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Съдилищата ще затягат още 
режима си в пандемията

Следващият брой на вестник 
„Черноморски фар“  

ще излезе на 10 ноември

Залага на карта биЗнеСа  
на реСторанти и барове

Стр. 3

Стр. 3
Бургас разполага с най-модерната 

хемодиализа в страната

нови 20 
COVID- 
легла в 
онкото 

Питат бургазлии 
как да се празнува 

Никулден 2020

14 млн. лева ще струва 
ремонтът на улица „Одрин“

Втората КороНа-ВълНа 

4-5u

Михаил КОЛЕВ

Втората вълна затягане на 
мерки за нощните заведения 
постави на карта оцеляване-
то на повечето от тях не само 
в Бургас и региона, но и в цяла 
България. Веднъж превъзмог-
нали донякъде кризата и фи-
нансовите загуби, сега те отно-

во ще трябва да затягат кола-
ни. С новата заповед на здрав-
ния министър д-р Костадин 
Ангелов от 27 октомври, с ко-
ято се затварят дискотеките, 
пиано баровете, нощните ба-
рове и клубове и други подоб-
ни заведения за развлечения 
на закрито в цялата страна до  
12 ноември.

4 Ще оцелеят ли 
заведенията в Бургас  

след новите мерки
4 Едни са против,  

други пък подкрепят 
заповедта на  

здравния министър
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„Черноморски фар“

На 07.11.2020 г., събота, 
православното християн-
ство отбелязва църковния 
празник Архангелова за-
душница. На всички бургаз-
лии, които в този ден искат 
да почетат паметта на по-
чинали роднини и близки 
напомняме, че могат да се 
придвижат до Траурния 
парк удобно с помощта на 
градския транспорт. Във 
всички автобуси има 
диспенсъри с дезинфек-
тант. Използвайте ги и но-
сете маска. Долу ще видите 
подчертани с удебелен че-
рен шрифт близкоразполо-
жените до Траурния парк 
спирки по маршрутите на 
пет линии на обществения 
градски транспорт.

Линия „Б1“
• Терминал „Меден руд-

ник“ - булевард „Алексан-
дър Георгиев- Коджакафа-
лията" - булевард „Захари 
Стоянов" - улица „Спортна" 
- Терминал „Юг“ - булевард 
„Христо Ботев" - „Алексан-
дровска“ - булевард „Сте-
фан Стамболов" - улица 
„Никола Петков" - „Велека“ 
- Изгрев, Акве Калиде - 
Терминал „Изгрев“

• Терминал „Изгрев“ - 
Изгрев, Акве Калиде - „Ве-
лека“ - улица „Никола Пе-
тков" - булевард „Стефан 
Стамболов" - „Алексан-
дровска“ - булевард „Хрис-
то Ботев" - Терминал „Юг“ - 
улица „Спортна" - булевард 
„Захари Стоянов" - буле-
вард „Александър Георги-
ев-Коджакафалията" - Тер-
минал „Меден рудник“

Линия „11“ 
• Терминал „Славейков - 

ул. "Проф. Якимов" - Из-
грев, Акве Калиде - „Веле-

ка“ - Лазур, ул. "24-ти Пехо-
тен Черноморски полк" - 
бул. "Демокрация" - Ж.П. 
гара - бул. "Мария Луиза" - 
бул. "Стефан Стамболов" - 
ул. "Янко Комитов" - Терми-
нал Славейков

Линия 12    
• Терминал Славейков“ - 

улица „Янко Комитов" – бу-
левард „Стефан Стамбо-
лов" - булевард „Мария Лу-
иза" - Ж.П. гара - булевард 
„Демокрация" - Лазур ули-
ца "24-ти Пехотен Черно-
морски полк" - „Велека“ - 
Изгрев, Акве Калиде - ули-
ца "Проф. Якимов" - Терми-
нал „Славейков“

Линия „15“  
• Автогара „Юг“ - буле-

вард "Демокрация" - буле-
вард "Стефан Стамболов" - 
улица "Транспортна" – 
квартал „Сарафово“

• квартал „Сарафово“ - 
улица "Транспортна" - буле-
вард "Стефан Стамболов" - 
булевард "Демокрация" - 

Автогара „Юг“
Линия „Б11“
• Терминал „Меден руд-

ник“ - улица "Въстаниче-
ска" - булевард "Захари 
Стоянов" - улица "Индус-
триална" - булевард "Иван 
Вазов" - булевард "Демо-
крация" - булевард "Стефан 
Стамболов" - улица "Нико-
ла Петков" - улица "Петко 
Задгорски" - Терминал „Из-
грев“

• Терминал „Изгрев“ - 
улица "Петко Задгорски" - 
улица "Никола Петков" - бу-
левард "Стефан Стамбо-
лов" - булевард "Демокра-
ция" - улица "Иван Вазов" – 
улица "Индустриална" - ули-
ца "Петко Задгорски" - бу-
левард "Захари Стоянов" – 
улица "Въстаническа" - Тер-
минал „Меден рудник“

При необходимост, "Бур-
гасбус" има готовност да 
осигури допълнителни ав-
тобуси по горепосочените 
линии.

Архангелова 
задушница е в събота

„Черноморски фар“

Бургаският апелативен съд 
не уважи жалбата на Муста-
фа Мустафа от село Чукарка 
за промяна мярката за неот-
клонение от задържане под 
стража в по-лека и потвърди 
ареста му. 

Мъжът е с най-тежката 
мярка за процесуална прину-
да след като бе привлечен 
като обвиняем за катастро-
фата от 25 септември т. г. 
край Айтос, при която загина-
ха двама от спътниците му 
Х.И. и Е.Ю., а третият И.М. по-
лучи телесни наранявания. 

С Определение от 30 ок-
томври 2020 г. Окръжен съд – 
Бургас е оставил без уваже-
ние молбата на защитника на 
Мустафа за изменение на 

мярката за неотклонение. В 
свое заседание Апелативен 
съд – Бургас потвърди съдеб-
ния акт като правилен и зако-
носъобразен. 

 В определението си апе-
лативните съдии посочват, че 
безспорно  събраните до мо-
мента доказателства не про-
менят обоснованото предпо-
ложение, че обвиняемият 
Мустафа е съпричастен към 
престъплението, за което е 
предвидено наказание от три 
до петнадесет години лиша-
ване от свобода. 

Въззивният състав споделя 
извода, че не е отпаднала и 
опасността от укриване на 
обвиняемия. Твърденията, че 
Мустафа пребивава във 
Франция единствено, за да 
работи и представеното до-

казателство, че трудовата 
дейност там е прекратена, 
съдът намира за недостатъч-
ни, за да отпаднат обективна-
та възможност той да напус-
не страната и желанието му 
за това. 

Предвиденото сериозно 
наказание за престъпление-
то, извършените преди това 
нарушения на правилата за 
движение, придобитият опит 
за пътуване и живот в чужби-
на са достатъчни да обосно-
ват все още съществуваща 
реална опасност от укрива-
не. 

Необремененото съдебно 
минало, постоянния адрес и 
положителните данни за ли-
чността на Мустафа, заявена-
та липса на претенции към 
него от родителите на почи-
налите момчета, които са и 
роднини на обвиняемия, са 
обстоятелства, вече обсъж-
дани от съдилищата при пър-
воначалното вземане на мяр-
ката, които не водят до нов 
правен извод. 

Стана ясно и че срокът на 
задържане е в рамките на 
позволеното от закона. Все 
още не е изготвено заключе-
нието по назначената авто-
техническа експертиза, кое-
то ще детайлизира механи-
зма на произшествието, сте-
пента на съпричастност на 
обвиняемия и може да нало-
жи  преоценка на въпроса за 
адекватната мярка за неот-
клонение. Към момента взе-
тата такава е съобразена със 
закона и доказателствата, се 
посочва в  постановения съ-
дебен акт.

Определението е оконча-
телно и не подлежи на об-
жалване. 

Мустафа от Чукарка  
остава в ареста за смъртта 

на братовчедите си

Съдилищата ще затягат още мерките
Георги РУСИНОВ

Съдилищата ще затегнат 
още мерките, но съдебна 
ваканция (поне засега) ня-
ма да има. Това обясни 
бургаският съдия Боряна 
Димитрова, член на ВСС 
пред репортер на „Черно-
морски фар“. Няколко дни 
продължи сагата, нарече-
на „съдебна ваканция“. От 
ГЕРБ предлагаха съдили-
щата да излязат в такава 
от 15 ноември до края на 
годината. На свое заседа-
ние Съдийската колегия на 
ВСС одобри с 8 срещу 3 
гласа предложението. Ос-
таваше Пленумът на ВСС 
да го гласува.

Научавайки за желание-
то на управляващите да 
пуснат съдилищата в нова 
ваканция, адвокати от ця-
лата страна реагираха ос-
тро. Стигна се и до проте-
сти в големите градове. Та-
къв се проведе и в Бургас.

Адвокат Калоян Кръсте-
вич заяви пред изданието 
ни, че решението на коле-
гите му е било по-скоро 
спонтанно, но са готови и 
на масови протести, ако 
действително съдебна ва-
канция бъде въведена.

„По този начин гражда-
ните се лишават от право-
то на реален достъп до 
правосъдие. Адвокатите са 
лишени от възможността 

им за препитаване от ра-
ботата си. Докато трае та-
кава съдебна ваканция, 
възможностите ни да ра-
ботим са силно ограниче-
ни. Същевременно магист-
ратите и съдебните служи-
тели получават възнаграж-
дения и по време на съдеб-
ната ваканция, но за адво-
катите дори не се коменти-
рат компенсационни меха-
низми за това, че нямат 
възможност да работят 
при такова въведено огра-
ничение. Разходвани са 
милиони за електронно 
правосъдие, но нямаме 
възможност за онлайн дос-
тъп до делата на съда“, за-
яви той.

Реакцията на управлява-
щите бе моментална и още 

същия ден обявиха, че от-
теглят предложението за 
съдебна ваканция и вмес-
то това предлагат с проме-
ни в Закона за мерките и 
действията по време на из-
вънредното положение - 
при усложнявана на епи-
демичната обстановка, ад-
министративните ръково-
дители да имат право да 
отлагат дела с до един ме-
сец.

Боряна Димитрова зая-
ви, че ще дадат възмож-
ност на ръководителите по 
места да решат.

„Искаха от нас станови-
ще. Ние изразихме такова 
и повече няма да се зани-
маваме с този въпрос. Във 
вторник ще гласуваме на-
шите мерки. Тези, които 

сме ги приели, ще ги на-
правим по-адекватни и ако 
трябва, ще приемем някоя 
друга нова. Достатъчно 
рестриктивни са мерките 
ни, но най-вероятно ще да-
дем възможност на адми-
нистративните ръководи-
тели при необходимост да 
отсрочват съдебни заседа-
ния или да прекратяват за 
малко работата на съда, 
защото има страшно мно-
го съдии и служители бо-
лни“, обясни тя.

Димитрова добави, че 
все още нямат точна ста-
тистика колко точно магист-
рати и служители в съда са 
болни от коронавирус, но е 
решено оттук нататък да се 
изисква тази информация 
от съдилищата.

ГЕРБ се отказаха от идеята 
да ги пусне във ваканция

Отдаваме почит на  
заслужили бургазлии 

Община Бургас има традиция всяка година на Арханге-
лова задушница да отдава специално внимание на некол-
цина заслужили бургазлии. Този път това са Петя Дубаро-
ва, Александър Георгиев- Коджакафалията и Петко Росен. 
Който желае, може да дойде в събота да поднесе цвете и 
на техния гроб, почитайки паметта им.

Програмата за общоградското  възпоменание включва 
от 10.00 - 10.30 часа - Изпълнение на траурна музика от Ду-
хов оркестър при Община Бургас. След това заупокойна 
молитва и поднасяне на цветя на гробни места на видни 
бургаски граждани.

Възпоменанието ще се проведе на площада пред Дом 
на покойника в Гробищен парк - Бургас.

За безпрепятственото организиране на потока от хора и 
автомобили, както и за ограничаване на просещи ромски 
групи, ще бъде създадена организация от ОД на МВР - 
Бургас, Дирекция УКОРС на Община Бургас и охранител-
ната фирма на Гробищен парк.

Съдия Боряна Димитрова

Бургаски адвокати излязоха на протест през седмицата
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„Черноморски фар“

Осем медици  и десет учите-
ли от Бургаска област са но-
вите, попаднали  в плен на 
COVID-19 за денонощие. Чети-
рима са учениците, дали по-
ложителна проба.

13 души от новите 145 слу-
чая на коронавирус в региона 
са настанени в болници, сочи 
справката на Регионалната 
здравна инспекция. Трима от 
тях са в тежко състояние. Най-
много нови с положителна 
проба са в община Бургас – 80 

души. В община Несебър са  
установени 17 случая. В Руен 
и Айтос съответно 12 и 11.  В 
Поморийска община техният 
брой е 9.

Общо за област Бургас слу-
чаите с регистрирани поло-
жителни проби за COVID-19 

към момента са 2605. Хоспи-
тализирани са общо 188 паци-
енти. Починали са 52-ма, като 
последните, загубили битката 
с коварната болест са четири-
ма.

На домашно лечение  са 
1336 души.

Таксата на то
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Осем лекари и десет учители са 

сред новите заразени с коронавирус

Нови 20 COVID-легла в Онкото 
Ина ПЕтРОВа 

Допълнителни 20 легла 
за лечение на болни от 
коронавирус обособява 
Комплексният онкологи-
чен център в Бургас. С тях 
общият им брой в специ-
ализираното лечебно за-
ведение става 36. 

 „В събота открихме 16 
легла и в неделя на обяд 
всичките бяха заети.  
Виждате, че заболевае- 
мостта главоломно нара-
ства и съгласно заповед 
на директора на РЗИ  
разкриваме още 20 легла 
на третия етаж на полик-
линиката“, поясни упра-
вителят на Онкоцентъра  
проф. Христо Бозов. 

Поликлиниката се на-
мира в Корпус 1, има от-
делен вход и асансьор. 
На практика двата по-
следни етажа там се обо-
собяват в COVID-сектор. 
„Няма да има смесване 

на потоците пациенти“, 
категорични са от ръко-
водството.

Заделянето на подобен 
фонд легла идва на фона 
на 85% запълняемост на 
легловата база в онко-
центъра. Затова от там 
ще настояват пред Здрав-
ното министерство да се 
увеличи броят на леглата, 
като към  досегашните 156 
се прибавят въпросните 
36. „Целта е да няма още-
тяване на онкоболните от 
другите звена“, поясни 
проф. Бозов.

Той допълни, че COVID-
леглата ще могат да се 
ползват до няколко дни. 
Реално здравното заве-
дение към момента не 
разполага с легла, шкаф-
чета, стойки, затова тряб-
ва да ги подсигури. 

Начело на COVID-секто-
ра е д-р Красимир Нико-
лов, който сам изявил же-
лание да работи с такива 

болни. Откликват също 
5-6 лекари от всяко отде-
ление, както и медицин-
ски сестри и санитари. За 

да не се оголват другите 
звена, от сряда на щат са 
назначени нови допълни-
телни 10 души в  COVID-

сектора. Новото попълне-
ние е от три медицински 
сестри, пет санитари и 
двама парамедици.

Георги РУСИНОВ

Кметът на община Бургас Ди-
митър Николов се допитва до 
бургазлии как градът да посрещ-
не Никулден предвид ситуация-
та с COVID-19. За целта има съз-
дадена анкета в интернет, къде-
то може да дадете мнението и 
идеите си. 

За активност градоначалникът 
призова чрез пост във Фейсбук.

„Предстои ни един много раз-
личен Никулден. Такъв, какъвто 
историята на Бургас не познава. 
Свикнали сме на този ден да 
празнуваме заедно, да изживя-
ваме емоцията на празника с 
многобройни градски събития и 
многохилядното участие на бур-
газлии и хората, които обичат 
Бургас.

По това време на годината ви-
наги е започвала ускорената 
подготовка за нашия, бургаския 
Никулден. Ще я стартираме и се-
га въпреки особената ситуация.

Градът ни винаги е празнувал 
и сега заедно трябва да вземем 
решение как да отбележим Ни-
кулден тази година.

Всяка идея е полезна и ценна! 
Можете, освен в анкетата, да от-
правяте предложенията си и 
на media@burgas.bg.

Каквито и решения да вземем, 
най- важното е здравето, а праз-
никът да е в душите ни!

Бъдете здрави и нека свети 
Николай Чудотворец бди над 
Бургас и всички нас!”, пише 
той.

Самата анкета е доста подроб-
но описана и дава възможност 
на бургазлии да кажат кое съби-
тие как да се проведе – онлайн, 
присъствено, или не. Има и сек-
ция за лично мнение как трябва 
да се случат нещата около най-
големия бургаски празник.

Реакциите не закъсняха. Дока-
то едни подкрепят идеята на 
кмета да се допита до граждани-
те, други я смятат за грешна. Ко-
ментират, че точно в тази обста-
новка не е необходимо да има 
големи празненства. Противни-
ците им опонират, че по Велик-
ден е имало достатъчно добра 
организация. Никой обаче не 
може да отрече, че при топ съ-
битието на Никулден – запалва-
нето на светлините на нового-
дишната елха, няма как да се 
спази дистанция на площада. 

Очевидно е, че се обмисля ва-
риант да има празник все пак, 
но явно тази година Никулден 
ще е далеч по-различен от други 
години. Други коментиращи в 
социалните мрежи вече заявиха 
готовността си да празнуват вкъ-
щи с домашно приготвена риба 
и вино, което било достатъчно 
бургазлия да посрещне празни-
ка.

Дона МИтЕВа

Нестандартен начин за под-
помагане на хората, които ня-
мат достатъчно пари за храна 
при тази тежка, пандемична 
обстановка обсъждат от Съюза 
на зърнопроизводителите в 
Бургас. Идеята за кутия, в коя-
то всеки, който желае да оста-
ви продукти им е дошла от 
снимка в социалната мрежа. 
Те искат да я приложат в Бур-
гас или в Сунгурларе.

Предвид мерките за сигур-
ност обаче зърнопроизводите-
лите искат да се посъветват 
със здравните власти и да уточ-
нят възможно ли е такова по-
ставяне на продукти, които със 
сигурност трябва да бъдат па-
кетирани.

Преди време бе подета ини-
циативата за „висящо кафе“, 

която тръгна с голям ентусиа-
зъм и по същия начин отмря. 

Добри хора, на които връхни-
те дрехи са отеснели пък обли-
чаха с тях дървета, за да може 
някой да се възползва от тях.

В големите вериги магазини 
наистина има оставени колич-
ки, в които да се даряват про-
дукти.

Но има и хора, които се сра-
муват да отидат и поискат не-
що за ядене, признавайки, че 
са в голямо затруднение.

Затова бургаските фермери 
обсъждат и местата, на които 
могат да бъдат поставени тези 
кутии за продукти. Те да са та-
кива, че да не излагат на показ 
онези, които поискат да си взе-
мат нещо от тях, но и същевре-
менно да са достатъчно види-
ми, за да не се злоупотребява 
с добрината на дарителите.

Нестандартна идея 
за подпомагане на 
хората в нужда

кРИМИ

Млад 
шофьор 
сече пътя на 
автобус, 
жена 
пострада

23-годишен бургазлия 
сече пътя на автобус от 
градския транспорт и 
жена пострада, съобщиха 
от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Инцидентът 
е станал на улица 
„Въстаническа“ в Меден 
рудник срещу блок 100. 
Тогава младият шофьор 
навлязъл внезапно на 
пътното платно, поради 
което автобусът, управля-
ван от 55-годишен мъж от 
Стара Загора, спрял рязко, 
вследствие на което е пад-
нала 50-годишна жена, 
пътничка в автобуса. 

Тя е със сътресение на 
мозъка, без опасност за 
живота и е настанена за 
лечение в болница 
„Бургасмед“.

Почерпен 
зад волана 
нощува в 
ареста

46-годишен мъж от 
Стралджа е пренощувал в 
ареста в Камено, съобщи-
ха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Местни поли-
цаи спрели за проверка 
автомобила му „Форд 
Галакси“, с ямболска 
регистрация. Установили, 
че шофьорът е зад волана 
след употреба на алкохол. 
Проверка с дрегер отчела 
1.53 промила. Водачът 
отказал да даде кръв за 
химичен анализ. Задържан 
е за срок от 24 часа. 

Спипаха 
крадец на 
лодка и 
въдици в 
Поморие

41-годишен помориец е 
задържан от полицията за 
кражба, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Той е откраднал надува-
ема рибарска лодка и две 
рибарски въдици, соб-
ственост на 28-годишен 
помориец. Кражбата е 
осъществена на 3 ноем-
ври тази година. След 
като е задържан, извър-
шителят направил пълни 
самопризнания и върнал 
отнетите вещи. Задържан 
е за срок до 24 часа. 

Питат бургазлии как  
да се празнува Никулден 2020
Онлайн, присъствено или не - дайте своя вот 



Михаил КОЛЕВ

Втората вълна затягане 
на мерки за нощните за-
ведения постави на кар-
та оцеляването на повече-
то от тях не само в Бургас 
и региона, но и в цяла 
България. Веднъж превъз-
могнали донякъде кризата 
и финансовите загуби, сега 
те отново ще трябва да за-
тягат колани. С новата за-
повед на здравния минис-
тър д-р Костадин Ангелов 
от 27 октомври, с която се 
затварят дискотеките, пи-

ано-баровете, нощните ба-
рове и клубове и други по-
добни заведения за раз-
влечения на закрито в ця-
лата страна до 12 ноември. 
В заведенията и ресторан-
тите посетителите трябва 
да бъдат максимум до шес-
тима човека на маса.

Веднага след това започ-
на да се тълкува кои обек-
ти спадат към нощните за-
ведения. Така например в 
други градове ресторан-
ти, които не спадат в тази 
категория, рязко премина-
ха за кратко време в свое-
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С приемането на новите 
мерки за забрана на посе-
щения на дискотеки и огра-
ничено работно време (до 
23 часа) и места в нощни 
заведения и ресторанти, 
се забелязва и друга тен-
денция в нощния живот на 
Бургас. Оказа се, че някои 
от дискотеките в морския 
град се „преквалифицира-
ха“ в нощни заведения и 
започнаха да организират 
своите купони в позволе-
ния часовия диапазон от 
19 до 23. Макар и това да 
наподобява детска диско-
тека, то пак може да пос-
лужи и като някаква малка 
утеха за най-големите нощ-
ни птици в града.

Иновативното решение 

от своя страна е довело 
до отлив на посетители в 
бургаските клубове и ба-
рове, където традицион-
но по това време компа-
ниите подгряват, преди да 
се прехвърлят на някоя от 
малкото останали дискоте-
ки в Бургас. 

Така се е случило и в ня-
колко от известните барове 
в Бургас навръх Хелоуин, 
сред които и такъв, позици-
ониран в Операта, където 
традиционните клиенти са 
избрали направо да отидат 
на дискотека и там да от-
празнуват езическия праз-
ник, вместо да посетят из-
вестния бургаски бар, тъй 
като времето ги е притис-
кало и ограничавало. 

„Предните години на 
Хелоуин организирахме 
най-различни партита и 
програми, имаше резерва-
ции далеч по-рано. Сега, 
откакто бе въведена тази 
мярка за нощните заведе-
ния, посещенията ни падна-
ха с над 50%. Преди много 
от хората идваха тук, сто-
яха докъм 00-01 часа и по-
сле отиваха по дискотеки-
те. Но сега пък дискотеки-
те в града направиха така, 
че ще организират партита 
от 19 до 23 часа и на прак-
тика придърпват от клиен-
тите ни, но не можем да им 
се сърдим, всеки си гони 
интереса”, заяви Георги 
Фъртунов, управител в за-
ведението.

Дискотеките „крадат“ 
клиентелата на барове и клубове 

ОБЯВА

„ИНДУСТРИАЛ ПРОЦЕССИНГ ГРУП“ ООД със седалище и адрес 
на управление гр. Бургас, ул. „Съединение“ №5, ет.3, офис 5 на 
основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона 
за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересува-
ни физически и юридически лица, че е организирана среща за об-
ществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвес-
тиционно предложение: „Монтаж и въвеждане в експлоатация на 
модулна инсталация за рециклиране на отработени катализатори 
чрез пиролиза в част от имот № 000349 (нов 000387) в землище-
то на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас“

Срещата ще се проведе на 03.12.2020 г., от 16:00 часа в теа-
тралния салон към Читалище „Просвета-1927“, гр. Камено, ул. „Ос-
вобождение“ №84

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за 
оценка на степента на въздействие е на разположение на интере-
суващите се всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа в община 
Камено, РИОСВ-Бургас и на адрес гр. Бургас, ул. „Генерал Скобе-
лев“ №6  - Офис „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД.

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към 
доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компе-
тентния орган по околна среда на адрес: http://www.riosvbs.com

Писмени становища могат да се предоставят на e-mail: office@
multi-ecoconsult.com или на срещата за обществено обсъждане. 
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложите-
ля: Димитър Сотиров, тел. +359 899 914 040

ОБЯВЛЕНИЕ
Изпълнителна агенция „Морска админи-

страция” (ИАМА), на основание чл. 333а, ал. 
2 от Кодекса за търговско корабоплаване, чл. 
61 и чл. 64 от Закона за държавната собстве-
ност, чл. 18 и следващите, във връзка с чл. 
1, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 14 ноември 
1997 г. за продажба на движими вещи - частна 
държавна собственост и в изпълнение на За-
повед № З-215 /02.11.2020 г. на изпълнител-
ния директор на Изпълнителна агенция „Мор-
ска администрация“, обявява  ПОВТОРЕН ТЪРГ 
с явно наддаване за продажбата на несамо-
ходна безекипажна БАРЖА с външна марки-
ровка SB-157; материал на корпуса – стомана; 

с размери: дължина – 38,00 м, ширина – 11,00 
м, височина на борда – 4,10 м, газене – 3,80 
м, товароподемност -1007т, БТ  479.

Началната тръжна цена за продажба на не-
самоходната баржа е в размер на 74 448  (се-
демдесет и четири хиляди  четиристотин че-
тиридесет и осем)лева без ДДС.   За участие 
в търга се заплаща депозит, в размер на 7 444 
(седем хиляди четиристотин четиридесет и 
четири) лева, до  24.11.2020 г. включително, 
по следната банкова сметка на Изпълнителна 
агенция „Морска администрация”: IBAN: BG51 
UBBS 8888 3319 8335 00, BIC: UBBSBGSF, БАН-
КА: „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, ти-
туляр: Изпълнителна агенция „Морска адми-

нистрация”. 
Оглед на вещта може да се извършва всеки 

работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 
до 16.00 часа от деня на публикуване на обяв-
лението за провеждане на търга до 23 ноември 
2020 г. включително, в присъствието на служи-
тел на ДМА – Бургас след предварително съгла-
суване със Симеон Дончев – началник сектор 
„Кораби“ в ДМА – Бургас на тел. 070010145 
или по e-mail: fsi_bs@marad.bg. 

Заявленията за участие, придружени с до-
кументите, посочени в тръжната документа-
ция се подават в запечатан непрозрачен плик 
до 17.30 ч. на 24.11.2020 г. в деловодството 
на ДМА-Бургас, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. 

„Александър Батенберг“ № 3. 
Търгът ще се проведе на 25 ноември 2020 

г. от 11:00 часа, в офиса на дирекция „Мор-
ска администрация - Бургас“ (ДМА –Бургас), 
в гр. Бургас, бул. „Александър Батенберг”  № 
3, ет. 3.

Редът, начина и условията за провеждане на 
търга са определени в утвърдената от изпълни-
телния директор на ИА „Морска администра-
ция“ тръжна документация. Тръжната докумен-
тация не се закупува и до нея е осигурен пряк 
и неограничен достъп чрез публикуването й на 
интернет страницата на Изпълнителна агенция 
„Морска администрация“ – www.marad.bg, в 
„Профил на купувача“, р. „Други търгове“.

4 Хора от бранша изнемогват, 
държавата не им помага
4 Едни са против, други 
пък подкрепят заповедта на 
здравния министър
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Сред един от многото по-
търпевши от новите мерки е и 
Михаил Атанасов, собственик 
на бистро в квартал „Ветрен“. 
Започва заедно със своето се-
мейство бизнеса през септем-
ври тази година и по негови 
думи в началото им е потръгна-
ло повече от добре.

„Сега обаче при налагането на 
мерките работата спадна драс-
тично. И това не е само при нас 
– говорих с много хора от бран-
ша не само от квартала, но и от 
останалите части на Бургас, при 
тях положението е същото. Аз 
също забелязвам подобна тен-
денция и като клиент. Всичко 
е празно в града, работим на 
„изкуствено дишане“, каза още 
младият ресторантьор.

Според Атанасов в момента 

е по-добре неговото заведение 
да бъде затворено, отколкото да 
работи, тъй като печалба няма, 
но сметките за ток, вода и оста-
нали консумативи и принадлеж-
ности си вървят. 

„Така ще е по-добре за нас, 
поради загубите, които трупа-
ме, но пък за самите работници 
няма да е никак хубаво, тъй като 
остават без работа. Държавата 
не ни оказва абсолютно никак-
ва помощ. Добре, че една част 
от персонала и парите се вър-
тят в един кръг. Трудно ще оце-
леем така. Макар и да идват 
празници, това не ни успокоя-
ва, тъй като няма как да се пра-
вят масови събирания, а и ка-
пацитетът на заведенията вече 
е ограничен“, добави Михаил 
Атанасов.

По-добре да ни затворят,  
на „изкуствено дишане“ сме

Михаил Атанасов
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Залага на карта  бизнеса на заведения
образни нощни заведения 
и започнаха да канят из-
пълнители в късните часо-
ве. В Бургас, може би за-
ради и без това меко ка-
зано постен нощен живот, 
подобно явление не се за-
белязва. Но пък за сметка 
на това местни дискотеки 
решиха да станат клубо-
ве, измествайки програ-
мите си за по-рано, но пък 
спазвайки мерките и фин-
тирайки заповедта на ми-
нистър Ангелов. 

Ето как хора от бранша 
коментираха пред вест-
ник „Черноморски фар“ но-
воприетите мерки, как те 
се отразяват на тях и ще 
успеят ли да „изплуват“ или 
ще се наложи да затворят, 
губейки, но не с цената на 
живота си, битката с коро-
навируса.

В подкрепа на мерки-
те се обяви бившият фут-
болист и настоящ собстве-
ник на ресторанти и бар 
Радостин Кишишев. Според 
него ограниченията са нало-
жителни, защото ситуация-
та с пандемията излиза из-
вън контрол и трябва да се 
предприеме нещо за спра-
вяне с COVID-19.

„Аз лично нямам пробле-
ми с тази заповед, при мен 
всичко е наред и така или 
иначе затварям обектите си 
в 23 часа, спазвайки всич-
ки разпоредби. Предвид 
факта, че мерките са вре-
менни, то мисля, че няма 
да се отрази на бизнеса 
ми до такава степен, как-
то през пролетта“, добави 
президентът на футболния 
„Черноморец“.

Той допълни, че хората в 
бранша в Бургас са напла-

шени, което е съвсем разби-
раемо и се надява, че държа-
вата ще помогне и на тях.

Кишишев призна, че след 
въвеждането на заповедта 
от министъра в заведения-
та му има много сериозен 
спад на клиенти. По отно-
шение на това дали ще се 
наложи да съкрати част 
от персонала си, той зая-
ви, че „трябва да съм ма-
зохист, за да не го напра-
вя, когато има работа за 10 
души, а аз имам 17 човека 
персонал“.

„Но пък колко пъти ще ги 
съкращавам? Веднъж вече 
го сторих, сега отново. Този 
въпрос ще го реша допълни-
телно. Именно затова смя-
там, че държавата тряб-
ва да помогне не само на 
мен, но и на целия бранш“, 
категоричен е бившият за-
щитник. 

Интересна новост за намиране на забавление се поя-
ви покрай настъпилата коронакриза в страната. Докато 
едни се чудят как да спасят бизнеса си, то други на-
мериха алтернативен начин отново да бъдат на линия 
и да припечелят пари, доколкото това е възможно при 
тези условия. 

Още през пролетта, когато всичко в страната ни спря 
да работи, изпълнители и ди джеи решиха да преминат 
в онлайн излъчване, правейки партита и символични 
участия в Интернет. 

Безспорно най-успешен и нашумял в това успя да 
се превърне DJ Дамян, който всеки ден, в продълже-
ние на месеци, организираше дискотечни партита, ко-
ито можеха да бъдат наблюдавани в профилите му в 
социалните мрежи. И докато живите излъчвания на ге-
нерал Мутафчийски, премиерът Борисов и президен-
тът Радев, бяха гледани от по 2-3000 души, то поп фолк 
изпълнителят се радваше на голяма народна любов, 
бивайки наблюдаван средно между 6-8000 зрители. 
Освен това, той създаде и опция за платени поздрави 
и така успяваше и да натрупа финансови облаги, до-
като забавляваше хората. Примерът му бе последван 
и от много други негови колеги от най-различни музи-
кални стилове. Така макар и пред компютър или лап-
топ, немалко българи разпускаха, слушайки любимите 
си песни и изпълнители.

С времето и разхлабването на мерките този начин 
на забавление отшумя, но от миналата седмица, кога-
то Министерството на здравеопазването взе решение 
дискотеките да затворят, то отново се наблюдава тен-
денция хора в музикалния бранш да преминават в он-
лайн излъчване, достигайки до своите почитатели.

Онлайн партитата 
като алтернатива

Едно от най-разпозна-
ваемите лица в развлека-
телния и ресторантьорски 
бизнес в Бургас е Димитър 
Найденов. Настоящият об-
щински съветник не скри 
своето разочарование от 
държавата и това, че тя 
не е помогнала на най-за-
сегнатия не само в страна-
та, но и в цял свят бранш. 
Той разкри, че е кандидат-
ствал по няколко програ-
ми, за да получи съответ-
ните помощи, но нито е от-
хвърлен или неодобрен, а 
от март все още не е полу-

чил никакви средства, за 
да спаси бизнеса си. 

„За никого не е тайна, че 
развлекателният и ресто-
рантьорски бранш са най-
потърпевшите в цял свят 
от пандемията. Нашата 
държава е абсолютно не-
адекватна в помощта си 
към нас. Разкриват се 
едни мерки, които обаче 
категорично не се изпъл-
няват. После пък се при-
емат нови такива, което е 
още по-абсурдно. Трябва 
да се знае, че тези помощи 
не са за самите бизнесме-

ни или  собственици на за-
ведения, а за спасяване на 
работния персонал. Ако не 
успеем да запазим работ-
ните места ще дофалира-
ме фалиралата ни държа-
ва“, заяви Найденов.

Бургазлията добави, че 
му е много трудно да за-
държи персонала в сво-
ите обекти и има вероят-
ност част от хората му да 
бъдат съкратени. 

„Едно от условията при 
кандидатстването по раз-
ни програми е да не съ-
кращаваме работниците 
си. Ние се подписваме, че 
няма да го правим, но от 
март досега не сме полу-
чили никаква помощ и сме 
принудени по неволя да 
съкратим персонала. Има 
опасности не само от ма-
сови съкращения, а от фа-
лити. Бизнесът в България 
в момента го кара на мус-
кули“.

Димитър Найденов раз-
кри още, че след въвеж-
дането на мерките, в ня-
кои от заведенията си от-
чита спад от 90% в оборо-
та. Според него управля-
ващите трябва да спрат 
тази подигравка с бран-
ша и призова държавата 
да „развърже кесията“ за 
малкия и среден бизнес, 
за да може той да оцелее 
в този труден период.

„Черноморски фар“

С искане за въвеждане 
на по-строги мерки, вклю-
чително и за нощните за-
ведения, се обяви зам.-
шефът на парламента и 
лидер на НФСБ Валери 
Симеонов. Той настоява 
за това поради случващо-
то се напоследък в стра-
ната, най-вече провоки-
ран от „див чалга купон“ 
в Пловдив. 

Бизнесът да работи, до-
колкото е възможно да не 
нарушава мерките, спаз-
ването на физическа дис-
танция - но твърдо да се 
ограничат всякакви об-
ществени прояви, е не-
говата позиция. 

„Привърженик съм на 
по-строгите мерки, така 
както се предприемат 
в Германия, Франция, 
Австрия, Италия. Но стро-
ги мерки към тези, които 
нагло ги погазват", каза 
Симеонов пред БНТ. 

Симеонов съобщи, че е 
подавал сигнал до минис-
търа на вътрешните рабо-
ти с искане да се прове-
ри скандалния случай с 
пловдивската дискотека 
„Сохо", „където на един 
луд чалга купон, без мас-
ки, бяха погазени както 

противоепидемичните 
мерки, така и Законът за 
шума". По думите му, там 
празнували заместник-
кмет на Пловдив и ръко-
водител на „Напоителни 
системи". „Хората на от-
говорни постове трябва 
да носят отговорност и 
дават пример. А тук по-
лицаите три пъти ходи-

ли по сигнал на граж-
дани и се връщали, за-
щото на купона били за-
местник-кмет и шеф на 
„Напоителни системи“! 
Това заведение тряб-
ва да бъде затворено! 
Другото ще обезвери хо-
рата в това, че законите 
трябва да се спазват", ко-
ментира Симеонов.

Ограниченията са наложителни
Радостин Кишишев: 

Държавата е абсолютно 
неадекватна в помощта си към нас
Димитър 

Найденов: Валери Симеонов иска още 
затягане заради „див чалга купон“



Георги РУСИНОВ

Администрацията на Об-
щина Бургас отговори на 
инфраструктурни питания 
на част от общинските съ-
ветници в града. Въпросите 
бяха предимно свързани с 
ремонти на улици и междуб-
локови пространства, както 
и за обособяване на нови 
паркинги. 

От началото на мандат 
2019-2023 тази сесия бе една 
от тези с най-много питания 
от представителите на бур-
газлии в местния парла-
мент. Освен инфраструктур-
ните имаше и други като за 
плана на Община Бургас, за 
уличните котки и какви мер-
ки се взимат за кастриране-
то им, за рязане на дървета, 
прехвърляне на акции, ре-
гистрации на клубове и мно-
го други.

По-долу ще поместим по-
значимите питания и отго-
ворите, които администра-
цията даде.

Съветници питат, 
администрацията отговаря
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Приключва монтирането 
на видеонаблюдение в три от 
съставните селища на Общи-
на Бургас. Това става ясно от 
отговор на администрацията 
до общинския съветник 
Живко Господинов от БСП. 
Питането му е именно в тази 
насока – къде и кога ще се 
монтира видеонаблюдение в 
съставните на общината се-
лища.

„Община Бургас води по-
следователна политика по 
изграждане на видеонаблю-
дение на територията на ця-

лата община. Всяка година се 
предвиждат в бюджета сред-
ства за надграждане на сис-
темата за видеонаблюдение, 
като преди една година бе 
подписан договор след об-
ществена поръчка за изграж-
дане на видеонаблюдение 
във всички съставни селища 
и квартали на община Бур-
гас. През настоящата година 
видеонаблюдение бе изгра-
дено в квартал „Победа“, а в 
момента приключва и из-
граждането в кварталите 
„Рудник“ и „Черно море“, как-

то и в село Брястовец“, отго-
варят от администрацията.

Уточнява се, че в момента 
се съставя проектобюджетът 
за 2021 година и след прие-
мането му на сесия в Общин-
ски съвет – Бургас ще стане 
ясно с какви средства разпо-
лага за изпълнението на този 
договор. Планът в момента е 
през следващата година с 
видеонаблюдение да се сдо-
бият и кварталите „Краймо-
рие“, „Сарафово“, „Акации-
те“, както и няколко съставни 
селища.

Младият общински съвет-
ник от БСП Васил Иванов, 
който влезе на мястото на 
Чанко Мирчев, отправи пър-
вото си питане. Той се инте-
ресуваше от ремонта на 

улица „Одрин“. От админи-
страцията му отговарят, че 
за реконструкцията има из-
готвен проект. 

„По разчети съгласно 
проекта са необходими над 

14 млн. лева за неговата ре-
ализация, които Община 
Бургас не може да осигури 
от собствени средства. Из-
пълнението на проекта ще 
бъде заложено като прио-

ритетно в следващия про-
грамен период 2021-2027“, 
посочват още от Община 
Бургас.

Христина Секлемова от 
СЕК пита за ремонта на 
улица „Климент Охрид-
ски“. От отговора става яс-
но, че за 2020-а е предви-
дено изготвянето на Техни-
чески инвестиционен про-
ект. 

„Предстои подмяна на 
ВиК-мрежата, за което дру-
жеството „ВиК“ ЕАД също 
има проектна готовност и 
през 2021-а се очаква да 
стартира подмяната. След 
приключване на ремонтни-
те дейности от тяхна стра-
на, Община Бургас има го-
товност за реконструкцията 
на улицата“, пишат от адми-
нистрацията.

Фитнес на открито, вместо детска пло-
щадка ще има в комплекс „Славейков“. То-
ва става ясно от отговора на Община Бур-
гас до общинските съветници Милен Нен-
чев и Боян Дяков от НФСБ. Двамата от-
правиха питане на какъв етап е изгражда-
нето на площадката, взето с решение на 
Общински съвет – Бургас още в предния 
мандат. Вносител на докладната бе тога-
вашният общински съветник от партията 
на Валери Симеонов – Ивайло Ваген-
щайн.

„След разговори с живеещите в приле-

жащите блокове жителите приеха да не се 
изгражда детска площадка при наличието 
в близост на такава, поради което Община 
Бургас изготви проект за фитнес на откри-
то с тенис маси. През декември 2019-а 
проектът бе представен на вносителя 
Ивайло Вагенщайн и одобрен от него. Към 
настоящата 2020 година поради актуализа-
цията на бюджета, съобразена с епидеми-
ологичната обстановка, изпълнението не 
се осъществи. За изпълнението на проекта 
следва да се отделят средства в Бюджет 
2021“, пишат от администрацията.

Стоян Коларов от БСП също имаше 
няколко питания, свързани с инфра-
структурата в града. Едно от тях касае 
надписа „Възраждане“ в едноименния 
квартал. Коларов припомни, че поради 
вандалски актове някои от буквите от та-
белата, разположена до бл. 39 в кварта-
ла, са опасно надвиснали и представля-
ват риск.

От Община Бургас информират, че архи-
тектурно-художественият елемент надпис 

„Възраждане“ е монтиран в изпълнение на 
проект за благоустрояване на улици в 
квартала, финансиран с европейски сред-
ства.

„За съжаление многократно се налага 
да бъде ремонтиран поради вандалски ак-
тове. Към настоящия момент е възложено 
буквите да бъдат цялостно демонтирани, 
за да се извърши основен ремонт“, доба-
вят от Община Бургас в предоставения до 
Коларов отговор.

14 млн. лева ще струва 
ремонтът на улица „Одрин“
Догодина ВиК подменя мрежата по „Климент Охридски“

Свалят опасния надпис 
„Възраждане“ в квартала

Фитнес, вместо детска площадка, 
но пари тази година няма

Общински „Биг Брадър“ скоро 
в три от селищата на Бургас

ОБЯВа
"КОМЕРС ТОНИ 91" ЕООД уведомява за инвестици-

онно предложение: „Изграждане на 11 вилни сгради в 
ПИ 07079.13.1283 ( УПИ LXXXVII-36), 1284 ( УПИ LXXXVIII-
36), 1285 ( УПИ LXXXIX-36), 1286 ( УПИ XC-36), 1425 ( УПИ 
XCI-36), 1489 ( УПИ XCII-36), 1936 ( УПИ XCIV-36), 
2003 (УПИ XV-36),  2058 ( УПИ XCVI-36), 2059 ( УПИ XCVII-
36), 2060 ( УПИ XCVIII-36), обслужваща улица в ПИ 
07079.13.1160 и трафопост тип БКТП в 07079.13.2061 
(УПИ XCIII-36), местността "Лозята", землище кв. Бане-
во, Община Бургас“

ОБЯВа
Мирослав Николов, Николай Николов и Янко Нико-

лов уведомяват за инвестиционно предложение: „Из-
менение на ПУП-ПРЗ и последващо изграждане на Жи-
лищна сграда в УПИ XXIII-5685,5686, кв.29 по плана на 
ж.к. Възраждане, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 
07079.617.230 по КККР на гр. Бургас“

ОБЯВа

На основание чл.4, ал.1 
от НУРИОВОС, „ДОТ 
КОМ“ ООД, уведомява 
всички заинтересувани 
физически и юридически 
лица, че има инвестици-
онно предложение за из-
граждане на „Шест броя 
еднофамилни жилищни 
сгради в УПИ VIII-65, кв. 
22, в ПИ с идентификатор 
07079.30.218, по плана на 
кв. ,,Крайморие“ , гр.Бур-
гас“.

Лице за контакти: 
Александър Танев
Тел. 0888322480



Информационна среща за 
обмен на добри национални и 
европейски практики,  прило-
жими за територията на МИГ-
Айтос (в т.ч. и за социално уяз-
вими групи - хора с уврежда-
ния, възрастни хора над 65 го-
дини и етнически малцинства) 
се проведе на 30 октомври в 
хотел „Звезда“ в село Съди-
ево. Събитието е част от ин-
формационната кампания за 

популяризиране на Стратеги-
ята за Водено от общностите 
местно развитие на територия-
та на община Айтос. На среща-
та присъстваха представители 
на неправителствени органи-
зации, земеделски производи-
тели, представители на уязви-
ми социални групи и др.

Информационната среща 
се провежда в изпълнение на 
дейности по Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за 
ВОМР №РД 50-146/21.10.2016г. 
по подмярка 19.2 „Прилага-
не на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общ-
ностите местно развитие” и 
подмярка 19.4 “Текущи разхо-
ди и популяризиране на стра-
тегия за Водено от общности-
те местно развитие” на мяр-
ка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програ-

мата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 
год.,  подкрепена от Европей-
ския земеделски фонд за раз-
витие на селските райони.

Целта на информационната 
кампания е местните общно-
сти да вземат активно участие 
чрез идеи и участие в проце-
са на прилагане на местната 
стратегия за развитие.  

Марийка Георгиева, изпъл-
нителен директор на МИГ-Ай-
тос, представи пред присъст-

ващите  хода на изпълнение на 
Стратегията за Водено от общ-
ностите местно развитие. Тя 
обобщи резултатите, свързани 
с изпълнението на стратегията 
на МИГ-Айтос, като уточни, че 
благодарение на добрата ра-
бота на екипа и Управителния 
съвет има реализирани прие-
ми и по петте мерки, финанси-
рани по Програмата за разви-
тие на селските райони.

Изнесената презентация ак-
центираше върху добрите ев-
ропейски практики, свързани 
със социално уязвими групи - 
хора с увреждания, възрастни 
хора над 65 години и етнически 
малцинства. Беше представен 
опитът на  МИГ – Мекленбург, 
Германия, където в дома „Ос-
тров Малчоу“, страдащите от 
деменция се чувстват като у 
дома си заедно със семейства-
та им в специализиран селски 
център за грижи. Чрез проекта 
е съхранена и сграда, която е 
културно историческо наслед-
ство – стара текстилна фабри-
ка, превърната в дом за стра-
дащи от деменция. Чрез проек-
та за младите хора в Австрия 
методът „свободно простран-
ство за тийнейджърите“ пък 
се търси по- дългосрочен ре-
зултат, като целта е връзката 
между младите хора и пред-
ставителите на общината да 
се подобрява и по този начин 
да се  създава много по-добро 
разбиране на техните потреб-
ности и изисквания. 

Голям интерес предизвика 
добрата практика от Австрия, 
при която млада жена  чрез 
подхода „Лидер“ превръща 
фeрмата си в дневен терапев-
тичен център за терапия с коне 
за деца и възрастни със спе-
циални нужди. Естонският про-

ект за интернет маркетинг, це-
лящ подобряване на конкурен-
тоспособността, също предиз-
вика интерес. Двете практики 
на Италия и Полша, свързани 
с вкусове от миналото и тра-
диционни хранителни проду-
кти, разбуниха духовете в за-
лата. В духа на представени-
те успешни практики и за по-
пуляризиране на традиционни 
местни продукти всички учас-
тници направиха дегустация на 
баница, приготвена по местна 
рецепта от село Съдиево.

Срещата приключи с много 
въпроси и с интерес и обсъж-
дане на възможностите как 
тези практики могат да бъдат 
приложени на територията на 
МИГ-Айтос. Стигна се до еди-
нодушното виждане, че чита-
лищата в малките населени 
места, които играят ролята на 
общностни центрове, имат ог-
ромен потенциал и могат да 
се превърнат в кандидати или 
участници  в проекти, свърза-
ни със съхранението и популя-
ризирането на местните тра-
диции и обичаи. Територията 
на МИГ-Айтос е с богато мул-
тикултурно  наследство  и е не-
обходимо то да бъде съхране-
но, популяризирано и преда-
дено на бъдещите поколения.  
А в по-далечен хоризонт мест-
ните читалища могат да се пре-
върнат и в доставчици  на со-
циални услуги. Такива практи-
ки има вече на много места в 
България. МИГ – Айтос обръ-
ща поглед както към минало-
то, така и към бъдещето и ра-
боти, за да засили връзките 
на сътрудничество и партньор-
ство на местно ниво, защото 
успешните стратегии за раз-
витие винаги обхващат и два-
та полюса.

На мястото на стара ба-
рака и буренясал парцел, 
Община Айтос започна из-
пълнението на проект „По-
чистване, озеленяване и 
създаване на зона отдих 
на общински терен в град 
Айтос”на стойност 10 000 лв. 
Финансирането е по ПУДО-
ОС към МОСВ, Национална 
кампания „За чиста околна 
среда – 2020 г.”. Малката 
кипра зона за отдих расте 
в междублоково простран-
ство, там където улиците 
“Христо Ботев” и “Филип 
Кутев” се пресичат. 

Проектната идея е изклю-
чително интересна - за из-
граждането на т.нар. Пусти-
неум. Няма да споделяме 
подробности, но истината 
е, че визията на това град-
ско кътче се променя с ча-
сове, а живеещите наоко-
ло са изключително впе-
чатлени. Много скоро про-
ектът ще бъде завършен и 
айтозлии сами ще могат да 
оценят резултата.
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Изграждат нова зона 
за отдих в центъра

Местна инициативна група - Айтос  
с поредна информационна среща за обмен 

на добри практики в село Съдиево
Благодарение на добрата работа на екипа и  
на Управителния съвет, има реализирани приеми 
и по петте мерки, финансирани по ПРСР евроПеЙСКиЯТ ЗемеДеЛСКи ФоНД ЗА рАЗвиТие НА СеЛСКиТе рАЙоНи -

евроПА иНвеСТирА в СеЛСКиТе рАЙоНи
СНЦ „меСТНА иНиЦиАТивНА ГрУПА – АЙТоС”

Изпълнението на проекта е в начален етап, уточняват общинските специа-
листи

Проектът е по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020”

Настоящата публикация е осъществена с финансовата 
помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на 
селските райони във връзка със Споразумение за изпъл-
нение на Стратегия за Водено от общностите местно раз-
витие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4. „Те-
кущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 
от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.



Театрална  школа 
“Златните ключета“ на  
СУ “Христо Ботев” - Айтос, 
с ръководители препода-
вателите Румяна Йорда-
нова и Невелина Василе-
ва, имаше грандиозен де-
бют на Националния дет-
ско-юношески театрален 
фестивал “СЦЕНА ПОД 
СИНИТЕ КАМЪНИ“ в град 
Сливен. Патрон на фес-
тивала е Общински съ-
вет - Сливен, организа-
тор - Народно читалище 
„Зора 1860”, със съдей-
ствието на РУО - Сливен. 
В края на октомври, мал-
ките театрали заслужено 
завоюваха най-престиж-
ните награди на фестива-
ла със спектакъла “Про-
цесът“. Актьорите и тех-
ните ръководители по-
лучиха Специалната на-
града на журито - Ста-
туетката на фестивала и 
Диплом. Втора награда 
за актьорско майстор-

ство журито присъди на 
Денислав Недков и Ни-
колай Георгиев. И още  
една специална награда 
зарадва “Златните клю-
чета” - за спектакъл с 
изключително актуално 

звучене.
Ръководителите на шко-

лата Румяна Йорданова и 
Невелина Василева и 
участниците в нея бяха 
поздравени от дирек-
тора на СУ “Христо Бо-

тев” Пенка Кирязова. С 
директора те споделиха 
впечатленията си от пер-
фектната организация на 
фестивала и невероятно 
доброто представяне на 
децата.
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ТШ „Златните ключета” с впечатляващ 

дебют на национален театрален фестивал

С Ъ о Б Щ е Н и е

Община Айтос уведомява всички собствениците на 
домашни любимци, че съгласно Закона за ветеринар-
номедицинската дейност (ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замър-
сяват обществени места, като почистват мястото след 
дефекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опас-
ност за хора или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежела-
но размножаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съ-
образяват с физиологичните, анатомичните и поведен-
ческите им характеристики и да не допускат застраша-
ване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в 
себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го пред-
ставят за проверка на общинските и ветеринарномеди-
цинските 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 намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и 

на места, обозначени от общините със забранителни 
знаци.

За неспазване на гореописаните законови задълже-
ния ще бъдат налагани административно-наказателни 
санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

оБЯвЛеНие 
За инвестиционно намерение  

от ЗП Галина Георгиева Георгиева
За смяна на начина на трайно ползване на имот №61.1 

в землището на село Лясково, община Айтос, ЕКТ 44817 
- от нива в трайни насаждения - череши.

- родени 2002, 2003 и 2004 г., треньор Б. Николов, тел. 0884 101 096
- родени 2005, 2006, 2007 и 2008 г., треньор М. Минчев, тел. 0887 584 610

- родени 2009 и 2010 г., треньор М. Минчев, тел. 0887 584 610
- родени 2011 и 2012 г., треньор Д. Данов, тел. 0888 399 399

- родени 2013, 2014 и 2015 г. , треньор Д. Данов, тел. 0888 399 399

Театралните таланти на СУ “Христо Ботев”

Ръководителите на школата Румяна Йорданова и 
Невелина Василева

Специален поздрав от директора Пенка Кирязова

оБЩиНА АЙТоС
СЪоБЩеНие

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци в 
контейнерите за битови отпадъци,  речни корита, ниви, горски територии, пътища, де-
рета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да депонира строителни 
отпадъци, трябва да подаде заявление до кмета на община Айтос, и да получи Раз-
решение от кмета на община Айтос за извозването на строителния отпадък до съот-
ветната площадка. 

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите в сграда-
та на Община Айтос или чрез електронна поща на адрес: aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя иванова – Старши експерт, Дирекция „ТСУрр”, стая 
№6, тел. 0897 992 321.



Въпреки редуцираният 
брой на спортните състе-
зания тази година зара-
ди COVID-19, Община Ай-
тос традиционно ще орга-
низира онлайн избора на 
„Спортист, треньор и от-
бор“ на 2020 година, научи 
„Народен приятел“.

В момента спортните клу-
бове номинират най-добри-
те си състезатели, треньо-
ри и отбори за Годишната 
надпревара. Както и до-
сега, гласуването ще про-
дължи месец, а фаворити-
те, избрани от гражданите, 
ще бъдат обявени преди ко-
ледните празници.

Ще припомним, че до 
2015 година най-добрите в 
спорта бяха определяни с 
анкетни карти - по точко-
ва система и със сравни-
телно малкия брой гласове 
на спортни деятели и тре-
ньори. За първи път през 
месец ноември 2016 годи-
на Община Айтос взе ре-
шение най-добрите в спор-
та да бъдат определени от 
гражданите с гласуване 
на онлайн платформата на 
официалния сайт на Общи-
на Айтос -  www.aytos.bg.

Няма възрастови огра-
ничения, всеки гражданин 
на община Айтос ще може 
да посочи своя фаворит 
за „Спортист, треньор и 

отбор“ на 2020 година. В 
сайта ще бъде публикувана 
информация за спортните 
резултати на номинирани-
те през годината, предос-
тавени от спортните клу-
бове. Така гражданите ще 
могат да преценят кой от 
номинираните заслужава 
гласа им.

Гласуването стартира в 
средата на месец ноем-

ври. Предвид извънредна-
та ситуация тази година, 
за официалното огласява-
не на резултатите през ме-
дец декември ще бъде из-
брана подходящата фор-
ма, която изключва съби-
рането на много хора на 
закрито.

Ще припомним, че през 
последните две години 
призът „Спортист на го-

дината“ печелят двойки 
на Клуба по спортна ак-
робатика “Орел” - Айтос. 
За „Спортист на 2018 г.“, 
бяха номинирани 19 със-
тезатели, между които ай-
тозлии избраха за №1 жен-
ската двойка Дилара  Па-
чалъ и Жаклин Челебиева. 
Мъжката двойка на Клу-
ба по спортна акробатика 
“Орел” - Айтос Антон Дими-

тров Станчев и Янко Ива-
нов Киров пък беше обя-
вена за „Спортист № 1“ на 
Община Айтос за 2019 го-
дина. Това се случи на тър-
жествена церемония на 18 
декември миналата година 
в Заседателната зала на 
Община Айтос. Близо 8000 
души участваха в онлайн 
гласуването за „Спортист, 
треньор и отбор“ на 2019 

година. Номинираните за 
„Спортист №1“ бяха 17.

В две последователни го-
дини пък - 2016-а и 2017 го-
дина, с Годишната награда 
„Спортист №1“ на Общи-
на Айтос се гордее Селин 
Ниязи Али, която и до днес 
печели много национални, 
европейски и световни тит-
ли по ловна стрелба. 
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Айтос избира онлайн най-добрите 
в спорта през 2020 г.

Съгласно разпоредбата на § 41, 
ал. 1 от преходни и заключител-
ни разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Зако-
на за опазване на околната сре-
да, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в 
сила от 27.11.2018 г., е предвиде-
на възможност собствениците на 
водовземни съоръжения за под-
земни води, изградени до 28 яну-
ари 2000 година, и на водовземни 
съоръжения, изградени до 23 де-
кември 2016 година, за които не 
са издадени разрешения за стро-
еж и които не са вписани в регис-
тър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за 
водите, в срок до две години от 
влизането в сила на закона (до 
27.11.2020 г.), да подадат в съответ-
ната басейнова дирекция заявле-
ние за вписване. Към заявлението 
се прилагат документи, посочени 
в § 41, ал. 2 от преходни и заключи-
телни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Зако-
на за опазване на околната среда. 
Образец на заявлението за регис-
трация на водовземните съоръже-

ния за подземни води в гратисния 
период, ще бъде публикувано след 
определяне на такса за вписване 
в  Тарифата по чл. 72 от Закона за 
опазване на околната среда.

С § 41, ал. 7 от преходни и за-
ключителни разпоредби към Зако-
на за изменение и допълнение на 
Закона за опазване на околната 
среда е въведено основание соб-
ствениците на кладенци за задо-
воляване на собствени потребно-
сти на гражданите, разположени 
в границите на населените места 
и селищните образувания, за ко-
ито до влизането в сила на този 
закон (27.11.2018 г.) не са подаде-
ни заявления за вписване в регис-
търа по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Зако-
на за водите, в срок до две годи-
ни от влизането му в сила да по-
дадат в съответната басейнова ди-
рекция заявление за вписване в 
регистъра, което съдържа инфор-
мацията за регистриране на из-
граден кладенец. Образец на за-
явлението за регистрация на во-
довземните съоръжения - кладен-

ци за задоволяване на собствени 
потребности в гратисния период, 
са налични на официалната ин-
тернет страница на БДЧР-Варна в 
секция „Формуляри и заявления“,  
//www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

Съгласно § 42 от преходни и за-
ключителни разпоредби към За-
кона за изменение и допълнение 
на Закона за опазване на окол-
ната среда, водовземните съоръ-
жения за подземни води, изграде-
ни до 23 декември 2016 г., за кои-
то няма издадени строителни кни-
жа, са търпими строежи по Закона 
за устройство на територията и не 
подлежат на премахване и забра-
на за ползване, когато са вписа-
ни в регистър по чл. 118г, ал. 3 от 
Закона за водите.

Заявление за регистрация на 
кладенци за собствени нужди 
можете да изтеглите от сайта 
на община Айтос - www.aytos.
bg, в раздел Съобщения - ре-
ГиСТрАЦиЯ ЗА воДовЗемНи 
СЪорЪЖеНиЯ ЗА ПоДЗем-
Ни воДи

оБЩиНА АЙТоС
регистрация за водовземни съоръжения за подземни води

Крайният срок е 27 ноември 2020 година

СЪоБЩеНие

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мер-
ките за опазването на пчелите и пчелните семейства 
от отравяне и начините за провеждане на растително-
защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, 
Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извър-
ши третиране с наземна техника, както следва:

На 6, 7 и 8.11.2020г. от залез слънце до 10:00 часа, 
„АГроДАр БЪЛГАриЯ“ еооД ще извърши третиране 
на рапица срещу рапична оса и широколистни и житни 
плевели в местност Карапелит- град Айтос - 1372 дка.

Третирането ще се извърши с препаратите „Цитрин 
макс“ и „Клеранда+Деш“.

Собствениците на пчелни семейства следва да 
предприемат необходимите действия за предпаз-
ване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

За пета поредна  
година състезанието  
ще продължи месец,  
на онлайн платформа  
в сайта www.aytos.bg

Най-добрите в спорта - 2019 година

Селин Али е единственият айтоски спортист, пече-
лил приза на Община Айтос „Спортист №1” в две по-
следователни години. 

На снимката: Церемонията по награждаването - 
2016 г.

Попитахме медици, къде в Айтос можем да си 
направим  PCR-тест? Отговорът беше - в лабора-
тория „Лина“ и в лаборатория „Рамус“, които имат 
филиали в Айтос. 

Пак във връзка с питания на граждани, стана 
ясно, че в „МБАЛ“ ЕООД - Айтос се правят тесто-
ве за COVID-19 само на пациенти и пробите се из-
пращат в лаборатория „Лина“.

В лабораториите се правят и бързи тестове, ко-
ито са два вида - антигенни и антителни. Антител-
ните се правят 7-8 дни след  контакта. Съществу-
ват и комбинирани антигенни - бърз тест за грип 
и COVID-19.

Почти всички лекари съветват - не правете те-
стове, ако нямате оплаквания и симптоми, като 
неспадаща температура, кашлица, задух или за-
губа на обоняние.

Съветът на „Народен приятел“ - въпросите си 
за тестовете отнасяйте към личния лекар и пул-
молога.

Как и къде можем 
да си направим 

тест за COVID-19?

„Горката Франция” се отменя

Можете да върнете билетите  

на 6 ноември в Читалището

Поради усложнената епидемиологична об-

становка заради COVID-19, театралната поста-

новка „Горката Франция” се отменя. Всички, 

които са закупили билети, могат да ги върнат 

на 6 ноември т.г., на касата на  Читалището в 

Айтос,  от 9:00 до 14:00 часа. Извиняваме се 

за причиненото неудобство и благодарим за 

разбирането.

Бъдете здрави!



За първи път в книгата 
„Дрянковец - минало и на-
стояще” с автори Балю Кал-
чев, Николай Димитров и 
Петър Панчев, са публику-
вани спомени за старата 
черква в селото. Оказва се, 
че на мястото на новостроя-
щия се храм „Св. Рождество 
Богородично” е имало черк-
ва още през ХVІІ - ХVІІІ век. 
Била вградена почти в земя-
та, на височината Черкови-
щето, където и до днес ле-
жат основите й. Вероятно, 
недалеч са били и селски-
те гробища, за което свиде-
телстват намерени части от 
паметници. 

Какво се е случило със 
старата черква не става 
ясно, но е сигурно, че е по-
строена отново след Осво-
бождението в периода 1880-
1885 година. Новата тога-
ва черква „Св. Богородица” 
била с внушителни размери, 
втората по големина в цяла-
та околия, след айтоската. 

Един от първите свещени-
ци, които служат в нея е поп 
Стоян, прадядо по майчина 
линия на Георги Янков от Ар-
наудовия род. Много по-къс-
но в църквата са служили 
свещеник Георги поп Коста-

динов, а вероятно и баща му 
- поп Константин. А поп Ни-
кола от Айтос е последният 
свещеник в селото, служил 
до 1946 година. Църквата е 
строена с активното участие 
на цялото население, но по-

късно е превърната в култу-
рен дом, а впоследствие - 
разрушена.

От 1 септември 2019 годи-
на в строеж е новата църк-
ва „Св. Рождество Богоро-
дично”. Строежът се изпъл-

нява върху основите на ста-
рата църква, с благослове-
нието на Сливенски митро-
полит Иоаникий. Вече е сло-
жена и подарената камба-
на от Военно-морска база 
Бургас. 

Днес, преди завършване-
то на строежа, селото се ог-
лася от камбанен звън, ка-
къвто дрянковлии не са чу-
вали десетилетия. Строежът 
се осъществява от Църков-
ното настоятелство на храм 
„Св. Димитър” - Айтос с под-
крепата на Инициативен ко-
митет и спомоществователи 
с дрянковски корен.

Инициативният комитет 
призовава всеки, който има 
възможност да подкрепи бо-
гоугодното начинание, и да 
бъде съпричастен - за сла-
ва на Светата единосъщна 
и неразделна Троица.

Банкова сметка на храм 
“Св. Димитър” - град Ай-
тос за новоизграждащия 
се храм “Св. рождест-
во Богородично” - село 
Дрянковец:
IBAN: BG40 UNCR 7630 
1078 6913 18
BIC UNCRBGSF Unicredit 
Bulbank - Айтос

Покрай COVID-опасност-
та, кооперативният пазар 
май остана единственото 
място в града, където мо-
жеш да срещнеш повече 
хора. Не че тук винаги не е 
било пълно с клиенти, но в 
началото на месец ноември 
оживлението е видимо и оп-
ределено се дължи на сезо-
на, в който слагаме туршии-
те и киселото зеле. Все още 
се чувства и лятното разно-
образие, леко повишавани 
са само цените на розови-
те домати и краставиците. 
Иначе, съществена разли-
ка в цените от миналата го-
дина няма.

Една обиколка по серги-
ите показа, че домашната 
туршия тази година няма 
да ни излезе по-скъпо. Зе-
лените камби и зеленият 
пипер се търгуват в широк 
диапазон от 1.60 лв. до 80 
ст. за върхарите. Зелени-
те домати, без които кла-
сическата туршия не ста-
ва, се продават по 1.80 лв., 
по-дребни се намират за 
по лев и двадесет. Чорба-
джийските чушки държат 
цена от 2.50 лв. по всички 
сергии, лютите чушки - по 
3 и 4 лв./кг, в зависимост 
от сорта. 

Карфиолът е сред най-
търсените артикули на 
есенния пазар, цената му 
е 1.80 лв. Белият пипер е 
твърдо 2.00 лв., червени-
те камби вървят по 2 лв. и 
2.50 лв. Зелето е в изобилие 
- има го и по 40 ст./кг. По-

опитните в “слагането му”, 
обаче избират средноголе-
ми и стегнати зелки за по 
80 ст./кг. 

Тук сме най-вече заради 
зелето. Защото, каква ще 
е зима, без кисело зеле. 
Хрянът, който се слагал в 
каците, за да стяга кисело-
то зеле, липсва на айтоско-
то тържище, научаваме от 
Татяна Йотова. На сем. Йо-
тови се натъкваме съвсем 
случайно - обикалят паза-
ра, в готовност да нареж-
дат зелките в бидона. Изда-
доха и тайната си рецепта 
за кисело зеле, което от го-
дини и с много мерак при-
готвят. Ще я споделим и с 
вас - няма нищо сложно. В 

50-литров бидон се нареж-
да много внимателно около  
20 кг зеле. Слагат се 1 кг 
едра сол, предварително 
разтопена, 2 дюли, два ко-
чана суха царевица, 1 чер-
вено цвекло, 2 ябълки, 3 
лъжици синапено семе и 
хрян, който оказва се, по 
нашенско е дефицитен. Ако 
пък случайно намерите тър-
сената подправка, да зна-
ете, че на 100-литров би-
дон се слагат 7-8 парче-
та хрян.

По-простичка рецепта 
предлага един от местни-

те производите-
ли, който откри-
ваме на един от 
щандовете на па-
зара - Нанка. Тя 
приготвя зимни-
ната като доба-
вя само дюли в 
бидона и твърди, 
че зелето остава 
хрупкаво чак до 
пролетта. А дюли 
на сергиите - кол-
кото искаш, тър-
гуват се по 3 лв./
кг, по-жълтите и 
ароматни - по 3.50 
лв./кг.

Търсят се и мор-
кови - цената им е 
1.20 лв./кг., чер-
веното цвекло и 
черната ряпа са 
на една цена - 
1.80 лв. Много ак-
туален е празът - 
има го във всякак-
ви разфасовки - 

петицата струва левче, по 
10 във връзка - 2 лв.

Ако не ви се реди туршия, 
а и за да си спестите обхо-
дите по пазара, можете да 
си купите готова. Предлага 
се, домашно приготвена, 
в два вида бидончета - по 
20 лв. и по 8 лв., в зависи-
мост от вместимостта им.

Най-голямо изобилие и 
ценово разнообразие има 
при ябълките. Цената им 
започва от 70 ст., мина-
ва през лев, лев и петде-
сет, 2 лв., 2.20 лв., до 3 лв. и  

3.50 лв. Има и ябълки по  
1 лв., от село Страцин - на 
промоция. Крушите са по-
малко и са с цена от 3.00 лв. 
Розови домати на коопера-
тивния пазар ще намерите 
на цена от 2.50 лв./кг до 4.20 
лв. “Вкусен домат” на про-
моция върви по левче. Мно-
го купувани са картофите - 
от 70 ст./кг до лев и 60 ст. 
Краставиците са 1.80 лв./кг, 
лук се намира по 1.30 лв. и 
по 1.50 лв./кг.

В сезона на спанака, ки-
лограмът му е 3.00 лв., има 
и разфасовки за по 2.00 лв. 
Чесънът държи цена от 6.00 
лв./кг, патладжанът е по 
2.00 лв. и 1.60 лв./кг.

Половин килограм бързо 
сваряващ се според търго-
вците бял фасул ще ви изле-
зе 2.25 лв., тиквите са тра-
диционно евтини - по 60 и 80 
ст./кг. Гроздето е със сред-
на цена от 2.00 лв., порто-
калите - 2.80 лв. Коледа е 
все още далеч - най-скъ-
пите банани са 2.40 лв./кг, 
има ги и по лев и 80 ст., и 
дори на промоция - по лев 
и 60 ст.

Есенният пазар е наше 
си чудо. С особена топли-
на и аромат - на дюли, гроз-
де, ябълки. Аромат, който 
няма аналог. И хората са 
някак по-забързани, а тър-
говците - по-нетърпеливи, 
в очакване на дъжда и сту-
деното време, когато паза-
рът ще опустее ...

НП
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Домашната туршия няма да ни излезе 

скъпо, време е да сложим и зелето

За старата и новата черква в Дрянковец

Новата църква „Св. Рождество Богородично” в 
село Дрянковец



Както и досега, канди-
датите трябва да пода-
дат заявление по обра-
зец в Община Созопол 
или Кметствата по на-
селени места. Докумен-
тите за кандидатстване 
могат да се изтеглят от 
сайта на „Преброяване 
2021“ и в сайта на Общи-
ната, секция „Преброява-
не 2021“.

Какво е преброяване 
и кой участва в него?

Преброяването на на-
селението и жилищния 
фонд е най-мащабното 
статистическо изслед-
ване в България. То се 
провежда веднъж на 10 
години и обхваща насе-
лението, живеещо по-

стоянно на територията 
на страната. Досега са 
проведени 17 преброя-
вания и при всички са 
използвани преброите-
ли и контрольори.

За да се преброи ця-
лото население у нас 
и наличните сгради по 
време на последно-
то преброяване, про-
ведено през 2011 годи-

на, бяха наети близо 
45 хиляди преброите-
ли и контрольори в ця-
лата страна, въпреки 
че тогава за първи път 
се осъществи преброя-
ване онлайн и над 40% 
от населението се въз-
ползва от него.

Ñеä ìич но об ùин ско при ëо æе ние, брой 514, 6 ноеìври 2020 го äи на www.so zo pol.bg
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НСИ удължава срока за набиране 
на преброители и контрольори

Морският тим запи-
са втора победа от на-
чалото на сезона, като 
надигра своя опонент от 
Разград в среща от 12-ия 
кръг на Втора лига, про-
вел се при закрити вра-
та на стадион „Арена 
Созопол". Домакините 
бяха по-добрият отбор 

на терена и напълно за-
служено се поздравиха 
с трите точки. 

Възпитаниците на 
Маргарит Димов за-
почнаха плахо среща-
та, като в хода на дву-
боя се активизираха и 
започнаха да напипват 
своя ритъм на игра. Вра-

тарят на „Созопол“ Ро-
сен Андонов също тряб-
ваше да се намесва на 
няколко пъти, а на три 
пъти футболисти на гос-
тите стреляха покрай 
или над вратата, пазе-
на от Андонов. 

Продължава на стр. 2

142 щастливи деца, горди родители и още по-горди 
учители се включиха в прекрасното есенно тържество

Продължава на стр. 3

Голово зрелище на 
стадион „Арена Созопол“

„Созопол“ постигна втора победа във Втора лига, при това 
срещу един от челниците в класирането – „Лудогорец 2“. 
„Небесносините“ на два пъти изоставаха в резултата,  

но в крайна сметка стигнаха до успех с 3:2.

Ще научите каква е днешна България в числа

Училището в Росен изпраща 
есента с цветно тиквено парти
Деца и родители се вклю-

чиха в шарен празник, ор-
ганизиран в двора на  
ОУ „Христо Ботев“ - село 
Росен. Кулинарен базар, 
състезателни игри, творче-
ски работилници и тикве-

но изложение съпроводи-
ха своеобразното изпра-
щане на есента. 

На събитието бе отбеляз-
ан и Денят на народните 
будители, като по този по-
вод учениците се бяха по-

старали да изработят кът, 
представящ духовните пос-
лания на нашите будители 
през вековете. Ученици от Черноморец  

в инициатива за  
засаждане на дръвчета

Продължава на стр. 4

Продължава на стр. 4

Една прекрасна еко-
акция бе инициирана в 
началото на месеца от 
Елена Симова, съвмест-
но с инж. Мишо Жеков 
- директор на Общинско 
горско стопанство Созо-
пол, Йорданка Станчева 
- директор на ОУ „Хрис-
то Ботев“ - град Черно-
морец и родители.

Децата от трети клас 
на училището засади-
ха 32 броя малки дъба в 
местност близо до село 
Равадиново. Дръвчета-
та са осигурени от Ни-
кола Рахнев и Веселин 
Спасов от групата Го-
рата.бг.

Спомени от близкото минало и 
трудностите пред фармацевтите 
в началото на XX век

Вакантни работни  
позиции

Четете на стр. 3

Четете на стр. 2
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НСИ удължава срока за набиране 

на преброители и контрольори
Те ще трябва да посе-

тят всички сгради и жили-
ща в страната, да пребро-
ят непреброените онлайн 
лица, а където те са пре-
броени, да вземат елек-
тронен код, който се по-
лучава от информацион-
ната система.

Заùо äа стана 
преброитеë?

Да бъдеш преброител 
е възможност да полу-
чиш не само допълнител-
на временна работа и до-
пълнително възнаграж-
дение. По време на пре-
брояването преброители-
те ще придобият допълни-
телни знания и умения за 
дейността на Българска-
та статистическа система 
и Европейската статисти-
ческа система.

Да участвате в екипа на 
преброяването е кауза, в 
която можете да се вклю-
чите, за да научите и как-
ва е днешната България 
в числа. Данните се из-
ползват, за да можем за-
едно да променим наша-
та страна и да я направим 
по-добро място за живе-
ене. Числата ще станат 
основа на бъдещите по-
литики, основани на ин-
формацията от преброя-

ването. През следващо-
то десетилетие данните 
ще предоставят възмож-
ност на правителството, 
областните и общински-
те ръководства да вземат 
обективни решения и да 
предлагат мерки. Следва-
щото преброяване е след 
10 години, не пропускай-
те шанса си да се вклю-
чите сега!

Какво конкретно 
работят 
преброитеëят и 
контроëьорът?

На всеки преброител 
ще бъде възложено с до-
говор да преброи предва-
рително определени пре-
броителни участъци, в ко-
ито обикновено живеят 
около 200-250 лица в око-
ло 80-100 жилища. Въз-
можно е един участък да 
съдържа повече или по-
малко хора и жилища в 
зависимост от особено-
стите на населеното мяс-
то. Например в големите 
градове, ако в един вход 
на блок има 100 апарта-
мента и около 300 живе-
ещи в тях, вероятно това 
ще бъде един участък. Или 
ако в едно малко село 
има 10 души и 50 къщи, 
един преброител ще тряб-

ва да преброи и съседно 
село, също с малко хора 
и сгради.

В периода на преброя-
ването преброителите ще 
посещават домовете от 1 
до 15 февруари 2021 годи-
на във времето от 8.00 до 
20.00 часа, включително 

събота и неделя.
При посещението те ще 

се легитимират със слу-
жебни карти, съдържащи 
трите имена, служебен 
номер и снимка, както и 
защити, които показват, 
че картата е автентична. 
Всеки преброител се от-
чита на своя контрольор 
за свършената работа.

Всеки контрольор от-
говаря за своя контро-
лен район, който включ-
ва преброителните учас-
тъци, средно на петима 
преброители. Контрольо-
рите консултират и под-

помагат преброителите в 
тяхната работа.

При необходимост, ако 
преброителите и кон-
трольорите срещнат за-
труднения в работата си, 
кметовете на населени-
те места определят при-
дружители, които подпо-

магат преброителите и 
изпълняват техните ука-
зания.

Дейностите на пребро-
ителите и контрольорите 
са регламентирани в За-
кона за преброяването и 
неспазването им се санк-
ционира!

Кой ìоæе äа стане 
преброитеë и 
контроëьор?

Задължителни изис-
квания за кандидатите 

за преброители и кон-
трольори са те да са на-
вършили 18 години, да 
имат поне средно обра-
зование, да не са осъж-
дани.

Полезно за работата 
им, но не задължител-
но условие, ще бъде да 
имат опит в сферата на 
образованието (учите-
ли и възпитатели), адми-
нистрацията (областни 
и общински служители 
или други държавни слу-
жители), финансите, сче-
товодството, социално-
то подпомагане, социал-
ните дейности, здравео-
пазването и други.

В определени населе-
ни места, в които има 
концентрация на насе-
ление от турски, ромски 
или друг етнос, ще има 
нужда от преброители и 
контрольори, които вла-
деят/умеят да комуники-
рат на съответния език и 
познават обичаите.

Всички преброители и 
контрольори ще преми-
нат еднодневно обуче-
ние, на което ще бъдат 
разяснени правата и за-
дълженията им, както и 
начинът на попълване 
на преброителните кар-
ти. След успешно завър-
шено обучение ще полу-
чат необходимите мате-
риали за предстоящата 
работа.

Какви са сроковете, 
какви äокуìенти са 
необхоäиìи и къäе 
се поäават?

Общинските преброи-
телни комисии обявяват 
процедурата по набиране 
на документи за пребро-
ители и контрольори. В 
периода от 15 септември 
до 16 ноември 2020 годи-
на кандидатите трябва да 
попълнят заявление и ав-
тобиография по образец, 
съгласие за обработка 
на личните им данни и да 
предоставят своя снимка. 
Тези документи се пода-
ват в общинските пребро-
ителни комисии, след ко-
ето се разглеждат, а одо-
брените ще бъдат инфор-
мирани за датите и места-
та на провеждане на обу-
ченията. След успешно 
завършено обучение се 
сключва договор за пре-
броител или контрольор 
и се попълва клетвена де-
кларация за опазване на 
статистическата тайна.

За Преброяването на 
населението и жилищния 
фонд в Република Бълга-
рия през 2021 година ще 
бъдат наемани пребро-
ители и контрольори за 
всички населени места в 
страната.

Проäъëæение от стр.1

УВЕДОМЛЕНИЕ
Тодор Василев Василев уведомява за своето инвестиционно намерение – изграж-

дане на магазин за промишлени стоки – железария и ограда, плътна до Н-2,20м. по 
вътрешни имотни граници в УПИ V, кв.63 по плана на сeло Росен, община Созопол, 
ПИ с идентификатор 63029.501.9614 по КК на село Росен.

Със Заповед № 8-Z-1292/28.10.2020г. 
на кмета на община Созопол се обявя-
ва конкурсна процедура за длъжност-
та „Директор" на детска градина - село 
Зидарово, който да ръководи образова-
телния процес в институцията в съответ-
ствие с държавната политика в облас-
тта на образованието и планира, орга-
низира, координира, контролира и отго-
варя за цялостната административно-уп-
равленска и финансова дейност на дет-
ската градина.

Иçисквания çа çаеìане на äëъæ-
ността: 

1.Да е български гражданин, гражда-
нин на друга държава, членка на ЕС. 

• продължително пребиваващи в стра-
ната чужди граждани – със съгласие на 
началника на съответното регионално уп-
равление на образованието;

2.Да имат завършено висше образо-
вание на образователната квалифика-
ционна степен „Магистър“, съгласно чл. 
33, ал.1 от Наредбата № 15 от 22.07.2019 
г. за статута и професионалното разви-
тие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти, професио-
нална квалификация „учител“ и педагоги-
ческа правоспособност, която позволя-
ва да се изпълнява нормата за задължи-
телна преподавателска работа на дирек-
тор в детската градина, за която канди-
датстват, със специалност „Предучилищ-
на педагогика“ или „Предучилищна и на-
чална училищна педагогика“.

3. Да имат не по-малко от пет години 
учителски трудов стаж по смисъла на чл. 
213, ал.2 от Закона за предучилищното и 
училищното образование;

4. Да не са осъждани за умишлено 
престъпление от общ характер, незави-
симо от реабилитацията – чл. 215, ал. 1, 
т. 1 от ЗПУО;

5. Да не са лишени по съдебен ред от 
правото да упражняват учителска про-
фесия по смисъла на чл. 215, ал. 1, т. 2 
от ЗПУО;

6. Да не страдат от заболявания и от-
клонения, които застрашават живота и 
здравето на децата, определени с На-
редба № 4/2016г., издадена от министъ-
ра на здравеопазването съгласувано с 
министъра на образованието;

7. Да нямат наложено дисциплинарно 
наказание по чл.188 т.2 и т.3 от КТ, освен 
ако наказанието е заличено, и трудовото 
им правоотношение да не е било прекра-
тявано на основание чл. 328, ал.1, т.5 от 
КТ в двугодишен срок преди подаване на 
документите за участие в конкурса, ос-
вен ако уволнението не е отменено като 
незаконно по надлежния ред;

8. Да притежават документ за компю-

търна грамотност.       
Необходими документи за участие в 

конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса, ад-

ресирано до кмета на община Созопол, с 
посочени професионални мотиви за зае-
мане на длъжността.

2. Професионална автобиография (ев-
ропейски формат).

3.Документ за придобита образовател-
но-квалификационна степен, учителска 
правоспособност и допълнителна квали-
фикация. (копие).

4. Документи, удостоверяващи продъл-
жителността на професионалния опит – 
трудова книжка, служебна книжка, оси-
гурителна книжка или друг документ, 
удостоверяващ трудов и осигурителен 
стаж (копия).

5. Карта за предварителен медицин-
ски преглед, включително за липсата на 
заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 
от 2016 г. за заболяванията и отклоне-
нията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист 
(оригинал).

6. Удостоверение, че кандидатът не се 
води на диспансерен отчет за психично 
заболяване.

7. Свидетелство за съдимост (копие).
8. Други документи за образование и 

квалификация, в т.ч. компютърни умения, 
владеене на чужд език и др., ако канди-
датът притежава такива (копия).

! Документите по т. 3 следва да се по-
дават лично или чрез упълномощен пред-
ставител с нотариално заверено пълно-
мощно в 30-дневен срок от публикуване-
то на обявата за конкурса, до 28.11.2020 г. 
включително, в Центъра за администра-
тивно обслужване на Община Созопол – 
град Созопол, площад „Хан Крум“ № 2

! При подаване на документите, на кан-
дидата или на пълномощника се предос-
тавя длъжностна характеристика за кон-
курсната длъжност.

Заявления, подадени след изтичане на 
посочения срок, не се регистрират.

Начин на провеждане на конкурсна-
та процедура: 

Конкурсът за заемане на длъжността 
„Директор“ на детска градина се провеж-
да в три етапа:

Първи етап – Допускане по докумен-
ти

Втори етап – Решаване на тест
Трети етап – Събеседване с кандида-

та
Етап 2 и 3 се провеждат в един ден, в 

сградата на Общинска администрация – 
град Созопол.

Основната работна заплата, определе-
на за длъжността: 1390.00 лв.

Вакантно ìясто на äëъæност „Директор“ на äетска граäина

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ ÑТЕПЕН - БУРГАÑ

8000, гр. Бургас, уë. „Цар Асен” № 4, теëефон 056/842-046   

ОБЯВА
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание Заповед №ОХ-825/ 

09.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати 
за  провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, които са изпъл-
нявали военна служба, отговарящи на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВС, във  ВВВУ 
„Георги Бенковски:        

• ВВВУ „Георги Бенковски” – 1 място за сержант.

Краен срок çа поäаване на äокуìенти - 03.12.2020 г.

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ ÑТЕПЕН - БУРГАÑ

8000, гр. Бургас, уë. „Цар Асен” № 4, теëефон 056/842-046   

ОБЯВА
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание Заповед №ОХ-851/ 

16.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати 
за  провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, които са изпъл-
нявали военна служба, отговарящи  на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВС, във  Воен-
номорските 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 çа поäаване на äокуìенти 20.11.2020 г.

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ ÑТЕПЕН - БУРГАÑ

8000, гр. Бургас, уë. „Цар Асен” № 4, теëефон 056/842-046   

ОБЯВА
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание Заповед №ОХ-868/ 

21.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати 
за  провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, които са изпъл-
нявали военна служба, отговарящи  на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВС, в  Сухо-
пътни войски:  

1. в. ф. 54140- Стара Загора – 1бр.
2. в. ф. 38640 – Казанлък – 1 бр.
3. в. ф. 36540 – Асеновград – 2 бр.
4. в. ф. 54990 – Враца – 3 бр.
5. в. ф. 22160 – Плевен – 41 бр.

Краен срок за подаване на документи - 23.11.2020 г.

Повече информация за останалите длъжности в страната, както и за кандидатства-
нето 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.
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Голово зрелище на  

стадион „Арена Созопол“
НСИ удължава срока за набиране 

на преброители и контрольори

След пълен обрат, 
„Созопол“ спечели така 
важната победа и съ-
бра 10 точки в своя ак-
тив, намирайки се на 5 
точки от 7-ия в класира-
нето. „Лудогорец“ пове-
де още в 7-ата минута. 
Мариян Димитров фау-
лира в наказателното 
поле Георги Чукалов, 
за което главният съ-
дия Петър Кузев отсъ-
ди дузпа. От бялата точ-
ка Цветослав Петров 
бе точен за 0:1. Небе-
сносините отговориха 
моментално и в 14-ата 

минута равенството бе 
възстановено. Цвето-
мир Тодоров направи 
1:1 с директен удар от 
фал. В 58-ата минута 
„орлите“ отново изля-
зоха напред в резулта-
та. Контраатака на гос-
тите бе завършена точ-
но от Илкер Будинов 
за 1:2. В 62-ата минута 
„Созопол“ отново из-
равни. За нарушение 
в наказателното поле 
срещу Цветомир Тодо-
ров, Петър Кузев отсъ-
ди 11-метров наказате-
лен удар, превърнат в 
гол от Диян Молдова-
нов – 2:2. 

В 70-ата минута въз-
питаниците на Марга-
рит Димов стигнаха до 
пълен обрат. След чу-
десна контра, Сава Са-
вов подаде за Яни Ни-
колов, а той изведе в 
дълбочина Иван Колев, 
който от малък ъгъл се 
разписа за 3:2. В 94-ата 
минута на добавено-
то време, нападателят 
на домакините получи 
втори жълт и съответ-
но червен картон.

„СОЗОПОЛ“: 12.Росен 
Андонов, 23.Диян Мол-
дованов (c), 2.Мариян 
Димитров / 11.Петър Кю-
мюрджиев/, 5.Георги Ра-

дев, 99.Кристиян Параш-
кевов (18.Ариф Фера-
дов), 6.Стефан Стойнов 
(21.Сава Савов), 10.Яни 
Николов, 15.Димитър 
Жеков (14.Расим Сю-
лейман), 8.Венцислав 
Гюзелев, 20.Цветомир 
Тодоров, 9.Трайо Гро-
зев (27.Иван Колев).

Неизползвани резер-
ви: 1.Роман Васенев, 
19.Диян Лефтеров.

В следващия 13-и кръг 
„Созопол“ гостува на 
„Спортист Своге“, които 
са с 13 точки, а двубоят е 
на 7-и ноември (събота), 
от 14:30 часа, на град-
ския стадион в Своге.

Проäъëæение от стр.1

Спомени от близкото минало и трудностите 
пред фармацевтите в началото на XX век
В спомените си ма-

г и с т ъ р - ф а р м а ц е в т 
Асен Райнов разказва 
колко трудно осъщест-
вил мечтата да завър-
ши фармация в Бра-
уншвайг, Германия. За 
връщането в Бълга-
рия през 1925 година и 
трудностите в работа-
та на родна земя.   

„Положих държавен 
изпит за легализация 
на диплома в Аптечен 
отдел на Дирекция на 
народното здраве в 
София и там се сблъс-
ках с първите разоча-
рования. Бях свикнал в 
чуждата държава мне-
нието ми да се цени и 
уважава. Тук срещах 
друго отношение. Пре-
пятствия се издигаха 
по пътя ми и на момен-
ти съжалявах, че „бъл-
гарското чувство“ ви-
наги съм поставял на 
такава висота! 

Писменият изпит 
беше пред началника 
на Аптечен отдел, Иван 
Гешев. Той не остана 
доволен, че се спра-
вям с въпросите и на 
устния изпит, където 
член в комисията беше 
и химик Найденович, 
началник на Химиче-
ската лаборатория при 
Дирекцията, задаваше 
въпросите си тихо. Хи-
микът имаше увреден 
слух и Гешев смяташе 
да отхвърли дадени-
те отговори на висок 
глас като неверни. За-
почнах да повтарям въ-
просите високо и висо-
ко да им отговарям. Хи-
микът доволно кимаше 
с глава. 

Първото назначение 
беше управител на ап-
тека при Бургаската 
държавна болница. Бях 
оставен цяла година 
без помощник и зато-
ва  напуснах. Изпрати-
ха ме в Тополовград да 
поема Общинската ап-

тека. И там цялата ра-
бота легна на гърба ми. 
Вече имах малко спес-
тени  средства и запо-
чнах да се оглеждам 
да отворя собствена 
аптека. 

В град Созопол има-
ше само един филиал 
на аптека Боян Георги-
ев от Бургас. Събрани-
те сведения ме окура-
жиха и взех от Минис-
терство на народното 
здраве разрешение да 
отворя там частна ап-
тека. Беше необходим 
и подпис от Аптечен от-
дел. Началник Гешев 
без причина започна 
да протака и създава 
спънки. Когато изле-
зе отпуск, неговият за-
местник подписа запо-
ведта веднага.

Мое задължение 
беше да оборудвам 
помещението с мебели 
и заредя всички лекар-
ствени средства по на-
редба. Спестеното не 
стигна и взех кредит 
70,000 лв. от Българско 
аптечно кооперативно 
дружество. Мебелите 

поръчах в Бургас и ги 
превозих с моторница 
до Созопол. В този мо-
мент баща ми предло-
жи финансова помощ, 
което не очаквах. Той 
настоя и аз с дошли-
те средства поръчах 
допълнителни количе-
ства лекарства. В деня 
на получаване на гото-
вите мебели, изведнъж 
постави условие. Сес-

тра ми била по-голяма, 
не съм уважавал мъжа 
й, заминал съм да уча 
в чужбина, зарязал и 
работа, и семейство. 
Настоя преди да полу-
ча обещаното, да по-
искам, както в детски-
те години, извинение 
от „по-възрастните“. 
Тръгнах си замаян. Как 
ще платя на мебели-
стите? Реших да кажа 

истината. Преди да от-
воря уста, те предло-
жиха сами да монтират 
мебелите на място, да 
опознаят населението 
в града и да си намерят 
нови клиенти. Остава-
щата сума изплатих на 
части, в края на всяка 
седмица от постъпле-
нията, на ръка. Чужди-
те се оказаха по-човеч-
ни от близките!

Мина задължител-
ната ревизия и започ-
нах работа. Освен на-
личните количества 
лекарства, в случай 
на недостиг или епи-
демия, частните апте-
ки имаха право да по-
лучат нужния серум 
от участъковата служ-
ба срещу заплаща-
не. Ако пак не стигне-
ше, се правеше поръч-

ка от вътрешността. 
В Созопол участъко-
вата служба завежда-
ха д-р Едрю Манолов 
и д-р Сърджалински, 
белогвардеец на част-
на практика. В едно от 
селата избухна епиде-
мия от дифтерит. Из-
черпах наличния серум 
в аптеката по предпи-
сание и поисках до-

пълнителни количе-
ства. Морската буря 
попречи на доставка-
та. Нямаше превоз и 
по суша. Участъкови-
ят лекар събра общин-
ските съветници и са-
нитарните лица и поис-
ка мерки за ликвидира-
не на епидемията. По-
кани и мен. Пред всич-
ки събрали се д-р Ма-
нолов прехвърли отго-
ворността за разпрос-
транение на болестта 
върху мен. Обясних 
защо направената по-
ръчка не е пристигна-
ла и поисках участъ-
ковата служба да ми 
предаде срещу запла-
щане всичкия серум, с 
който разполага, както 
е по закон. Оказа се, 
че няма такъв. По-къс-
но при мен в аптеката 
дойде д-р Сърджалин-
ски и ме упрекна за ка-
заното, като допълни: 
„Трябва да знаете, че 
аз съм д-р Сърджалин-
ски!“ На което отгово-
рих: „Аз пък съм апте-
кар Асен Райнов.“

Очакванията за Со-
зопол се оправдаха. 
Имах три успешни го-
дини. Замислих се за 
свое семейство и през 
пролетта на 1933 годи-
на уведомих санитар-
ните власти, че ликви-
дирам аптеката. Кон-
цесията получи Общи-
ната, изпратиха фар-
мацевт, който да оп-
ише и приеме стока-
та и инвентара от мен. 
Общинарите не бърза-
ха да заплатят имуще-
ството по реални цени. 
Чакаха да мине сезона 
и занижат стойности-
те. Заключих аптеката 
и напуснах града. Ку-
рортистите били изне-
надани да намерят ап-
теката затворена. Уп-
рекнали градските вла-
сти и се заканили да не 
летуват тук.“

Из архивите на Асен Райнов за отварянето на частната му аптека в Созопол

Снимки: Семеен архив Мария-Бойка Малинова



Всичко наоколо ухаеше 
на прясно изпечени слад-
киши с една задължител-
на съставка – тиквата, а 
тиквените фенери в духа 
на Хелоуин бяха изпъс-
трили целия двор. Вещи-
ци, страховити същества, 
чудати създания и при-
казни герои изпълниха 
деня с много настроение 
и положителни емоции. 

Представители на Цен-
тър за обществена под-
крепа - град Созопол 
също бяха гости на тър-
жеството. Те подариха 
на щастливите деца ак-
рилни бои и четки за ри-
суване, които бързо вля-
зоха в употреба, тъй като 
учениците бяха нетърпе-
ливи да изложат своите 
идеи на белия лист.

Яна Сотирова, секре-
тар на МКБППМН, и Ма-
риела Зингинова, ръково-
дител ДДО „ОДЗ“ при Об-

щина Созопол бяха пока-
нени за членове на жури, 
което да се заеме с не-
леката задача да избе-
ре победители в конкурс 
за най-вкусен сладкиш. 

Представители на мест-
ното читалище и учители 
пък избраха най-красива-
та рисунка, а за финал, 
разбира се, бяха разда-
дени и наградите.

Малките природолюбите-
ли бяха изключително щаст-
ливи и ентусиазирани от 
инициативата. Горските слу-
жители ги посрещнаха при-
ветливо с почерпка и след 
като събраха сили от вкус-
ните бонбони, всеки ученик 
си избра по едно дъбче и го 
засади професионално под 
инструкциите на специали-
стите. Децата се бяха погри-
жили да донесат вода, с коя-
то да полеят дръвчетата. 

Служителите и учениците 
получиха подаръци, които да 

им носят спомен от събитие-
то - химикали от рециклира-
на пластмаса, тениски с ло-
гото на групата и листовки с 
характеристиките и симво-
личното значение на дъба. 
Всички дружно обещаха, че 
няма да спрат само със за-
саждането, а че ще продъл-
жат с грижите за малките 
дръвчета.

На място бе закачена и та-
белка, която да подсказва 
на всички, че с такива деца, 
красивата българска приро-
да и Земята имат бъдеще.

Снимки:  
Габриела СТОЯНОВА
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Вестник „Ñоçопоë” иçëиçа преç сеäìица в петък.
Реäактор: Мария Найäенова, 

теë.: 0550 2 57 04, e-mail: m.naydenova@sozopol.bg

Проäъëæение от стр.1

Проäъëæение от стр.1

Училището в Росен изпраща 
есента с цветно тиквено парти

Ученици от Черноморец в инициатива 
за засаждане  
на дръвчета



Интервю на  
Силвия ШАТЪРОВА  
Снимка: Тодор СТАВРЕВ

- Доц. Колибаров, пра-
вим това интервю в периода 
между няколко знакови дати 
- 1 ноември, Деня на худож-
ника, а поводът е новата Ви 
изложба „ПЪТУВАНЕ“. Вие 
усещате ли се като съвреме-
нен будител?

- Нека да оставим на другите 
да решат това. Улисани в еже-
дневието и притиснати от про-
блемите, най-важното е да си 
гледаме работата и ако публи-
ката прецени, че това е буди-
телска работа, ще е чудесно. В 
този контекст искам да кажа и 
да поздравя моите колеги, ко-
ито са принудени да работят в 
електронна среда заради пан-
демията. За нас, хората на из-
куството, това ни е безкрайно 
чуждо. Ние правим един гран-
диозен компромис да спасим 
учебната година и да дадем 
всичко от себе си, за да съхра-
ним интереса на младите хора 
към рисуването. Дистанционна-
та работа ни се случва за втори 
път през тази календарна годи-
на. Като директор на филиала, 
така да се каже, „изтеглих къ-
сата клечка“, вторият семес-
тър бяхме онлайн, сега отново 
започваме семестър дистанци-
онно. С приятна изненада мога 
да споделя, че това, което пред-
ставиха студентите като проек-
ти е на едно добро ниво, те по-
казаха доста добри резултати. 
Не се учудвам, защото панде-
мичната обстановка кара хо-
рата, които се занимават с из-
куство да попаднат в естестве-
ната си среда, усамотени пред 
белия лист. 

Дори бих свързал и ситуаци-
ята на пандемия и дистанция, 
която е нужна с тази излож-
ба. Темата е ПЪТУВАНЕ, но не 
във физически смисъл, а в ду-
ховен, това са поредица от съ-
бития във всеки един човешки 
живот - срещи, раздели, меч-
тания, разочарования, изкач-

вания, слизания, полет на меч-
тата. Това, което всеки един от 
нас изпитва. В същото време 
стигнах до извода, че тази по-
редица от събития, които ни се 
случват на нас, всъщност са пъ-
тят да опознаем себе си.

- Шанс ли е тази пандемич-
на среда за творците, или им 
слага граници?

- Ще цитирам Омар Хаям, 
който казва: „Не се отдавай на 
тъгата си, това е грях, не вли-
зай в тази пустош“. Ако го при-
емем като зло, ние влизаме в 
спиралата на липса на бъдеще, 
затова е по-добре да го прие-
мем като шанс, да се вглъбим 
и да работим. Днес да си оси-
гурим бъдещето и да работим 
за утрешния ден. 

- Тази изложба е рядкост 
и истински пиршество за це-
нители... за културната общ-
ност на Бургас, какъв беше 
пътят до нея?

- Това библиофилско изда-
ние се получи след близо две 
години труд, идеята е обща – на 
Иво Масларски, галерист и ме-
ценат от Самоков. Това е осмо 
поредно издание, преди това 
той е работил със Светлин Ру-
сев, Захари Каменов, Милко 
Божков и Любен Диманов и за 
мен беше голяма привилегия 
да бъда поканен за този про-
ект. Беше ми оставена пълната 
творческа свобода за темати-
ка, броят на работите в издани-
ето ги обсъдихме заедно, но аз 
го приех като голяма отговор-
ност. Такива събития дори и да 
не искаш, те остават в памет-
та на обществото. Графиките ги 
изпълних в една по-тежка гра-
фична техника - това е дълбо-
кият печат. Работите са праве-
ни на цинк, разяждани с азот-
на киселина. Обичам да работя 
в графични серии, имам цикли, 
които са стартирали отдавна и 
още се натрупват - като „Днев-
ниците на едно дете“, „Дневни-
ците на Константин“, „Острови 
на измамното щастие“, „Грави-
тация“, взел съм идеи от тях, 
но съм ги преработил за тема-

та „Пътуване“.
- Пътуване към къде?
- Към себе си, човек да може 

да прави равносметка за неща-
та, които предизвиква в живо-
та си и които му се случват, да 
може да си прави изводите, да 
се опознае и да бъде полезен 
както за себе си, а по този на-
чин и за околните.

- А кой е героят в това пъ-
туване?

- Героят е зрителят, те са ано-
нимни, за да може всеки да 
види себе си отстрани.

- Успява ли все пак да съ-
четава в едно доцентът-ръ-
ководител, преподавателя, 
твореца Димо Колибаров?

- Много е трудно, налага се, 
защото трябва да изпълнявам 
административни функции и 
те са свързани с нормалното 
протичане на учебния процес. 
Случва се да крада време за 
творческата ми работа, за съ-
жаление много идеи, които са 
били попадения, заради невъз-
можността да ги реализирам, 
умират във времето и други ид-
ват на тяхно място. Надявам се 
един ден, когато дойде друг чо-
век на моето място, да се върна 
и да мога да дам време за идеи-
те си и да ги реализирам, да не 
ги оставам да умират. И затова 
ми беше предизвикателство да 
направя тази изложба. 

Преди две години, когато 
стартирахме идеята, нямахме 
представа, че ще е в такова 
бурно време. Случи се, дори 
преживях няколко отлагания - 
първото представяне в София 
беше замислено за май, реа-
лизирахме го през юли и сега 
е така. Човек не избира време-

то, в което да живее и трябва 
по някакъв начин да се бори не 
със съдбата, а със себе си, да 
не спира да работи. 

- Ако трябва да рисувате 
сега, кой би бил героят?

- Той е същият, дали се об-
ръщам към детската тематика 
в „Дневните на Константин“ 
или възрастните, това е един 
герой, който проследявам как 
израства и как се движи в об-
ществото, какво мечтае и какво 
го разочарова. Аз нямам кон-
кретен персонаж като модел, 
аз разказвам истории, които 
са валидни за всеки един от 
нас и правя един символичен 
герой, който обобщава всеки 
един зрител, така го правя съ-
причастен с моите идеи, които 
са основно изтъкани в прежи-
вявания и има много емоция. 
Дори и в ежедневни, привид-
ни сюжети като листопад, из-
качване на стълби, човек може 
да търси нещо по-дълбоко и фи-
лософско.

Търсил съм двоен прочит, 
първо да може да те привле-
че и грабне, това са компози-
ционни решения, и вторият - от 
детайла да се вникне в идеята. 
Т.е. това е едно разлистване, 
потъване, непрекъснато и все-
ки ден може да откриваш по 
нещо, което не си забелязал в 
първия момент.

- Октомври се оказа месец 
на графиката в Бургас, реа-
лизирахте и още една излож-
ба за ценители - на италиан-
ска и българска графика в 
БХГ „Петко Задгорски“.

- Това е един проект, с кой-
то съм замесен директно, стар-
тира преди две години, нямаше 

още пандемия, съвсем друг бе 
графикът на изложбите. Всъщ-
ност това е пето издание, но 
първо за Италия и България, 
преди е имало сътрудничест-
во с Чили, Естония, Македония, 
Португалия и общо взето, меди-
атор на тази идея беше Владо 
Горевски, който е директор на 
триеналето на графиката в Би-
толя - Македония. С него се по-
знаваме от доста време, той е 
подхвърлил идеята на Валерия 
Гартисина, която активно участ-
ва в писането на проекти и съ-
трудничество с други графич-
ни школи. Най-интересното на 
тази изложба е, че всеки автор 
трябваше да даде по две про-
изведения, едното остава в ко-
лекцията на италианците и дру-
гото - на българите. Реших из-
ложбата да бъде показана в две 
галерии, едната беше в Стара 
Загора, другата е в Бургас. Ес-
тествено тук, защото аз съм от 
Бургас и държах да видят мои-
те съграждани тази прекрасна 
колекция и другата едната част 
от нея да остане във фонда на 
галерията като дарение. Гале-
рията в Стара Загора избрах, 
защото проф. д-р Марин До-
брев е един от най-изявените 
в галерийните среди, там има 
единственият действащ гра-
фичен кабинет, т.е. простран-
ство, отделено за графиката, 
което предоставя експонира-
не на графични произведения. 
Имаше дълъг период на подго-
товка за изложбата, кореспон-
денция с много художници, бях 
куратор от българска страна и 
контактувах с много колеги, ня-
кои от тях в началото бяха въ-
одушевени и се съгласиха, по-

сле се отказаха. Участваха око-
ло 30 български и 30 италиан-
ски автори, като колекцията е 
около 100 творби. 100 остават 
за България и сто за Италия, 
като колекцията се разделя 
между БХГ „Петко Задгорски“ 
и ГХГ - Стара Загора.

- Как се осъществи под-
борът?

- Ние имаме много изявени 
художници-графици, но пред-
почетох да поканя колеги, чие-
то творчество се е осъществи-
ло след промените -1989 годи-
на, когато тръгва и най-силни-
ят период на изява при тях. По-
лучи се пъстра изложба, в ко-
ято са обхванати всички тен-
денции в изобразителното из-
куство, както идейно, така и в 
технологично развитие. В тех-
нологичен план развитие са 
включени всички класически 
техники, като висок печат, дъл-
бок печат, литография, силегра-
фия, както и по-съвременни тех-
ники-като дигитално изкуство, 
дори има и графики, които са 
триизмерни като обекти и плас-
тики. Показват изключителни-
те възможности и адаптивност 
на графичното изкуство в съв-
ремието.

- След тази изложба на-
къде продължавате в пъту-
ването?

- Преди този проект бях за-
почнал една моя лична идея - 
да направя албум с 15 графич-
ни листа, посветени на твор-
чеството на Христо Фотев, ко-
ито спрях, за да може да на-
правя настоящия албум по 
идея на г-н Масларски. Сега ще 
подновя моята идея за Хрис-
то Фотев.
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та на графиката Димо Колибаров подреди през сед-
мицата изискана изложба в галерия „Пролет“. Дирек-
торът на филиала на Националната художествена ака-
демия в Бургас е носител на над 30 наши и междуна-
родни отличия, сред които Голямата награда от Меж-
дународното триенале „Малки графични форми" в То-
кио, първи места от изложбени конкурси в Париж, Сеул, 
Пекин, Битоля.

Библиографският албум на тема „ПЪТУВАНЕ“ е факт 
след две години труд. 25-те графики насочват към лъ-
катушещ и тайнствен начин всеки да научи по нещо за 
себе си.

Идеята за албума идва от Иво Масларски - галерист 
и колекционер от Самоков. За него това е осмият подо-
бен проект, реализиран заедно с друг художник. Учас-
тници в предишни издания бяха Светлин Русев, Милко 
Божков, Захари Каменов, Любен Диманов.

„Аз имах удоволствието да работя в условия на мак-
симална творческа свобода. Изборът на теми и сюжети 
се превърна в огледало на моите търсения и предизви-
кателства като художник", споделя Колибаров.

Албумът „ПЪТУВАНЕ“ не трябва да се възприема като 
физическо преместване от една до друга точка. Това е 
сбор от преживявания, белязали живота на всеки от нас 
- мечти и разочарования, срещи и раздели, възходи и 
падения, съмнения и непоколебимост.

В галерия „Пролет" са взети всички необходими мер-
ки за безопасност на посетителите, предписани от Ми-
нистерството на здравеопазването. Лица без маски не 
се допускат, задължителна е дистанцията от 1,5 метра 
в залата. Експозицията „ПЪТУВАНЕ“ ще гостува в га-
лерията до 30 ноември.

 През тази година доц. Димо Колибаров бе част от 
Инициативния комитет за честване на 100 години от 
създаването на вестник „Черноморски фар“. Отдаде 
сърце и душа като куратор за експозицията „Съкро-
вищницата на Фар-а“, която бе експонирана в Морско 
казино. Получи наградата „Фаропазател“, а колекция-
та на „Черноморски фар“ се обогати с една от негови-
те емблематични картини - „Нощна стража“, която той 
дари на изданието. 

Събеседник

Разказвам истории, които са 
валидни за всеки един от нас 

Доц. Димо Колибаров -  
художник, директор 
на филиала на НХА:

• Човек може да прави равносметка за нещата, които 
предизвиква в живота си и които му се случват
• „Такива събития дори и да не искаш, те остават в 
паметта на обществото“, казва известният бургаски 
художник за новата си експозиция и албум „ПЪТУВАНЕ“



 

Росен ТОПКАРОВ

Преди четири години 
в Бургас отвори първи-
ят частен диализен цен-
тър в региона. В ДЦ „Ел 
Масри“ са инвестирани 
над 2 млн. лв. и амбици-
ята на собствениците е 
това да бъде най-добро-
то място за пациенти, ко-
ито се нуждаят от хемоди-
ализа. От самото начало 
в центъра работи д-р Кра-
сен Генев, който година 
след отварянето участва 
в разработването на ме-
тода хемодиафилтрация. 
При него кръвта на паци-
ентите се пречиства иде-
ално и за разлика от ди-
ализните процедури, по 
които работят в страната 
всички, онези, които се 
подлагат на новата мето-
дика се чувстват много 
по-добре и водят пълно-
ценен начин на живот.

Диализен център „Ел 
Масри“ от самото нача-
ло е оборудван с най-мо-
дерните германски маши-
ни за диализа „Фрезени-
ус 5008 С“. Днес центъ-
рът разполага с 27 пос-
та и работи всеки ден на 
три смени. „Бях прият-
но изненадан от първия 
ден, когато дойдох в този 
диализен център. Ведна-
га ми направи впечатле-
ние огромната инвести-
ция, която е направил д-р 
Ел Масри, за да осигури 
най-доброто за пациен-
ти, които имат нужда от 
хемодиализа“, спомня си  
д-р Генев. Новата мето-
дика, по която работят 
в центъра е окончател-
но въведена от една го-
дина. Д-р Генев споделя, 
че е трябвало технологич-
но време, за да преми-
нат обучение медиците в 
центъра. „При нас дойдо-
ха специалисти от Герма-
ния, там, където са създа-
дени тези машини и всич-
ки трябваше да преминем 
курс за работа. Само по 
този начин може да га-
рантираме на нашите па-
циенти високотехноло-
гичен метод на хемодиа-
лиза, какъвто е хемодиа-
филтрацията.“ 

Първите пациенти, ко-
ито се подлагат на нова-
та методика, дават отлич-
ни лабораторни резулта-
ти. Процедурата се оказ-
ва много по-поносима и 
чисти перфектно кръв-
та. За разлика от обик-
новената хемодиализа, 
която се прави в остана-
лите центрове при мето-
да на хемодиафилтрация 

се използват по-високо-
качествени диализато-
ри, които имат пори с оп-
ределен размер. Създа-
ва се градиент на наля-
гане от двете страни на 
мембраната между диа-
лизния разтвор и кръвта, 
т.е. от кръвта започва да 
се изсмукват 15-20 литра 
течност, заедно с веще-

ствата до определения от 
порите размер. Изтегле-
ното количество течност 
се възстановява ведна-
га със същото количе-
ство йонен разтвор, при-
готвен от диализния апа-
рат. Това е съществена-
та разлика между диали-
за и хемодиафилтрация. 
Пречистват се както нис-
комолекулните токсини, 
така и токсичните белтъ-

ци, които иначе не се чис-
тят при стандартната ди-
ализа. Тези белтъци имат 
отношение и към късните 
усложнения на пациенти, 
които трябва да се под-
ложат на хемодиализа. 
Освен това тази методи-
ка позволява извличане 
на по-големи количества 
течности от пациента до 
4 литра на час, без те да 
получат йонен шок.

Главният мениджър на 
диализния център Туфик 
Ел Масри всеки ден про-
следява състоянието на 
пациентите и следи за 
навременната доставка 
на консумативите, които 
идват от Германия. Дори 
в моменти когато движе-
нието на стоки в Евро-
па е затруднено заради 
пандемията от коронави-
рус, всички доставки за  

ДЦ „Ел Масри“ идват на-
време. С лекарствата и 
консумативите за пациен-
ти на хемодиализа не се 
правят компромиси. Са-
мата концепция на гер-
манските апарати „Фре-
зениус 5008“ е да постиг-
нат резултати на стаби-
лен пациент, което озна-
чава добри лаборатор-
ни резултати, постигнати 
с леко протичащи диали-
зни процедури. Туфик Ел 
Масри всеки ден обсъж-
да с пациентите тяхното 
здравословно състояние. 
Някои от тях през послед-
ната година се премест-
ват да живеят в Бургас, 
за да могат да имат дос-
тъп точно до този метод 
на хемодиализа. „След-
вам заръките на баща ми, 
който винаги казва: „Пра-
ви най-доброто за свои-
те пациенти, за да ти се 
случи най-доброто в жи-
вота и на теб“. Днес, ко-
гато виждам как наши па-
циенти водят пълноценен 
начин на живот, спорту-
ват, правят дълги разход-
ки, които не са могли пре-
ди време и дори играят 
народни танци съм щаст-
лив, защото усилията на 
целия ни екип не са били 
напразни и всеки ден, от-
даден на пациентите си 
заслужава.“, споделя Ту-
фик Ел Масри.

Голямо признание за 

високото качество на ра-
бота в диализния център 
в Бургас получава сами-
ят д-р Ел Масри от коле-
ги в Германия това лято. 
Те му се обаждат заради 
пациент, който е подло-
жен на хемодиафилтра-
ция във Франкфурт, но 
желае да дойде на почив-
ка в Несебър за две сед-
мици. За това време е не-
обходимо да бъде подло-
жен три пъти на хемодиа-
филтрация, а единствено-
то място където се прила-
га този метод в страната е 
ДЦ „Ел Масри“ в Бургас. 
Пациентът идва в Бъл-
гария на почивка, пра-
ви необходимите проце-
дури в диализния център 
и се прибира в Германия 
безпрепятствено. След 
него няколко други центъ-
ра в Европа, които рабо-
тят с апарати от послед-
но поколение „Фрезени-
ус 5008“ по метода на хе-
модиафилтрация, препра-
щат свои пациенти, ко-
ито пребивават времен-
но в България, в ДЦ „Ел 
Масри“. Това за пореден 
път е доказателство за 
уникалността на новата 
методика, по която паци-
ентите водят пълноценен 
начин на живот.

Д-р Ел Масри споделя, 
че много медици в Бъл-
гария не вярват, че про-
цедурата съществува и 
се извършва в Бургас. 
„Те си мислят, че това е 
някаква екзотика, която 
съществува само на За-
пад, а д-р Генев им каз-
ва - елате при нас да ви-
дите как се прави, защо-
то няма нищо по-добро от 
това за пациентите на хе-
модиализа.“, казва още 
д-р Ел Масри.

Машините от последно 
поколение скъсяват вре-
мето на хемодиализа с 
30% и имат функцията он-
лайн да следят очиства-
нето на пациента. Сама-
та машина регулира ня-
кои функции по време на 
целия процес. Тя сама из-
числява диализното вре-
ме, като се имат предвид 
неговите параметри – ки-
лограми, височина, въз-
раст, каква му е гъстота-
та на кръвта. Процедури-
те по новия метод не се 
заплащат от пациенти-
те, а на тези от тях, ко-
ито имат нужда, диализ-
ният център осигурява и 
транспорт. По време на 
процедурите пациентите 
са настанени в комфорт-
ни стаи по 2-3 души. Към 
този момент показатели-
те на всички пациенти в 
ДЦ „Ел Масри“ са много 
добри, няма нито един бо-
лен от COVID-19 или дру-
ги грипоподобни и вирус-
ни заболявания. От ръко-
водството споделят, че и 
през следващите годи-
ни ще продължат да на-
лагат най-новите модер-
ни и иновативни методи 
в медицината, за да за-
пазят здравето на свои-
те пациенти.
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Бургас разполага  
с най-модерната хемодиализа в страната
a ДЦ „Ел Масри“ има 27 поста и 
работи всеки ден на три смени

a От една година е въведен 
високотехнологичният  
германски метод на хемодиализа - 
хемодиафилтрацията

ДКЦ „Ел Масри“ 
в к-с „Лазур“

Туфик Ел Масри и екипът на диализния център работят всеки ден

Д-р Красен Генев
Центърът е оборудван с най-модерните герман-

ски машини за диализа „Фрезениус 5008 С“

По време на процедурите пациентите са настанени в комфортни стаи  
по 2-3-ма души

СТРА ни цА 16   6-9 нОЕМВРи 2020

ЗдравЕ



6-9 НОЕМВРИ 2020 17Чф Здраве

Георги РУСИНОВ

Небезизвестните маски на 
чумавите доктори от периода 
14-17 век в Европа, които са 
се превърнали в символ на 
„Черната смърт“, станаха хит 
в онлайн магазините. Това са 
тези маски, с които носещите 
ги приличат на хуманоиден 
гарван, заради клюна. Про-
верка на „Черноморски фар“ 
установи, че цените им вари-
рат между 25 и 35 лева в раз-
личните промоции, които вър-
вят в момента. Иначе стой-
ността им е по-висока – 60-70 
лева. Оказва се, че в няколко 
сайта дори наличните бройки 
са изчерпани. Любезна про-
давачка обясни, че е имало 
бум на продажбите покрай 
Хелоуин и че едва ли хората 
ги купуват, за да се разхож-
дат по улиците с тях заради 
пандемията от COVID-19. 

Самите страшни маски с 
клюнове се появиха още по 
време на първата вълна в Ев-
ропа от коронавирус през 
март. Тогава също имаше дос-
та продажби. Появиха се до-
ри снимки на ентусиасти, кои-
то излизат с тях по улиците 
поради липсата на достатъч-
но други предпазни медицин-
ски маски. След това индус-
трията се разработи с пълна 
сила и вече във всеки мага-
зин може да се закупят обик-
новени маски. Някъде цените 
им са от 35 до 50 стотинки. 
Най-често срещаните са от по 
1.50 лева.

Как лекарите от символ 
на надежда  
се превърнали в такъв 
за страдание и смърт – 
история на чумавите 
доктори

Различни интернет източ-
ници предлагат различни ин-
формации, но най-достовер-
ните от тях посочват, че пър-
вата поява на чумавите док-
тори и прословутите им маски 
е още през 14-и век. Тогава в 
Европа върлува втора серия 
от епидемии, които приключ-
ват чак през 18-и век. Бубон-
ната чума, която познаваме 
като „Черната смърт“ убива 
повече от 70 милиона души. 
Интересното е, че тя не е из-
чезнала и до днес по 3000 ду-
ши годишно се разболяват. 
Разликата е, че се лекува 
ефективно с антибиотици.

Фактът, че в продължение 
на 4 века тя вилнее из Европа 
показва защо костюмите на 
докторите, които населението 
започва да нарича „чумави 
доктори“, будят все още инте-
рес у нас. Известният костюм 
и маската към него стават ши-
роко разпространени в Евро-
па и най-вече във Франция 
през 17-и век. За да се обясни 
защо лекарите са носили тези 
костюми е нужно да се посо-
чи, че масово е било разпрос-
транено и прието, че човек се 

заразява от неприятните ми-
ризми, излъчвани от смет, 
гниеща плът и предмети, кои-
то са докосвани от болните. А 
всъщност самата чума се раз-
пространява от микроскопич-
ни бактерии. Основни прено-
сители са плъховете и други 
гризачи, а разпространители 
бълхите, които хапят и живот-
ни и хора. Чак във втората по-
ловина на 19 век се разбира 
каква е истинската причина 
за заразяванията.

Заради тази теория се раж-
да и зловещият костюм на чу-
мавите доктори. Тук става въ-
прос за пълен костюм. Както 
споменахме, подобни маски 
се появяват още през 14-и век 
и през годините костюмите на 
лекарите се надграждат. До-
там, че заприличват на нещо 
средно между инквизитори 
(заради черните шапки, носе-
ни над маските) и демони, из-
лязли от Ада, за да приберат 

душите на умиращите. Така 
всъщност са ги и оприличава-
ли хората, а появата им в да-
дено населено място не гово-
рела нищо добро. Често ги 
приемали и като вестители на 
Божието наказание. Все пак 
Европа в този период е упра-
влявана най-вече от църква-
та, а страхът от Бог всеки-
дневно е припомнян на селя-
ните.

Клюнестите маски

Шарл де Лорн, доктор от 
17-и век, се смята за създате-
ля на последното издание 
костюми на чумавите докто-
ри. Самият той е служил при 
трима френски крале – Анри 
IV, Луи XII и Луи XIV. Пълният 
костюм включва тежко палто, 
започващо от главата и стига-
що до глезените, ръкавици, 
ботуши, кожен панталон. 

Всички тези части целят пред-
пазването на лекаря при фи-
зически контакт със заразен 
с чума. Най-прословутата 
част от костюма несъмнено е 
маската, която както вижда-
ме, продължава да буди инте-
рес и у хората и в 21-ви век. 
Тя е била създадена с цел да 
възпрепятства нахлуването и 
вдишването на замърсения 
въздух, за който се е смятало, 
че разпространява болестта. 
Така нареченият клюн е бил 
изпълнен с ароматни лечебни 
билки, за да се предпази но-
сещият маската от зловред-
ното вдишване на замърсен 
въздух. Очите на маската би-
ли покрити с кръгли стъкла 
като при модерните противо-
гази. Черната шапка показва-
ла професията и статута на 
лекарите. 

Спазването на 
дистанция се 
въвежда още по 
време на чумата

Спазването на физическа 
дистанция, за което ни призо-
вават днешните медицински 
светила в борбата с корона-
вируса, всъщност не е нещо 
ново. Чумавите доктори са го 
правили постоянно. За целта 
са използвали дълги пръчки, 

или бастуни, за да огранича-
ват максимално физическия 
си контакт с хора. Не че при 
появата им някой е имал осо-
бено желание да е близо до 
тях, но все пак и малко на-
трапници били отблъсквани с 
помощта на пръчки и бастуни. 
Макар самите костюми по 
онези времена да предста-
вляват технологично чудо, за 
съжаление не предпазвали 
лекарите и много от тях също 
са станали жертва на чумата. 
Аналогията е подобна и с 
днешните борци на първа ли-
ния срещу коронавируса, кои-
то досущ чумавите доктори са 
облечени целите в предпазни 
костюми. Въпреки това не 
един и двама лекари се зара-
зиха с болестта. Някои дори 
станаха нейни жертви.

Карантината също не е не-
що ново днес. Още тогаваш-
ните власти са изисквали от 
докторите да се самокаранти-
нират след работа с болен. 
Сегашни 10-14 дни ще ни се 
сторят нищо, ако само при 
контакт с болен ни карат да 
стоим вкъщи 40 дни. Е, чума-
вите доктори са го правили. 
За целта кметове на села и 
лордове на замъци и градове 
са им предоставяли някоя съ-
боретина в края на населено-
то място, за да се избягва 
максимално контактът със 
здравите хора.

Маските на чумавите доктори -  
хит в онлайн магазините

Докато Европа отново е 
в плен пандемията, офици-
алният брой на заразени-
те с коронавирус в Китай 
от седмици остава нисък. 
Смъртни случаи няма, бро-
ят на новите инфекции на 
ден почти никога не над-
хвърля 100, предаде  
БГНЕС. Как е възмож-
но? Защо Китай се справя 
толкова добре с предо-
твратяването на втората 
вълна, заляла Европа?

Една от причините: вла-
стите реагират бързо с ка-
рантинни мерки и с масо-
во тестване при избухване 
на огнища като тези в се-
верозападния регион Син-
дзян. В град Кашгар на-
пример над 4 милиона ду-
ши бяха тествани в рамки-
те на броени дни.

Незабавно тестване, 
строга изолация на зара-
зените и болните: така Ки-
тай очевидно успява да 
предотврати втора вълна 
на пандемията. В допълне-
ние продължават да се 
прилагат ограниченията 
за влизане в страната, ко-
ито предвиждат строга 
двуседмична карантина в 

специално обособени хо-
тели.

Строг контрол
Възможностите за уп-

ражняване на контрол, с 
които разполагат властите 
в авторитарен Китай, са 
немислими в западните де-
мокрации. Личните права и 
свободи, защитата на лич-
ните данни - всичко това не 
играе никаква роля за Пе-
кин при проследяването на 
контактните лица напри-
мер. Мобилните приложе-
ния, които прецизно следят 
движението на хората, са 
се превърнали в част от 
ежедневието, а който вли-
за в ресторант, кафене или 
магазин, задължително се 
регистрира, сканирайки 
специален код.

В Китай няма диску-
сии за маските - всички 
ги носят

Когато има признаци за 
ново огнище на инфекции, 
ограничаването на об-
ществения живот и спаз-
ването на карантината се 
контролират много строго. 
През лятото например, ко-

гато на пазар в Пекин из-
бухнаха инфекции, на 
всички служители беше 
забранено да напускат 
града. Незабавно бяха 
върнати и редица ограни-

чения - началните учили-
ща например останаха за-
творени.

Паралелно с това Китай 
систематично разширява 
капацитета си за тества-

не. На всеки милион жите-
ли е предвиден по един 
център за тестване, който 
в случай на локално огни-
ще да може да извършва 
до 30 000 теста на ден. За-

дължително условие е вся-
ка кампания за тестване 
да не продължава повече 
от седмица. В източноки-
тайския пристанищен град 
Циндао например, където 
в началото на октомври 
избухна огнище на зара-
зата, в рамките на някол-
ко дни бяха извършени це-
ли 11 милиона теста.

Опитът от предишни 
епидемии

И още една причина за 
добрата равносметка на 
Китай: след ТОРС и птичия 
грип хората просто знаят 
колко важно е да се па-
зят. Затова в Китай няма 
дискусии за носенето на 
маски, държавните защит-
ни мерки обикновено не 
се поставят под въпрос, а 
доверието в правителство-
то е високо. Може би за-
щото повечето хора вяр-
ват, че здравето е по-ва-
жно от свободите или за-
щитата на личните данни. 
А и в Китай не е възможно 
да се оплачеш в съда сре-
щу мерките, камо ли да 
протестираш против тях 
по улиците.

В милиарден Китай новите случаи на коронавирус са под 100 на ден
Това е един от видовете клюнести маски, които 

се продават онлайн
Някои от маските в маскарадните балове са по-

влияни от тези на лекарите в Средновековието



Дона МИТЕВА

Докато в САЩ броят още 
бюлетините, пристигащи по 
пощата, протестират, дефи-
лират и следят със затаен 
дъх резултатите около пре-
зидентските избори... Дока-
то се питат Доналд Тръмп 
или Джо Байдън, разговаря-
ме с една българка, която от 
много години живее там. И 
не само живее, но и поддър-
жа българския дух. Вълнени-
ето около изборите сигурно 
го има и при нея, но по-ва-
жното за нея е мисията й 
около „Малко българско учи-
лище в Чикаго" (МБУ). В Чи-
каго българската общност е 
голяма. Само 4% от децата, 
които посещават училището 
са от смесени бракове.

Българското училище е не 
само учебен център, но и 
културно средище - органи-
зация с нестопанска цел, ре-
гистрирана в щата Илинойс. 
Провеждането на учебен 
процес и събития, за запаз-
ване и популяризиране на 
българския език и култура 
сред българската общност и 
техните деца, живеещи в Чи-
каго и района е основната 
дейност и цел на училището. 
А бургазлийката Живка Бу-
балова е двигателят на всич-
ки дейности. Тя е от онези 
хора, които не щадят сили и 
енергия, които се раздават 
максимално, прегръщайки 
идеята.

МБУ няма собственици, а 
всички приходи от дейност-
та се реинвестират обратно 
за постигане целите на орга-
низацията. За това какви са 
ангажиментите й Бубалова 
казва: „Работа с деца и ро-
дители, връзки с обществе-
ността, преподаване, много 
писане на документи и имей-
ли, творческа работа - съ-
ставяне на сборници, писа-
не на уроци и учебни мате-
риали, организиране на 

празници и тържества - от 
всичко по много! Не се опла-
квам от обема на работата, 
а от това, че невинаги успя-
вам да я свърша съвсем на-
време”. Усмихва се някак 
виновна за това, че не може 
да разпъне денонощието си 
и вместо двадесет и четири-
те часа, да разполага с поне 
още няколко отгоре. 

За особеностите да се ра-
боти в различна доминира-
ща езикова среда, да се пре-
подава български толкова 
далече от родината, тя обяс-
нява, че специално внима-
ние си отделя на лексиката. 
Голяма част от уроците се 
адаптират. Избягват се 
сложните термини. Залага 
се на правилния български 
език.

„Децата ни, макар и роде-
ни тук, говорят български ка-
то роден език”, категорична 
е Бубалова. Тя бърза да до-
бави, че преподаването да-
леч не е единственото нещо, 
което се прави в далечно 
Чикаго. Съхраняването на 
обичаите и изграждането 
стъпка по стъпка на любовта 
към България лежи в осно-
вата на дейността. А това се 
случва с множество концер-
ти и тържества, с пресъзда-
ване на народни традиции и 
обичаи, чрез уроците по ис-
тория и „Любородие“ - така 
наричат дисциплината, близ-
ка по съдържание до „Роден 
край“ и „Човекът и обще-
ството“, които се препода-
ват в България.

„Вече 3-та година призо-
ваваме децата да се обличат 

с цветовете на знамето или 
с дрехи с училищни симво-
ли. Традицията се създава - 
ден след ден, година след го-
дина”, дава пример бургаз-
лийката.

В Чикаго българската общ-
ност е голяма, младите хора 
се движат в българска сре-
да, създават еднородни в ет-
ническо отношение бракове. 
Затова само около 4 % от 
децата в училище са от сме-
сени бракове. 

„Американците, особено 
мъжете, държат децата им 
да говорят български език. В 
„свободното си време“ пре-
подавам български език до-
ри на американци – наши 
родители и на техни прияте-
ли”, казва учителката. А цел-
та й не е само да се забавля-

ва с възрастните, докато те 
проумяват сложната ни гра-
матика и трудното произно-
шение на Ъ-то, например.

„Опитвам се да създавам 
у тях интерес към българска-
та култура и традиции, каня 
ги на наши тържества, при-
състват на вдигането на бъл-
гарското знаме на Трети 
март, посещават български-
те ресторанти”, очертава 
целта си Бубалова.

Затова и събитията, които 
инициират в училището са 
много. Лично на бургазлий-

ката най-много допада май-
ският празник. „Чувствам се 
най- вдъхновена по време на 
празничната манифестация 
за 24 май и на концерта след 
това. Вече не крия сълзите 
си, когато нашият хор изпъл-
нява химна на Кирил и Мето-
дий”, признава за личните 
си преживявания директор-
ката. А от начина, по който 
го казва става ясно, че съл-
зите не са единствено в ней-
ните очи, а мнозина, които 
посещават събитията в Мал-
ко българско училище в Чи-

каго откровено показват 
чувствата си. Просто защо-
то заедно с целия екип на 
училището те се превръщат 
в единомишленици, партньо-
ри. Хора търсещи, работе-
щи, творящи, отговорни, са 
пък от екипа. „Ако трябва от-
ново да избирам, пак бих из-
брала тези хора”, с едно из-
речение, категорично и точ-
но отсича директорката за 
екипа си.

За това как се промотира 
всичко българско сред аме-
риканците, как се показва 

родното изкуство, музика, 
фолклор, бургазлийката го-
вори разпалено: „Нашите 
танцови състави и хорът ни 
„Български звънчета от Чи-
каго“ имат изяви пред раз-
лични културни институции, 
участват в градски търже-
ства и паради. Сътрудничим 
с училище и хор „Гергана”, 
Ню Йорк, с които имахме 
два съвместни концерта и 
разменихме гостувания. 
Представителният ни танцов 
състав участва във фестивал 
на Ниагарски водопад. Пред-
ставяме България и на ин-
тернационални вечери в 
американските държавни 
училища”. Цялата тази дей-
ност би събудила завист във 
всеки директор на българско 
училище на територията на 
страната, на градските чита-
лища, а защо не и на различ-
ни творчески сдружения. Да 
си популярен, и то в чужби-
на, да поддържаш извест-
ността си като културен ин-
ститут, освен че иска много 
работа, иска и душа, сърце и 
съзнание на родолюбец.

Като най-вълнуващ личен 
спомен, свързан с общност-
та, оформена около „Малко 
българско училище“, Буба-
лова приема закупуването 
на сграда за училище и кул-
турен център „Малката Бъл-
гария“.

„Това е плод на двегоди-
шен неимоверен труд и из-
ключителни емоции. Никой 
не се оплака и не се преда-
де, а напротив – тази кауза 
ни сближи изключително 
много”, обобщава преживя-
ването си бургазлийката. 

Родителите на децата, ко-
ито посещават малко бъл-
гарско училище, са родени в 
България, но са получили об-
разованието си в Съедине-
ните американски щати. Те 
са интелигентни и възпита-
ни. „Работим заедно по раз-
лични проекти. Имаме из-
ключителен работещ роди-
телски съвет, който ни под-
крепя във вземането на ре-
шения и реализирането им. 
Неслучайно в училищното 
настоятелство са хора, кои-
то преди това са били от 
най-активните членове на 
родителските съвети”, кате-
горична е Бубалова. 

Вълненията около избори-
те на президент на САЩ ще 
отминат. Новият обитател на 
Белия дом ще продължи да 
ръководи най-голямата ико-
номика в света. Вълненията 
обаче в българското учили-
ще няма да престанат, защо-
то събитията, които се орга-
низират ще продължат.
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БургазлиИ
зад граница

Да пазиш родните 
традиции в Чикаго

4 Вълненията в 
„Малко българско 
училище“

4 Живка Бубалова 
говори за децата и 
родителите от 
общността

Коледни вълнения

Живка Бубалова

Винаги е вълнуващо първият звънец да призове 
за работа

В час

Сред децата и техните родители

За разлика от предишни години и избори сега  се за-
белязва по-голяма политическа активност. Много от на-
шите сънародници следяха и коментираха дебатите по 
време на надпреварата за президентския пост. Неси-
гурността, породена от пандемията и съпътстващите я 
опустошителни митинги и бунтове, накараха много от 
нашите сънародници да преосмислят своята граждан-
ска  позиция и да застанат пред изборните урни.

Живка Бубалова за изборите в САЩ:

Много наши 
сънародници застанаха 
пред изборните урни



„Нафтата“ с шанс  
да се отлепи от дъното 

Михаил КОЛЕВ

„Нефтохимик“ (Бургас) 
приема „Янтра“ (Габрово) в 
опашкарското дерби на Вто-
ра лига. В момента „шейхо-
вете“ се намират на послед-
ното 16-о място, докато тех-
ният опонент е една пози-
ция по-напред в класиране-
то. Разликата в точките 
между двама тима е само 
една и при евентуална по-
беда бургазлии ще задми-
нат съперника си. 

Въпреки спечелената в 
миналия кръг точка в Пазар-
джик срещу „Хебър“, която 
изненада мнозина, в тима на 
„Нефтохимик“ няма чак тол-
кова поводи за оптимизъм, 
заради тежката ситуация, в 
която е изпаднал клубът. То-
ва призна пред вестник 
„Черноморски фар“ Андрей 
Рунчев от Управителния съ-
вет на бургаския отбор.

„Надявам се на позитивен 
резултат срещу „Янтра“, 
смятам, че можем да ги на-
диграем и да отбележим 
първи домакински гол през 
настоящия сезон. Като ка-
чество с тях сме на едно ни-
во, те също взеха в състава 
си доста преотстъпени иг-
рачи от Първа лига. При нас 
продължава ситуацията да 
е трудна, най-вече относно 
казуса с акциите“, каза още 

Рунчев.
В момента пакетът от ак-

ции е в Сдружение „Нефто-
химик 1962“, което се ръко-
води от феновете. Те ще из-
лязат със свое решение на 
14 ноември, когато им пред-
стои общо събрание. Спо-
ред Андрей Рунчев най-пра-
вилно ще е ако възможно 
най-бързо привържениците 
изкажат позицията си, тъй 
като времето минава, а клу-
бът е в безтегловност. 

„Феновете твърдо насто-
яват да си проведат събра-
нието, след което да кажат 
мнението си по темата с ак-

циите. За мен трябваше то-
ва да стане колкото се мо-
же по-бързо, за да ги дадем 
на Анелия Златкова, но те 
си имат своите съображе-
ния и ние ще се съобразим 
с това“, каза още той.

Към момента единствени-

ят кандидат да стане соб-
ственик на „Нефтохимик“ е 
именно Златкова, но тя не 
се ползва с доверието на 
привържениците, тъй като 
те смятат, че бизнес дама-
та няма ресурса, за да из-
държа клуб от такъв ранг.

„Черноморски фар“

При изключително строги 
мерки за сигурност в спор-
тен комплекс „Парк Арена 
ОЗК“ от петък до неделя ще 
се проведе тазгодишното из-
дание на Международния 
турнир по плуване „Купа Бур-
гас“ - Гран При, който е и 
олимпийска квалификация. 

Организатори са Българ-
ската федерация по плувни 
спортове с подкрепата на 
Община Бургас. Съгласно за-
повед на министъра на здра-
веопазването от 29 октомври 
всички колективни и индиви-
дуални спортни мероприятия 
с тренировъчен и състезате-
лен характер за всички въз-
растови групи на закрито и 
открито се провеждат без 
публика. 

Атрактивната надпревара 
да се проведе при безком-
промисно спазване на мер-
ките за сигурност, решиха на 
работна среща представите-
ли на РЗИ-Бургас, ОД на 
МВР, родната федерация по 
плувни спортове, ОП „Спорт-
ни имоти" и Община Бургас. 

Всички плувци, треньори и 
длъжностни лица задължи-
телно трябва да носят мас-
ки. Състезателите могат да 
ги свалят само при старта на 
своята дисциплина, след ко-
ето отново да ги поставят. 

На входа на „Парк Арена 
ОЗК“ ще има строг пропус-
кателен режим. Ще бъдат 
проверявани чантите на 
всички. Ще се измерва и тем-
пературата на всеки, който 
има право на достъп до плув-

ния басейн. 
На спортния комплекс 

стриктно ще се следи за 
спазване на нужната дистан-
ция между всички присъст-
ващи. 

На техническата конфе-
ренция, която ще се проведе 
в четвъртък, от Областната 
дирекция на МВР ще разда-
дат декларации на всички 
треньори за стриктно спаз-
ване на всички мерки по вре-
ме на състезанието, като ня-
ма да бъдат допускани никак-
ви компромиси. 

Любителите на плуването 
могат да следят онлайн прес-
тижното състезание на сай-
та на Българската федерация 
по плувни спортове. 

230 елитни плувци от Бъл-
гария, Сърбия и Турция ще 
спорят за медалите и пред-
метните награди на Между-
народния турнир „Купа Бур-
гас“ - Гран При. 

Има и солиден награден 
фонд в размер на 21 800 ле-
ва, като Община Бургас е 
осигурила 20 000 лева. Пре-
мии ще получат първите де-
сет плувци от всеки пол, съ-
брали най-много точки по 
ФИНА от финалните плува-
ния в три дисциплини от про-
грамата на турнира. Органи-
заторите приканват всички 
с право на достъп на спор-
тен комплекс „Парк Арена 
ОЗК“ по време на триднев-
ното състезание да бъдат 
максимално дисциплинира-
ни по отношение на наложе-
ните мерки за сигурност във 
връзка с пандемията от 
COVID-19.

Михаил КОЛЕВ

Дерби мач предстои 
днес в бургаската зала 
„Младост“. Отборите на 
„Нефтохимик 2010“ и „Хе-
бър“ (Пазарджик) ще се 
изправят един срещу друг 
в двубой от втория кръг 
на Националната Супер-
лига при мъжете по во-
лейбол. Битката между 
шампионите и „тигрите“ е 
от 18:30 часа, но в зала-
та няма да бъдат допус-
кани привърженици, за-
ради новите мерки срещу 
коронавируса. На двата 
тима се полагат да при-
състват по десетина 
длъжностни лица. Все пак 
феновете ще могат да на-
блюдават мача по теле-
визията, който ще се из-
лъчва по „Диема Спорт 
2“.  

В тима на „Нефтохимик 

2010“ обстановката е спо-
койна преди важния 
сблъсък, заяви пред вест-
ник „Черноморски фар“ 
изпълнителният директор 
Огнян Томов. За бургаз-
лии единствено срещата 
ще пропусне диагоналът 
Жани Желязков, който 
има здравословни про-
блеми. Всички останали 
играчи са на линия и  на-
ставникът Николай Же-
лязков ще може да раз-
чита на тях. 

„Предстои ни важна 
среща, такава каквото ще 
бъде и тази срещу сръб-
ския „Млади Радник“ (По-
жаревац) на 11 ноември. 
Готвим се усилено, зна-
ем, че няма да ни бъде ни-
как лесно, но се надява-
ме на победи и в двата 
двубоя. Настроението в 
отбора е добро“, каза 

още Томов.
В първия кръг от новия 

шампионат „Нефтохимик 
2010“ успя да запише ка-
тегорична победа с 3:0 ка-
то домакин над коравия 
„Пирин“ (Разлог), показ-
вайки много добра игра. 
За „Хебър“ това обаче ще 
бъде първи мач в първен-
ството, след като среща-
та с „Добруджа“ (Добрич) 

бе отложена заради съм-
нения за коронавирус в 
11 състезатели на пазар-
джиклии. Впоследствие 
се оказа, че въпросните 
играчи на „тигрите“ не са 
носители на вируса, а от 
клуба обявиха, че само 
част от заболелите са с 
грипоподобни симптоми 
и продължават да се ле-
куват. 

„Общото здравословно 
състояние на отбора се 
подобрява и момчетата 
се подготвят за срещата“, 
казаха още от щаба на 
„Хебър“.

През последните годи-
ни „Нефтохимик“ и „Хе-
бър“ се превърнаха в ос-
новни конкуренти и хеге-
мони в родния волейбол 
при мъжете. 

Двата тима често си ос-
порват както титлата в 
шампионата, така и Купа-
та на България и Супер-
купата.

И през този сезон бур-
газлии са амбицирани да 
гонят триумф в първен-
ството. Ако успеят да го 
направят, това ще бъде 
пета поредна шампион-
ска титла за тях. Чисто 
психологически „Нафта-
та“ има преимущество 
преди дербито с „Хебър“, 
след като успя да разбие 
противника с 3:0 за Су-
перкупата, двубой, който 
винаги се играе малко 
преди отриването на пър-
венството. 

„За нас няма друга ам-
биция, освен да спечелим 
всички титли. До момен-
та взехме едната, остана-
ха още две“, заяви Огнян 
Томов.

На 11 ноември на „Неф-
тохимик 2010“ му пред-
стои и евроучастие във 
втория по сила турнир на 
Стария континент CEV. 
От 19:00 часа, отново при 
закрити врата в зала 
„Младост“, хегемонът в 
българския волейбол се 
изправя срещу сръбския 
„Млади Радник“ (Пожаре-
вац) в двубой от 1/16 фи-
налите на турнира. 

„Парк Арена ОЗК“ - 
домакин на престижен 
международен турнир 

ФУТБОЛ

Бургаският талант в баскетбола Кон-
стантин Костадинов получи повиква-
телна за Националния отбор. 17-го-
дишният младеж, който прави първи-
те си стъпки в местния клуб „Делфин“, 
е част от академията на гранда „Реал“ 
(Мадрид). Сега за първи път той тре-
нира с мъжете по време на лагера на 

националите ни в Ботевград. В момен-
та нашите се подготвят за предсто-
ящите европейски квалификации. На 
26 ноември избраниците на селекци-
онера Росен Барчовски ще се изпра-
вят срещу домакините от Босна и Хер-
цеговина, а три дни по-късно срещат 
Гърция.

Извикаха бургаски  
талант в Националния

шампионите приемат „Хебър“

Чф
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ВОЛЕЙБОЛ

Фирма „алексОК“ ЕООД - гр. Велико Търново 
набира шофьори с категория „Е“,

за курсове от България до Европа и обратно. 
Високо възнаграждение.

тел.0893068537, www.alexok.com

4 „Нефтохимик 2010“ ще 
търси втора поредна победа 
в шампионата

4 Жани Желязков пропуска 
срещата поради 
здравословни проблеми

Дерби днес 
в Бургас

ОБЯВА

Ръководството на ЦПЗ-Бургас ЕООД,  съгласно  чл. 5 ,ал.2 т.2 от 
Наредба  №1  от 22.01.2015 год.  на МЗ обявява конкурс за :

1. Лекар - специализант по Психиатрия -  1  място.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до Управителя на базата за обучение.
2. Автобиография.
3. Документ за самоличност.
4. Документ за придобита професионална специалност „Меди-

цина”.
5. Удостоверение за членство в съсловната организация на БЛС.
6. Свидетество за съдимост
Документите ще се приемат до 30 дни след публикуване на обявата. 
Справки: ЦПЗ-Бургас ЕООД, служител ЧР- тел.056 / 83-73-78, 

от 8.00 ч. до 14.00 часа.  
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Изискана изложба подрежда директорът 
на НХА - Бургас Димо Колибаров

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“

Едно от най-известните 
български имена в област-
та на графиката, Димо Ко-
либаров, подреди през сед-
мицата изискана изложба в 
галерия „Пролет“. Директо-
рът на филиала на Нацио-
налната художествена ака-
демия в Бургас е носител на 
над 30 наши и международ-
ни отличия, сред които Го-
лямата награда от Между-
народното триенале „Малки 
графични форми" в Токио, 
първи места от изложбе-
ни конкурси в Париж, Се-
ул, Пекин, Битоля.

Ето какво казва за излож-
бата проф. Марин Добрев:

„Когато гледаш графики 
на Димо Колибаров, имаш 
непреодолимото усещане, 
че отделни творби са напра-
вени, за да бъдат споделени 
само с теб. В тях долавяш 
радостта от изведените об-
рази на едно богато въобра-
жение и оформена естетика, 
търсещи знаците на човеш-
ките превъплъщения. В тях 
намираш проникновени от-
говори на свои незададени 
въпроси, нови гледни точки 
за нещата от живота отвъд 
рамките на обичайното.

Античен герой, есенни 
листа, стълби за никъде, 
хартиено корабче, жита, 
пъстри пера, крила на пти-
ци... и ангели, сезоните на 
природата и човека, дет-
ско конче, завеси, сакрал-
ни символи и знаци, девици, 
цветя и хвърчила се препли-

тат в изящна иносказател-
на зримост. С подкупваща-
та лекота на своите образни 
асоциации Димо Колибаров 
превръща и най-абсурдните 
си сюжети в удивително по-
нятни категории на освобо-
деното мислене. Там си да-
ват среща детски мечти и 
спомени, реене между Земя-
та и небето, история и прос-
транства, блянове, изкуше-
ния и страсти, прераждайки 
странното и обикновеното в 
притчи за човека.

Подбраните творби в то-

зи библиографски албум са 
част от новите пристрастия 
на Димо Колибаров. От за-
владяващото му пътуване 
във времето и извън него. 
Израз са на респектиращия 
талант на художник, чиято 
дълбочина на мислене и уме-
ене да я изведе във видими 
послания го утвърдиха сред 
най-значимите творци в съ-
временната графика.“

Интервю с доц. Димо 
Колибаров, 

четете на стр. 15u
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