище 
печели проект за нови книги

В юбилейната 2020 г.

Младите възрожденци 
от І „Б“ клас на СУ  „Ни-
кола Й. Вапцаров” вър-
вят по стъпките на буди-
телите. 

В навечерието на праз-
ника, в Актовата зала на 
училището те припомни-
ха на училищната общ-

ност заветите на Паисий, 
Ботев, Левски и почето-
ха делото и духа на бъл-
гарските просветители, 
книжовници и револю-
ционери, посветили ума 
и живота си, за да въз-
родят искрата на знани-
ето и патриотизма.

Първолаците на  
СУ „Никола Вапцаров” - 

по стъпките на будителите

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Айтос уведомява всички собствениците на домашни любимци, че 

съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) са длъжни:
чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени 

места, като почистват мястото след дефекация;
т.2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или 

други животни;
т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване 

на животните;
т.4. при използването им за размножаване да се съобразяват с физио-

логичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не до-
пускат застрашаване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринар-
номедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и 
ветеринарномедицинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при 
ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без на-

мордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени 

от общините със забранителни знаци

За неспазване на горе описаните законови задължения ще бъдат нала-
гани административно-наказателни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Всички харесваме Зоопар-
ка. Харесват го и гостите от 
областта и страната, десет-
ки хиляди го посрещат годиш-
но. Оказва се обаче, че не 
са малко посетителите, кои-
то влизат през тежката дър-
вена порта, без да са проче-
ли табелите с елементарни-
те изисквания за поведение 
пред клетките.

Факт е, че с годините за-
бранителните табели в зоо-
парка стават все повече, за 
сметка на образователните. 
Табела с червени букви на-
пример, още на входа указ-
ва забрана за достъпа на до-
машни любимци. И е логично, 
щом искаш да видиш или да 
покажеш на детето си екзо-
тичните обитатели, да се ли-
шиш от компанията на кучето 
си. Елементарно е, но само 
ако се съобразиш с прави-
лата. А касовата бележка за 
платена такса е документът, 
който доказва, че си влязъл 
в Зоопарка, за да ги спаз-
ваш. Това обаче не се явява 

причина за мнозина да во-
дят в менажерията домашни-
те си любимци - на повод или 
без повод, разказва управи-
телят Росица Златева. Сеща-
те се, че за кучетата без по-
вод, е лесно да влязат в клет-
ките и да създадат паника 
сред обитателите им. „За съ-
жаление, правят го предим-
но млади хора и семейства 
с малки деца. С добронаме-
рен тон им правим забележ-
ка, но се случва реакцията 
им да е арогантна, а нерядко 
- съпроводена с крясъци. И 
всичко това - пред собствени-
те им деца. Лаят на кучетата 
внася напрежение, и часове 
след това животните не мо-
гат да се успокоят. Да не го-
ворим за кучетата без повод, 
които влизат в екоклетките и 
дори собствените им стопани 
не могат да приберат. Редно 
е всеки, който иска да посе-
ти зоопарка, да се съобразя-
ва с елементарните забрани, 
въведени заради спокойстви-
ето на животните”, коментира 
пред „Народен приятел“ Ро-
сица Златева.

Табелите „Не дразнете и не 
хранете животните” също са 
на видно място. Е, не е въз-
можно да бъдат поставени на 
всяка клетка, но явно е необ-
ходимо. Защото храненето на 
животните е масово. „От не-
прекъснатото хранене с бон-
бони и сладки неща, маймуни-
те ще хванат диабет. В клетки-
те почти ежедневно намира-
ме и парчета от огледала, ме-
тални предмети и даже бръ-
снарски ножчета. Посетите-
лите непрекъснато им пода-
ват каквото имат под ръка. 
Отказах се да гледам щрауси 
по същата причина. Един от 

тях умря, а при аутопсията се 
оказа, че стомахът му е кошче 
за боклуци - парчета от стък-
ла, опаковки, пластмаса, ка-
пачки. Това беше и причина-
та за смъртта на животното”, 
разказва още Златева.

Това, че в зоопарка не се 
допускат деца до 7 години 
без придружител е другото 
правило, което масово не се 
спазва. Да, малчуганите ид-
ват с придружители, но много 
от тях не осъзнават, че „очи-
те им трябва да са на чети-
ри” при обиколка на клетки-
те. „Случаят е съвсем пресен 
- от последния уикенд. Баща 
„залепи” детето си за мрежа-
та на клетката на павианите 
и седна в беседката. А срещу 
него табелата - „Внимание, 
маймуните хапят”. Не иска-
ше или не можеше да я про-
чете, но тя се отнася особе-
но за павианите, които са по-
едри, а ако са раздразнени - 
и агресивни. Може да се слу-
чи непоправимото. Сложили 
сме и табели - „Не преска-
чай оградата - опасно за жи-
вота”! Това обаче, не е преч-
ка за родителя да повдигне 
детето си и да го сложи точ-
но до мрежата. Намират се и 
посетители, които не търпят 
съвети и напомняне. А в от-
говор излизат с контрапред-
ложение - до всяка клетка да 
има човек, който да им обяс-
нява какво трябва да правят. 
На тези посетители, аз пред-
лагам да станат доброволци, 
тъй като екипът, който работи 
в зоопарка, не може да охра-
нява всяка клетка”, казва уп-
равителят.

Според Златева не се изис-
кват усилия и никаква специ-
ална подготовка за нормал-

ното ни поведение в зоопар-
ка. Нужно е обикновено до-
машно възпитание. „Пусна-
ли сме животни свободно из 
алеите. Много често обаче 
децата ги гонят или замерват 
с камъни, докато родителите 
пият кафе и водят разговори. 
Добре, че има и такива, които 
се сещат, че трябва да обяс-
нят на детето какво да е от-
ношението му към животни-
те и птиците. Сега, свобод-
но движещи се зайчета, па-
уни, кокошки и други дреб-
ни животни можете да види-
те само рано сутрин, когато 
още няма посетители. Запо-
чнат ли да пристигат, живот-
ните се крият, защото усе-
щат заплаха.”, обяснява Ро-
сица Златева.

Проблеми имало и с полз-
ването на vending-автома-
та, въпреки подробния спи-
сък със стъпките, които тряб-
ва да следваш, за да си ку-
пиш напитка или лакомство. 
“Явно не са много тези, кои-
то четат. Апаратът е нонстоп 
блокиран, а всеки трети из-
плаква - елате, че ми глътна 
парите!”, коментира още уп-
равителят. Златева е сериоз-
но притеснена и от купищата 
боклуци, които посетителите 
трупат на територията на зо-
опарка през уикенда. “След 
като сме почистили основно 
в петък, каня ви да видите, в 
какво състояние е зоопаркът 
рано сутринта в понеделник”, 
казва управителят, с надеж-
дата, че четейки тези редове, 
все ще се намерият и хора, 
които да се замислят върху  
простичките правила в зоо-
парка и необходимостта да 
ги спазваме.

НП

- Валериа, добре дошла 
в Айтос. Зная, че много пъ-
туваш - откъде идваш за 
участието си в концерта за 
Димитровден?

- Вчера бях във Варна, за 
да участвам в международ-
ния конкурс за изпълните-
ли, от който се връщам мно-
го щастлива - с първо място 
за изпълнител и трето мяс-
то за моята първа авторска 
песен.

- Ще представиш ли пред 
айтоската публика първа-
та си авторска песен?

- Разбира се, още повече 
че тя беше оценена. Казва се 
„Сбъдване”. Разказва се за 
това, че всеки от нас може да 
сбъдне мечтите си, ако има 
подадена правилната ръка и 

ако винаги следва пътя, кой-
то си е начертал.

- Кой ти подаде ръка, 
за да извървиш краткия 
дотук, но много успешен 
път?

- Със сигурност, на първо 
място е моята вокална педа-
гожка, човекът, който ме из-
стреля. Разбира се, огромен 
стимул е пълната подкрепа 
на моите родители и близки. 
Аз искам да благодаря и на 
град Айтос, който винаги ме 
е подкрепял и ме подкрепя, 
на кмета Васил Едрев и на 
всички айтозлии.

- Какво ти предстои след 
концерта в Айтос?

- Продължавам да ходя 
по участия. Изкарвам нова - 
втората ми авторска песен, 

с която скоро ще записвам 
клип. И скоро ще можете да 
я чуете. Държа да подчертая, 
че музиката и текстовете са 
екипно дело.

- Вече си в 8 клас - как 
върви училището?

- Училището ми е прекрас-
но - и ученици, и учители, от-
както разбраха, че се зани-
мавам с пеене, са много под-
крепящи. Пишат ми и ми звъ-
нят, когато съм на участие. 
Директорката и моята клас-
на най-вече ме подкрепят и 
винаги са до мен още от на-
чалото.

- С кои големи звезди си 
пяла вече?

- С Графа, с Поли Гено-
ва – тук, в Айтос. Имала 
съм участие с Васил Найде-
нов - заедно с него, на една 
сцена съм пяла негова пе-
сен. Пяла съм с Веси Боне-
ва, може да се каже - рабо-
тя. Това е, надявам се в бъ-
деще да имам участия с още 
български звезди.

НП
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Читалището с поклонение и  
флашмоб, вместо концерт на закрито

Посетители тъпчат с лакомства маймунките 

14-годишната певица Валериа Войкова в Айтос: 

Всеки може да сбъдне мечтите си, 
ако има подадена правилната ръка
Младото дарование  
с айтоски корен взриви 
площада на Димитровден

С кмета Васил Едрев, на празничната сцена в Айтос

И Баскетболен клуб “Вихър” - Айтос отбеляза подобаващо празника на града - Ди-
митровден. С много спортен хъс и желание за победа, в празничния турнир, органи-
зиран от клуба в новата Спортна зала “Аетос”, се включиха най-малките баскетболи-
сти - 9, 10 и 11-годишни момичета и момчета, заедно с по-големите батковци и каки - 
на 12 и 13 години. 

От много сладки неща, ще хванат  
диабет, предупреждава управителят

Зоопаркът в Айтос

Пред клетката на павианите

Малките баскетболисти  
с турнир за Димитровден



Ден преди Димитровден, 
чудотворната икона на свети 
Ефрем Нови с частица от бла-
годатните му мощи беше по-
срещната в айтоския храм “Св. 
Димитър”. В същия ден журна-
листът Ангел Бончев предста-
ви в читлищния салон своя 
филм за светеца, помогнал 
на мнозина. Айтозлии научи-
ха още, че чудесата на свети 
Ефрем са събрани в 20 тома.

Вярата е много 
по-силна от 
страха

Ангел Бончев, автор на 
филма “Светецът светка-
вица”: В този прекрасен град 
много хора дадоха подкре-
пата си това събитие да се 
случи. И въпреки ситуация-
та в страната, пандемията и 
това, че повечето хора в за-
лата бяха възрастни, явно вя-
рата им е много по-силна от 
страха. Първо искам да бла-
годаря на един човек, който 
буквално за два месеца се 
превърна в мой много близък 
приятел. Това е човекът, кой-
то даде идеята, проправи пътя 
и стоеше до мен през цялото 
време. Това е отец Серафим 
Димитров от Камено. Както 
аз, така и всички, които иска-
ха да видят този филм в Ай-
тос, трябва да сме му изклю-
чително благодарни. Разбира 
се, първо благодаря на Бога 
и на Негово Високопреосве-
щенство Сливенски митропо-
лит Иоаникий, който даде бла-
гословение за провеждане на 
събитието. Благодаря на храм 
„Св. Димитър” и отеца на хра-
ма, който ни прие, за да мо-
жем да изложим иконата с 
частица от мощите на свети 
Ефрем Нови. Всичко това, ко-
ето аз чувствам и което съм 
събрал като информация за 
свети Ефрем - всичко това е 
вложено във филма.

Свети ефрем 
много бързо 
отговаря на 
молитвите 

Това, което впечатлява хо-
рата от свети Ефрем, е може 
би отражение на времето, в 
което живеем - забързано 
време. Той е популярен с това, 
че наистина много бързо от-
говаря на молитвите на хора-
та. Затова го наричат „Свете-
цът Светкавица“. Така кръс-
тих и детската ми книга. Аз 
смятам, че преди да си опра-
вим икономическото положе-
ние в страната, трябва да се 
обърнем към духовното. Всич-
ки кризи, които се случват в 
света, са проекция на една ду-
ховна криза

Айтоският храм  
с икона на свети 
ефрем

Искам да благодаря на Ва-
сил Едрев, кмета на общината, 
с който имах среща две седми-
ци преди пристигане на икона-
та в Айтос. Кметът веднага се 
съгласи да подпомогне това 
духовно събитие, за да може 
всеки, който желае безплатно 
да изгледа филма за светеца. 
Аз му разказах накратко жи-
тието на свети Ефрем и още 
в този момент той прие идея-
та и разбра, че светецът мно-
го бързо откликва на молитви-
те. И пожела свети Ефрем да 
продължи да пребивава в хра-
ма в Айтос чрез една икона, 
която ме помоли да връча на 
отците. Тази икона на свети 
Ефрем Нови Чудотворец е от  
25 октомври в храм „Св. Дими-

тър” в Айтос. Тази икона е една 
малка част от подкрепата, коя-
то ни даде кметът Васил Едрев, 
за да се случи в Айтос голямо-
то духовно събитие с иконата 
и филма за свети Ефрем. И тук 
ще кажа, че той не искаше лич-
ната му подкрепа да бъде афи-
ширана. За него най-важното 
беше хората от града, на кой-
то той е избран да управлява, 
да се докоснат до това съби-
тие. Затова искам лично да му 
благодаря, защото днес таки-
ва филми не се правят.

Още една икона 
в храма - на 
свети Никифор 
Прокажения

Още една икона, на свети 
Никифор Прокажения, даря-
ват двама айтозлии - това са 
Лада Димитрова и Дичо Стра-

тиев. Сравнително непознат е 
този светец, надявам се, че 
ще стане известен на всички 
с една книга, която аз изда-

дох. Светецът е покровител 
на страдащите - тази икона 
също е в храм „Св. Димитър” 
от 25 октомври. Искам да бла-
годаря на Лада Димитрова и 
за помощта, която оказа при 
организиране на събитието и 
разлепването на плакати. Не 
мога да пропусна благодар-
ността си към д-р Надя Ива-
нова, благодарение на коя-
то се случиха всички тези ху-
бави неща в Айтос. И за още 
нещо красиво в Айтос искам 
да спомена. Аз съм ходил на 
30 места, но по-красив ве-
нец около иконата на свети 
Ефрем не съм виждал. И няма 
как да не го спомена - никой 
не е очаквал от мен благодар-
ности и да правя реклама, но 
смятам за свой дълг да спо-
мена, че венецът е дело на 
фирма „ДАНИЕЛ”. Даниел 
Орлов направи тази красота 
дарение. Аз много пъти оти-
вах до иконата и снимах, за-
щото не можах да се нагле-
дам на тази красота, създа-
дена от него.

Чудесата на 
светеца в Айтос

В деня, в който посрещнах-
ме иконата на свети Ефрем 
в Айтос, поне минимум едно 
чудо се случи. Стела Орлова 
свидетелства за една много 
силна мигрена, която е имала 
на идване в църквата. И ведна-
га след поклонение пред ико-
ната, тя е почувствала миг-
новено облекчение на своя-
та болка. Другото чудо се слу-
чи след поклонение на една 
ваша съгражданка Ирена Въл-
чева, която дойде да се покло-
ни на иконата в Камено. Два 
дни по-късно, пред мен и пред 
отец Серафим, тя сподели, че 
е имала дълги години здраво-

словен проблем и след покло-
нение пред иконата проблемът 
й е бил решен. Имала е щасти-
ето да усети чудото, чудотвор-
ното въздействие на молитва-
та към  свети  Ефрем.

За житието на 
свети ефрем

Създавах филма „Светецът 
светкавица” през последните 
шест години. Нарича се „свет-
кавица“, защото много бър-
зо откликва на молитвите на 
хората. И въпреки че е живял 
през ХІV-ХV век, мощите му са 
открити през 1950 година, т.е. 
през ХХ век. Открила ги майка 
Макария, игуменката на мана-
стира в Неа Макрия.

Роден в Трикала Тесалий-
ска през 1384 година, све-
ти Ефрем е в неизвестност 
повече от 500 години. Всич-
ко около него е колкото мис-
териозно, толкова и реално. 
Мистериозно, заради живо-

та, който е водил - неистова-
та му любов към Бога и начи-
на, по който разкрива себе 
си и благодатта да върши чу-
деса. Реално, заради помо-
щта, която оказва чрез чуде-
сата си, неизброими и до ден-
днешен. След адски мъчения 
умира през 1426 година. Съ-
бирах две години материали 
за книгата си „Свети велико-
мъченик и чудотворец Ефрем 
Нови. Житие, чудеса, акатист, 
молебен канон, тропари и мо-
литви”. В нея има нови данни 
за светеца, за неговия живот, 
а разбира се - и нови чудеса. 
Описана е история на мана-
стира, история на първата 
икона – неща, които ги няма 
в оригиналната гръцка книга 
за светеца.
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За светеца Светкавица  
и силата на вярата

И тази година айтоските футболни ветерани не пропуснаха традиционно да се съберат и да ритат организи-
рано на градския стадион “Крум Делчев”, в навечерието на Димитровден. Всички те, в различни години са за-
щитавали достойно футболната чест на Айтос с екипа на ФК “Вихър”. Това беше поредната вълнуваща среща 
на различни поколения, обединени от любимата игра.

Футболните ветерани отново заедно за Димитровден

ЖурНАлИСТъТ 
АНгЕл БОНчЕВ  

В АЙТОС:

Ангел Бончев пред айтозлии в салона 
на НЧ “Васил Левски 1869” - Айтос

Кадър от филма „Светецът светкавица”

Иконата на свети Ефрем, даре-
на на айтоския храм Пред иконата на свети Ефрем

Бончев в разговор с айтозлии



Интервю на  
Димитър ИЛИЕВ

- Г-н Илиев, припомнете ни 
най-силните думи, които отец 
Ередия изрича. Думите, зара-
ди които си заслужава човек 
да дойде и да Ви гледа?

- Да, това е интересно. Нека 
само да помисля… прозвуча ми 
толкова неочаквано, като за на-
чало на този наш разговор. Ви-
жте, когато Фани Хорн идва на 
една от първите срещи, отец 
Ередия казва: „Мисис Хорн, 
може би смъртта и страдание-
то, което ще видите тук, ще Ви 
накарат да мислите повече за 
другите, отколкото за себе си. А 
това ще спаси душата Ви. Прос-
тете за грубостта ми.”

С други думи, мисълта за дру-
гите може да спаси това, което 
е неспасяемо, да върне това, 
което е необратимо.

- Постановката „Осъдени 
души”, с която гостувате в 
Бургас е дело на Вашия баща, 
режисьорът Бойко Илиев. 
Чувствате ли се по-отговорен 
в работата, когато сте под не-
гова режисура?

- Не! Чувствам се еднакво от-
говорен към всяка една поста-
новка, въпреки че се опитвам 
да отделям личните си предпо-

читания. Пука ми повече дали 
представлението ще бъде ця-
лостно издържано. Вълнува 
ме дали неговата работа ще се 
възприеме добре от публиката, 
от критиката. Това е по-важно-
то за мен.

- Ролята на отец Ередия 
влияе ли по някакъв начин 
на актьорското Ви само-
чувствие?

- Разбира се, че влияе. Още 
като ученик съм чел романа и 
много ясно помня описанието 
на Ередия. Помня и филма с Ян 
Еглерт. Ето защо подходих отго-
ворно към ролята към по-стара-
та публика, която също е гледа-
ла филма, но ако очакват да ви-
дят същото, сигурно ще ги раз-
очаровам. Затова се опитах да 
имам своя интерпретация, да 
запазя уважението към рома-
на и филма. Чувствам тежестта, 
чувствам отговорността. Приех 
ролята и затова, че отдавна не 
бях играл в театъра.

- С какво тези герои вълну-
ват публиката, днес, вероят-
но и в бъдеще?

- Реално погледнато, тази 
тема е доста универсална, въ-
преки че днес хората не са чак 
толкова религиозни, както е бил 
отец Ередия. Темата за невъз-
можната любов винаги е вълну-
вала хората. Въпреки че тази 
история отдавна е отминала, тя 
продължава да вълнува.

- А смятате ли, че ролите на 
Фани Хорн и отец Ередия са 
от ролите, които правят ак-
тьора наистина щастлив?

- Категорично. Това е мно-
го добър въпрос. Това са дъл-
боки образи. Имат много пове-
че пластове, отколкото първо-
начално се вижда. Една жена, 
която е разкрепостена, влюбе-
на, обсебена от един мъж и един 
мъж, отдаден на религията, но-
сят в себе си много по-богата 
душевност, а това за актьорите 
е жестоко предизвикателство. 

Актьорът може да бръкне мно-
го по-дълбоко в себе си и да из-
кара неща, които дори не подо-
зира, че е притежавал.

- Сега, доколкото знам, Вие 
сте актьор на свободна прак-
тика още от началото на пре-
хода, приел сте риск на гра-
ницата на лудостта. С какво 
око гледаха на това щатните 
Ви колеги?

- За щастие никога не съм бил 
само актьор. Първо завърших 
режисура, след това започнах 
да играя. Актьорството, меко ка-
зано, е на втори план. Ами как 
са ме гледали, не знам. Сигурно 
с добро око, но когато си извън 
системата, хората, които са въ-
тре са по-негативно настроени, 
чувстват се несигурни.

- Къде са повечето съмиш-
леници - в държавните теа-
три, или в частните трупи? 

- Честно казано, нямам на-
блюдения, не съм запознат с 
тези процеси. Основно снимам 
сериали и филми, но понеже ме 
питате ще отговоря така – в дър-
жавните трупи и повече напре-
жение, творческата им съдба 
зависи от това дали ще бъдат 
разпределени в ролите, които 
искат, или не искат. Затова ми 
се струва, че частните трупи са 
по-единни. Те зависят от инте-

реса на публиката, от това как 
се справят заедно. Логично е да 
са по-единни. Въпросът е в това, 
че се постига по-трудно.

- Много често Ваши ко-
леги са споделяли, особено 
сега, по време на пандемия-
та, като казват: „Да, свобод-
ната практика ни дава свобо-
да, но не и финансова сигур-
ност. Питам тогава – свобо-
дата или парите?“.

- За финансовата сигурност, 
разбрах… (смее се), проблемът 
е в това, че актьорът трябва да 
бъде избран, да бъде повикан 
да играе. Лично аз съм за сво-
бодната практика. Когато човек 
е творец, той трябва да е сво-
боден. А когато си ограничен от 
месечна заплата и друг ти раз-
пределя ролите, тогава твор-
чеството малко по малко започ-
ва да си отива. Младият човек 
трябва да е свободен и да из-
разява това, което иска. Знам, 
трудно е, но това е пътят. 

- Как приемате това, което 
сте постигнал до момента – 
като репетиция, или вече сте 
във времето на зрелостта? 

- За щастие, не гледам на това 
като на репетиция. За мен всич-
ко е процес. Не мисля, че неща-
та ще стигнат до момент, в кой-
то да кажа – стоп, аз съм до тук, 
няма накъде повече да се раз-
вивам. Щастлив съм, че мога да 
работя това, което обичам и да 
изкарвам прехраната си. Дово-
лен съм от това, че мога да про-
дуцирам собствените си филми 
и успявам да се издържам до го-
ляма степен от това. В послед-
ните 10 години не смятам това 
за репетиция. 

- Най-важното, което про-
пуснахме за 30 години на 
преход. Какво не успя да се 
случи с киното и театъра, въ-
преки желанието? 

- Да застанем по-смело в из-
разните си средства, говоря за 
киното. До голяма степен фил-

мите, които се правеха бяха сил-
но насочени към една тясна ау-
дитория, прекалено фестивал-
ни и трудно достигнаха до пуб-
ликата. Ето това не можа да се 
случи, но в последните 10 годи-
ни нещата значително са по-до-
бри. Интересът към киното и те-
атъра е по-голям, но липсва още 
малко смелост да стигнем све-
товното ниво.

- Коронавирусът ще Ви на-
кара ли да се чувствате неси-
гурен в това, което ще прави-
те и в бъдеще?

- Коронавирусът осуети пла-
новете на много творци, но за 
щастие в момента съм достатъч-
но зает в работата си. Не знам 
какво ще се случва оттук ната-
тък, докога ще са тези мерки, 
ще има ли подобрение. Светът 
не знае какво се случва, нор-
мално е и ние да не знаем. Има 
лека несигурност, но трябва да 
се адаптираме.

- Ще бъде ли овладян стра-
хът от зараза, страхът от тази 
сценична близост между ак-
тьорите?

- Страхът е доста по-овладян. 
През пролетта страхът беше го-
лям, хората бяха по-плахи, ко-
гато трябваше да се събират 
на обществени места. Докато 
сега виждам, че няма проблем с 
това. Хората вече виждат колко 
е опасен и колко не е. Могат да 
преценят дали да се пазят, или 
не. Страхът не е преодолян, но 

е намалял драстично.
- Когато сте зад камера-

та, винаги ли оставате дово-
лен от актьорите, с които ра-
ботите?

- Няма как да не съм доволен. 
Първоначално изборът е изклю-
чително важен, но ако там нещо 
се обърка, имам си различни на-
чини да се опитам да накарам 
актьорите да са верни в ситуа-
цията, да повярват в ролята, ко-
ято играят.

- Какво може да Ви накара 
по време на снимки да изпус-
нете нервите си?

- Когато някой направи греш-
ка, за която съм предупрежда-
вал поне 2 пъти, когато започ-
нат да се бъркат в моята рабо-
та. Тогава мога да повиша тон. 
Опитвам се да се владея, но не-
винаги ми се получава.

- Ценим ли достатъчно днес 
живите легенди в киното и 
театъра?

- В повечето случаи не ги це-
ним. Ценим ги повече след като 
си отидат, за съжаление. Тъж-
но, но факт.

- Ако пред Вас стоят мно-
го пари, нова роля и красива 
холивудска звезда, към как-
во ще посегнете първо?

- Парите винаги може да бъ-
дат спечелени. Ролята остава 
завинаги, но ако холивудска-
та звезда е подходяща за мой 
филм, ще избера първо това. 
Но, ако въпросната звезда е 

там само за това, че е звезда 
за вдигане на рейтинг, ще из-
бера това, което носи повече в 
дългосрочен план.

- Отличен сте с приза за 
най-стилни и успешни бъл-
гари „БГ модна икона”. Как-
во предимство Ви даде на-
градата? 

- Не ми е дала никакво пре-
димство. Чувствах се поласкан 
в първите няколко часа и тол-
кова… какво повече. Това не е 
важно за мен и като цяло не ме 
интересува. 

- Модният бизнес при-
страстява ли хората към су-
ета и блясък?

- Пристрастява, но мен ме от-
блъсква и се радвам, че се от-
казах навреме. Не беше моето 
място и не съм искал това да 
ми е професия, но има и хора, 
които се пристрастяват, когато 
нямат друго по-важно за тях. 
Суетата и блясъкът са до вре-
ме. Събуждат по-ниски страс-
ти в човека.

- На какво казвате кате-
горично „не” в модния биз-
нес?

- Модният бизнес не ме вълну-
ва, на всичко казвам – не!

- За раздялата Ви със Саня 
Борисова се изписаха дос-
та страници, но все пак да 
Ви попитам – смятате ли, 
че официалният брак днес е 
като опит за мечтан спекта-
къл, който след премиерата 

се проваля?
- Това е добра метафора. 

Да, но повечето премиери са 
успешни, отколкото бракове-
те. Хората имат очаквания към 
брака си, които много често не 
се случват. Ако избереш пра-
вилните актьори, има по-голям 
шанс за успех, а при взаимоот-
ношенията между мъжа и жена-
та са доста по-непредсказуеми, 
но така зададен въпросът, дос-
та ми хареса.

- Продължете… играя, сни-
мам, но все още не съм си 
партнирал с актьори от ран-
га на…

- От ранга на Ал Пачино и Ан-
тъни Хопкинс (смее се). Гледал 
съм Ал Пачино на живо на Бро-
дуей, би било страхотно да иг-
рае и в мой филм или да си пар-
тнираме, но едва ли ще се слу-
чи нещо подобно.

- И последен въпрос. Ако си 
звезда днес в България, това 
гарантира ли богатство?

- Мисля, че не! Но какво зна-
чи звезда. Това е относително. 
Ако човек е популярен, в ника-
къв случай не го прави богат, по-
добър или успешен. Важното е 
какво е неговото определение 
за успех. Повечето хора в Бъл-
гария, които са популярни, не 
изкарват кой знае колко пари, 
не са богати. Страшното е, ако 
човек вземе и сам си повярва, 
че е звезда. Тогава ще има се-
риозен проблем.

Чф
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Събеседник
Ники Илиев е роден на 10 октомври 1981 година в 

София. Зодия „Везни”. Син е на проф. Мирослава Каду-
рина (дерматолог във Военномедицинска академия) и 
Бойко Илиев – режисьор. Завършил е Френската гим-
назия в София и Нов български университет – специ-
алност кино и телевизионна режисура. 

Като ученик в XI клас става водещ на предаването 
„Мело ТВ мания” на Канал 1. Играл е в повече от 10 
продукции, сред които „Кожа и небе”, „Красотата ще 
спаси света”, „Кажи здравей на татко” и други. През 
2012 година е режисьор и участник във филма „Чуж-
денецът”, а през 2014-а режисира и участва във филма 
„Живи легенди”. В края на 2017 година излиза третият 
му филм „Всичко, което тя написа”. Отличен е с приза за 
най-стилни и успешни българи „БГ модна икона”. През 
2012 година сключва брак със Саня Борисова, с която 
се запознават по време на снимки на сериала „Забра-
нена любов”. Разделят се през 2018 година.

Неотдавна гостува в Бургас с постановката „Осъдени 
души”, където играе ролята на отец Рикардо Ередия. 
Един спектакъл, който си заслужава да се гледа.

• Подходих отговорно към ролята на отец Ередия, за да запазя 
уважението към романа и публиката

• Темата за невъзможната любов винаги е вълнувала хората

• „Модният бизнес не беше моето място“, признава си 
популярният актьор

Ники Илиев - 
актьор, режисьор:

Отдавна не съм играл в театъра



Михаил КОЛЕВ

Томас Гаро е млад бур-
гаски преподавател, кой-
то работи вече шеста го-
дина в Професионалната 
гимназия по строител-
ство, архитектура и гео-
дезия „Кольо Фичето“ в 
Бургас. Макар и да е на 
скромните за един учи-
тел 30 години, той има 
зад гърба си един изве-
ден клас като класен ръ-
ководител, като догоди-
на му предстои да изка-
ра втори випуск абитури-
енти. В момента Томас 
преподава на учениците 
от 12-и клас в специал-
ността „Паркостроител-
ство и озеленяване”. Во-
ди им учебните занятия 
по специалните предме-
ти. 

Самият Гаро също е 
възпитаник на Строител-
ния, по професия е про-
ектант, а както сам се из-
разява – по стечения на 
обстоятелствата вече е 
учител. 

Избира да работи в об-
разованието съвсем слу-
чайно, разбрал е, че има 
свободно място за пре-
подавател в Строителния 
техникум и решава да 
пробва. Впоследствие 
работата му харесва, въ-
преки многото трудности, 
които среща в професио-
налното си ежедневие 
като учител.

„Освен че учениците 
стават все по-трудни, от 
другата страна стои една 
документация и едни до-
някъде стари разбира-
ния, които за съжаление 
в днешно време нито са 
актуални, нито дават въз-

можност да развиеш по-
тенциала си и да пока-
жеш това, което ти искаш 
да покажеш на ученици-
те“, споделя бургазлията 
от арменски произход.

Фактът, че е по-млад, 
си има своите плюсове и 
минуси, добавя той. Кога-
то постъпва на работа 
колегите му му казват, че 
има два фактора, които 
ще са му от полза – мла-
достта и това, че е мъж. 
Всичко това обаче носи 
със себе си и своите от-
рицателни черти, защото 
според Томас Гаро мал-

ко по-трудно се спазва 
границата между него и 
учениците, защото деца-
та приемат по-младите 

учители като приятели. 
Онова, на което иска 

да научи своите възпита-
ници е, че не оценката е 

най-важното нещо в об-
разователния процес, а 
настоява от тях да станат 
добри хора.

„Това за мен е много 
важно. Защото оценката 
е нещо, което показва 
моментно състояние на 
някакви знания. Дали ре-
ално сме ги научили на 
нещо - това ще покаже 
животът и годините след 
време. Много е важно да 
станем добри хора в този 
свят, в който живеем, за 
да можем да го проме-
ним към по-добро. Щом 
ние сме добри и хората 
около нас също, нещата 
ще се разрастват в тази 
насока“.

Името на бургаския 
учител от Строителния 
придоби по-широка попу-
лярност в морския град 
през септември, когато 
той реши да представи 
част от своя „Наръчник 
за оцеляване на младия 
преподавател“. Но това 
не е наръчник в буквал-
ния смисъл на думата, в 
него човек няма да про-
чете правила или строго 
определени норми, които 
да спазва. Това по-скоро 
са забавни разкази, по-
вечето от тях преживени, 
но описани по по-интере-
сен начин. Разказите по-
казват обстановката по 
забавен начин в учили-
щето. Започва писането 
му малко преди каранти-
ната. Провокира го негов 
приятел, който му е и  
бивш ученик и по стече-
ние на обстоятелствата 
основната идея да про-
дължава да пише е имен-
но той.

„В наръчника има лека 
ирония към самия мен, 
учениците, учителите и 
хората над нас в образо-
ванието. Абсолютно всич-
ки участници в учебния 
процес са вкарани в 
сборника. Никой не визи-
рам конкретно, това са 
просто типажи, които чи-
тателят може сам да пре-
цени дали са истински. 
Но ако вече някой от че-
тящите се припознае – 
това е негов проблем“.

Сборникът все още не 

е завършен, като най-ве-
роятно обемът му ще над-
хвърли над 100 страни-
ци.

И тъй като наръчникът 
е със заглавие за оцеля-
ването на младия учител, 
какъвто е и Томас, той 
признава, че самото му 
оцеляване като препода-
вател е много трудно.

„В момента в образо-
ванието разчупеното ми-
слене и динамиката са 
замрели. Трябва да се 
борим с вятърни мелни-
ци и трудностите да бъ-
дат преодолени, за да 
може училището да бъде 
модерно, интересно и да 
стане актуално, защото 
то в момента не е така“.

Въпреки всичко това, 
бургазлията споделя, че 
към днешна дата плува в 
свои води и няма наме-
рение да се откаже от 
призванието да предава 
своите знания на учени-
ците. Тази професия му 
дава възможност да бъде 
себе си и да реализира 
доста идеи с възпитани-
ците си. Сред тях са „Да-
ри капачка – спаси жи-
вот“, отличия от нацио-
нални конкурси, където 
той и учениците му първи 
представят дигитални 
плакати, изнесена прак-
тика на пътен възел в Ки-
тен, са само малка част 
от нещата, които Гаро е 
успял да реализира с 
дванадесетокласниците, 
на които е класен ръко-
водител. Има още доста 
други неща, които ни 
предстоят, загатва той.

В навечерието на 1 но-
ември – Денят на народ-
ните будители, празник, 
пряко свързан с учител-
ската професия, 30-го-
дишният преподавател 
казва, че съвременният 
будител трябва да бъде 
себе си, да прави нещата 
заради себе си и да мо-
же да запалва пламъка 
на доброто в хората. „За 
мен най-важното качест-
во е, когато човек успее 
да се надсмее на себе си 
и на това, което му се 
случва“, допълва ланд-
шафтният архитект. 
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ПрофесиЯ

4 Вече шеста година той е 
преподавател в Строителния 
техникум
4 През септември 30-годишният 
бургазлия представи забавен 
наръчник как се оцелява  
в образованието 

Томас Гаро – младият учител, 
който иска да разчупи 
мисленето в образованието 

Томас (в средата), заедно със свои ученици предават пластмасови капачки 
на УМБАЛ-Бургас

Учителят по време на предста-
вянето на сборника си

Бургазлията споделя, че се чувства в свои води 
като преподавател

Съгласно заповед № РД-01-44/27.10.2020 г. 
на кмета на общината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на 

публичен търг с тайно наддаване за продаж-
ба на недвижим имот-частна общинска соб-
ственост, а именно: ПИ 48619.41.6 по КК на 
гр. Царево, м. „Плаката“, с площ от 5958 
кв.м., с начин на трайно ползване- нива, с 
АЧОС№ 2082/26.02.2020 г.

Начална тръжна цена – 45052 лв. без 
ДДС.

Направените предложения не могат да бъ-

дат по-малки от  първоначалната тръжна це-
на плюс 10% . 

Срок за закупуване на тръжната докумен-
тация от деловодството на Община Царево 
до 16,00 ч. на 13.11.2020г. 

 Срок за подаване на предложенията за 
участие- до 16,00 ч. на 16.11.2020г. 

Предложенията за участие се подават в 
деловодството на Община Царево в запеча-
тани и непрозрачни пликове, със залепен 
етикет с наименованието на участника и 
имота.

Цена на тръжната документация-100 лева 
без ДДС и размер на депозит за участие - 

4 505,20 лева -10 % от началната тръжна 
цена,  вносим по сметка на Община Царево-  
ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно  
до 13.11.2020г.

 Дата на отваряне на предложенията - 
17.11.2020г., час - 10,00 часа, място- засе-
дателната зала в сградата на фронт офиса 
на община Царево.-

Оглед на  имота  ще се извършва по иска-
не на кандидата след закупуване на тръжна-
та документация, всеки работен ден до дата-
та на провеждане на търга.

За контакт: Галина Вълева – тел. 
0590550-24

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 
№1270/08.10.2020год. по адм.дело 643/2020год. по описа на Ад-
министративен съд -Бургас, по протест на Окръжна прокуратура 
Бургас, Административен съд Бургас ОТМЕНЯ  Наредба за измене-
ние на Наредба за условията и реда за използване на спортните 
обекти, собственост на Община Камено, приета с Решение от 
27.02.2020г. на Общински съвет – Камено, обективирано в Прото-
кол № 5/27.02.2020г. (погрешно посочена Наредба за изменение 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община Камено).

Радослав Балтаджиев
Председател на Общински съвет-Камено

ОБЩина  царЕВО

ОБЯВа



Георги РУСИНОВ

Проф. Сотир Сотиров е 
един от най-уважаваните бур-
гаски учени и преподавател. 
Заместник-ректорът на Уни-
верситет „Проф. д-р Асен Зла-
таров“ е изключително деен в 
академичната си работа. Со-
чен е за двигателя на Бургас в 
развитието на IT-сектора и 
превръщането му в техноло-
гичен град. Той признава, че 
не усеща това като титла, а 
по-скоро като признание за 
работата му. 

„Истината е, че се опитвам 
да го направя през целия си 
съзнателен живот, защото 
Бургас има още много да на-
ваксва и затова всъщност с 
новите специалности и всич-
ки проекти постигаме успехи. 
Това може би бе и основна 
причина да ме подтикне да 
вляза в Общински съвет, за 
да мога да помагам, защото 
аз виждам, че Бургас се нуж-
дае просто от необходимост-
та да се създадат условия и 
да се развива. Имаме хубави 
гимназии тук и мисля, че все 
повече хора ще си остават в 
града и ще помагат да се раз-
вива в тази посока“, заяви 
той.

Проф. Сотиров е в сферата 
на университетското образо-
вание вече 25 години. 

„От 95-а година съм в сфе-
рата на образованието. Тога-
ва станах асистент. Честно 
казано, имаше един момент 
по това време, когато ситуа-
цията никак не беше добре 
икономически, но това, което 
винаги ми е било голямото 
желание и тръпка е да разра-
ботвам нещо ново, може би 
не толкова да преподавам. 
Тъкмо бях станал магистър по 
електроника, въпреки че тога-
ва си беше стандартно инже-
нерство. Та една от мечтите 
ми беше да разработвам нови 
неща и трябва да си призная, 
че ми се отдаваше и то доста 
добре“, признава той.

Самият той за всички тези 
години като преподавател мо-
же да се похвали с доста в 
професионалната си кариера. 
Малко са професорите и уче-
ните в Бургас, които могат да 
се похвалят с над 200 публи-
кации и проф. Сотиров е един 
от тях. Почти всичките му пуб-
ликации са в чужбина – в спе-
циализирани списания и ре-
номирани университети. У 
нас публикациите му са едва 
20-30. Казва обаче, че винаги 
се старае в сферата, с която 
се занимава – изкуствения 
интелект, да трупа точки и за 
колегите си и университета. 

„Не е тайна, че след едно 
известно време, когато човек 
стане доцент или професор, 
научната му дейност замира. 

Нещо, което при мен не се 
случи. Аз продължавам да си 
публикувам между 10 и 15 пуб-
ликации на година в чужди 
университети и престижни из-
дания. Имам шест души, за-
щитили докторантура. Едини-
ят е Живко Томов, който е аб-
солютно незрящ. В момента 
напътствам трима докторан-
ти, така че може да се каже, 
че много активно работя с 
младите хора в науката“, ка-
тегоричен е професорът.

Изкуственият 
интелект – мисия  
на живота му

Сотиров е ръководител на 
лаборатория „Интелигентни 
системи“. Питаме го какво се 
крие зад това име и какви 
приложения намира работата 
им в ежедневието ни.

„Интелигентни системи“ 
всъщност е новото наимено-
вание на изкуствения инте-
лект. Още от романите на Ай-
зък Азимов се обяснява какво 
е това изкуствен интелект и 
къде се прилага. Отпреди 5-6 
години в целия свят понятие-
то стана „интелигентни систе-
ми“. Тоест, това е интелигент-
но взимане на решение, кога-
то имаш някакви параметри и 
как да накараш машината да 
изглежда интелигентна и ум-
на. Напоследък обаче се въз-
върна старото наименование 
„изкуствен интелект“. Така че 
това, с което се занимаваме в 
лабораторията по интелигент-
ни системи са две направле-
ния. Едното, с което основно 
аз се занимавам, е „Неврон-
ни мрежи“, другото направле-
ние в лабораторията е „Раз-
мити множества“. В лабора-
торията сме 15-ина човека, 
които имаме вече почти 20 
проекта“, обяснява ученият.

Приложенията на трудове-
те им са много и разнообраз-
ни. Важното е как да предска-
жеш нещо, което се случва в 
момента и как да го предска-
жеш във времето и да вземеш 
някакви мерки на базата на 
всички исторически бази и 
параметри.

„Типичен пример: сещаш 
се, че си гладен, кликваш ед-
но бутонче на телефона си, за 
да може след като след 15 ми-
нути се прибереш вкъщи яде-
нето да е стоплено, фурната 
да е включена на 180 градуса 
и тестото да е почти забърка-
но. Нещо в този стил“, пояс-
нява с усмивка професорът.

В последно време в лабо-
раторията се занимават с 
приложението на изкустве-
ния интелект в медицината. 
Медицинските решения са от 
най-трудните, защото там ви-

наги човек трябва да разпо-
лага с голяма база данни в 
главата си, смята Сотиров и 
добавя:

„Всъщност голяма част от 
тези неща могат да се правят 
с изкуствен интелект. Той в 
никакъв случай не взима ре-
шението, а препоръчва какво 
може да се направи. Другото 
нещо в медицината е разпоз-
наването на образи. Малко 
грубо ще прозвучи, но при-
мерно, когато трябва да отре-
жете един крайник, компю-
търна програма може да каже 
откъде да го отрежете, колко 
дълбоко, можете ли да запа-
зите част от неговата функци-
оналност. Абсолютно полезна 
информация“.

За да е ясно, че Сотиров го-
вори от името на богатия си 
опит, пояснява, че над 170 от 
близо 200 от публикациите му 
са на тема изкуствен инте-
лект. 

Въпреки това не един и два-

ма учени са предупреждава-
ли човечеството да не се заи-
грава твърде много с изкуст-
вения интелект, защото е 
твърде опасно. Всички сме 
гледали „Терминатор“ поре-
дицата, в която човечеството 
е изтребено от създаден от 
него изкуствен интелект, кой-
то придобива самоосъзнава-
не и приема хората като враг. 
Затова пуска срещу тях маши-
ни-убийци. Да, това са само 
филми и фантастика, но мне-
ние за рисковете от изкустве-
ния интелект изказа дори и 
вече покойният гений Стивън 
Хокинг. Айнщайн предвижда 
бъдещето на човечеството, 
което ще затъпее в деня, кога-
то се превърне в роб на тех-
нологиите.

Запитан дали подкрепя по-
добни мнения, проф. Сотиров 
отговаря следното:

„Зависи какво се разбира 
под „заиграване“. Ако дадем 
на една такава машина да ре-

шава нашите съдби е много 
опасно. Но ако трябва тя да 
ни препоръча по обективни 
фактори какво да направим 
или предприемем, тогава е 
абсолютно оправдано, защо-
то на практика хората, които 
обучаваме тези машини сме 
ние. В никакъв случай не тряб-
ва те да ни определят какво 
да правим. Могат да подсказ-
ват, препоръчват, но не тряб-
ва да ни управляват. До сце-
нарии „Терминатор“ едва ли 
ще се стигне (смее се)“.

Въпреки това според него 
изобщо не сме далеч от бъде-
щето, където все повече ра-
боти и професии ще изчезват, 
защото ще се вършат от ма-
шини.

„Изключително близо сме. 
Те и в момента го вършат. До-
ри и само да споменем авто-
номните автомобили, които 
масово започват да се произ-
веждат. На практика те са си 
част от изкуствения интелект 
и в момента, в който излязат 
в реалния живот след година-
две, то тогава ще изникне въ-
просът какво ще правим с шо-
фьорите. Има доста хора, кои-
то се притесняват да шофи-
рат. Те ще са първите, които 
ще си закупят такива автомо-
били. Друг ще се пита защо 
трябва да си изкарвам книж-
ка като мога да си купя така-
ва кола“, казва Сотиров.

Обикновено хората по при-
рода са предпазливи, особе-
но по отношение на новости-
те. Натурата ни обаче е из-
ключително любопитна и 
авантюристична и именно то-
ва ни прави господари на пла-
нетата въпреки кратките ни 
животи. 

„В началото хората подхож-
даме изключително предпаз-
ливо към новите неща, но то 
това си ни е в природата. Ще 
гледаме статистики, ще има 
много „за“ и „против“. Така 
или иначе обаче технологиите 
си пробиват път. Никой не си 
е мислил преди 10 години, че 
ще има такива автомобили, 
преди 20 години, че ще има 
GSM-и, които правят неве- 
роятни снимки. Ние сме хора-
та, които сами ги създаваме 
тези технологии и лека-поле-
ка ги приемаме“, категоричен 
е заместник-ректорът.

„Да помогнеш на някой 
да напише първата си 
програма е толкова 
будителско, колкото и 
да помогнеш да напише 
първата си буква“

Връщаме се на тема обра-
зование и работата му със 
студентите. Запитан дали се 
приема за будител, когато 
обикновено тях ги свързваме 
с преподавателите по бъл-
гарски език и история, Соти-

ров отговаря, че въпросът е 
доста философски.

„Смятам се за подстрека-
тел и може би да, в някакъв 
смисъл будител. Те се въз-
приемат като хората, които 
са ви побутнали да напишете 
първата буква, или първото 
изречение. Затова смятам, 
че може да има и техноло-
гични будители, които да по-
магат на някой да напише 
първата си програма. Също-
то е и с първата картина, по-
ема, песен. Все будител-
ство“, смята той.

На студентите си се опит-
ва да предаде много важен 
урок – този за упоритостта и 
уважението.

„Ако човек иска да се от-
насят с него сериозно, и той 
трябва да се отнася към то-
ва, което прави и хората, ко-
ито са около него – сериоз-
но. Един недобър пример мо-
же би – не можеш да отидеш 
на изпит по математика с 
джапанки и да очакваш се-
риозно отношение на коле-
гите, асистентите, препода-
вателя. При положение, че 
имаш такова отношение към 
институцията университет, 
колегите си и преподавате-
лите си и към предмета, 
всъщност това доста често 
показва и съответното ниво 
на знанията, въпреки че ви-
наги има и изключения“, зая-
вява Сотиров.

Приема ли като мисия про-
светлението? Абсолютно. 

„То е малко като с чуждите 
езици. В момента, в който те 
накарат да научиш един не-
разбираем език – китайски 
или корейски и се оказва, че 
след първия, втория, десетия 
урок на който са те записа-
ли, малко насила дори, апе-
титът идва с яденето. Когато 
се открехне вратата и става 
интересно. Същото е с пър-
вата програма, която напи-
шеш. Казва се, че ако искаш 
да постигнеш нещо, не е не-
обходимо да изкачваш на-
веднъж първата триметрова 
стена. Можеш да си напра-
виш стълбичка и стъпалата 
да са на по 30 сантиметра 
разстояние. След първите 
няколко стъпала нещата ве-
че се оформят“, казва про-
фесорът.

IT-специалистите 
и Бургас

Стигаме и до темата с IT-
специалистите и Бургас. Об-
щината от няколко години 
финансира образованието 
на най-добрите в сектора под 
формата на стипендии за ус-
пех. Много хора обаче се пи-
тат не са ли вече прекалено 
много IT-специалистите и 
има ли наистина нужда от 
толкова много.

„Ако питате работодатели-
те, те ще ви кажат точно об-
ратното. Ще кажат, че ако в 
момента може да им осигу-
рите 500 души, те ще ги нае-
мат всичките. В много от слу-
чаите това е вярно, защото 
има безкрайно много неща, 
които трябва да се свършат. 
Обикновено бизнеси, които 
не са застопорени и могат да 
се работят отвсякъде и ра-
ботното ти място да е лапто-
път, то това означава, че са-
мият продукт можеш да го 
продаваш навсякъде. Не е 
ограничен в такъв смисъл. 
Погледнете едно образова-
ние, един транспорт, едно 
здравеопазване. Абсолютно 
навсякъде си трябват IT-спе-
циалисти, които да правят 
връзки, нови програми, при-
ложения и т.н“, уточнява Со-
тиров.

Продължава на стр. 15

Технологичен будител пали искрата 
на следващите поколения учени
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Проф. Сотир Сотиров е запленен 
цял живот от изкуствения 
интелект и приложенията му

Проф. Сотиров (вдясно) и съпругата му (до него) 
по време на кампания на КОЦ - Бургас

Често той взима участие в различни семинари и симпозиуми с млади хора



Михаил КОЛЕВ

Все по-сложна става си-
туацията във футболния 
„Нефтохимик“ (Бургас). Как-
то стана ясно, наскоро Об-
щина Бургас, която е с 
80,82% дял в клуба, излезе 
от управлението му. Също-
то направи и бизнесменът 
и друг акционер Павел Бо-
шнаков, който подари акци-
ите си на Общината, но съв-
сем логично тя ги отказа. Та-
ка акциите отидоха в другия 
акционер в клуба, лицето на 
СНЦ „Нефтохимик“, което 
се ръководи от феновете на 
тима. Ако и те се откажат от 
своите акции, то трябва да 
се търси нов собственик на 
„шейховете“. До момента 
единствено бизнес дамата 
Анелия Златкова е изявила 
желание за това.

Според Николай Стоянов, 

председател на фен клуба 
на „Нефтохимик“, не е ра-
бота на привържениците да 
издържат клуба и да му на-
мират собственик, тъй като 
до сегашното положение се 
е стигнало, поради лошо уп-
равление на отбора от стра-
на на Общината. 

„Нашата позиция е ясна, 
ние тълкуваме решението 
на Община Бургас като бяг-
ство от отговорност. Нито 
Сдружението, нито Анелия 
Златкова имат ресурса да 
управляват клуб от калибъ-
ра на „Нефтохимик“. Ние не 
желаем на всяка цена Об-
щината да бъде собственик, 
даже личното ми мнение е, 
че това беше кардинална 
грешка, когато се случи 
през 2016 година. Може би 
стратегически правилно и 
за двете страни е именно 
това да не се случва зана-

пред. Но нека не забравя-
ме, че Община Бургас при-
доби „Нефтохимик“ без ни-
то лев задължения, упра-
влява го лошо, клубът из-
падна на два пъти през те-
зи 4 години, а сега е с дъл-
гове, които бяха натрупани 
заради лош мениджмънт. 

Ето затова не е работа на 
феновете да събират пари 
и да плащат борчовете и за-
платите, които някой друг с 
лошото си управление е на-
трупал. 

Ако Община Бургас не 
може да бъде гарант за чис-
то и прозрачно управление 

на свое дружество, как 
трябва да тълкуваме тогава 
управлението на цялата об-
щина или държава? Бяг-
ството в никакъв случай не 
е решение на спортната 
криза, в която се вкара са-
ма Общината през периода 
2006-2020. Нашето желание 

беше стабилизиране и крат-
косрочна стратегия, защо-
то в този си вид клубът ня-
ма как да привлече инвес-
титори.

Аз съм бургазлия и данъ-
коплатец и имам пълното 
право да негодувам за то-
ва, че Общината съсипа моя 
отбор. Съсипа паралелно с 
това хандбала в Бургас, 
щангите, борбата, женския 
и мъжкия баскетбол. Съси-
па и изгуби стадионите“, ка-
за още Стоянов.

Пред феновете бизнесме-
нът Павел Бошнаков е обя-
вил, че не иска повече да 
бъде акционер в „Нефтохи-
мик“. Той все пак е готов да 
дава по 100-120 000 лева на 
година, но при положение, 
че Сдружението придобие 
акциите. 

Николай Стоянов е кате-
горичен, че каквато и да бъ-
де съдбата на „Нафтата“, 
марката няма да бъде зали-
чена и рано или късно пак 
ще бъде създаден с името 
„Нефтохимик“. „Отбор с фе-
нове никога не умира“, до-
бави още привърженикът. 

Днес стартира националната Супер-
лига при волейболистите за сезон 
2020/2021.

Шампионът „Нефтохимик 2010“  при-
ема в спортна зала „Младост“ тима на 
„Пирин“ - Разлог от 18:30 часа.

Съгласно заповед на здравния минис-
тър всички мачове са без публика.

Другият двубой от този първи кръг 
е „Монтана“ срещу „Марек Юнион  

Ивкони“.
Срещата между „Хебър“ и „Добруджа“ 

е отложена, заради положителни тесто-
ве от COVID-19 на 11 волейболисти от 
пазарджишкия отбор. По тази причина, 
дербито от втория кръг между „Нефто-
химик 2010“ и „Хебър“, което по програ-
ма е на 5 ноември от 18:30 часа в зала 
"Младост", вероятно също ще бъде от-
ложено, съобщиха от бургаския клуб.

Без публика стартира  
Суперлигата при волейболистите

 Не е Наша работа  
да издържаме клуба

ФУТБОЛ

Позицията на Общината  
е бягство от отговорност, 
смятат привържениците 

„Черноморски фар“

Отборът на „Фортуна“ 
(Бургас) вдигна титлата от 
турнира по футбол на мал-
ки вратички за ветерани, 
провел се в Стара Загора. 
Бургазлии спечелиха ос-
порвания финал след нуле-
во реми и три-
умф при изпъл-
нението на дуз-
пи. 

Със сребър-
ните медали 
остана загуби-
лият тим на 
„Хъшове“ - Со-
фия. Най-добър 
играч на турни-
ра стана же-
лезният брани-
тел Таньо Ма-
джаров, който 
бе с главна за-
слуга за сухата 
мрежа на „Фор-
туна" във фина-
ла. 

За мениджър 
номер едно бе 
избран лиде-
рът на бургаз-
лии Диян Геор-
гиев. Голмай-
стор  стана 

звездата на „Хъшове“ - Ни-
колай Божов. Бившият иг-
рач на „Славия" наниза че-
тири гола в състезанието. 
За най-техничен състеза-
тел бе определен Ста-
нислав Станков от състава 
на „Хъшове". Третото мяс-
то поделиха отборите на 

„Актив Комерс" - София и 
Община Стара Загора. 

26 отбора се включиха в 
третия Национален турнир 
за ветерани. В рамките на 
три дни, те изиграха мачо-
ве на най-високо ниво, по-
казвайки класа и феър-
плей.

Бургаски ветерани триумфираха 
на малки вратички

Чф
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Обявява
Провеждане на търг с явно наддаване за продаж-

ба на:
- Сграда с идентификатор 15816.52.509.1 по КККР 

на село Голямо Буково, община Средец, застроена 
площ 546 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: сел-
скостопанска сграда;

- Сграда с идентификатор 15816.52.509.2 по КККР 
на село Голямо Буково, община Средец, застроена 
площ 669 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: сел-
скостопанска сграда;

- Сграда с идентификатор 15816.52.509.3 по ККР 
на село Голямо Буково, община Средец, застроена 
площ 42 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сел-
скостопанска сграда.

Трите сгради се продават заедно.
1. За участие се подават документите, описани в 

тръжната документация за участие, която се предос-
тавя безвъзмездно в канцеларията на кооперацията 
всеки работен ден от 09.11.2020 г. до 19.11.2020 г. 
включително, от 09,00 ч. до 12,00 ч. Краен срок за 
подаване на документите за участие – 12,00 часа на 
19.11.2020 г.

2. Продажбата ще се извърши при начална тръж-
на продажна цена общо за трите сгради в размер на 
55 000,00 лв. (петдесет и пет хиляди лева).

3. Депозит за участие в търга в размер на 2000 лв. 
(две хиляди лева), който се внася до 12,00 часа на 
19.11.2020 г. в касата на кооперацията или в същия 
срок следва да постъпи по банковата сметка на ко-
операцията при банка „Юробанк България“ АД, IBAN 
BG02BPBI79371014911101.

4. Стъпка за наддаване в размер на 1000 лв.
5. Оглед на имотите, предмет на търга, може да се 

извършва всеки работен ден от 09.11.2020 г. до 
19.11.2020 г. включително, от 09.00 ч. до 12,00 ч. 
Контакт за извършването на огледа – Никола Нико-
лов, тел: 0895365597.

6. Договорът за продажба със спечелилия търга 
се сключва след заплащане на цената. Обявеният 
купувач е длъжен в седмодневен срок от приключ-
ването на проданта да внесе предложената от него 
цена. В случай, че плащането на достигната тръж-
на цена не се извърши в срок, депозитът за учас-
тие на спечелилия търга, не се възстановява. В слу-
чай, че спечелелият търга не плати цената в срок, 
продавачът обявява за спечелил търга, класирания 
на второ място кандидат, който се поканва писме-
но, да заплати в седмодневен срок предложената 
от него цена. Ако и той не плати цената, депозитът 
му остава в полза на кооперацията и се насрочва 
нов търг. Когато за участие в търга се яви само един 
кандидат, той се обявява за спечелил търга по пред-
ложената от него цена, която не може да бъде по-
ниска от началната тръжна цена, увеличена с една 
стъпка на наддаване.

7. Търгът ще се проведе на 20.11.2020 г. от 11,00 
часа в сградата на кметство на село Голямо Буково, 
община Средец.

8. Необходимата допълнителна информация за пра-
вилата и процедурите за продажба се съдържа в тръж-
ната документация, упомената по-горе.

Управителен съвет

ЗК „Единство“ - село Голямо буково, община Средец, ЕИК 812120741

Обява
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ГРАНД ГРУП 2008” ЕО-

ОД и съсобственик, уведомяват всички заинтересувани физически 
и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: 
„Жилищна сграда в УПИ VIII-199, кв. 46 по плана на гр. Поморие, 
Община Поморие – промяна по време на строителство”.

Лице за контакти: Станислав Георгиев
Тел.: 0888624090

за РЕКЛаМа
056 82 54 35
 0897 897 149
www.faragency.bg 

Феновете на 
„Нефтохимик“:

Рекордьорът Цанко Цанков 
вече е почетен гражданин



(Продължение от стр. 13)

Иначе за стипендиите 
професорът е на мнение, че 
са добра инициатива, която 
не служи само за привлича-
не на повече студенти.

„Независимо колко са 
парите, това е едно при-
знание, че тези студенти 
са малко по-добри от оста-
налите. Техните усилия за-
това, че са учили и постиг-
нали нещо се оценяват. 
Всички в това общество 
имаме нужда от капчица 
признание за това, което 

правим“, категоричен е 
той.

Дали обаче после голяма 
част от тях остават да рабо-
тят в Бургас? Професорът 
смята, че отговорът на това 
е по-сложен, отколкото из-
глежда.

„Темата е свързана с те-
кущите направления, в кои-
то Европа дава пари и за 
триъгълника наука-обуче-
ние-бизнес. Няма град и 
система, която да се разви-
ва добре, ако някой от тези 
три стълба не се развива до-
бре. Няма нужда да споме-

наваме COVID-19. Има мно-
го бизнес, много пари и мно-
го хора, но науката не сти-
га. Очевидно ще има поне 
още няколко месеца, надя-
вам се, в които науката ще 
навакса. Ако искате да стар-
тирате един бизнес обаче ви 
трябват обучени кадри. За-
това всичко трябва да се 
прави съвместно. В нашите 
специалности студентите 
остават в Бургас, когато мо-
гат да си намерят работно 
място. Работодателите съот-
ветно казват - ние ще дой-
дем в Бургас, но ни трябват 

подготвени студенти. И ста-
ва малко сложно. Едните ще 
дойдат, ако има подготвени 
студенти, другите ще оста-
нат, ако има работодатели. 
Затова нашата задача е да 
убеждаваме и двете страни. 
Преди 5 години в Бургас на-
пример почти нямаше IT-
бизнес, а в последните го-
дини няколко солидни сгра-
ди се напълниха с работни-
ци. Тук инициативата на кме-
та Николов постигна много 
успехи. Надявам се да се по-
стигнат още повече“, за-
вършва проф. Сотиров.

1530 ОКТОМВРИ - 2 НОЕМВРИ 2020
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06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Референдум /п/
13:30 - Живот на граница документален филм 
/България, 2015г./, режисьор Пепа Коши-
шка-Зяпкова
14:00 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на горските мечоци 
анимационен филм
14:45 - Капри тв филм /67 еп./
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:10 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - БНТ на 60 /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Потомци на слънцето тв филм /5 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Бизнес.БГ
21:30 - Джинс
22:00 - БНТ на 60
23:00 - По света и у нас
23:30 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 еп./(12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл/п/
02:15 - Потомци на слънцето тв филм /5 
еп./п/
03:25 - Капри тв филм /67 еп./п/
04:15 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 
еп./п/(12)
05:00 - Още от деня
05:40 - Телепазарен прозорец

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

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

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

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

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

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

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

ли, обзор

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

СПРАВОЧНИК

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

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 15/23°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 37%
Вероятност за буря: 3%
Облачност: 44%

Âðå ìå òî Â Áóð ãàñ

Технологичен будител пали искрата 
на следващите поколения учени

 

 

 

           
          

З А П О В Е Д
№ 560/ 27.10. 2020 г.

 На основание чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА,чл.35 ал.1 от 
ЗОС, чл.88 от НРПУРОИ, протоколни решения № 80,81 
приети на 10-то заседание на Общинския Съвет гр.Сун-
гурларе, проведено на 23.07.2020 г., протоколно реше-
ние № 65 прието на 9-то заседание на Общинския Съ-
вет гр.Сунгурларе, проведено на 27.05.2020 г., прото-
колно решение № 90 прието на 12-то заседание на Об-
щинския Съвет гр.Сунгурларе, проведено на 
30.09.2020г.

З А П О В Я Д В А М :
 I. Откривам процедура за провеждане на публичен 

търг с явно наддаване за продажба на недвижими имо-
ти частна общинска собственост в Община Сунгурларе, 
обл.Бургас,както следва:

1. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в с.Завет, общ. Сунгурларе, а именно: нива 
с площ 1002 кв.м., ведно с построена в нея жилищна 
сграда с площ 47 кв.м., съставляващи поземлен имот 
30051.2.20 по кад.карта на селото, актувани с АЧОС № 
4119/22.05.2020 г., при начална цена 4653.00 лв. /Че-
тири хиляди шестстотин петдесет и три лева /.

2. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в село Подвис, общ. Сунгурларе, а именно: 
терен с площ 2526 кв.м., съставляващо УПИ VІІ за со-
циални услуги квартал 38 по ПУП на селото, актувано 
с АЧОС № 4021/01.07.2019 г., при начална цена 
17181.00 лв. без ДДС /Седемнадесет хиляди сто осем-
десет и един лева без ДДС/.

 3. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в село Подвис, общ. Сунгурларе, а именно: 
терен с площ 355 кв.м., ведно с построена в него жи-
лищна сграда с площ 104 кв.м., съставляващи УПИ VІІІ 
за обществени дейности квартал 38 по ПУП на селото, 
актувано с АЧОС № 4022/01.07.2019 г., при начална це-
на 13923.00 лв. без ДДС /Тринадесет хиляди деветсто-
тин двадесет и три лева без ДДС/.

 4. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в село Подвис, общ. Сунгурларе, а именно: 
терен с площ 3424 кв.м., ведно с построена в него ма-
сивна двуетажна сграда с РЗП 1700 кв.м. и масивен га-
раж с площ 17 кв.м., съставляващи УПИ ХІ-за социал-
ни услуги квартал 38 по ПУП на селото, актувано с АЧОС 
№ 4023/01.07.2019 г., при начална цена 169596.00 лв. 
без ДДС /Сто шестдесет и девет хиляди петстотин де-
ветдесет и шест лева без ДДС/.

5. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в село Подвис, общ. Сунгурларе, а именно: 
терен с площ 932 кв.м., съставляващо УПИ І квартал 49 
по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 4062/27.02.2020 
г., при начална цена 6339.00 лв. без ДДС /Шест хиля-
ди триста тридесет и девет лева без ДДС/.

6. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 7330 кв.м., със-
тавляващ УПИ І квартал 115 по ПУП на града, актуван с 
АЧОС № 4041/05.12.2019 г., при начална цена 52044.00 
лв. без ДДС /Петдесет и две хиляди четиридесет и че-
тири лева без ДДС/;

7. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейност площ 9310 кв.м., съста-
вляващ УПИ ІІІ квартал 115 по ПУП на града, актуван с 
АЧОС № 4043/05.12.2019 г., при начална цена 66102.00 
лв. без ДДС /Шестдесет и шест хиляди сто и два лева 
без ДДС/;

 8. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 9690 кв.м., със-
тавляващ УПИ ІV квартал 115 по ПУП на града, актуван 
с АЧОС № 4044/05.12.2019 г., при начална цена 
68800.00 лв. без ДДС /Шестдесет и осем хиляди и осем-
стотин лева без ДДС/;

 9. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен терен за 
производствени и складови дейности с площ 3194 кв.м., 
съставляващ УПИ V квартал 115 по ПУП на града, акту-
ван с АЧОС № 4045/05.12.2019 г., при начална цена 
22678.00 лв. без ДДС /Двадесет и две хиляди и шест-
стотин седемдесет и осем лева без ДДС/;

10. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 4919 кв.м., със-
тавляващ УПИ VІ квартал 115 по ПУП на града, актуван 
с АЧОС № 4046/05.12.2019 г., при начална цена 
34925.00 лв. без ДДС /Тридесет и четири хиляди и де-
ветстотин двадесет и пет лева без ДДС/;

11. Недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 5404 кв.м., със-
тавляващ УПИ ІІІ квартал 116 по ПУП на града, актуван 
с АЧОС № 4049/05.12.2019 г., при начална цена 
38368.00 лв. без ДДС /Тридесет и осем хиляди и трис-
та шестдесет и осем лева без ДДС/;

12. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 8727 кв.м., със-
тавляващ УПИ ІV квартал 116 по ПУП на града, актуван 
с АЧОС № 4050/05.12.2019 г., при начална цена 
61963.00 лв. без ДДС /Шестдесет и една хиляди и де-
ветстотин шестдесет и три лева без ДДС/;

13. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 5475 кв.м., със-
тавляващ УПИ V квартал 116 по ПУП на града, актуван 
с АЧОС № 4051/05.12.2019 г., при начална цена 
38873.00 лв. без ДДС /Тридесет и осем хиляди и осем-
стотин седемдесет и три лева без ДДС/;

14. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 4411 кв.м., със-
тавляващ УПИ VІ квартал 116 по ПУП на града, актуван 
с АЧОС № 4052/05.12.2019 г., при начална цена 
31319.00 лв. без ДДС /Тридесет и една хиляди и трис-
та и деветнадесет лева без ДДС/;

15. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 5289 кв.м., със-
тавляващ УПИ VІІ квартал 116 по ПУП на града, актуван 
с АЧОС № 4053/05.12.2019 г., при начална цена 
37552.00 лв. без ДДС /Тридесет и седем хиляди пет-
стотин петдесет и два лева без ДДС/;

16. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в село Съединение, м/у двата квартала, общ. 
Сунгурларе, а именно: дворно място с площ 671 кв.м., 
съставляващо УПИ ІІ квартал 24 по ПУП на селото, ак-
тувано с АЧОС № 2830/05.06.2012 г., при начална це-
на 3076.00 лв. без ДДС /Три хиляда седемдесет и шест 
лева без ДДС/;

17. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в село Вълчин, общ. Сунгурларе, а именно: 
дворно място с площ 636 кв.м., съставляващо УПИ VІІІ 
квартал 31 по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 
4020/11.06.2019 г., при начална цена 2388.00 лв. без 
ДДС /Две хиляди триста осемдесет и осем лева без 
ДДС/.

 II. Утвърждавам тръжна документация за всеки имот 
по-отделно съдържаща : заявление за участие, заявле-
ние за липса на задължения към Общината, декларации 
-2 броя, проекто – договор, копие от скица, копие от 
акт за собственост, копие от лицензирана оценка , ко-
пие от заповедта за търга, копие от решение на Общин-
ския съвет и копие от данъчна оценка.

 III . Цена на един комплект тръжни документи 0,2 % 
от стойността на началната тръжна цена на обекта, не 
по-малко от 50 лв. без ДДС, съгласно приложение по 
чл. 47, раздел III точка 2 от Наредба за определяне и ад-
министриране на местните такси и цени на услуги на те-
риторията на Община Сунгурларе, платими в касата на 
Общината и се получават в стая № 6, I-ви /над партер/ 
етаж на Община Сунгурларе.

 IV. Депозитна вноска за участие в търговете е 10% 
от началната тръжна цена на всеки имот и се внася в 
касата на Общината или по банков път по сметка BG 86 
UNCR 70003321757314, Уникредит Булбанк АД :UNCR-
BGSF

 V. Оглед на имота – предмет на търга се извършва 
всеки работен ден с

представител на общината или кметствата, след за-
купуване на тръжната документация.

 VI.Търгьт ще се проведе на 13.11.2020 г. от 10.00 
часа в заседателната зала на Общината, I-ри /над пар-
тер/, по реда на обявените имоти.

 VII.Документи за участие в търга се приемат до 12.00 
часа на 12.11.2020 г. в деловодството на Община Сун-
гурларе, партерен етаж, в запечатан непрозрачен плик, 
адресиран и подпечатан.

 VIII. Собствеността върху предмета на търга се прех-
върля след окончателното заплащане на предложената 
цена, данък прехвърляне – съгласно чл. 35 ал. 2 от НОР-
МДТ на Община Сунгурларе , стойността на разходите, 
направени от Общината за изготвянето на оценките, пла-
тими в седемдневен срок от датата на получаване на 
писмено уведомление, с което му предлага сключване-
то на договор.

Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ :
Кмет на Община Сунгурларе

Участие в един от хакатоните
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Чф16 30 ОКТОМВРИ - 2 нОеМВРИ 2020

в бургас

Риалити звезда показа 
романтичната си страна

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

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

Д-р Наталия
Дочева

Доц. д-р Николай 
Димитров, д.н.

Д-р Владимир 
Корновски

„Черноморски фар“

След като влезе в ролята на Тутар, дъщеря-
та на Борат във филма „Борат-2", българската 
актриса Мария Бакалова продължава да по-
корява нови върхове.

Днес, за първи път в историята на престиж-
ния киносайт IMDb, начело на класацията за 
най-популярни актьори е българин. Именно 
Мария Бакалова е заела първото място, из-
преварвайки дори самия Борат (Саша Барън 
Коен), който се намира на четвърта позиция.

След Бакалова са имена като Виктория 
Педрети, която бе в главната роля в страхови-
тия сериал The Haunting of Bly Manor по Netflix, 
както и Лили Колинс, дъщерята на музиканта 
Фил Колинс, която също е главно действащо 
лице в сериал на Netflix - Emily In Paris.

Всъщност, целият свят говори за Мария Ба-
калова. Според Саша Барън Коен, тя тряб-
ва да вземе „Оскар“ за ролята си на Тутар. 

Международните филмови критици също са 
влюбени в нея, наричайки я „откритието на 
годината“.

Бургазлийка е най-популярната 
актриса в сайт за филмиЗа пъРви 

път:
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