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Турнирът на „БМФ Порт Бургас” 
ще се излъчва онлайн

Бургазлии даряваТ 
кръвна ПлазМа във варна

COVID-19 ни затвори вкъщи
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30% спад на 
приходите в 
„Бургасбус“
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За диабета няма почивен ден 
Радка Жекова, Сдружение „Диабетни грижи”:

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 17 ноември

ШанС от 

понеДелник

2u

Властта ще преговаря за 
донорски център в местно 

здравно заведение
Дона МИТЕВА

В УМБАЛ – Бургас е из-
ползвана плазма за лече-
нието на болни от COVID-
19, но не и реконвалес-
центна плазма, коменти-
рат от здравното заведе-
ние. А броят на желаещите 
бургазлии да дарят плаз-
ма, за да помогнат в ле-
чението на тежко засегна-
тите от болестта няма как 

да бъде определен. Факт 
е обаче, че групата в со-
циалната мрежа „Лечение 
на COVID-19 с реконвалес-
центна плазма“, вече на-
броява 10 хиляди членове, 
съобщиха от там.

Добрата новина в мо-
мента е, че желаещите 
бургазлии да станат до-
нори от понеделник ще 
могат да даряват плазма 
вече във Варна.

Между 
черно-белия 
и цветния 
Бургас
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Михаил КОЛЕВ

Законът за автомобил-
ните превози, забраня-
ващ придвижването на 
тежкотоварни автомоби-
ли и техника над 10 тона, 
пречи за развитието на 
бизнеса в община Сре-
дец. За това алармира 
един от най-големите жи-
вотновъди и земеделци в 
региона Жеко Николов. 
Той има голяма кравефер-
ма в Богданово, а освен 
това отглежда и зърнено-
житни култури. За да взе-
мат стоката му или той да 
си я пренесе или изнесе, 
на практика е невъзмож-
но. Това се дължи на фа-
кта, че само едната му 
комбайна тежи 12 тона, 
което с 2 тона повече от 
допустимото. Проблем е и 
когато трябва да качи про-
дукцията си на камион. 
Николов разкрива, че за-
ради постоянните глоби 
самите камиони отказват 
да идват и да извършват 
услугата.

Миналата седмица Об-
щина Средец реши да 
предприеме действия за 
решаването на този про-
блем. Предложението на 
кмета инж. Иван Жабов е 
всички извънгабаритни 
автомобили и техники, ко-
ито се движат по общин-
ската пътна мрежа, да за-
плащат такса, за да могат 
да се движат свободно, 

без да са в нарушение. 
Очаква се това да бъде 
обсъдено с общинските 
съветници и ако бъде при-
ето, то от догодина запо-
ведта да влезе в сила.

Бизнесменът Жеко Ни-
колов все още не може да 
каже, дали изцяло при-

съства идеята. По негови 
думи всичко зависи от то-
ва каква ще е таксата. 

„Има проблем, за който 
трябва да бъде намерено 
кардинално и адекватно 
решение. По принцип ни-
кой от бранша не иска да 
плаща допълнително, 

след като сме си 
заплатили винет-
ки, но като това е 
предложеният ва-
риант, надявам се, 
че той ще реши 
проблема, защото 
ние на практика 
трябва да спрем 
да работим.  Нека 
първо да видим 
каква ще е сумата 
и тогава ще ко-
ментирам дали 
одобрявам тази 
мярка. Много не-
ща трябва да се 
изпипат по този 
случай, убеден 
съм, че Общината 
ще вземе най-пра-
вилното решение”, 
казва още Нико-
лов.
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и Без маска и след забележка?  

Георги РУСИНОВ

Ако не носите маска в 
автобуса и след забележ-
ка от кондукторката, то 
има голяма вероятност 
превозното средство да 
спре и да извикат Поли-
ция, за да ви пишат акт. То-
ва обясни пред репортер 
на „Черноморски фар“ уп-
равителят на „Бургасбус“ 
инж. Петко Драгнев. Спо-
ред него малко по малко 
обаче бургазлии, които 
ползват градския транс-
порт са се научили да но-
сят маски. Според него 
имало и изключения, но те 
по-скоро са рядкост.

„Полицията, УКОРС-Бур-
гас, инспектори на РЗИ-
Бургас и служители от ОП 
„Транспорт“ правят про-
верки и на автогарите и в 
движение. Техните заклю-
чения също са, че наруши-
телите са сведени почти до 
минимум. В крайна сметка 
съм издал заповед, когато 
има пътници в автобуса, 

които и след направена 
забележка не реагират да 
си сложат маска, то авто-
бусът да се спира и чрез 
диспечера да се търси съ-
действие на МВР“, заяви 
той пред репортер на „Чер-
номорски фар“.

Действително в послед-
но време се забелязва, че 
почти всички пътници се 
качват с маски, а тези, ко-
ито не го правят, ги слагат 
след забележка от кондук-
торката. Друг е въпросът 
за правилното им ползва-
не, но не са малко наисти-
на хората, които все още 
отричат опасността от 
COVID-19. 

Заради онлайн обучени-
ето на гимназистите пък 
общинският превозвач ре-
гистрира 30% спад в при-
ходите. 

„Дните след като обяви-
ха, че учениците след 7 
клас няма да учат присъст-
вено, се усети около 30% 
спад в приходите. Пенсио-
нерите са другите. И вър-

вят заедно. В момента, в 
който кажат, че учениците 
няма да учат присъствено, 
пенсионерите явно от чув-
ство за самосъхранение 
веднага ограничават пъту-
ванията си. Неминуемо и 
това се отразява на прихо-
дите ни. Виждате, че и по 
болниците вече не може 

да се ходи“, обясни той.
Няколко сигнала до ме-

дията получихме и за по-
ранния час на последните 
линии на „Б1“ и „Б2“. Рабо-
тещи до 23:00 часа бургаз-
лии се оплакаха, че след 
приключване на работа 
трябва да ползват нощна-
та линия, тъй като всички 

останали са преустанови-
ли движение.

Оказа се, че заради по-
строгите мерки, последни-
те линии на „Б1“ и „Б2“ 
действително са изтеглени 
по-назад. Петко Драгнев 
обясни, че са някъде около 
22:20 часа. Справка в сай-
та на превозвача показва 

Закон спира бизнеса на 
земеделци и животновъди

Заради онлайн обучението:  
30% спад на приходите в „Бургасбус“

Жеко Николов

„Черноморски фар“

288 са новите случаи на заразени с ко-
ронавирус в Бургаска област. 16 от тях 
са медицински лица, показва справка на 
„Черноморски фар“ в РЗИ-Бургас.

От всички случаи, 12 са хоспитализи-
рани. Останалите са на лечение у дома. В 
тежко състояние и в реанимация са три-
ма. Починали са двама. Нови 9 учители и 
5 ученици също са сред заразените.

От всички случаи отново в Бургас са 

най-много – 172. Следват Айтос с 26, 
Карнобат с 18, Поморие с 14, Камено, Ру-
ен и Несебър с по 13, Созопол с 11, Сре-
дец с 5. С по 1 нов случай са Приморско, 
Малко Търново и Сунгурларе. В Царево 
няма новозаболели.

Общо за област Бургас случаите с ре-
гистрирани положителни проби за 
COVID-19 към момента са 3511. Излеку-
вани са 1114 лица. Хоспитализирани са 
общо 271 пациенти. На домашно лече-
ние са 2053 лица. Починали са 73 лица.

Още 16 медици от областта 
се заразиха с коронавирус

Дона МИТЕВА

В УМБАЛ – Бургас е из-
ползвана плазма за лечени-
ето на болни от COVID-19, 
но не и реконвалесцентна 
плазма, коментират от 
здравното заведение. А 
броят на желаещите бургаз-
лии да дарят плазма, за да 
помогнат в лечението на 
тежко засегнатите от болес-
тта, няма как да бъде опре-
делен. Факт е обаче, че гру-
пата в социалната мрежа 
„Лечение на COVID-19 с ре-
конвалесцентна плазма“, 
вече наброява 10 хиляди 
членове, съобщиха от там.

Добрата новина в момен-
та е, че желаещите бургаз-
лии да станат донори от по-
неделник ще могат да даря-
ват плазма вече във Варна.

Бургаските лекари споде-
лят, че много трудно се на-
мира на този етап плазма. 
И напомнят, че процесите 
по даряването й и даряване 
на кръв са различни.

В Бургас няма апарат за 
извличане на плазма, но 
проблемът не е в това. Да 
вземат плазма могат само 
Районните центрове по 
трансфузионна хематология 
и отделенията с високо ни-
во на компетентност. Таки-
ва има в София, Плевен, 
Стара Загора, Пловдив и 
Варна. 

Тук се взема кръв, която 

се изпраща в Стара Загора, 
където се изследва, обра-
ботва и се връща в болница-
та за ползване. 

Освен необходимата тех-
ника за извличане на плаз-
ма, е необходимо и разре-
шително от здравното ми-
нистерство това да се пра-
ви, поясняват още от  
УМБАЛ – Бургас. 

В момента се работи по 
въпроса, но в крайна смет-
ка министърът на здравео-
пазването е този, който 
трябва да разреши това да 
се случва в отделението.

Можем да намерим апа-
рат и хора, в момента, в 
който ни разрешат, катего-
рични са от болницата.

В Стара Загора ще започ-
не да работи центърът за 
извличане на реконвалес-
центна плазма от началото 
на декември.

Второ отворено писмо до 
премиера Бойко Борисов 
изпратиха от сдружение 
„Лечение на COVID-19 с ре-
конвалесцентна плазма“, в 
което настояват да бъде 
разрешено в отделенията 
по трансфузионна хемато-
логия в областните градове 
да се дарява плазма. По ду-
мите на Павлина Михайло-
ва, един от двигателите в 
сдружението, в него изрич-
но е упоменат Бургас. 

Преди дни за лечението 
чрез преливане на плазма 

говори пред бургаските ме-
дии д-р Чавдар Ботев, лекар 
в Националната болница за 
лечение на хематологични 
заболявания, специалист по 
клетъчна терапия и плазма-
фереза. Той, заедно със 
свои колеги, изнесе лекция 
„Новости в диагностично-
терапевтичното поведение 
при пациенти с COVID-19“, 
състояла се в аулата на  
УМБАЛ-Бургас. В презента-
цията участва и д-р Павлина 
Михайлова - председател 
на сдружение „Лечение на 
COVID-19 с реконвалесцент-
на плазма".

„Този метод за лечение 
при тежко болните пациен-
ти бе одобрен в САЩ. Той 
работи прекрасно и при по-
леко болни. Ние в България 
в момента имаме поглед 
върху 35 000 пациенти и ре-
зултатите са много добри. 
Ако тук използваме правил-
но плазмата, ще намалим 
смъртността наполовина”, 
подчерта пред медиите  
д-р Ботев.

За да може донорските 
пунктове в областните цен-
трове да заработят, е необ-
ходимо решение на Минис-
терски съвет в извънредна 
ситуация или промяна на 
съществуващите наредби и 
протоколи, казват от сдру-
жението и предлагат те да 
са временни, предвид пан-
демичната обстановка.

Бургазлии даряват  
кръвна плазма във Варна
Властта ще преговаря за донорски център 

в местно здравно заведение

В началото на втората вълна започнаха респектиращи проверки в градския 
транспорт. Сега все повече пътници са дисциплинирани
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Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

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

Таксата на то

13-16 НОЕМВРИ 2020 3Н о в и Н иЧф
КРИМИСпират автобуса и викат Полиция

час 22:10 тръгване от тер-
миналите в посока Меден 
рудник. 

„За допълнително нама-
ляване на часа на послед-
ните автобуси ще изчака-
ме да видим дали ще ми-
нем към по-строги мерки, 
както бяха през март и ап-
рил. Засега не предвижда-
ме спиране на линии“, ка-
за още той.

Относно намалените ча-
сове, Драгнев поясни, че 
става въпрос само за тези 
две линии. „Б11“ от Изгрев 
и „Б12“ от Славейков все 
още са с последен курс в 
23:00 часа.

„Заведенията също ра-
ботят дотогава. Затова пък 
изтеглихме нощната линия 
да тръгва също в 23:00 ча-
са. Така се прави връзка 
на Славейков с центъра и 
Меден рудник. Иначе в 
23:00 часа тръгват от тер-
миналите „Б11“ и „Б12“. 
Всеки трябва да се нагоди 
спрямо ситуацията. Съо-
бразявайки се с работещи 
до късно, пуснахме по-ра-
но нощната линия. На нея 
цяла вечер се возят около 
30 пътници, а се движи 
през час“, коментира упра-
вителят.

Разкриха 
кражба в 
Камено

Полицията в Камено е 
успяла да разкрие краж-
ба, съобщиха от пресцен-
търа на Областна дирек-
ция на МВР-Бургас. От 
45-годишна местна 
жителка е бил отнет порт-
фейл, съдържащ сумата 
от 200 лева. Задържана 
за кражбата е 45-годиш-
на криминално проявена 
жена от село Свобода. Тя 
е направила пълни само-
признания и върнала 
цялата сума. Работата по 
цялостно документиране 
на престъпната дейност 
на извършителката про-
дължава от служители на 
Районно управление - 
Камено. 

Хванаха пиян 
шофьор в 
сунгурларско 
село

Мъж, шофирал в 
нетрезво състояние, е 
бил задържан в сунгур-
ларското село Вълчин. 
Това съобщиха от прес-
центъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Служители от Районно 
управление – Сунгурларе 
спрели за проверка лек 
автомобил, управляван 
от 53-годишен мъж от 
селото, като установили, 
че същият шофира след 
употреба на алкохол с 
концентрация - 1,95 про-
мила. Водачът е задър-
жан за срок от 24 часа. По 
случая е образувано 
бързо производство.

Откраднаха 
таблет и 
дрехи в 
Меден 
рудник

Таблет и дрехи са били 
откраднати от апарта-
мент в блок 250 на ком-
плекс „Меден рудник”. 
Това съобщиха от прес-
центъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Извършителят на деяни-
ето е задържан. Това е 
35-годишен криминално 
проявен и осъждан бур-
газлия, който направил 
пълни самопризнания и 
върнал отнетите вещи. С 
определение на Бургаски 
районен съд спрямо него 
е взета постоянна мярка 
за неотклонение „задър-
жане под стража”.

Георги РУСИНОВ

19 души с увреждания в 
Бургас вече имат пер-
сонализирани паркомес-
та, научи „Черноморски 
фар“. Председателят на 
Транспортната комисия 
към Общински съвет – 

Бургас Евелина Михале-
ва заяви, че комисията 
работи и събира заявле-
нията от гражданите. Об-
що 24 са обработените до 
този момент молби, но 5 
от тях не са отговаряли 
на условията, добави тя 
пред наш репортер.

Както „Черноморски 
фар“ писа, Наредбата за 
персонализирано парки-
ране на хора с уврежда-
ния бе приета в края на 
септември от Общински 
съвет – Бургас. Така Бур-
гас стана първата общи-
на в страната след Со-
фия, която има такава ра-
ботеща наредба. Пробле-
мите на хора с двигател-
ни проблеми стигнаха чак 
до омбудсмана на Репу-
блика България Диана 
Ковачева, която в свое 
становище преди година 
предложи на общинската 
администрация да реши 
проблемите на тези хора. 

По темата имаше доста 
полемика, наредбата пре-
търпя известни промени, 
но в крайна сметка е 
факт.

Заявленията на бургаз-
лии вече се одобряват от 
трима специалисти – два-
ма медицински и един со-
циален. Михалева обяс-
ни, че вече има и жалби 
от недоволни граждани 
срещу наредбата. На ня-
кои от 19-те одобрени пък 
вече са им монтирани та-
белите с номер на авто-
мобила, обозначаващи, 
че инвалидното парко-
място е само за даденото 
превозно средство.

От декември пък служи-
телите на УКОРС-Бургас 
вече започват проверки 
за нарушения по наред-
бата. Припомняме, че на 
100 лева глоба ще подле-
жи всеки, който неправо-
мерно ползва инвалиден 
стикер. При повторно на-
рушение санкцията става 
200 лева. Също толкова 
ще коства на нарушители-
те и ползването на фал-
шива инвалидна карта.

Срокът на стикерите ще 
е 3 години, а от ОП „Транс-
порт“ са поели ангажи-
мент да известяват граж-
даните за изтичането им 
чрез SMS или email.

Първите персонални инвалидни паркоместа са факт
4 19 души с увреждания вече  
имат такива

4 От декември УКОРС започва  
да глобява нарушителите

Силвия ШАТЪРОВА

Бургаските общински съ-
ветници ще заседават дис-
танционно за първи път. То-
ва ще се случи на ноем-
врийското заседание, също 
като учениците, те ще вли-
зат в специална онлайн 
платформа и ще дебатират 
в нея, ще имат достъп от до-
ма или офиса.  По този на-
чин ще се проведат и посто-
янните комисии. Модерато-
ри там ще са председатели-
те им, които ще дават дума-
та на отделните членове  за 
дебати, на самото  ноем-
врийско заседание модера-
тор ще е председателят на 
местния парламент -  
проф. Севдалина Турманова.

Достъп до платформата 
ще имат кметът, заместни-

ците и му и шефове на Ди-
рекции към Общината, кои-
то също ще слушат комиси-
ите и техните заседания, 
както и общественият по-
средник, каза пред „Черно-
морски фар“ председателят 
на Общински съвет - Бургас 
проф. Севдалина Турмано-
ва. 

В момента има заболели 
от COVID-19 съветници, нау-
чи още изданието, още през 
октомври се заговори, че 
съветниците ще минат на 
дистанционна форма, за да 
се ограничат контактите  по-
между им. Медиите ще слу-
шат постоянните комисии и 
самото заседание през You 
tube канал. 

„Убедена съм, че всички 
колеги ще се справят, те 
имат дигитални умения“, за-

яви още проф. Турманова. 
За гражданите, които 

имат изказване, ще бъде на-
правена специална вирту-
ална стая в Общината, за да 
могат да се изкажат в нея, 
като бъдат изслушвани от 
съветниците, става ясно 
още за новите правила. 

Питанията ще бъдат отно-
во електронни, а съветници-
те ще ги получат отговорите 
си по пощите.

Виртуално ще се провеж-
дат и останалите комисии 
към Общинския съвет - тези 
за търгове, ин витро и раз-
пределяне на средствата за 
културни проекти. До всеки 
съветник са изпратени ука-
зания за работа в електрон-
на среда от фирмата, която 
обслужва електронната сис-
тема на Общинския съвет.

Съветници се подготвят 
за виртуално заседание

„Черноморски фар“

Остров Свети Кирик ще 
се превърне в Световен 
център на изкуствата. Това 
стана ясно след вчерашна-
та среща на министъра на 
културата Боил Банов с 
представители на Френс-
ката агенция за музеите, 
Френското посолство в 
България, Френския инсти-
тут и Посолството на ОАЕ 
в България. Делегациите 
посетиха острова заедно с 
министъра.

На срещата бе обсъдена 
в детайли идеята за пре-
връщането на остров Св. 
св. Кирик и Юлита в Свето-
вен център на изкуствата - 

пространство за предста-
вяне на културното наслед-
ство, място за творчество 
и обмен на културни и 
творчески проекти.

Създаването на Свето-
вен център на изкуствата 
на остров Св. св. Кирик и 
Юлита цели утвърждаване 
на страната ни като водещ 
фактор в междукултурния 
диалог с различни страни 
по света и включването в 
част от мрежата, свързва-
ща Музея „Лувър“ в Париж 
и Музея „Лувър“ в Абу Да-
би.

„Черноморски фар“ нау-
чи, че дейностите по про-
екта ще започнат до една 
година.

Превръщат остров 
Свети Кирик  

в Световен център 
на изкуствата

От пролетта съветниците заседават в зала „Бойчо Брънзов“ и при противоепи-
демични мерки 



Георги РУСИНОВ

В страх от втората COVID-
19 вълна, където всеки ден 
новозаразените са над 4000 
и загиналите около 100, бур-
газлии предпочитат да си 
стоят вкъщи. Все по-често 
предпочитан отново става 
хоум офисът и фирми, които 
имат възможност да го при-
ложат, го правят. Оказва се, 
че все по-малко бургазлии 
имат желание за разходки в 
гората. Владимир Димитров 
от „Зелена Странджа“ раз-
каза пред репортер на 
„Черноморски фар“, че в тех-
ните събития в последно вре-
ме хората са все по-малко. 

„Притесняват се, рязко на-
маляха. Като навсякъд,е хо-
рата са стресирани. Лятото 
например беше много сил-
но след като бяхме затворе-
ни пролетта. Имаше го това 
желание за разходки, за жи-

вот. Сега обаче нещата вече 
станаха по-реални, отколкото 
през март-април. Всички по 
един или друг начин ги виж-
даме нещата по-отблизо и хо-
рата се притесняват. Лятото 
почти бяхме забравили, че 
нещо се случва. Телевизиите 
също не ни облъчваха толко-
ва. В момента отново само 
за това се говори и се усеща 
притеснение у хората. Дори 
и при нас на походите тури-
стите си спазват дистанция, 
идват с лични автомобили и 
са доста по-малко, отколкото 
през предния месец пример-
но“, обяснява Димитров.

Самите те нямат отложени 
събития. От самото си съз-
даване в „Зелена Странджа“ 
принципът е, ако зависи от 
тях, да не отменят походи.

„Имали сме походи и с два-
ма човека. За нас това не е 
проблем. Нямаме право да 
лишаваме хората от разход-

ки, когато имат желание. Друг 
факт е, че по принцип всяка 
година по това време броят 
на туристите намалява зара-
ди времето. Сега обаче все 
още е много приятно за раз-
ходка в гората. Всичко е ша-
рено, все още е сравнително 
топло“, пояснява той.

Заповедта на 
здравния министър 
променя нещата

Спадът на хората рязко се 
е почувствал след запове-
дта на министъра на здраве-

опазването проф. Костадин 
Ангелов. Седмицата преди 
това е имало много туристи 
в планината, докато веднага 
в седмицата след излизане-
то на заповедта за по-стро-
ги мерки липсата на хората 
се е усетила.

„Изглежда хората се огра-
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Бургазлии  
Разходките в гората -  
все по-малко търсени

Георги РУСИНОВ

Общинският съветник Георги Маринчев 
ще търси eкоминистерството за спорна 
велоалея. Става въпрос за тази към 
Крайморие. Това обясни самият той 
пред репортер на „Черноморски фар“. 
Оказва се, че на тази велоалея от пет 
километра има една част от един кило-
метър, която е само в чакъл. Маринчев 
признава, че винаги се е чудил защо 
това е така. Оказва се, че този участък 
влиза в „НАТУРА 2000“ и еколози бра-
нят яростно да не се асфалтира. 

„Това до голяма степен прави тази 
алея неизползваема от шосейните ко-
лоездачи. Този тип велосипеди не мо-
гат да се движат върху чакъл, защото 
гумите им са тънки и затъват. Та аз съм 
се ангажирал да търсим някакво ре-
шение с еконастилка и да може да на-
правим една велоалея, която тръгва от 
Бургас и стига чак до парк „Росенец“. 
Голяма част от този трафик, които рис-
куват живота си да карат по пътя, ще 
се преместят на тази велоалея“, ко-
ментира той.

Затова той е поел ангажимент да го-
вори дори и с екоминистъра, за да се 
намери начин да се ползва от всички. 
Маринчев имал и уверение, че в капи-
таловата програма на Община Бургас 
за 2021-ва ще се отделят средства за 
свързването на Бургас с Крайморие и 
от там с парк „Росенец“. Проектът за 

изграждане на пасарелка вече е одо-
брен от Общински съвет – Бургас.

„Велоалеята стигне ли до Крайморие, 
много бързо ще стигне до парк 
„Росенец“. Това съм го приел като лич-
на кауза“, убеден е той.

Завърши с това, че е важно и съсед-
ните на Бургас – Созопол и Поморие, 
също да се свържат с велоалеи, тъй 
като велодвижението се разраства и 
все повече хора имат желание да уп-
ражняват хобито си и извън града.
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СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

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

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ ЛУКАНОВ, уведомява всички заинтересова-
ни лица, че има следното инвестиционно намерение, ,,Изработване 
на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за ПИ 66528.3.272 и ПИ 66528.3.273, 
по КК на м."Поляните", с. Синеморец, Общ. Царево”.

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

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

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

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

МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ДОЙЧЕВА, уведомява всички за-
интересовани лица, че има следното инвестиционно намере-
ние, ,,Изграждане на еднофамилна едноетажна жилищна сграда в 
УПИ V, кв. 21 по плана на с. Фазаново, Община Царево”.

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

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

Георги РУСИНОВ

Продажбите на велосипеди от 
март насам все повече се увелича-
ват. Това заяви общинският съвет-
ник Георги Маринчев пред наш ре-
портер. Самият той признава, че е 
все по-зает да практикува любимо-
то си хоби, но в разговори със соб-
ственици на магазини е разбрал, че 
продажбите скачат много.

„Отдават го на това, че хората 
искат не само активно да спорту-
ват, но и да ходят на работа с тях. 
Голямо търсене има и на елтроти-

нетките и на велосипедите с елдви-
гатели“, обясни той.

В последните години пък в Бургас 
магазините за велосипеди са се 
увеличили с 500%. Този факт се от-
дава на това, че градът все повече 
предоставя удобни условия за ка-
ране на колело. Работеща се оказ-
ва и общинската програма за „rent 
a bike“. Там колелата наскоро се об-
новиха и бройката им се увеличи. 

С увеличаването на продажби-
те обаче се оказва, че и броят на 
кражбите на велосипеди зачес-

тява. До редакцията ни послед-
но пристигнаха сигнали от квар-
тал „Сарафово“ за доста открад-
нати колела. Това обаче е картин-
ката в целия град. Все по-находчи-
ви се оказват крадците в опитите 
си да задигнат чужда собственост. 
Наскоро от едно вързано с кати-
нар колело в Морската градина пък 
бяха свалени набързо голяма част 
от частите му.

Според Маринчев е нормално да 
има зачестяване на кражбите за-
ради увеличения брой велосипеди 

след скока на продажбите.
„Вече има много скъпи велоси-

педи. По-скъпи и от автомобили. 
Аз точно с цел да не ми откраднат 
колелата ги държа в хола и две-
те. Пряко се обвързва с повечето 
продажби. Когато има повече ве-
лосипеди, ще има и повече краж-
би. Трябва да се мисли върху ва-
риант, в който все повече хора ще 
ползват велосипеди. Да се изгра-
ди подходяща инфраструктура за 
това. Сигурни места, където да ги 
оставят и т.н.“, добави той.

Увеличават се продажбите на велосипеди, кражбите - също

Съветник ще търси eкоминистерството 
за спорна алея

Георги Маринчев (в средата) е един от двигателите на велодвижени-
ето в града

Георги РУСИНОВ

Интересна идея ще предложи общинският съветник Георги 
Маринчев по отношение на велосипедистите и достъпа им в 
центъра на Бургас. От близо месец те са обект на проверки и 
глоби, затова че карат в пешеходни зони. Доста вече са гло-
бени с по 30 лева за това нарушение. 

Оказа се обаче, че една немалка част от глобените са хора, 
които работят в центъра и отиват с колело на работа. Заради 
забрана в закон, а и в местната наредба в пешеходни зони 
нямат право да се придвижват каквито и да е превозни сред-
ства. Ако е колело, мотор и дори модерните тротинетки, то те 
трябва да се избутват.

Във връзка с това, Маринчев сподели пред репортер на 
„Черноморски фар“, че ще предложи два часови пояса – су-
трин и следобед, в които придвижващите се с колела да не бъ-
дат глобявани. Той подчерта, че ще става въпрос само за ра-
ботни дни, без уикенда.

„Ще направим една работна група и ще го обсъдим. Това ми 
се струва доста по-реализируемо, отколкото тепърва да пра-
вим велоалеи. Чисто административно ще може да се въведе 
веднага. В интерес на истината единствената причина да не 
сме направили тази среща е епидемиологичната обстановка и 
затова ще изчакаме по-подходящо време“, заяви той.

Според него хората са доста критично настроени и искат 
от днес за утре да се случат нещата, но това не било толко-
ва лесно.

„Старите велоалеи са по-тесни тротоари и има спорове меж-
ду велосипедисти и пешеходци. Всичко ново обаче се планира с 
широки тротоари, за да има място за всички. За „Демокрация“ 
мога да гарантирам със сигурност“, добави Маринчев.
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Времеви пояси  
гратис за работещите  
в центъра колоездачи

ИДЕЯ

В момента единственият вариант велосипедистите 
да избягват глоби е да бутат колелата си по центъра
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предпочитат да си стоят вкъщи
ничават. Иначе в гората 
като се движим има доста-
тъчно място да се спазва 
дистанция, има си и чист 
въздух и слънце. Но при нас 
и от събитие до събитие не-
щата са различни. Времето 
е различно, местата са раз-
лични и си преценяват хора-
та къде да дойдат. Спад оба-
че се чувства. Иначе съби-
тия си имаме целогодишно. 
Всеки сезон има какво да 
предложи, маршрутите се 
съобразяват според сезо-
на“, коментира Димитров.

На тези, които се при-
тесняват да излизат той 
казва, че гората в момен-
та е най-безопасното мяс-
то. Препоръчва все пак да 
избягват големи групи, но и 
напомня, че сред природа-
та има достатъчно място да 
се спазват дистанции.

„Движението, самата фи-
зическа активност укрепя 
организма, а това в момен-
та смятам, че ни крепи най-
много. Въпреки всички мер-
ки, половин година се виж-
да, че този вирус няма да го 
спрем и може би ще мине 
през повечето от нас. В мо-
мента нито болничната сис-
тема, нито Здравната каса 
ще ни спаси, а само сил-
ният ни имунитет“, добавя 
Димитров.

„Ловци, не сте 
само вие в 
гората“

Отскоро в „Зелена 
Странджа“ стартира мно-
го интересна кампания. 
Любителите на природата 
призовават ловците да ос-
тавят оръжието и да изля-

зат на разходка в гората с 
тях, а не на лов. Владимир 
Димитров обяснява, че иде-
ята е много отдавна и касае 
като цяло всички туристи 
по време на ловния сезон. 
Целта е гласност за това, че 
и те са в гората/планината, 
докато ловците ловуват.

„Принципно всички турис-
ти по време на ловния сезон 
се притесняват да се раз-
хождат, особено в по-мал-
ки групи, защото не се знае 
дали няма да се срещнат с 
ловци. Затова аз съм отпра-

вил такива предложения в 
Агенцията по горите и до 
ловните сдружения - да има 
някаква по-голяма прозрач-
ност, както е при дърводо-
бива – да се знае къде и в 
кой ден се провеждат лов-
ните излети, за да може ту-
ристите да се съобразяват 
и да си правят плановете. 
Да има някаква съгласува-
ност“, посочва той.

Засега не срещат раз-
биране от ловците обаче, 
споделя Димитров. Нямало 
нагласа ловът да стане  

по-прозрачен.
„Затова аз съм отпра-

вил такива предложения в 
Агенцията по горите и до 
ловните сдружения - да има 
някаква по-голяма прозрач-
ност, както е при дърводо-
бива – да се знае къде и в 
кой ден се провеждат лов-
ните излети, за да може ту-
ристите да се съобразяват 
и да си правят плановете. 
Да има някаква съгласу-
ваност. Към момента няма 
разбиране от тяхна страна, 
няма нагласа ловът да ста-
не по-прозрачен. Затова 
се опитвам, не само сега с 
тази инициатива, но непре-
къснато, да поставя и дру-
гата гледна точка – тази на 
туристите, защото ловци-
те си мислят, че са само те 

в гората. Случвало се е да 
стигаме до конфликти кой 
има право да е в гората и 
кой не. Аз смятам, че тя е за 
всички, тъй като е общест-
вен ресурс и нямат право 
да ограничават правото на 
други да бъдат там. До ин-
циденти, слава Богу, не се е 
стигало, но съществуват та-
кива предпоставки. Самият 
факт, че има хора в гората 
с оръжие и не виждат точ-
но къде стрелят, си е опа-
сен“, уточнява той.

Димитров продължава с 
това, че в последно време, 
особено през тази година, 
все повече хора избират 
разходките в планината и 
гората и смята, че е нор-
мално там, където има мно-
го хора, а не само ловци, да 

има някакви правила.
„Не са много ловците, ко-

ито се навиват на иници-
ативата ми. Имахме един, 
но той и друг път е идвал с 
нас на разходки. До чове-
ка си е. Не вярвам запале-
ните ловци, да си оставят 
оръжието и хобито. Идеята 
на тази инициатива, както 
казах, е друга. Да разбе-
рат, че не са само те там 
и да има някакво взаимно 
разбиране. Затова продъл-
жаваме с такива инициати-
ви и се надявам в бъдеще, 
може и да е след години, 
но туристите да извоюваме 
по-големи права, така да се 
каже. В крайна сметка, все-
ки има правото да упражня-
ва своето хоби“, заключава 
Димитров.

Изпълнителната агенция по рибарство и 
аквакултури подобрява предоставянето 
на научни знания, чрез подобряване на 

събирането и управлението на данни
Изпълнителна агенция по рибарство 

и аквакултури  реализира успешно 
подписания договор за безвъзмезд-
на финансова помощ BG14MFOP001-
3.003-0002-C02/05.12.2019 г. между 
Министерство на земеделието и хра-
ните и ИАРА по проект: „Събиране, уп-
равление и използване на данни за це-
лите на научния анализ и изпълнението 
на Общата политика в областта на ри-
барството за периода 2020-2021 г.“.

Основната цел на проекта е подо-
бряването и предоставянето на научни 
знания, чрез подобряване на събира-
нето и управлението на данни.

Чрез изпълнението на проекта ще се 
подпомогне събирането, управление-
то и използването на първични био-
логични, технически, екологични и со-

циално-икономически данни в рамките 
на Националната програма за събира-
не, управление и използване на данни 
в сектор „Рибарство” 2020 – 2021 г., да-
ващи възможност за оценка на: 

- състоянието на експлоатираните 
морски биологични ресурси; 

- нивото на риболов и въздействие-
то, което риболовните дейности оказ-
ват върху морските биологични ресур-
си и морските екосистеми; 

- социално-икономическите резулта-
ти за сектора на рибарството, сектора 
на аквакултурата и преработвателния 
сектор в рамките на Съюза.

Общата сума на инвестицията по про-
екта  е 1 688 546.80 лв., от които 1 350 837.45 лв. финансиране от Европейския фонд 
за морско дело и рибарство и 337 709.35 лв. национално финансиране.

www.eufunds.bg 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма морско дело и рибарство, съ-
финансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, проект 

BG14MFOP001-3.003-0002-C02  „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния 
анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2020-2021 г.“

ОБЯВА
“ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I- БУРГАС” ЕООД, гр. 

Бургас, бул. “Стефан Стамболов” № 73, обявява, че на 14.12.2020 
година от 13.00 часа в сградата на дружеството  ще се проведе 
търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години 
на “Аптека за готови лекарствени продукти”.

Тръжната документация се купува от счетоводството на друже-
ството, всеки работен ден до 11.12.2020 год. включително, за вре-
мето от 9.00ч. до 15.00 часа.

Допълнителна информация: тел. 056/810556; 056/810564

О Б Я В А
На основание чл.18/2/ от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в 

търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна 
дейност от Община Бургас и Решение № 352 / 11.11.2020г на Управителя, обявява търг с явно над-
даване за отдаване под наем на помещения собственост на “БУРГАСБУС” ЕООД гр.Бургас при след-
ните условия: 

Обект
№

адрес Вид на имота Площ 
кв.м. 

Начал-
на цена 
в лв без 

ДДС 

Размер 
на депо-
зита в 
лева 

Стъпка 
за над-

даване в 
лева

Цена на 
тръжни до-
кументи без 

ДДС
1.1 ул.”Индустриална” 4 услуги /сервиз/ 488  588 1764 59 110
1.6 ул.”Индустриална” 4 произв. предн. 52 260 780 26 110
1.7 ул.”Индустриална” 4 услуги /сервиз/ 120 360 1080 36 110
1.13 ул.”Индустриална” 4 произв. предн. 36 180 540 18 110
1.20 ул.”Индустриална” 4 произв. предн. 29 17 51 2 110
1.22 ул.”Индустриална” 4 произв. предн. 470 470 1410 47 110
2.1 Автогара”Запад” пом.с прил. площ за 

продажба на билети
4+4 275 825 28 110

2.3 Автогара”Запад” пом.с прил. площ за 
продажба на билети

4+4 275 825 28 110

2.8 Автогара”Запад” пом.с прил. площ за 
продажба на билети

4+4 275 825 28 110

2.9 Автогара”Запад” пом. за търг.д-ст 54 460 1380 46 110
2.17 Автогара”Запад” пом. за търг.д-ст 40 400 1200 40 110
2.22 Автогара”Запад” пом. за търг.д-ст 23 276 828 27 110
3.1 ул.”Индустриална” 1 склад с прил.

открита площ
144
200

1610 4830 161 110

3.2 ул.”Индустриална” 1 склад с прил.
открита площ

420
5000

5256 15768 526 110

4.1 Транспортна къща площ фоайе 3 125 375 13 110
5.4 Aвтогара Средец пом. за търг.д-ст 118 185 555 19 110
7.2 Авт.Изгрев площ 1 150 450 15 110

Търгът ще се проведе на 27.11.2020г. от 10.00ч. в административната сграда на “БУРГАСБУС”ЕООД 
гр.Бургас ул “Индустриална” № 1. 

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден от датата на публикуването на обявата 
от 09.00 до 11.30ч и от 12.30 до 15.00ч в касата на дружеството.

Депoзитът за участие се заплаща до 26.11.2020г.
Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 10.00ч до 16.00ч. от датата на публикуване на 

обявата, след представяне на документ за закупена документация за участие в търга.
Срокът за отдаване под наем на помещенията е три години. 
Телефон за допълнителна информация 088 678 8394.

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

Владимир Димитров (вдясно) иска от ловците пове-
че толерантност към туристите в гората



Съветници питат, 
администрацията отговаря

Интервю на  
Дона МИТЕВА

- Г-жо Жекова, в наве-
черието на 14 ноември, 
Световен ден за борба с 
диабета, каква е равно-
сметката за Вашето 
Сдружение „Диабетни 
грижи”?

- Ще се опитам да обоб-
щя: Останахме верни на 
ангажиментите „Диабетът - 
медицински и социален 
проблем”. Доказваме, че 
се изисква работа в мулти-
пликационен екип: диабе-
тик, семейство, работно 
място, училище, универси-
тет, семеен лекар, специа-
листите по диабета (ендок-
ринолог, невролог, съдов 
хирург, кардиолог, очен, 
гастроентеролог, хемато-
лози и др. плюс клинични 
специалисти). Това е си-
гурна гаранция за ранна 
диагностика, ранна тера-
пия и грижа и срещу ран-
ните инвалидизации от ус-
ложненията от диабета. 
Диабетиците имаме съвре-
менно лечение, на светов-
но ниво. Но това скъпосту-
ващо лечение няма реално 
измерение за намаление 
на инвалидизацията.

Като краен резултат - 
горди сме, че имаме 35 ди-
абетици на възраст от 80-
97 години. Те са с диабет 
повече от 30 години стаж. 
Те са нашата радост и ку-
раж. Даваме ги като при-
мер непрекъснато.

- Как се справят ваши-
те хора по време на пан-
демията, знае се, че те са 
сред рисковите групи?

- В началото на тази пан-
демична ситуация телефо-
ните ни прегряваха от звъ-
нене. За първи път чувахме 
едни и същи изрази: „Ами 
сега какво ще правим?! 
Лекарствата, протоколите 
за лекарствата, заверки в 
РЗОК, консултации със 
специалистите, как ще ста-
ват? Ами ако ги няма и ле-
карствата? Нямам близки, 
кой ще ми помогне! По те-
левизията пак казаха... ло-
ши новини... вдигнах кръв-
ното...

И ние започвахме с кон-
кретните указания „впис-
вай в дневника на диабети-
ка – нивата на кръвна за-
хар и кръвно налягане, 
факторите за проблемните 
стойности. Увеличи дозата 
на инсулина, раздвижи се 
чрез леки упражнения, ри-
сувай, плети и пак се оба-
ди!... А хората ни имат и по 
2-3 и повече усложнения от 
диабета. И така е до този 
момент. Ние сме добро-
волци – ние също сме с ди-
абет. Но се опитваме да 
бъдем със силен дух и да 
даваме човешка подкрепа 
в труден момент.

- В момента със сигур-
ност е по-трудно заради 
ограниченията или въ-
преки тях да се грижите 
за своите членове. Къде 
е мястото на „Диабетни 
грижи” във време на 
пандемия?

- Трудностите по об-
грижване на наши членове 
с диабет са много – снаб-
дяване с инсулин и лекар-

ства от аптеките, консума-
тиви за измерване на кръв-
на захар, консултации със 
специалисти. Ние правим 
уговорки за часове при 
специалисти по телефона, 
придружаваме ги до лека-
рите, гарантираме, че са 
„условно здрави в мо-
мент”, за да пазим и лека-
рите. Правим консултации 
по телефона, търсим ги по 
повод рождени дни, имен-
ни дни, празници, просто 
обаждане...

Разбрахме още едно: ме-
дицинските сестри, ерготе-
рапевти, играят важна ро-
ля в грижите за хората. 
Трябва да има работа на 
терен с разумни действия 
и човечност. Но я няма 
държавната здравна поли-
тика, за жалост.

- Какво съветвате диа-
бетиците, а и хората при 
тази усложнена ситуа-
ция?

- Първо да запазват са-
мообладание! Да знаят, че 
не са сами! Да се опитват 
да не се поддават на пани-
ка и страх, че ще умрат от 
COVID-19! После да се хра-
нят добре, достатъчно сън, 
повече движения срещу 
обездвижването, по-малко 

телевизия и лоши новини. 
Грижата за самите себе си 
е от огромно значение за 
имунитета. 

- Има ли достатъчно 
консумативи за болните 
от диабет? Липсва ли не-
що, което допълнително 
да утежнява състояние-
то им?

- Слава Богу, има инсу-
лин, таблетките за диабе-
та, както и тестовете за 
контрол на кръвната за-
хар. Освен лекарствата за 
диабета, има и други ле-
карства за усложненията. 
Но не мога да премълча и 
другите проблеми – доста 
хора останаха без доходи, 
а са увеличени цените на 
лекарствата. Голяма част 
от нашите хора са с ниски 
пенсии и не са в състояние 
да си провеждат лечение-
то, както е назначено от 
лекарите. Заради парите 
има такива, които си купу-
ват за 15-20 дни лекарства-
та, а останалите 10-15 дни 
са без лекарства. Затова 
не можем да обвиняваме 
лекарите. Те нямат вина! 
Затова диабетиците сме с 
повече инфаркти, инсулти 
и други утежнения. Често 
чувам обвинения, че ние от 
„Диабетни грижи”, нагнетя-
ваме обстановката – не, 
просто такива са фактите.

- Как се добират ваши-
те хора до ендокриноло-
зи и други лекари? 

- Разполагаме с прекрас-
ни млади лекари-ендокри-
нолози, които имат в свои-
те програми комплексен 
подход. 

Дори и в тази пандемич-
на обстановка диабетици-
те си записват часове за 
амбулаторни прегледи, и 
според здравното състоя-
ние лекари преценяват за 
терапиите, за различни из-
следвания и за стационар-
но лечение. Тази година 
имаме безплатни такива 
профилактични прегледи и 

прегледи според потреб-
ността на човека. Всеки, 
получавайки епикризата 
от ЕО, получава и съответ-
ни указания за продължа-
ване наблюдение или дис-
пансеризация от съответ-
ния специалиист.

Прави ни впечатление, 
че се запазват колегиални-
те отношения лекар-лекар 
и не се вместват корпора-
тивни интереси, което още 
повече ни кара да вярваме 
на хората в бели престил-
ки. 

- Има ли проблеми с 
ТЕЛК?

- В началото на панде-
мичната ситуация имаше 
паника сред нашите хора, 
но след като ние се запоз-
нахме със законовите раз-
поредби, няма проблеми. 
Но човек, подавайки доку-
ментите си, трябва да пред-
ставя максимално доку-
менти - стари епикризи, 
нови, етапна епикриза от 
семейния лекар. Докумен-
тите се представят в карто-
теката на ТЕЛК и чрез по-
щата се получават писма с 
указания за евентуално 
още прегледи на съответ-
ните ни специалисти и така 
– пак чрез писма, човекът 
получава решение на 
ТЕЛК, без да се явява ре-
ално.

- Извън горещата тема 
- знам, че Вие сте добре 
приети в международно-
то семейство на сдруже-
нията на диабетиците. 
Разкажете, моля за Ва-
шите контакти в страна-
та и извън нея.

- В продължение на 25 го-

дини създадохме парт-
ньорства с Турска диабет-
на организация, с актив-
ността на лекарите им, за-
щото имат силна държавна 
здравна политика, със 
Сръбска диабетна органи-
зация от Цариброд, чрез 
диабетната организация на 
град Сливница.

Различните събития – ин-
формационни дни, работни 
срещи, лагери на деца с 
диабет, викторини, тества-
не на усвоени знания, ан-
кетиране - даваха своите 
резултати – висока актив-
ност на диабетните органи-
зации в България, Сърбия, 
Турция, Русия, Италия. Раз-
бира се, активната страна 
са лекарите, специалисти-
те. Полезността за нас бе-
ше придобиване на нови 
знания, умения за живот с 
диабет без усложнения. За 
жалост, усилията ни на ди-
абетните организации и 
експертите по диабет да 
има най-после и в Бълга-
рия дългосрочна национал-
на диабетна програма, не 
се увенчаха с успех до ден- 
днешен. Срещите с члено-
ве на Комисията по здра-
веопазване в Народното 
събрание с министри на 
Министерство на здравео-
пазването - оставаха с от-
говорите „че много се пра-
ви за диабетиците, че няма 
нужда от национален ре-
гистър на диабетиците и 
т.н. 2013 година се сформи-
ра работна група от специ-
алисти, която положи ос-
нови за национален регис-
тър, но дотам.

Нашата добра практика 

чрез СП „Диабетно стъпа-
ло” даде своите резултати: 
обучение на екип „обуча-
ващи” чрез доц. Василев и 
екипа му. Има предотвра-
тени над 1485 ампутации от 
2009 година до този мо-
мент. Програмата на  
д-р Мариана Контева и 
екипа й „да идем при хора-
та” в направление „здра-
вото сърце, доброто ка-
чество на живот и неговата 
продължителност”, са ре-
зултатът от грижите, които 
предлагаме през целия си 
живот, от детска възраст 
до дълбока старост. 

31.03.2014 г. е много ва-
жна за нас дата. По препо-
ръка на доц. Антония Ди-
мова от Медицинския уни-
верситет във Варна се 
включихме в анкетата на 
проекта на ЕК „Иноватив-
ни грижи за хората с мно-
жество хронични заболя-
вания”. Бяхме класирани 
от 178 програми от държа-
ви на Европейския съюз в 
„осмицата” с програмата 
„Доброволци, пациенти и 
лекари - обединени срещу 
диабета”. Следващата го-
дина бяхме посетени от Ве-
рена Струкман - Германия, 
Франческо Барбабелла - 
Италия и доц. Димова. Про-
ведоха се интервюта с диа-
бетици с повече от 20 чове-
ка, посещения по домове-
те, разговори по телефона. 
Посетиха Кардиоцентър 
„Понтика” и се срещнаха с 
екипа на д-р Мариана Кон-
тева. Интерес имаше по 
програмата „Да идем при 
хората” и дадена висока 
оценка.

В края на юли 2015 годи-
на беше готов докладът за 
нашата организация. По 
тяхна покана бяхме в за-
ключителния етап на про-
екта в Брюксел. И до ден- 
днешен продължаваме 
контактите с тях, обменяме 
информация. 

Участвахме в световния 
форум „Иновации, колабо-
рации, интеграции и глоба-
лизации” в Москва, Русия, 
по покана на ръководство-
то на световния форум. Те-
мата на нашата презента-
ция беше „Иновативен под-
ход в грижите за диабетно-
то стъпало”. Бяхме заедно 
с академик Ивона Даска-
лова на тема „Лечение с 
инсулинови помпи”. Пос-
ланията от участниците бя-
ха и остават незабравими 
за нас: „Добра работа... 
Продължавайте все така! 
Късмет! Вашият пример е 
фантастичен! Вие, с Ваша-
та благородна дейност, 
прибавяте жизненост към 
живота на хората!”. Топли 
думи на хора от 100 държа-
ви. С част от тях поддържа-
ме контакти. По финансови 
причини отказахме през 
2017 година участие в све-
товни форуми в Чехия, Пол-
ша, Германия, Дания. Пос-
ледваха научни публика-
ции за дейността ни в ре-
дица научни списания. 

За отвоюваното между-
народно място на „Диабет-

ни грижи” - Бургас изказ-
ваме благодарност на дос-
тойни бургаски лекари ка-
то д-р Николай Костадинов 
и колектива на ендокрино-
логично отделение при  
УМБАЛ- Бургас, доц. Ва-
лентин Василев и Клиника-
та по съдова хирургия - 
УМБАЛ, д-р Миринчева не-
фрологично отделение,  
д-р Балимезов, д-р Дичева, 
невролози, хематолози, 
гастроентеролози, клинич-
ни лаборатории „Лина” и 
„Рамус”; Моника Обрейко-
ва, старши преподавател, 
Петя Чакърова, старши 
експерт „превенции” Об-
щина Бургас, а също така и 
на вас, медиите, които ни 
подкрепяте.

- Как си сътрудничите 
с колегите си от Бълга-
рия?

- През 2008 година създа-
дохме ресурсна мрежа 
„Синият кръг на надеждата 
и в България” с участието 
на проф. Маруся Любчева, 
в която участват диабетни 
организации от Южна Бъл-
гария. Подписахме спора-
зумения за партньорство. 
Разработваме анкети, те-
стове за усвоени знания, 
дискусии по различни те-
ми. Организирахме обуче-
ние на „обучаващи” в Ка-
мено, Карнобат, Средец, 
Созопол, Царево, Несе-
бър, Нова Загора, Сливни-
ца и др. Включвахме и диа-
бетици от селища, където 
няма диабетни организа-
ции, чрез пенсионерски 
клубове. 
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Събеседник
В навечерието на Световния ден за борба с 

диабета – 14 ноември, разговаряме с Радка Же-
кова, човек, отдаден изцяло на идеята да пома-
га, да е полезна на хората около себе си. Тя е по-
зната в Бургас като неуморен и упорит радетел 
за правата и здравето на диабетиците. Строга и 
ласкава, винаги готова да подаде ръка на човек 
в нужда. Дори и сега, в дните на сериозно изпи-
тание, пред което е поставен не само нашият 
град, не само България, а и целият свят, тя про-
дължава да мисли повече за другите, отколкото 
за себе си.

• Да помагаш на другите е добре, но да ги научиш сами  
да си помагат, е още по-добре
• „Не се поддавайте на паника и страх, че ще умрете  
от COVID-19“, съветва тя 

Радка Жекова,  
Сдружение „Диабетни грижи”:

За диабета няма почивен ден 

Продължава на стр. 11



Одобрен за финанси-
ране е проектът на Об-
щина Айтос за изграж-
дане на нова инова-
тивна детска градина в 
град Айтос по „Програ-
ма за изграждане, при-
строяване, надстроява-
не и реконструкция на 
детски ясли, градини 
и училища за периода 
2020-2022 г.“. Общината 
получава 3 000 000 лв. за 
изграждането на изцяло 
ново детско заведение 
по Модул 1 „Детски ясли 
и детски градини – из-
граждане на нови сгра-
ди, както и пристроява-
не, надстрояване и ре-
конструкция на същест-
вуващи“.

Финансирането е за 
строителство на нова 
материална база, която 
гарантира здравослов-
ни и качествени условия 
за обучение на айтоски-
те деца. Целта на про-
екта на Община Айтос е 
преодоляване на недос-
тига на места в детските 
градини, в т. ч. яслени-
те групи, и осигуряване 
достъп на всички деца 
до предучилищно обра-
зование.

Проектното предло-
жение на Община Ай-
тос е за строителство на 
обект „Детска градина с 
4 целодневни и 1 ясле-
на групи, в кв. 136, УПИ 
I по плана на град Айтос“ 

по Модул 1 – Дейност І: 
Проектиране, строител-
ство и въвеждане в екс-
плоатация/издаване на 
разрешение за ползва-
не на нови сгради за дет-
ски ясли и детски гради-
ни - с 5 и повече групи до 
3 000 000 лв.

Новата детска гра-
дина да бъде изграде-

на върху имот публич-
на общинска собстве-
ност - АОС № 2398 от 
29.07.2010 г., отреден за 

детска градина, на мяс-
тото на бившата детска 
болница.

„Изключителната за-
слуга за спечелването 
на този важен за граж-
даните на общината про-
ект е на разширения 
състав на екипа, кой-
то подготви проектно-
то предложение. Благо-
даря на всички членове 
на този екип за извър-

шената огромна по обем 
подготвителна работа.”, 
коментира кметът Ва-
сил Едрев, минути след 
като излезе официална-
та информация за про-
ектния успех на Общи-
на Айтос. 

Проектното предло-
жение беше подготве-
но с упоритата рабо-
та и активното взаимо-
действие на екипа на 

отдел „Инвестиционни 
дейности и регионал-
но развитие” (ИДРР), с 
началник Ваня Петко-
ва и старши експертите 
Силвия Колева и Нурсе-
рен Хайрула към Дирек-

ция „ТСУС” с директор  
инж. Иван Биделев в Об-
щина Айтос, с образова-
телни и строителни екс-
перти и с директори на 
детски градини.
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Община Айтос получава 3 000 000 лв.  
за строителството на нова детска градина

Градежът ще е на мястото  
на бившата Детска болница 
в центъра на Айтос

Предвид увеличаващи-
ят се процент на поло-
жителните резултати от 
тестовете за COVID-19 в 
област Бургас, от вчера 
(12 ноември), учениците 
от VІ до ХІІ клас на тери-
торията на община Ай-
тос вече се обучават он-
лайн. Засега, решение-
то е големите ученици да 
учат в електронна сре-
да до 25 ноември, вклю-
чително. 

Към този момент, с по-
малките ученици от І до V 
клас, се водят присъст-
вени учебни занятия. Но 

ако в училище бъде ре-
гистрирана заболевае-
мост над 20%, директо-
рът има право да поис-

ка дистанционно обуче-
ние и за малките учени-
ци. Решението е на Об-
ластния кризисен щаб 

от 11.11.2020 г., и се от-
нася за всички 13 общи-
ни на територията на об-
ласт Бургас.

В класните стаи - само малките ученици
Тийнейджърите 
се обучават онлайн 

Така ще изглежда иновативната детска градина в центъра на Айтос

Старото детско отделение



-  Г-жо Лавчиева, през но-
ември в ДГ „Здравец” из-
вършвате ремонти. Каква 
е целта?

- Ремонтът, който правим в 
детската градина е началото на 
обновяване на дворното прос-
транство и поетапна подмяна 
на съоръженията за игра.

На този етап след полагане 
на асфалтовата настилка ще 
бъде изградена площадка по 
БДП. Идеята е да предоставим 
възможност на децата в реал-
на среда да бъдат участници 
в уличното движение като не 
само усвояват знания и умения 
за безопасност на движение-
то, но и да развием у тях уме-
ния да оперират с тези знания 
в практически ситуации.

И тук е моментът да благо-
даря от мое име и от името на 
екипа на детската градина на 
ръководството на Община Ай-
тос в лицето на кмета г-н Васил 
Едрев за отзивчивостта и съ-
действието, които ни оказват. 
Вярвам, че с тяхна подкрепа 
ще съумеем да подобрим ек-
стериора на детската градина, 

като създадем една ефективна 
и функционална среда за рабо-
та с децата.

- Какъв е процентът на де-
цата, които посещават дет-
ската градина?

- В извънредната обстанов-
ка, 80% от децата посещават 

детската градина.
- Какви са вашите наблю-

дения - страхуват ли се ро-
дителите да водят деца-
та си?

- Високият процент на посе-
щаемост на децата показва, че 
родителите не се притесняват 

да водят децата си на детска 
градина. Ние от своя страна, 
доколкото е в нашите възмож-
ности, осигуряваме необходи-
мите условия за безопасна и 
здравословна среда.

- Какви са противоепиде-
мичните мерки в детското 

заведение?
- Имаме изработени и ут-

върдени правила, план и ал-
горитъм за дезинфекционните 
мероприятия  за работа в дет-
ската градина през учебната 
2020/ 2021 година в условия-
та на COVID-19, с които са за-

познати персоналът и родите-
лите. Според алгоритъма, еже-
дневно се извършва трикрат-
но влажно почистване и де-
зинфекция на всички критич-
ни точки – подове, маси, дръж-
ки на врати, прозорци, ключо-
ве за осветление, парапети, 
уреди, тоалетни чинии, мивки, 
кранове и др. Дезинфекция се 
прави ежедневно и на уредите 
за игра и пейките на площад-
ките в двора.

При сутрешния прием на 
всяко едно от децата се измер-
ва температурата.

- включва ли режимът на 
децата повече време на от-
крито?

- Когато метеорологичните 
условия позволяват, режимът 
на децата е изнесен навън, и 
с тях се провеждат организи-
рани игри на открито.

За всички нас, както за пер-
сонала, така и за родителите, 
е важно да спазваме мерките 
за безопасност на принципа 
–ДИСЦИПЛИНА-ДИСТАНЦИЯ-
ДЕЗИНФЕКЦИЯ.

НП
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Мерките в детска градина „Здравец” -  
дисциплина-дистанция-дезинфекция

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 на 13.11, 14.11 
и 15.11.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство – 
Айтос“ ще извърши третиране с наземна техника, как-
то следва: 600 дка пшеница в местността Алтън тарла, 
1400 дка пшеница в местността Стамбол сърта, 1000 дка 
пшеница в местността Чеменлията,  1770 дка пшеница 
в местността Карамеше, 1100 дка пшеница в местност-
та Карнобатски път, 540 дка пшеница в местността Ман-
галята, 700 дка рапица в местността Чеменлията, 1450 
дка рапица в местността Кара меше и 680 дка рапица в 
местността Карнобатски път, находящи се в землище-
то на  град Айтос с препаратите „Корида 75 ВГД“, „Кле-
ранда“ и „Сумицидин 5 ЕК“.

Собствениците на пчелни семейства следва да пред-
приемат необходимите действия за предпазване на 
пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Д-Р СИЛВИЯ МАРКОВА ОТНОВО 
ПРЕГЛЕЖДА ПАЦИЕНТИ

От 16 ноември 2020 г., кабинетът по белодробни 
болести на д-р Силвия Маркова отново  

ще работи с пациенти, със същото работно време - 
от 13.00 часа до 15.30 часа. 

С оглед обстановката в страната,  
д-р Маркова ще преглежда пациенти само с 

предварително записване. 
Час за преглед можете да си запазите всеки 

работен ден, след 13.00 часа на следните телефони: 
0896860034 - мед. сестра Георгиева, 

0884818171 - д-р Силвия маркова.

Д-р СиЛвиЯ мАрКовА: „бЛАГоДАрЯ 
НА вСиЧКи оТ СърЦе, 

ЗА СъПриЧАСТНоСТТА По време  
НА моеТо боЛеДУвАНе!”

Здравейте, приятели! 
Зная, че мнозина измежду 

вас помагат безкористно и бла-
городно на каузи или на хора 
в нужда, но по никакъв начин 
не афишират своите жестове. 
И така е редно. Причините да 
споделя този пост са две. 

Първата от тях е, че измина 
една година, откакто Вие ми 
гласувахте доверие и ме из-
брахте за общински съветник, 
и пред вас аз дължа отчет за 
свършеното. 

В разговорите преди избори-
те, един от ангажиментите, кои-
то поехме пред вас с моя коле-
га Георги Янев беше да дарява-
ме в подкрепа на обществени 
каузи заплатите си на общин-
ски съветници. Ето и това, ко-
ето направихме през първата 
година от този мандат:

През ноември 2019 година 
помогнахме на баскетболния 
клуб „Вихър“ с треньор Дечо 
Коешинов да закупи необхо-
димата за състезателите си 
екипировка. Заедно с колеги-
те кандидати за общински съ-
ветници от нашата листа на-
правихме съвместно дарение 
за изграждане на църквата в 
село Дрянковец.

Месец по-късно, през декем-
ври осигурихме никулденски 
шарани за петдесет възрастни 
хора и социално слаби семей-
ства, а за коледните празни-
ци предоставихме храна и на-
питки на двадесет и четирима 
наши социално слаби съграж-
дани и възрастни.

През януари тази година ре-
шихме да закупим книги за чи-
талището в Айтос, организи-
рахме малък празник в чита-

лището в Съдиево и помогнах-
ме с дарение на местния клуб 
по стрелба с лък към СНЦ „Ме-
тал Арчъри“.

През февруари закупихме 
професионален баскетболен 
кош за младежите от село По-
ляново и отпразнувахме заед-
но с тях придобивката. Така по-
могнахме за инициативата на 
кмета на селото и на местните 
хора, които искаха да осигурят 
възможност на децата да прак-
тикуват любимия си спорт. Хо-
рата сами монтираха таблото, 
което им осигурихме. (Наско-
ро ни споделиха, че през лет-
ните дни все повече деца са 
започнали да играят баскет-
бол, вместо да стоят пред ком-
пютрите или смартфоните). Об-
мисляме да зарадваме млади-
те таланти и с втори баскетбо-
лен кош.

През месец март органи-

зирахме малка почерпка за 
местните пенсионери в село 
Съдиево и им осигурихме або-
намент за вестник „Народен 
приятел“.

С колегата ми Георги Янев 
без никакво колебание реши-
хме да направим през април 
дарение за 95-годишнината на 
читалището в село Пирне, пре-
ведохме и пари по сметката 
на болницата в Айтос за бор-
бата срещу COVID-19, напра-
вихме и малко дарение за съ-
щата кампания през Общин-
ския съвет.

През месец май осветихме 
и облагородихме с наши сред-
ства парка в село Съдиево и да-
рихме курбан за здраве.

През месец юни прецених-
ме, че е най-правилно да насо-
чим средства от заплатите си 
на общински съветници, за да 
помогнем с ремонта на къща-

та на многодетен баща.
За празника на село Съди-

ево през август организирах-
ме курбан за здраве, а през 
септември дарихме заплати-
те си за закупуване на шест 
състезателни екипа за децата 
от клуба по акробатика „Ейн-
джълс“ на Дида Грудева и по-
ехме разходите по наема на за-
лата за тренировки.

През месец октомври под-
помогнахме инициативата на 
жителите на село Малка поля-
на, които решиха да бъде въз-
становена лъджата с минерал-
на вода, чиито лечебни свой-
ства са познати от римско вре-
ме. Направихме това с мисъл-
та, че напред във времето изво-
рът може да стане туристиче-
ски обект. Край Малка поляна 
с наши средства помогнахме и 
за изграждането на туристиче-
ски заслон.

Включихме се още в мно-
го малки инициативи и благот-
ворителни каузи, които си по-
ставят за цел да помагат за ду-
ховното и физическо израства-
не на младите хора от общи-
на Айтос.

Втората причина поради ко-
ято споделям този пост е, че 
смятам да продължавам да да-
рявам заплатата си, но срещам 
известни затруднения в нами-
рането на подходящи каузи. За 
това молбата ми е, нека все-
ки, който има добри идеи как 
да бъдат оползотворени тези 
средства, нека не се колебае 
да се свърже с мен, като ми 
пише на месинджъра. 

Бъдете благословени!
С уважение:
Евгений ГЕНЧЕВ
общински съветник

(Пост във Фейсбук)

Мима Лавчиева - директор на ДГ „Здравец” – Айтос:

Мима Лавчиева

Дарителство в една година
Евгений Генчев и Георги Янев даряват за обществени 

каузи заплатите си на общински съветници

В село Поляново

Книги за Читалището в Айтос

Едно предложение  
за безплатно подстригване

Стажант-фризьор от Айтос 
Предлага безплатно подстригване за дами от града и 

селата, които са в затруднено финансово положение. 
Предложението е валидно до 30 ноември 2020 година.

Желаещите трябва предварително да си запишат час 
на телефон  0887 3952 13.

ПГСС „Златна нива” - град Айтос
град Айтос, улица „Славянска” № 50

ПГСС “Златна нива” - град Айтос приема оферти за 
закупуване на 5 броя преносими ученически компютъ-
ра и 1 брой преносим учителски компютър, съгласно 
техническите параметри от Приложение 2 на Заповед 
№РД-09-2925 от 26.10 2020 г. на министъра на образова-
нието и науката. 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик 
до 16.00 часа на 26.11. 2020 г.

За допълнителна информация, тел. 0888206682 и на 
сайта на училището.



Нови декоративни дръв-
чета украсиха есенния пей-
заж на две от реновираните 
по общински проект, градски 
улици - „Цар Освободител” и 
„Паскал Янакиев”. За това се 
потрудиха в началото на тази 
седмица общинските специ-
алисти и работници от Дей-
ност „Озеленяване” към от-
дел „Благоустрояване” в Об-
щина Айтос, с началника Мех-
медали Руфадов. 

Засадени бяха 30 дръвчета 
от вида „пирамидален габър” 
и „шестил”, средствата са от 
общинския бюджет. Досетли-
ви съседи благодариха на ра-
ботниците за спазеното от Об-
щината обещание - след ре-
монта, на мястото на премах-
натите дървета да бъдат заса-
дени нови. 

За засаждане на пирами-
далния габър е необходимо 
времето да захладнее, за да 
се хванат дръвчетата. Те са 
със здрава коренова система, 
която няма да надига плочки-
те на новия тротоар. Шести-
лът пък е листопадно дърво 
с широка корона. Специали-
стите твърдят, че също е из-
бран, за да не надига трото-
арните настилки с коренова-
та си система.

И двата дървесни вида имат 
добра прихващаемост, но ако 

някои от дръвчетата не се 
прихванат, ще бъдат замене-
ни. Тези дни това ще се слу-
чи и на улиците „Васил Лев-
ски” и „Георги Тихолов”, на 
които ще бъдат засадени на-
ново неприхванатите, комен-
тира за  „Народен приятел“ 
Руфадов.

Ще припомним, че през ми-
налата година в града бяха за-
садени над 150 нови дръвчета 
от видовете „Лиродендрон“, 
„Шестил“ и „Пирамидален га-
бър“. Имаше и гражданска 
инициатива за залесяване - 

Милен Георгиев и айтоски мла-
дежи със съдействието на Об-
щина Айтос, засадиха уникал-
ни видове в парк „Славеева 
река”. Инициативи за засаж-
дане на дръвчета имаха и ня-
кои от  училищата.

И през тази и следваща-
та година, Община Айтос ще 
продължи със засаждането на 
нови декоративни дръвчета на 
мястото на премахнатите по 
време на ремонтите, стари и 
изсъхнали многогодишни дър-
вета. „Това е един от начините 
активно да противодействаме 
на замърсяването на въздуха 
и климатичните промени”, ко-
ментира още Руфадов. 
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Мерките в детска градина „Здравец” -  
дисциплина-дистанция-дезинфекция

Засадиха нови 30 дръвчета - този път, на реновираните  
улици „Цар Освободител” и „Паскал Янакиев”

Тези дни ми звънна д-р Анелия Елен-
кова. „Рових из архива си и открих едно 
интервю с отец Ромил от 2004 година. Не 
съм от най-ревностните християни, но 
отец Ромил ми беше особено скъп. Ин-
тервюто не е публикувано досега. Праве-
но е от научен работник, за един социа-
лен проект, свързан с дейността на Бъл-
гарската православна църква. Записала 
го е моя близка родственица, историк -  
Ваня Еленкова. Мисля, че ще бъде инте-
ресно за айтозлии.”. Това ми казва д-р 
Еленкова по телефона, а след 15 минути 
вече имаме среща, за да получа един от 
екземплярите с интервюто.

Много пъти съм разговаряла с отец 
Ромил и всеки път съм се удивлявала на 
мъдростта и знанията му. Това интервю 
обаче е по-различно - може би защото 
го откриваме след кончината му, или по-
скоро, защото става ясно колко напред във 
времето е бил нашият отец. А може би, зато-
ва, че отец Ромил е сред малкото избрани да 
ни учат и след физическата си смърт. Иначе, 
защо това интервю ще се появи след цели 16 
години години?!

(В три последвателни броя, публикува-
ме интервюто с отец Ромил от 2004 годи-
на без редакторска намеса)

Отец Ромил
Църква „Св. Димитър” - град Айтос
Срещата ми с отец Ромил се осъществи 

след уговорка по телефона в един горещ сле-
добед. Той откликна на молбата ми, бих ка-
зала - сърдечно и делово. Покани ме в дво-
ра на църквата.

Църквата е стара, неголяма, наскоро стег-
ната и боядисана. Усеща се грижливата ръка 
- всичко в нейния двор да е на място. Непо-
средствено до нея е архиерейското наместни-
чество - красива къща, в която живее по-въз-
растният свещеник отец Тодор - наместник 
на църквата. В момента той отсъства от гра-
да. Бил на посещение в Карнобат, където та-
мошната църква се готви за юбилейни тър-
жества.

Отец Ромил е облечен с по-различни одеж-
ди - безукорно чиста бяла тениска, върху коя-
то имаше черна риза с отличителни свещени-
чески знаци, черни панталони и черни обув-
ки. Отец Ромил спечелва доверие с открито, 
ведро, младежко излъчване. Много прям, съ-
щевременно спокоен.

Разпитва ме, за какво ще бъде нашият раз-
говор, и аз обяснявам целта на моето посеще-
ние в Айтос. След като се замисля за малко, 
се хваща за последните ми изречения.

- Мисионерство? Много трудно. Може да 
се каже, че в най-ново време мисионерство-
то почти не съществува. По ред причини. Една 
от тях е, че през последните петдесет години 
хората са живели в едно такова общество, къ-
дето духовното е изместено, култът към Бога 
е фетишизиран и превърнат в култ към чове-
ка. Благодарение на всичко това, хората мно-
го трудно обръщат поглед към храма. Но за 
голяма радост, една голяма част от тези хора 
се върнаха сега. Голяма част от тези хора са 
приели християнството след 90-а година, го-
ляма част от тези хора посещават храма. Но 
го посещават предимно на големи църковни 
празници, на неделното богослужение, и до 

голяма степен, самите те казват, че са слепи 
за самата вяра. Защото духовният живот е 
показван по един друг начин - чрез изкуство-
то, чрез литературата, и в крайна сметка са 
се добивали огромни познания, но в същото 
това време - същността, премъдростта Божия 
е била далеч от тези хора. В най-ново време 
свещениците максимално се стремят да пока-
жат истинността на вярата на своите енори-
аши, да ги причислят наистина към лоното на 
православната църква.

Ние живеем в един етнически район, в кой-
то, за голяма радост, етнически противоречия 
и стълкновения - няма. За моя голяма радост, 
областният мюфтия, който е горе-долу на моя-
та възраст, преди известно време се отби да 
ме попита, с какво ние привличаме младите 
хора. Защото вижда, че с всеки изминал ден, 
много от младите хора са се обърнали към вя-
рата и посещават редовно богослужение. Аз 
съм също много радостен, че нашият храм се 
посещава от млади хора и те така живо се ин-
тересуват. До настоящия момент, не съм мо-
гъл да му дам отговор на въпроса, по проста-
та причина, че всичко е Божият промисъл. Те 
самите се самоопределят, явно, предполагам, 
че свещеникът по някакъв начин предразпола-
га това младо поколение към лоното на църк-
вата, приобщава го. Опитваме се максимал-
но да разискваме проблемите на енориаши-
те си, като във всички случаи се опитваме да 
ги напътстваме да решават своите проблеми 
чрез словото Божие. Наистина, в последните 
години се забелязват много млади хора в хра-
ма. Опитват се и в училищата да ни канят и 
да разясняваме елементарни неща за вярата. 
Всеки един иска да получи дори най-най-най-
минималното, защото доскоро хората не зна-
еха как да се кръстят. Вярно, че поради това, 
че сме смесен район - това до голяма степен 
предразполага, ако мога така да се изразя - 
на оглашенство на вярата, да пристъпят към 
вярата, защото църквата е стожер на българ-
щината. Опитваме се, максимално да бъдат 
нещата нормални, защото всички ние съжи-
телстваме заедно. Не може, примерно, мо-
ята презвитера, моята съпруга, по Великден 
като замеси козунаци и боядиса яйца, и при 
това, че аз живея в съседство с мюсюлмани, 
да поднесе на моите деца, а на техните да не 
поднесе. Те проявяват жив интерес към това и 
ние се стремим максимално да бъдем отворе-
ни към тях. Имаме случаи в нашия храм - при-

общени са мюсюлмани към православи-
ето, това е техен личен избор.

Обратно, когато дойде Шекер байрам, 
те връщат жеста. Общо взето, мирно съ-
жителстват хората. Мен ми става драго, 
когато мюсюлманин ме срещне на ули-
цата и никога не ме е подминавал, ами е 
казвал: „Добро утро, отче”. В същото вре-
ме - и аз, и колегата се отнасяме по същия 
начин - уважително към всеки човек.

- Според вас, връщането на младите 
в храма е от само себе си, и че за това 
спомагат демократичните промени?

- Не, не е само от времето. Аз смятам, 
че свещеничеството е с много по-голяма 
жар, с много по-голям ентусиазъм служи, 
за разлика отпреди 10-15 години. Тогава 
даже не можем да говорим за жар и ен-
тусиазъм. Не че тогава свещеникът не е 
горял, но е нямал възможност. Сега све-

щеникът има възможност - никой не го спи-
ра. Е, има други пречки - те са икономически. 
Но сега свещеникът има възможност да стиг-
не до всяко едно семейство и никой няма да 
го осъди за това.

- и вие ли го правите?
- Естествено, това е призванието на све-

щеника.
-  Да, точно от това се интересувам. 

може ли по-конкретно?
- Конкретно... Надявам се, че с личния си 

пример допринася самият свещеник, млади-
те хора по-живо да се заинтересуват. Защо-
то, ако те се заинтересуват, няма начин да 
не поискат да научат още за истинността на 
учението. Най-малко, те от училище знаят, че 
българският род се е запазил благодарение 
на църквата. Така че това да се интересуваш 
от от църквата е заложено у всеки.

Друг е моментът, че сега свещеникът има 
възможността да живее наравно с енориаши-
те. А преди те се страхуваха да се доближат 
до свещеника. Предполагам, че вие сте живе-
ли в това време и знаете, как децата играе-
ха едни игри - „На попа - заключ!”, и нещо от 
този род, в които попът носи нещастие. А сега 
свещеникът има възможността да излезе сред 
хората, да живее сред тях свободно.

- вие откога сте в Айтос?
- Аз служа в храм „Свети Димитър” от 1996 

година. Завършил съм Природо-математиче-
ска гимназия, а след това съм завършил съ-
кратен курс на Духовната семинария и Бого-
словски факултет.

- вие имате пълно богословско обра-
зование?

- Да. Но аз не смятам, че само това може 
да допринесе... Всеки, който е приел свеще-
нически сан, носи духовното в себе си, все-
ки един е Богоизбран, за да бъде свещеник. 
Друг е въпросът, че хората се опитват да ро-
вят в нещата на свещеника, а свещеникът е 
също човек като всички останали човеци... 
Само че свещеникът живее с греховете на 
цялата си енория. А митрополитът носи пък 
още по-голяма отговорност пред Бога. Така 
че отстрани погледнато, на някои хора може 
да им се стори, че свещеническият живот е 
лек - отиваш в храма, изпяваш си песничка-
та, излизаш.... Най-общо, така грубо поглеж-
дат на нещата някои от хората. Но в крайна 
сметка - не е така.

Продължава в следващия брой на НП

В момента живеем и работим в безпрецедентна 
ситуация, във време на голям стрес и несигурност. 
На изпитание е поставено не само нашето здраве, 
но и нашата етика, отговорност, дисциплинираност, 
професионализъм, съчувствие, човечност.

Общинските болници в страната са изправени 
пред голямо предизвикателство. Ясно е, че тряб-
ва да се борим с вируса в името на цялото чове-
чество, докато не го поставим под контрол. За да 
участват в тази борба, общинските болници, и да 
бъдат те адекватни пред колосалното изпитание, 
се изисква решително и съгласувано поведение от 
всеки и в полза на всеки! 

В дни, в които светът е изправен пред предизви-
кателството да се пребори с епидемията COVID-19, 
призоваваме всички жители на община Айтос да 
бъдат съпричастни в тези изключително трудни дни, 
за да опазим здравето и живота на всички нас.

Затова БЛАГОДАРИМ от сърце на всички съпри-
частни, които помагат материално и морално! Оце-
няваме всеки дарителски жест и вярваме, че труд-
ностите са преодолими, щом не сме сами! Силни 
сме, защото сме сплотени!

Изключително сме благодарни на всички друже-
ства, граждани, които се отзовават и в това кризис-
но време доказват, че можем да разчитаме един 
на друг. Благодарим на всички вас, които със своя 
дарителски жест показахте съпричастност в тази 
трудна ситуация към всички работещи в лечебно-
то заведение.

екипът на „мбАЛ-Айтос“ еооД - град Айтос 
изказва благодарности на: 

Граждани и фирми, осигурили хранителни 
продукти на всички 20 болни, които лекуваме 
във вътрешно отделение, както и на персона-
ла, който ги обслужва:

 „Десий “ еооД – Десислава иванова;
общински партиен съвет на бСП-Айтос;
Земеделски производители – Георги Нико-

лов, Цонко Петков, Недко;
Търговска верига „Кокала“ и техните дос-

тавчици от фирми: вафли „боровец“, минерал-
на вода „бачково“; „Дипон“ооД - вода „ве-
линград“; „братя блецови” ооД;

Хлебозавод Айтос;
Пекарна „Пиперони“
Средства за медицинска апаратура, необ-

ходима за осигуряване безопасност на персо-
нала и жизненоважно лечение на пациенти с 
COVID-19 от:

общински съветници на град Айтос
„Десий “ еооД
Всеки, който може да помогне, нека направи 

това на нашата банкова сметка на МБАЛ - Айтос, 
по която могат да се превеждат дарения във връз-
ка с епидемията от COVID-19 - за лични предпазни 
средства, апаратура и консумативи:

IBAN: BG 22 BUIN 78551081057818.
BIC код на банката: BUINBGSF ; 

бАНКА : Тб „Алианц”, клон бургас, офис Айтос
бУЛСТАТ/еиК: 102613775

„МБАЛ - Айтос“ ЕООД:

Силни сме, защото 
сме сплотени!

Непубликуваното интервю с отец Ромил

Дръвчетата са от  
вида „Пирамидален 
габър” и „Шестел”



В ДГ „Славейче”-Айтос 
противоепидемичните мер-
ки се спазват с изключител-
на прецизност и с грижа за 
здравето на децата и пер-
сонала, констатират про-
верки на Общинска адми-
нистрация. Повече за живо-
та в детската градина в из-
вънредната обстановка, на-
учихме от директора Росица 
Димитрова.

- Г-жо Димитрова, за-
ради COVID-инфекцията, 

страхуват ли се родите-
лите да водят децата си 
в детската градина?

- На този етап не забеляз-
ваме страх у родителите. 
Повечето от тях са на мне-
ние, че за децата COVID-
инфекцията не представля-
ва опасност и те не боле-
дуват. 

- Какъв е броят на деца-
та в групите?

- В трите групи, с по 25 
деца, редовно посещават 

детска градина 18 деца. В 
едната от групите, през по-
следната седмица има по-
малко деца. В двата фили-
ала на ДГ „Славейче” - в се-
лата Пирне и Чукарка, дет-
ска градина посещават око-
ло 80% от децата.

- Как посрещате децата, 
какъв е филтърът и как-
ви противоепидемични 
мерки сте предприели за 

опазване на здравето им 
и здравето на персонала 
на детската градина?

- Приемът се осъществя-
ва по изработения алгори-
тъм. Двете детски групи от 
първи корпус се приемат 
през т.нар. малък портал, 
а децата, които са във вто-
ри корпус се приемат през 
големия портал. Ежеднев-
но се измерва температу-

рата на всяко от децата от 
медицинската сестра. На 
всеки час, помещенията се 
проветряват, а при възмож-
ност децата се извеждат. И 
дезинфекцията се прави по 
алгоритъм. Работим с мас-
ки, не се смесват групи и 
колеги. 

- Страхуват ли се учите-
лите за здравето си?

- Разбира се, предвид раз-
пространението на зараза-
та, няма как колегите да не 
се страхуват. Има риск, но 
това е професията, която 
сме избрали. 

НП

ДГ „Пролет“ – град Айтос успешно при-
ключи дейностите по проект „Обичам при-
родата – и аз участвам“ на тема „Заедно за 
мечтания кът“, част от национална кампа-
ния „Чиста околна среда – 2020 година”. 

В двора на ДГ „Пролет“ беше създадена 
екозона „Работилница на открито“ с кра-
сиви детски беседки и черна дъска. Изгра-
дена е занималня на открито „В царството 
на приказките“ с трон и детски столчета 
– гъбки. В нестандартна обстановка деца-
та ще разказват приказки; ще провеждат 
екоизяви, разнообразни образователни и 
занимателни игри, празници и др. 

Засадени са пролетни цветя, декора-
тивни храсти и туи. Поставени са кошче-
та за събиране на отпадъци. Монтирана 
е информационна табела, популяризира-
ща проекта.

Повишаването на екологичната култу-
ра и изграждането на екологосъобраз-
ни модели на поведение чрез формира-
не на екологични знания, умения, отно-
шения, нагласи и отговорности у децата 
към природата и околната среда са при-
оритет в педагогическата дейност на дет-
ската градина. 
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Риск има, но това е професията, 
която сме избрали

ДГ „Пролет” с проект по НК „Чиста околна среда 2020”

„Хигиена на зъбките, ръцете и тялото” - това 
е една от темите с продължение в кабинета на 
здравния медиатор на Община Айтос, защото 
създаването на хигиенни навици изисква не 
една и две срещи с децата от квартал „Стран-
джа” в Айтос. Здравният медиатор Марияна 
Зърбова обаче упорито преследва целта си да 
научи не само децата, но и техните родители, 

че хигиената е условие за добро здраве.
На срещите в кабинета, малчуганите не 

само учат, що е то хигиенни навици, но и се 
радват на интересни практически упражне-
ния под формата на игри. Децата вече зна-
ят, че за най-добрите, здравният медиатор 
винаги е готов с награди.

НП

Здравният медиатор работи с децата 
от квартал „Странджа“ за „Хигиена 

на зъбките, ръцете и тялото“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Айтос“ организира   еднодневно 

обучение по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на тема „Изпълнение и от-
читане на проекти“, финансирани от МИГ по Програмата за развитие на селските райони за пе-
риода 2014-2020г. Обучението е част от планираните дейности за 2020 година, предназначени 
за популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно  развитие.

Обучението е насочено към придобиване на базови знания и развитие на практически умения във 
връзка с отговорностите и задълженията в процеса на изпълнение на проекти по мерки от Стратеги-
ята за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група - Айтос, както и с осъ-
ществяването на механизмите за граждански мониторинг от местните общности. 

По време на обучението основен акцент  ще бъде  поставен на следните теми:
• Основни моменти при сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмезд-

на финансова помощ.
• Изпълнение на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие - условия, от-

насящи се за осъществяване на дейностите по проектите на получателите на финансова помощ от 
ЕЗФРСР.

• Възлагане на дейности по проекти на получатели на финансова помощ от Стратегията за водено 
от общностите местно развитие.

• Изисквания за информираност и публичност при изпълнението на проекти, към Стратегията за 
ВОМР.

В тази връзка Местна инициативна група - Айтос кани бенефициенти, кандидати с проекти към Стра-
тегията за Водено от общностите местно развитие, местни лидери и представители на местната общ-
ност да вземат участие в обучението, което ще се проведе на 19 ноември от 10:30 часа в град Айтос, 
улица „Васил Левски” № 2 (сградата на Бизнес център), етаж 2, Конферентна зала. За всички учас-
тници в събитието ще бъдат осигурени обучителни материали.

Обучението  се провежда в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия 
за ВОМР №РД 50-146/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на страте-
гии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 
на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

За допълнителна информация и връзка:
гр.Айтос, ул „Васил Левски“ № 2, етаж 2, тел.:0885 06 62 93, е-mail: mig_aytos@abv.bg

Настоящата публикация  е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено 
от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка 19.4. „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Росица Димитрова - директор на детска градина „Славейче” - Айтос:

Росица Димитрова

Есен 2019

Винаги близо до децата



Дона МИТЕВА

Ако се слушат извинени-
ята на част от големите уче-
ници, които са на дистанци-
онно обучение, то Бургас 
трябва да прилича на дис-
котека от края на миналия 
век, с цветомузика, която 
ту светва, ту угасва.

Учители се жалват, че 
често техните възпитаници 
изчезват от платформите и 
не работят във виртуални-
те часове, а извиненията 
са, че е спрял токът, или 
пък паднал нетът. В някои 
от бургаските училища са 
въвели практика да правят 
проверка чрез доставчици-
те, а ако се налага и да из-
искват необходимата бе-
лежка, че е имало профи-
лактика или авария на тока 
или нета.

„На всеки може да се 
случи. И при мен угасна то-
кът по време на час, но от-
както сме минали на дис-
танционно обучение, това е 
за първи път. Въпросът не е 
в това. Наистина се забе-
лязва една умора и отегче-
ние от страна на ученици-
те, една част от които не 
желаят вече да се учат от 
разстояние”, признава Кон-
стантин Янков, учител по 
география в Професионал-
ната гимназия по туризъм и 
синдикален лидер в СБУ.

По негови думи, по-до-
бре би било ако се намалят 
часовете на по тридесет - 
тридесет и пет минути. Та-
ка да се даде възможност 
по-рано да се свършват за-
нятията, чрез преструкту-
рирането. „Така ще има 
време и да се подготвят до-
машните и проектите. Ина-
че наистина учениците 
трябва да стоят много вре-
ме пред лаптопите и на-
столните компютри. Не че 

те не са непрекъснато в со-
циалните мрежи и чатове-
те през телефоните си, но 
учебният процес, плюс под-
готовката за следващия 
ден наистина им отнема 
много време и се усеща ве-
че умора у тях”, допълва 
учителят.

„Който какъвто ученик е 
на живо, такъв е и във вир-
туална среда. Онези, осо-
бено от последните класо-
ве, които са кръшкали по 
време на часовете, про-
дължават да го правят и се-
га, когато дистанционното 
обучение е в ход. Друг е въ-
просът, че като ръковод-
ство и като учители ние 
имаме лостове, чрез които 
това се контролира”, обяс-
нява помощник-директорът 
от Търговската гимназия 
Павлина Градишка и при-
помня, че се пишат отсъст-
вия и от виртуалните часо-
ве. А практиката при тях, 
както и в другите училища, 
е да се уведомяват родите-
лите, когато броят на от-
съствията започне запла-
шително да расте. По ней-
ни думи, проблемът е в то-
ва, че въпреки отпуснатите 
средства за закупуване на 
лаптопи, това не се случва 
бързо. А част от учениците 
са принудени да работят от 
телефоните си, което не е 
качествено, защото в се-
мейството има и друго дете 
или родител учител, а ус-
тройството е само едно. 

Заявките за закупуване 
на лаптопи за училищата 
се бавели и щели да дой-
дат около Нова година.

„Осигурени са средства-
та и няма проблем да бъдат 
закупени лаптопи. В Регио-
налното управление на об-
разованието сме направи-
ли наша заявка, която се 
изпълнява коректно. Не 

знам защо част от колегите 
имат затруднения с наба-
вянето на лаптопи и ком-
пютри”, обясни инж. Вио-
лета Илиева, началник на 
Регионалното управление 
на образованието в Бур-
гас.

Що се отнася до кръшка-
нето от час, тя е категорич-
на, че преподавателите 
имат нужните лостове за 
контрол. 

Опити естествено се пра-
вят, а освен неприсъствие-
то в час, скрито зад оплак-
ване, че няма нет или ток, 
има и дремене, да не се ка-
же спане, пред клавиату-
рата, което учителите не-
винаги могат да хванат.

Започна новият етап на 
проверки по Механизма за 
приобщаващо образова-
ние, където отново ще бъ-
дат издирвани подлежащи 
на обучение деца от дет-
ските градини и училища-
та.

Една голяма част от учениците ня-
мат никакви устройства, на които да 
работят. А тези, които имат – една 
част влизат и работят, друга - не го 
правят, дори когато имат устрой-
ства. То е като при присъственото 
обучение - който му се учи – работи 
независимо от това, дали е присъст-
вено, или не. Онзи, който не желае, 
си намира причина да не го прави. 

Засега нямаме болни много учите-
ли и ученици. Присъственото обуче-
ние е по-добрият вариант, защото 

обучението не е само учене, а и въз-
действие, но когато се налага, то е 
заменено и с ученето от дистанция. 
Учениците от нашето училище е по-
добре да са в училище и да са отде-
лени от семейството. Реално те се 
чувстват много добре в училище – 
на чисто, на топло, сред приятели и 
резултатите естествено са по-до-
бри.

При дистанционното обучение се 
чувства доза умора, но не в децата, 
а в учителите, защото част от тях ре-

дуват онлайн преподаване с реално 
и непрекъснато се пренастройват от 
едното към другото: ту присъствено, 
ту онлайн.

В училището няма неприбрани 
ученици. Ако има липсващи от спи-
съците деца – значи те са в чужбина 
с родителите си. В нашия район ня-
ма вътрешна миграция, по-скоро 
има цели фамилии, които са в Гер-
мания, Гърция. Няма такива, които 
ходят от място на място в страната, 
за да търсят препитание.
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Провеждаме срещи и 
прегледи с лекари, клинич-
ни изследвания чрез лабо-
ратории, анализират се 
резултатите, обсъждат се 
по места с представители 
на общините. Набелязваха 
се мероприятия според 
проблемите на хората. 
Продължаваме и с консул-
тации по телефона, споде-
ляме опит. Истината е, че 
е тежко за хората в отда-
лечените селища. Реално 
те са лишени от здравни 
грижи.

- Превенцията е важен 
фактор, който за жалост, 
особено сега у нас, се 
пренебрегва. работите 
ли за нея?

- Вярно е, че превенция-
та се пренебрегва. И това 
продължава много години. 
Натрупаният наш опит по-
казва, че трябва да има 
ежедневни усилия срещу 

невежеството, подценява-
нето на проблема, пред-
разсъдъците сред хората. 
Просветната работа изис-
ква много усилия, много 
време, но си заслужава. 
Всичко е в полза както за 
човека с диабет, така и за 
неговото обкръжение. А 
крайният резултат е запа-
зено самочувствие на пъл-
ноценна личност, самооб-
служване. Няма допълни-
телни разходи за обслуж-
ващ персонал, помощно-
технически средства, со-
циална пенсия за инвали-
дизация, социална изола-
ция. Какво по-хубаво от 
това, въпреки заболяване-
то, което имаш, да си ин-
тегриран в обществото.

- работа с подраства-
щите. Имате успешни 
контакти с руската гим-
назия. разкажете за 
проекта с младите хора.

- Традицията за работа с 
подрастващи създадохме 

от началото на века с без-
резервната подкрепа на 
проф. Любчева. Съвмест-
ните срещи на тема „Жи-
вот с диабет” със студенти 
от „Проф. д-р Асен Злата-
ров” и ученици от 14 учи-
лища и екип на сдружени-
ето дадоха положителни 
резултати: промяна начи-
на на мислене на ученици-
те за ежедневните грижи.

Впечатляващи са срещи-
те ни с възпитаниците на 
ПГЧЕ „Васил Левски”. Ми-
налата година те ни изне-
надаха с мини училищен 
конкурс „Моята здраво-
словна рецепта”. С инте-
рес участваха и в инфор-
мационния ден „Здравен 
риск и диабет” като част 
от екипа на водещи. Деца-
та вписаха мъдри и сери-
озни искания в заключи-
телния документ, заедно 
със студентите, „Медицин-
ска сестра и ерготерапе-
вти”. Този документ е вне-

сен в Община Бургас. 
Тази година са подготви-

ли друга изненада за Све-
товния ден на диабета 
„Моята здравословна на-
питка”. За жалост не мо-
жем на живо да опитаме 
тези напитки. Не се осъ-
ществиха срещите - диабе-
тици, ученици от Руската 
гимназия, Общината, пред-
ставители на Съюза на 
производителите и слад-
карите за избор и включ-
ване на техни рецепти в 
павилионите за закуски 
покрай училищата. Ентуси-
азмът на г-жа Весела Ива-
нова, директор на гимна-
зията и екип от учители с 
отговорник Ваня Димчева, 
обаче е показателен.

И още една изненада - 
рисунки на ученици участ-
ваха в международен бла-
готворителен конкурс „Де-
ца помагат на деца” по 
проект на д-р Наталия 
Матвеева и руския клуб 

„Съотечественици” - Слън-
чев бряг, община Несе-
бър.

Учениците чрез свои 
картини дадоха своя при-
нос и в благотворителния 
концерт на Милен Тотев 
„Живот с диабет без ус-
ложнения за набиране на 
средства за 15-годишно 
дете.

- И накрая какво тряб-
ва да знае един здрав 
човек за диабета? От 
какво трябва да се па-
зи?

- Захарният диабет е ен-
докринно заболяване, кое-
то засяга въглехидратната 
обмяна със сърдечно-съ-
дови, бъбречни, невроло-
гични, очни усложнения. 
Заболеваемостта показва 
тенденция към увеличава-
не на заболелите заради 
неправилния начин на хра-
нене. Всеки десети човек 
е със захарен диабет като 
половината от тях не зна-

ят, че са болни. И още не-
що - диабетът е сериозен 
социално-икономически 
проблем, който може да 
бъде контролиран с подхо-
дящо лечение, обучение и 
социални мерки от държа-
вата. Той е скъпоструващо 
заболяване. 

Какво трябва да знае 
всеки - да промени трайно 
начина си на живот: нере-
довно хранене, богата на 
мазнини, захари, сол и ка-
лории храна, прекомерна 
употреба на алкохол и сти-
мулиращи вещества, обез-
движване, недоспиване, 
стрес, тютюнопушене и 
други. Всеки сам избира 
правилата. За диабета ня-
ма почивен ден. Това, кое-
то трябва да знаем, е това, 
което можем да си спес-
тим. Най-важно е да се 
знае, че да помагаш на 
другите е добре, но да ги 
научиш сами да си пома-
гат, е още по-добре.

За диабета няма почивен ден 
Продължение от стр. 6

Бягат от виртуалния час

Формата на обучение  
не влияе на съвестните
Вече се чувства умора у учителите от дистанционното преподаване

Ученици шмекеруват -  
лъжат, че нямат интернет и ток



Интервю на  
Румяна ЕМАНУИЛИДУ

- Г-жо Асса, неотдавна 
станахте носител на най 
престижната награда за ли-
тература „Христо Г. Данов“ 
за книгата „Моят Шабат“. 
Приемате ли това отличие и 
като признание за атмосфе-
рата и събитията от стария 
Бургас, пресъздадени в кни-
гата? Какъв беше мотивът 
Ви да разкажете за тях?

- И аз, както немалко роди-
тели в България, съм разделе-
на от децата си. И дъщеря ми, 
и синът ми живеят в чужбина. 
Единият в Тел Авив, другият 
във Виена. Внуците ми съв-
сем малко знаят езика, на кой-
то съм проговорила, на кой-
то съм защитавала дипломи-
те си, на който съм се обясня-
вала в любов и съм разгова-
ряла нощем с луната, с който 
съм вадила прехраната на де-
цата си, защото повече от 35 
години бях журналистка. Вну-
ците ми не знаят почти нищо 
за нашата прекрасна балкан-
ска страна. И това е драма, 
според мен. Една вечер, ко-
гато бях на гости при дъщеря 
ми, беше се родило четвър-
тото ми внуче, Елиа, и аз по-
магах за отглеждането му. По 
цял ден готвех, чистех и под-
реждах, но вечер, особено на 
Шабат, аз се оттеглях на тера-
сата, където се намира стая-
та за гости. Оттам гледката е 
прекрасна и имаш усещането, 
че целият живот е в краката 
ти. Над главата ми надвесва-
ше клони едно много красиво 
декоративно дърво. Нощите в 
Тел Авив са приятни – топли и 
вълнуващи. Та на тази тераса 
аз реших да разкажа на мои-
те внуци коя съм всъщност. Да 
разкажа за всички Шабати, 
които помня. Защото Шаба-
тът не е само ден за почивка. 
В еврейската традиция той е 
Денят на равносметката. Вре-
ме за семейството, за децата. 
Време, в което поне за малко 
забравяш, че трябва неуморно 
да работиш, да печелиш пари, 

да се изкачваш по върховете 
на успеха. 

В началото идеята ми бе да 
напиша семейна сага, пред-
назначена само за моето се-
мейство. Но постепенно спо-
мените ми набъбнаха. Мои 
приятели, сестра ми, мъжът 
ми, ме насърчаваха и така се 
стигна до това томче, украсе-
но с витражите на Марк Ша-
гал. Неочаквано за мен тази 
лична моя изповед предизви-
ка голям читателски интерес и 
дори бе наградена.

- По-голямата част от кни-
гата е посветена на родния 
Ви град Бургас – Халите, Ба-
нята, Коджакафалийската 
махала, на хората на Бургас 
– не само от Вашите пред-
ци, но и любими писатели 
и поети, не са пропуснати 
дори „талисманите“ на гра-
да. Разбира се, и Вашата фа-
милия. Коя сте Вие като бур-
газлийка и кое от Вас бихте 
искали да стигне до млади-
те хора, които никога няма 
да видят онова време? 

- Родена съм в Бургас. Пове-
че от 40 години живея в София, 
но и до днес, когато ме попи-
тат откъде съм, аз отговарям – 
от Бургас. После уточнявам, че 
всъщност живея в София. Смя-
там че градът, където си изжи-
вял детството си, е много ва-
жен. Там се крият тайните и 
особеностите на твоята само-
личност. Родният град винаги 
ще си остане в сърцето ми и 
затова аз пиша с такава лю-
бов за него. 

Произхождам от еврейско 
семейство. Единият ми дядо 
е бил файтонджия, другият 
– предприемач и търговец. 
Първият е бил повече хъшлак, 
другият – образован, знаещ 
и дори малко надменен. Раз-
бира се, на мен и двамата са 
ми много скъпи и дори в мо-
мента, изричайки тези думи, 
се насълзявам. Сещам се за 
едно стихотворение на Мари-
на Цветаева, в което голяма-
та поетеса разказва за своя 
дядо, разбойник... „Такъв цигу-
лар е дядо ми бил, такава съм 
и аз – поетеса...“

Както казах, тази книга съм 
я писала за внуците си. И сми-
сълът й е да се учат на живот 
от спомените си. Да ги съби-
рат като красиви камъчета, 
срещнати по пътя, после да ги 
хвърлят, за да очертаят връща-
нето от похода им към къщич-
ката на Баба Яга, като в при-
казката на Братя Грим. Да ги 
оглеждат и да ги описват. Да 
вникват и да разказват душата 
си с безпощадността на психо-

аналитик. Така всекидневието 
става по-предвидимо и по-по-
носимо. Така човек става по-
добър към другите и към себе 
си. А добротата те прави и по-
щастлив. Завистта и болезне-
ната амбиция убиват. 

Аз бих искала моите внуци 
да са щастливи хора. Да се на-
учат да се радват на живота. 
Толкова е кратък... И е толко-
ва просто.

А Бургас е моята самолич-
ност и това се разбира от вся-
ка дума, без да се налага по-
стоянно да го напомням. 

– Старият Бургас е бил 
космополитен и Вие раз-
казвате с еднаква любов за 
българи, евреи, арменци. 
Може би и затова книгата 

Ви се приема като 
един мост между 
различните етно-
си. Какво още си 
спомняте за това 
съжителство? 

- В Бургас раз-
личните етноси на-
истина живееха 
задружно. Знаеха 
езиците си, позна-
ваха религиозните 
ритуали на общно-
стите и взаимно 
ги почитаха. По-
магаха си. Срещу 
лошото, предиз-
викано от когото 
и да било – тур-
чин, грък, арме-
нец, евреин, ци-
ганин или бълга-
рин, щяха да се 
вдигнат всички 
вкупом и да го на-
тирят вдън земя. 
Това е общност – 
доброто ще ги съ-
бере. Лошото ще 
ги раздели. Не-
зависимо каква вяра из-
повядват и каква религия по-
читат. Веднъж в къщата при 
дядо ми дойде една циганка, 
не помня да проси или да си 
търси работа, но дядо беше 
нещо уморен, ядосан и я из-
пъди. И си спомням как тогава 
баба ми увисна на ръката му, 
за да го спре: „Михаел – каза 
му тя, – грехота е, не виждаш 
ли, жената е кърмачка!“. По-
сле видях, че й даде вързопче 
със стари дрехи и храна. На-
сълзявам се винаги, когато си 
спомня за тези почтени и до-
бри хора... Кой ги е учил да бъ-
дат такива? Животът – не ле-
кият, а суровият живот. Защо-
то те нямаха много, но бяха го-
тови винаги да дадат на по-бе-
дните от тях.

Ще ви разкажа още един 
случай. Навремето в много 
лютите зими, от еврейската 
общност в Бургас са събира-
ли пари за най-бедните, за да 
им осигурят дърва, да не из-
мръзнат от студ. Пристига ка-

руцата с дърва пред портата 
на дядо ми, а той ги отпраща 
с думите: „Аз може да съм бе-
ден, но съм млад. Ще работя 
и ще стопля семейството си. 
Дайте на други, по-нуждаещи 
се от мен.“. Толкова за мора-
ла на тези хора от Коджакафа-
лийската махала. Гърци, бълга-
ри, турци, евреи, арменци... га-
зели са кал до кръста, но души-
те им са били кристално бели. 
Както беше казал един класик: 
„Бисер в кал не се топи“. Гор-
дост и солидарност! Поклон!

- Според Вас, кое всъщ-
ност е обединявало тогава 
хората и кое може и днес да 
ги разграничи?

- Хората сме толкава раз-
лични... Но когато се изпра-

вим пред някаква трудност 
или проблем, тогава ставаме 
единни, солидарни. Ценност-
ната ни система беше някак 
по-изтънчена – да създаваме, 
да си помагаме. Добротата и 
почтеността бяха на пиедес-
тал... Знам ли? Все си мисля, 
че морето е участвало по няка-
къв начин в създаването на чо-
веците по тези места. Затова 
хората тук са по-емоционал-
ни, по-сантиментални. Стру-
ва ми се, че пейзажът също 
оказва влияние над създава-
нето на индивида. Не е въз-
можно да съзерцаваш красо-
та и да си лош. Така си мисля, 
но реалността често ме опро-
вергава.

В моето детство имаше едни 
наивни книжки, дори малко 
глуповати и фалшиви по соци-
алистически, за „Тимур и него-
вата команда“. И ние, децата, 
се опитвахме да подражава-
ме. Създавахме в училище та-
кива команди. Нашата коман-
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Вивиана Асса:

Вивиана Асса е ро-
дена в Бургас. Завър-
шила е Българска фи-
лология в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“. Била 
е редактор в Агенция 
„София прес“ и за-
местник главен редак-
тор на вестник „Ние, 
жените“. Има публи-
кации във вестници-
те „Стандарт“, „Труд“, 
„Поглед“, „Дневник“, 
както и в списания 
„Септември“, „Българ-
ски месечник“, „Море“, 
„Съвременник“ и др.  
Автор е на книгата „Лю-
бовни убийства”. Пече-
ли награда за разказ в 
литературния конкурс, 
организиран от Фору-
ма на жените от Сре-
диземноморието, Мар-
силия, 2002.

Носител е на Национал-
ната награда „Христо Г. 
Данов“ през 2020 година 
за „Моят Шабат“ – увле-
кателен разказ за ста-
рия Бургас, приютил 
различни етноси – ев-
реи, арменци, руснаци, 
гърци и турци, за тра-
дициите на български-
те евреи в диаспората, 
за срещите на авторка-
та със знакови лично-
сти от журналистиче-
ският й период – Христо 
Фотев, папа Йоан Па-
вел II, Ванга, както и за 
живота й с поета Румен 
Леонидов.

С Румен в Берлин 

С Румен на студентска бригада

Ученичка, в Морската градина на Бургас

Наградата



да се казваше „Морска чай-
ка“, сякаш има и други чайки... 
ама толкова ни беше акълът. 
Заразена от този ентусиазъм, 
веднъж щях здравата да си из-
патя. Бях май трети клас. Вре-
мето беше студено и на връща-
не от музикалната школа, по-
мъкнала моето виолончело, ме 
заговори младеж, който поис-
ка да го придружа и да му по-
могна да пренесе някакви те-
жести... Аз съм дете под де-
сет години, но се втурвам да 
пренасям тежести на някакъв 
млад мъж, който по всяка ве-
роятност беше педофил. През 
цялото време докато вървях с 
него, аз си мислех и пресмятах 
каква дейност ще отчете наша-
та команда, за разлика от ко-
мандата от съседния клас, ко-
ято се казваше „Морски дра-
кон“. Колко много работа щях 
да свърша! Този мъж ме отве-
де в триетажна къща близо до 
гарата. Отпред си спомням, че 
имаше стоварени въглища. По-
мъкна ме по стълбите и занад-
нича през ключалките на вра-
тите. Подсъзнателно усетих, 
че се случва нещо опасно и 
страшно, почти се смразявах 
от ужас, а когато започна да 
ме опипва, се разревах. Бях 
облечена със зимно палтенце 
и вълнен панталон. Помъкнала 
голям инструмент. И най-нео-
чаквано мъжът ме изпъди. И 
до днес нямам представа кое 
обстоятелство ме спаси, дали 
моето виолончело или маниак-
ът е чул някакъв шум... Нямам 
представа. По-късно, като кри-
минална репортерка, съм се 
срещала с педофили. Знам, 
че те не се отказват лесно. 
Всяка дребна подробност на 
съпротива ги настървява все 
повече, но аз извадих късмет. 
Ето как моят пионерски плам 

беше бързичко отрезвен. Ко-
гато разказах вкъщи история-
та, майка ми и баща ми полу-
дяха от страх. Разпитаха ме, 
дадох показания в милиция-
та. Забраниха ми категорично 
да разговарям с непознати и 
в никакъв случай да не им по-
магам. Ето, разказах ви една 
почти криминална история с 
възпитателен характер. Поня-
кога прекаленото събиране... 
може да доведе до разделяне 
на хората. Шегувам се.

- Има ли неща, които сте 
пропуснала да опишете в 
книгата си, но които пазите 
като емоция?

- Много вълнуващи за мен 
бяха „Нептуниадите“, които се 
подготвяха всяко лято в Бур-
гас. Майка ми по това време 
работеше в „Културен отдих 
и украса“ и тя лично беше ан-
гажирана с организацията на 
тези Нептунови тържества. 

Беше невероятно преживя-
ване за целия град. В рамки-
те на това събитие се състое-
ше и конкурсът за красиво и 
хармонично тяло. Млади мо-
мичета и момчета дефилира-
ха по бански върху подиум на-
сред Централния плаж в Бур-
гас. И всяко появяване беше 
съпроводено с дюдюкане, по-
дсвиркване, крещене и кикоте-
не... Морето се полюшваше от 
брега и сякаш също аплодира-
ше събитието... Тогава за пър-
ви път видях културисти, кои-
то заставаха насред подиума 
и мърдаха мускулите си, ся-
каш правеха акробатичен се-
анс. Съществуваше една на-
ерчена празничност в провин-
циалното всекидневие на този 
морски град. 

Въобще лятото беше пъ-
строцветно и населено с мно-
го хора, всеки ден се случва-

ше нещо необикновено. По 
улиците препускаше празнич-
но настроение и всички, дори 
по-кротките, говореха високо 
с апломб. За разлика от ес-
ента и зимата, когато градът 
се изпразваше откъм турис-
ти. Някак си ставаше по-ма-
лък, по-скучен и сякаш черно-
бял, като графичен пейзаж. 
Но на мен ми харесваше. То-
гава влизах в приказките на 
Андерсен и Братя Грим. Са-
мата аз ставах героиня от ро-
ман или филм. Мечтаех си за 
други светове и необикновена 
съдба... Като всички нормални 
момиченца.

- Разказвате така вдъ-
хновено за Бургас. Според 
Вас, има ли и днес подобна 
атмосфера, все пак градът 
е много променен, не ми-
слите ли?

- Аз живеех в центъра на гра-
да, близо до Историческия му-

зей. „Богори-
ди“, която по 
мое време се 
казваше ули-
ца „Ленин“, 
беше сякаш 
най-вълнува-
щото място, 
защото от-

веждаше хората до морето. 
Тя завършваше до Казиното, 
където имаше перила и все-
ки, който отиде до тях, може-
ше да се полюбува на непосто-
янния характер на морето. От-
там ако искаш, може да слез-
еш до Мостика. Това са зна-
ковите места в Бургас, които, 
слава Богу, ги има и днес.

Там влюбените си опреде-
лят срещи, там дефилират сър-
цата им по лунната пътека, 
която нощем разделя море-
то. Там наблюдаваме парада 
на украсените кораби в Деня 
на военноморския флот... От-
там се взираме, за да видим 
Фара на остров Света Анаста-
сия и си представяме, че там 
е замъкът Иф на Граф Монте 
Кристо... И т. н., и т. н. После 
се връщаме обратно и преди 
да стигнем „Богориди“, съвсем 
в началото на Морската гради-

на, правим една ритуална пау-
за пред Гъбката, която и днес 
я има. Там изпиваме по една 
газирана лимонада или сироп, 
аз предпочитам мента... И чак 
тогава се прибираме... всеки 
при своите сънища.

Днес Бургас е много про-
менен, но духът му е запазен. 
Градът е излъскан, прилича 
на някаква стара антикварна 
вещ, която е реставрирана и 
изтупана от праха. Градината, 
Казиното, Гъбката, Часовника, 
Вълноломът – всичко си е на 
мястото, но някак поставени 
като акценти, сякаш нахвър-
ляни небрежно във всекидне-
вието на града. Те са хем „от-
ломки от миналото“, но вклю-
чени в живота. Защото духът 
наистина е запазен. И тради-
циите в музиката, театъра, по-
езията, ще ги има. Да, пак за-
ради морето, дори туристиче-
ски – заради летните гастро-
ли тук, където се събират тол-
кова много почитатели на из-
куството. 

- Морето като че е на осо-
бена почит във Вашия Ша-
бат? И няма начин – улици-
те водят към морето и об-
ратно от морето. Голяма 
част от събитията са свър-

зани с него. И нали имен-
но в Бургас поетът е напи-
сал „Морето – най-голямо-
то събитие“...

- Когато бях малка, не мо-
жех да си представя, че има 
градове без море. Някак си 
не можех да го проумея. Чу-
дех се къде отиват хората да 
се разхождат, като си нямат 
море. Бях се сприятелила с 
едно момиченце, Ани, софиян-
ка, която всяко лято гостуваше 
при баба си и дядо си. Ходе-
ха на плаж и тя старателно си 
събираше мидички. Чудех й се 
на акъла, за какво са й. Бре-
гът е пълен с миди, когато си 
поиска, всеки може да си взе-
ме. Така, постепенно разбрах, 
че да живееш до морето е го-
ляма привилегия. Разпитвах я 
за София и се чудех като няма 
море, каква столица е тогава? 
Тя се замисли и ми каза: „Зна-

еш ли, до нас има едно дере, 
казват му Перловската река. 
Понякога там тече вода, но не 
през лятото.“

Така се случи, че по-голя-
мата част от живота си пре-
карах в София, но морето не 
престана да се вълнува в ду-
шата ми. Понякога с по-нисък 
бал, полюшващо и приспива-
що. Но понякога „вълнението“ 
е над 9 бала – толкова силно, 
че да унищожи, да удави нес-
тихващия спомен. И не кое да 
е море, а точно Бургаското. 
Те, моретата, не си приличат. 
В живота си видях много мо-
рета, но Бургаското е непов-
торимо и незабравимо. Защо-
то точно тук осъзнах, че вся-
ка вълничка загива с плисък. 
Сякаш се засилва и се само-
убива в брега. Толкова е тъж-

но. Както е в живота. Както и 
да го живееш, накрая животът 
те убива. Да, как да не е вдъх-
новяващо...

- Как „Моят Шабат“ поне-
се на плещите си това ви-
соко отличие – наградата 
„Христо Г. Данов“, според 
Вас? И тази награда вдъхно-
ви ли Ви за ново писане?

- Тази награда изфуча като 
унищожителен ураган. Завър-
тя ме неочаквано и помитащо. 
Изтъркаля ме в очите и ушите 
на хората и това, последното, 
доста ме притесни, защото аз 
по природа съм доста стесни-
телна. Микрофоните и про-
жекторите не са моята сила. 
От дете обичам да се завирам 
по кьошетата и неосветените 
ъгълчета на живота. 

Но ако трябва да бъда от-
кровена докрай, най-много се 
зарадва мъжът ми, Румен Ле-
онидов. Вика, крещя, рева... а 
аз здравата се изплаших. Та-
кова високо отличие, което 
връчват на много големи пи-
сатели! Това е изключителна 
отговорност! 

Разбира се, че имам плано-
ве за бъдещи книги, но не раз-
полагам с много време. Все-
кидневието ми е натоварено 
с грижи и отговорности! Та аз 
нямам дори свое бюро, където 
да подреждам мислите си. Хо-
рата, които ме познават, зна-
ят, че тази книга съм я писала в 
безсънните си нощи, за да уте-
шавам депресията си. Писала 
съм я предимно, когато отивам 
при децата си, за да им пома-
гам в отглеждането на внуци-
те. Започнах я в Тел Авив и я 
завърших във Виена. За твор-
ческа командировка не мога и 
да си помисля.

Това, разбира се, не озна-
чава, че наградата не донесе 
радост и вдъхновение. Няма 
спор, приятно е трудът ти да 
бъде оценен, но животът про-
дължава да те поплясква и 
гали с всичката суровост и лю-
бов. И това, изглежда, също е 
част от красотата в разноо-
бразието на Света!
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Бургаски легенди

Между черно-белия и цветния Бургас  

Моите момчета - синът ми Александър 
със сина си Даниел 

Пред паметника на воеводата Леонид Янков, дядо 
на Румен Хорото около паметника на дядо Леонид

Със сина ми Александър във Виена в Националния 
музей

Дъщеря ми с най-малката внучка Елия

Трите израелски принцеси - Лири, Ника и Елия



Георги РУСИНОВ

Съвсем скоро се очаква да 
започне строителството на но-
вите Минерални бани. Това 
заяви директорът на отдел „Ту-
ризъм“ Радовеста Стюърт 
пред репортер на „Черномор-
ски фар“. Оказа се, че от ап-
рил до октомври тази година е 
имало съдебна сага. Класира-
ната на второ място фирма в 
обществената поръчка Кон-
сорциум „Аква“ обжалва ре-
шението в КЗК. След като Ко-
мисията за защита на конку-
ренцията оставя без уважение 
жалбата им, те обжалват и 
пред Върховен администрати-
вен съд. ВАС потвърждава ре-
шението на КЗК и осъжда Кон-
сорциум „Аква“ да заплати су-
мата от 100 лева, представля-
ващи направени по делото 
разноски за юрисконсултско 
възнаграждение. 

„Класираната на първо мяс-
то фирма ДЗЗД „Кибела“ има 
богат опит в изпълнението на 
такива поръчки. Не, че и вто-
рата няма, а и в крайна сметка 
имат право да обжалват по-
ръчката, както и направиха. 
Сега вече очакваме съвсем 
скоро, може би до края на ме-
сеца, строителните работи да 

започнат“, обясни началникът 
на отдел „Туризъм“ и поясни, 
че срокът за изпълнение е ед-
на година. Съдебното обжал-
ване не е забавило строител-
ството, категорична е Стюърт.

Повод да я потърсим бе и 
питане от общинските съвет-
ници Милен Ненчев и Боян Дя-
ков от НФСБ. Към тях жители 
на Ветрен и Банево се обърна-
ли с въпроса дали ще имат 
достъп до Минералните бани и 
на какъв етап е проектът. Спо-
ред нея всички граждани на 
Бургас ще имат достъп до Ми-
нералните бани.

„Няма как да се разделят по 
някакъв начин, защото ако то-
лерираме едни, дискримини-
раме други. Инвестициите се 
случват не само с парите на 
граждани от Ветрен, а с на 
всички бургазлии“, посочи тя.

Минералните бани ще се на-
мират в сградата на експози-
ционен и демонстрационен 
център „Минералните води на 
Акве Калиде“. Тя е част от дей-
ностите по проект „Силата на 
водата. Подкрепа за повиша-
ване потенциала на Община 
Бургас като конкурентоспо-
собна туристическа дестина-
ция“, финансиран по ОП „Реги-
они в растеж“, приоритетна ос 

„Регионален туризъм“ на про-
цедура „Развитие на туристи-
чески атракции“.

„Там ще има възможност за 
ползване на услугата. Но към 
момента гражданите могат да 
използват да я посещават и в 
двата санаториума. Там освен 
по Здравна каса, всеки, който 
иска може да използва услуги-
те. Друг пример за ползване 
на минерални води е чешмата. 
Тя си тече с минерална вода и 
гражданите я ползват на сво-
боден принцип, без  да се пла-
ща. Ако става въпрос за без-
платен достъп до Минерални-
те бани, то никога не е имало 
такъв. Това е много сериозна 
поддръжка. Високата минера-
лизация изисква специално 
отношение, защото иначе 
всичко заминава за няколко 
години“, каза Стюърт.

„Експозиционен и демонс-
трационен център „Минерал-
ните води на Акве Калиде“ е 
ситуиран източно от турската 
баня и разкритата археология. 
Сградата, предмет на проекта, 
е двуетажна, със застроена 
площ 477 кв. м и РЗП 722 кв. м, 
като на партерно ниво е раз-
положен демонстрационен 
център (баня) и част от експо-
зиционен център.  В сутерена 
са разположени помещенията 
на археологическия музей, ка-
то нивото на сутерена съвпада 
с нивото на разкритата архео-

логия. Експозиционните пло-
щи имат културно предназна-
чение и включват учебен му-
зей, музейна експозиция и 
фондови помещения. В нея ще 
бъдат изложени археологиче-
ски находки, намерени при из-
пълнените разкопки на терен, 
експонати от фонда на Регио-
нален исторически музей - 
Бургас, гостуващи експози-
ции. Експозиционните площи 
имат смесено предназначе-
ние, като освен за чисто кул-
турни цели, площите ще се из-
ползват и за рекреационни 
дейности. Експозиционните 
части на партерното ниво 
включват обслужващи поме-
щения, палестра, аподитери-
ум, помещение с басейн с то-
пла минерална вода, семеен 
кът и други“, се посочва пък в 
нейния отговор до общинските 
съветници.

„След като приключват стро-
ителните дейности, ОП „Тури-
зъм“ ще отговаря за управле-
нието и експлоатацията на 
обектите, включени в проект-
ното предложение.  Предвид 
характера и целите на органи-
зацията – общинско предприя-
тие, таксите за ползване на 
предоставяните услуги в обек-
тите се определят с решение 
на Общински съвет - Бургас. 
При тяхното определяне, по-
следният се ръководи както от 
преобладаващите пазарни ни-
ва, така и от стремежа Общи-
ната да посреща социалните 
ангажименти, с които е нато-
варена. Голяма част от дей-
ности са с комерсиална стой-
ност, но са от ключово значе-
ние за задоволяване на раз-
влекателните, културни, обра-
зователни  и социални потреб-
ности на жителите и посетите-

лите на община Бургас“, отго-
варя още в писмото си 
Стюърт.

Преди време се направиха 
и нови сондажи, за да може да 
има няколко източника на ми-
нерална вода. 

„През 90-те години е била 
изчезнала за малко покрай 
дейностите на кариерата. При 
взривовете са разместени 
земните пластове и след това 
е трябвало да търсят наново. 
Към момента няма никакъв 
проблем с капацитета й. Мина-
лата година инвестицията, ко-
ято се случи за подмяна на 
тръбите за минералната вода 
е много сериозна. Целта е да 
може да се ползва и от дома-
кинствата при желание от хо-
рата. Разбира се, тя се запла-
ща, както между другото и Об-
щина Бургас плаща за нея“, 
заяви тя.

СтРа НИ ца 14 13-16 НОЕМВРИ 2020

АтракциИ
Класираната на второ място 
фирма обжалвала поръчката

Започва строителството  
на новите Минерални бани

Дона МИтЕВа

Бургаският художник и 
скулптор Добрин Вътев напра-
ви макет на крепостта „Русо-
кастро“. Той е в мащаб 1 към 
100.

„Макетът е част от проект, 
който Община Камено реали-
зира, за да направи мястото 
туристическа атракция. Аз съм 
само изпълнител. В проекта 
участват арх. Васил Дончев и 
Милен Николов, директор на 
РИМ – Бургас и ръководител 

на разкопките на Русокастро“, 
коментира скулпторът. 

Работата му е по данни на 
археолозите и замерванията 
на арх. Дончев. Размерите на 
макета са 4 на 4 метра, като в 
максимална точност са пока-
зани стените, цитаделата.

„Отне ми два месеца изра-
ботването. Използвани са по-
лимер бетон, фибробетон, тех-
нически камък, полиестерна 
смола и др. като целта е изра-
ботеният макет да е устойчив 

на климатични влияния. Има и 
арматура за метална кон-
струкция. Различни материали 
сме използвали в различните 
части“, разказва  Вътев.

 Макетът е направен в ате-
лие и след това пренесен на 
мястото.

По думите му най-бавно е 
станало напасването на кре-
постните стени, защото са на 
много сегменти. То е ставало 
по големия чертеж, направен 
от арх. Дончев. „Целия чертеж 

разпечатахме на няколко го-
леми листа и ги сглобихме и 
върху него започнахме да из-
граждаме конструкцията и 
точка по точка от чертежа, 
след като направихме релефа 
и наклоните на ландшафта, 
прехвърлихме във височина 
как върви крепостната стена. 
Всяко парче е отлято поотдел-
но. Макар да не е съвсем точ-
но, може да се каже, че сгло-
бяването бе като някакъв вид 
пъзел“, разказа за изработка-
та на макета художникът.

Основната цел на макета е 
да се даде ясна представа на 
посетителите как е изглежда-
ла крепостта като цяло. Маке-
тът показва величественото 
съоръжение. „Понеже кре-
постта не съществува като ця-
ло. Всъщност стената я има, 
но не е над земното равнище. 
В горната част – цитаделата, 
където правят разкопки, вече 
има една част възстановена. 
Но за да може човек да придо-
бие представа какво е било, 
ще служи този макет, който е 
съобразен с чертежите.

Бургаски художник направи 
макет на крепостта „Русокастро”

Изпълнителната агенция по рибарство и 
аквакултури ще подобрява събирането и 

управлението на данни в рамките на Националната 
програма за събиране, управление и използване на 

данни в сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.
Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури  реализира успешно подпи-
сания договор за безвъзмездна финан-
сова помощ BG14MFOP001-3.003-0001-
C01/21.09.2018 г. между Министерство на 
земеделието и храните и ИАРА по про-
ект: „Събиране, управление и използва-
не на данни за целите на научния ана-
лиз и изпълнението на Общата полити-
ка в областта на рибарството за пери-
ода 2017-2019 г.“.

Основната цел на проекта е подо-
бряването и предоставянето на научни 
знания, както и подобряване на събира-
нето и управлението на данни за сектор 
„Рибарство“.

Изпълнението на проекта ще доприне-
се за предоставяне на надеждни данни, 
които да бъдат в основата на качестве-
на оценка на въздействието на риболов-
ните дейности върху морските екосисте-
ми, развитието на сектора на аквакулту-
рата и рибопреработвателната промиш-
леност, а това от своя страна ще доведе 
до опазване на живите водни ресурси и 
тяхната устойчива експлоатация, прила-
гайки щадящ подход за управление на 
рибните ресурси и екосистемите.

Общата сума на инвестицията по 
проекта  е 2 205 406.54 лв., от които  
1 764 325.22 лв. финансиране от Евро-
пейския фонд за морско дело и рибар-
ство и 441 081.33 лв. национално финан-
сиране.

www.eufunds.bg 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма морско дело и рибарство, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, проект 
BG14MFOP001-3.003-0001-C01  „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния 

анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г.“



Михаил КОЛЕВ

Изключително тежко е 
положението във волей-
болния „Нефтохимик 2010” 
(Бургас). Десет предста-
вители на клуба – двама 
треньори и осем играчи, 
са болни от коронавирус. 
Други трима волейболисти 
на шампионите също имат 
грипоподобни симптоми и 
се очакват повторните им 
резултати от PCR-тестове-
те.

Поради създалата се си-
туация двубоят на бургаз-
лии от втория по сила ев-
ротурнир CEV срещу сръб-
ския „Млади Радник” (По-
жаревац) бе отложен. Той 
трябваше да се проведе 
тази сряда в зала „Мла-
дост”. Все още не е ясно 
дали „Нефтохимик” ще от-
падне от надпреварата 
или все пак вторият дву-

бой-реванш ще се играе 
след седмица в Сърбия.

Две от срещите на бур-
гаския отбор от първен-
ството за Суперлигата при 
мъжете също са отложе-
ни. Това са гостуването на 
ЦСКА и домакинството 
срещу „Монтана-Волей”, 
които трябваше да се про-
ведат съответно на 15 и 23 
ноември.

Датите и часовете на 
двете срещи ще бъдат до-
пълнително определени.

От ръководството на ти-
ма заявиха, че в момента 
не им е до волейбол, а пре-
ди всичко най-важно е за-
болелите от COVID-19 да 
се излекуват. Прекият кон-
курент в шампионата „Хе-
бър” (Пазарджик) пък е по-
дал официално жалба до 
Национална волейболна 
лига за неспазване на про-
тивоепидемични мерки и 

погазване на правилата. 
Оплакванията им са относ-
но организацията при про-
веждането на дербито с 
„Нефтохимик”, играло се 
на 5 ноември в Бургас.

В жалбата се твърди, че 
Дежурният делегат Пенчо 
Ангелов не е настоял да 
се измери температурата 
на всички играчи, което е 
основната задължителна 
противоепидемична про-
цедура преди началото на 
всеки мач. Същото длъж-
ностно лице не е поиска-
ло и листа със записани-
те данни за температура-
та на играчите от Пазар-
джик. Нередностите са за-
почнали още на входа на 
залата, където не са про-
верявали температура не 
само на играчите, но и на 
щабовете на двата тима и 
на обслужващите двубоя 
лица.

Cтра ни ца 15 13-16 нОЕМВри 2020

Михаил КОЛЕВ

Цанко Цанков се готви да 
счупи пореден рекорд. Бур-
газлията си е поставил за 
цел да преплува за най-
кратко време Гибралтар-
ския проток, който е с дъл-
жина 59 км. 33-годишният 
плувец заяви пред вестник 
„Черноморски фар”, че ве-
че е започнал своята подго-
товка, която се провежда 
предимно в София, на плу-
вен басейн „Спартак”. Той 
тренира по шест пъти в сед-
мицата, преплувайки за то-
зи период от време около 
40-50 км, което по негови ду-
ми не е сериозно натовар-
ване, тъй като в момента се 
намира още в началото на 
своята подготовка. 

Все още не е ясна точна-
та дата, на която ще се със-
тои опитът за рекорд на на-

шия сънародник. Това тряб-
ва да се уточни в рамките 
на месец, каза още Цанков. 
Много административни 
процедури обаче стоят пред 
бургаския плувец и екипа 
му, докато се постигне спо-
разумение. Тъй като Гибрал-
тар се води отвъдморска те-
ритория на Великобритания, 
а водите на Гибралтарския 
проток попадат в територи-
ите на Мароко и Испания, 
то страната ни ще трябва да 
води преговори с тези три 
страни. 

Досега най-доброто по-
стижение за най-бързо 
преплуване на протока се 
държи от грузнец, който е 
успял да стори това за 4 ча-
са и 27 минути. 

„Ще се опитам да подобря 
това време, но за да стане 
факт, ще трябва да подходя 
изключително професио-

нално. Изисква се голяма 
съвкупност от качества за 
постигането на краен поло-
жителен резултат. Начало-
то на плуването ми ще бъде 
дадено от Европа към Афри-
ка. Гибралтарския проток е 
най-натовареният морски 
терминал и с това също ще 
трябва да се съобразим”, 
добави още бургазлията.

До момента той успя да 
впечатли плувния свят с два 
рекорда, които постигна в 
рамките на една година. 
През 2019-а Цанков стана 
първият човек, преплувал 
акваторията на Бургаския 
залив, което се превърна в 
най-дългото индивидуално 
плуване в акваторията на 
Черно море. С това той си 
спечели и прозвището Вла-
стелина на Черно море.

 През август тази година 
плувецът успя да плува в 
продължение на 12 часа без 
прекъсване в басейн „Фло-
рата”, с което постижение 
ще кандидатства за книгата 

„Рекордите на Гинес”.
Наскоро стана ясно, че 

правителството на Сейшел-
ските острови е отправило 
покана към него, за да на-
правим опит за световен ре-
корд, преплувайки два ос-
трова. Цанков коментира, 
че на този етап все още ня-
ма подписан договор с ек-
зотичната държава и инфор-
мацията около този случай 
много рано е била оповесте-
на. 

„Все още водим прегово-
ри и няма нищо официално. 
Ситуацията с коронавируса 
още повече усложнява об-
становката, тъй като в тех-
ния списък България се во-
ди рискова страна и е заб-
ранено ние да пътуваме до 
тяхната територия. Затова 
по-добре ще е, когато има 
нещо конкретно като дого-
ворка между двете страни, 
тогава да се коментира мо-
ето участие край Сейшел-
ските острови”, добави Цан-
ков.

„Черноморец” (Бургас) ще гостува 
тази събота на „Сокол” (Марково). 
Двубоят от 14-ия кръг на Трета юго-
източна лига е от 14:30 часа. „Акули-
те” се намират на първо място във 
временното класиране с актив от 35 
точки, докато „соколите” са 14-и с 13 

пункта. Целта пред отбора от Бургас 
е оставащите три мача до края на 
есенния полусезон срещу „Сокол”, 
„Левски” (Карлово) и „Карнобат” да 
бъдат спечелени, като по този начин 
тимът ще си гарантира лидерската 
позиция през зимната пауза.

„Акулите” отиват при  
„соколите” този уикенд

Цанко Цанков се готви 
за новия рекорд

ПЛУВанЕ

„Черноморски фар”

Традиционният турнир по минифутбол 
на „БМФ Порт Бургас” ще се проведе 
тази събота, 14 ноември, в Спортен ком-
плекс „Каменица Арена” от 10 часа. В 
състезанието ще се включат младежи 
на възраст от 16 до 18 години. Младите 
футболисти ще се състезават за голяма-
та награда - билети за мача от Лига Ев-
ропа  „Лудогорец – ЛАСК Линц”, който 
ще се играе на 10 декември на стадион 
„Лудогорец Арена” в Разград. Ако мер-
ките за безопасност позволяват, за по-
бедителите „БМФ Порт Бургас” ще ор-
ганизира транспорт от Бургас до Раз-

град и обратно. Срещите ще се излъч-
ват онлайн. 

Поради ограниченията, наложени от 
пандемията COVID-19, публика по време 
на турнира в комплекс „Каменица Аре-
на” няма да има. Ден преди състезание-
то, във Фейсбук  ще бъде публикуван линк 
към събитието. Освен голямата награда, 
организаторите и спонсорът са подгот-
вили купи, медали и индивидуални пред-
метни награди за класиралите се на пър-
вите три места, както и  подаръци за все-
ки участник в надпреварата. 

Осем отбора вече са заявили участие 
в турнира. В надпреварата ще могат да 

се включат до 12 тима. Учас-
тието в него е абсолютно без-
платно. Единствените условия 
са младежите да се вместват 
в регламентираната възрасто-
ва граница и да са сформира-
ли свои отбори от по 5 поле-
ви играчи, вратар и 4 резер-
ви, в които да не са включени 
действащи футболисти от „А“ 
и „Б“ група. 

Турнирът по футбол на мал-
ки вратички е  изцяло финан-
сиран от „БМФ Порт Бургас” 
ЕАД - концесионер на приста-
нищните терминали „Изток 2” 
и „Бургас Запад”. Той се про-
вежда за пета поредна годи-
на и вече има характера на го-
лямо общоградско спортно съ-
битие. За всяко от изданията 
му спонсорът дава възмож-
ност на победителите да при-
състват на един от големите 
футболни мачове за съответ-
ната година. 

Всяка година турнирът се 
превръща в истински спортен 
празник, с което постига ос-
новната си цел – да помага за 
утвърждаването на спортни 
навици сред младите и да до-
казва, че когато бизнесът е со-
циално отговорен, той може 
да намери точното място, към 
което да насочи своята по-
мощ.

Турнирът на „БМФ Порт 
Бургас” ще се излъчва онлайн

Чф

4 Бургазлията ще опита  
да преплува за най-кратко 
време Гибралтарския проток
4 В момента тренира 
основно в София 

ВОЛЕЙБОЛ

„Нефтохимик 2010” 
пламна с коронавирус
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в бургас

Спирки стават клубове 
по интереси

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“

За щъркел, който по това време на годината се раз-
хожда между автомобилите на паркинг в Бургас, алар-
мира писателката Керана Ангелова в социалната мре-
жа. Публикувайки снимките на пролетния предвестник, 
тя написа: „Да можех да го прибера!“.

„На пристанище „Фиш порт" се намирал, нека ангажи-
раните с подходящо за него място да го приберат!

Заснел го е Гого Иванов“.
За това как самата Ангелова да постъпи, я посъветва-

ха информирани. Те я насочиха към сдружението „Зеле-
ни Балкани“, на което да се обади, за да приберат пти-
цата на безопасно за нея място.

Наистина е добре птицата да бъде обгрижена от спе-
циалисти. Това показва и опитът от суперстудените 
дни в края на зимата преди години, когато хора на се-
ло бяха прибрали премръзнали щъркели в помещения-
та за животни. Тогава се чуха както много поздравле-
ния за хуманния жест да бъдат стоплени премръзнали-
те птици, подлъгали се рано да дойдат у нас, така и та-
кива, които обясняваха колко се вреди на пернатите с 
човешката намеса.

Щъркел се разхожда  
из Бургас през есента
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Сдружение „Европа и Ние”, гр. Поморие, 
Република България има удоволствието 
да Ви информира, че в рамките на проект 
CB005.2.12.012 “Съвместни инициативи за 
опазване на Европейската червена гор-
ска мравка от изчезване” на 29.10.2020 г. в 
Малко Търново се проведe заключителна 
прес-конференция, по време на която бя-
ха представени резултатите от реализира-
нето на проекта. 

В събитието взеха участие над 25 предста-
вители на компетентните институции и заин-
тересовани страни от двете страни на гра-
ницата. По време на събитието се предста-
виха и дискутираха резултатите от проведе-
ните проучвания от двете страни на грани-
цата, обсъдиха се възможностите и запла-
хите пред популацията на видовете черве-
на горска мравка в региона на Странджа. 
Представи се разработеният по проекта 
документален филм, популяризиращ зна-
чимостта на европейската червена горска 
мравка. Презентираха се предложенията 
за консервационна програма, разработе-

ни от българския и турски научни екипи, 
разискваха се общи проблеми и решения, 
свързани с опазване на биологичното раз-
нообразие и общите природни ресурси и 
мултиплициране на резултатите от извър-
шените дейности. Представи се сключени-
ят в рамките на проекта Меморандум за съ-
трудничество.

Проект CB005.2.12.012 “Съвместни иници-
ативи за опазване на Европейската червена 
горска мравка от изчезване” има за цел да 
се определи състоянието на Европейската 
червена горска мравка в транс-граничната 
зона чрез идентифициране броя и разпрос-
транението на гнездата им и в резултат да 
се разработи съвместен план за действие 
с предложение за консервационна програ-
ма. Проектът е с продължителност 15 месе-
ца и се реализира в партньорство от Сдру-
жение „Европа и Ние“ и DAYKO – Фондация 
за опазване на природната среда, Републи-
ка Турция, като се съ-финансира от транс-
граничната програма INTERREG-IPA Бълга-
рия - Турция CCI No 2014TC16I5CB005.

CB005.2.12.012 “Joint initiatives for the conservation of zonal European  
red wood ants facing the danger of extinction”

ПреС-СЪоБЩение

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП 
за трансгранично сътрудничество България - Турция. 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма 
за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020,  

CCI No2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност 
единствено на Сдружение „Европа и Ние“ и по никакъв начин не трябва 

да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на 
Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

www.ipacbc-bgtr.eu
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