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Странджанска община
продава възрожденски къщи
Няма пари
за поддръжка
на паметниците
на културата
Георги РУСИНОВ

Община Малко Търново продава две възрожденски къщи
на търг, показа репортерска
проверка на „Черноморски
фар“. Сградите са паметници на културата.
Първата е Дяковата къща. Тя
е строена в края на XIX век и
е от типа късновъзрожденска
черноморска къща – салонна
и симетрична. Първият етаж
е от измазана каменна зидария, а ъглите са оформени от
квадратни камъни. Вторият

30 години преход,
представен чрез 30 съдби

Стр. 10-11
Следващият
брой на вестник
„Черноморски
фар“ ще излезе
на 20 ноември

Стр. 2

Cyan Magenta Yellow Black

Год. XXXIV бр. 85/8207/

Цена 1.00 лв.

етаж е с дъсчена обшивка,
ъглите са обрамчени с дървени колонки. Конструкцията
е масивна и типична за периода на изграждане – гредоред. Таваните са с характерната за времето си ламперия.
Къщата е реставрирана през
1985-а от НИПК и е паметник
на културата от местно значение. Сградата е със застроена
площ 127 кв.м и е
построена в имот
с площ от 878 кв.м.
Намира се в центъра на града.
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Скандали пред хранителните
магазини, хаос и блъсканици в тях

Заради „зелените
коридори“:

Изчезнаха
бързите
тестове за
COVID-19 по
аптеките
Стр. 3

Стр.

4

Как се справят с коронавируса
в бургаските села
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Революционна система

След Нова година ставаме
град на болардите

Георги РУСИНОВ
Революционна
система
скоро ще разтовари трафика
в пешеходните зони на Бургас. Това става ясно от докладна, входирана от кмета
Димитър Николов. Става въпрос за поставяне на система
за контролиран достъп „Боларди“.
„В определени участъци от
Бургас се установява наситено движение на пешеходци.
Концентрацията му преимуществено е в районите на
централната градска част и в
обособени пешеходни зони и
алеи в и около територията от
Приморски парк (особено
алеята от паркинг „Северен
плаж“ до Бургаски солници и
др.). Там за пешеходно дви-

жение се ползват и действащи улици от пътната мрежа на
града. По естеството си, те са
натоварени и от автомобилен
трафик, затрудняващ придвижването на пешеходци. Този трафик значително се засилва в периода от април до
октомври, когато живущите и
гостите на града предпочитат
да паркират автомобилите си
в посочените зони. Затруднение се усеща осезаемо през
светлата част на деня и вечерните часове, след края на
работния ден, когато паркирането на живущите и гостите
на града в описаните зони,
както на широкия център, така и тези около Приморски
парк, става практически невъзможно“, посочва градоначалникът.

Николов продължава с това, че от друга страна, мястото, заето от автомобилите, не
позволява нормалното придвижване на пешеходци и по
този начин се допуска напрежение, което би могло да отпадне с въвеждането на пе-

шеходни зони.
„Това налага регулиране не
само на паркирането, но и
достъпа до улиците, използвани за пешеходно движение
и обособяването им като пешеходни зони в определен
времеви диапазон посред-

ством система за контролиран достъп „Боларди“. Чрез
контролирания достъп ще се
осигури свободен достъп на
МПС на живущите в тези зони
и възможност за обслужване
на търговски обекти в не толкова натоварен предварител-

Скандали пред хранителните
магазини, хаос и блъсканици в тях

Заради „зелените
коридори“:
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Вместо здраве опашки и тълпи
Георги РУСИНОВ
Като напъни за здраве, а не
конкретни работещи мерки. Така
може да се оприличи последната
работеща заповед на здравния
министър Костадин Ангелов. Въвеждането на „зелени коридори“
за пенсионерите доведе до опашки пред магазините и препълването им. Едва ли някой би оспорил, че министърът се опитва да
намери „златната среда“, но не
се получава. Парадоксалното в
случая на тази заповед е, че по
природа тя трябва да ограничава
струпване на хора на едно място,
а доведе точно до това.
Първоначално се въведе само
един „зелен коридор“ в часовете
от 8:00 до 10:00 часа. Оказа се
обаче, че не е удобен за пенсионерите. Не можели да стават рано, за да пазарят, искали да си
поспиват, притеснявали се от заледяване сутрин и т.н. Фактът, че
някои магазини нямат още заредени всички стоки по щандовете
си тогава също допринася за недоволството им от този „коридор“. Добре, оплакаха се пенсионерите, показаха ни няколко репортажа по телевизиите, изказа
се и омбудсманът на републиката
Диана Ковачева и хоп – от следващия ден министър Ангелов промени заповедта. Пенсионерите
вече имат два „зелени коридора“.
Те са доволни. А всички останали?
Защо обаче бе необходимо това? Защо една възрастова група
се поставя над останалите? Особено при последните данни, че не
само възрастните вече са застрашени от коронавируса. Статистиката в България посочва, че именно в най-активната възраст на хората – между 30 и 60 години са и
най-много смъртните случаи. Какво тогава обосновава решението
на министъра да разреши на едни
хора да пазаруват по цял ден, а
други да ограничава? Да, „зелените коридори“ са препоръчителни за пенсионерите, но това не
означава, че не могат да пазарят
в останалото време. Самият министър го натърти в телевизионно
интервю. А не вярвам абсолютно
всички да пазаруват само в посочените часове.
Стигаме до абсурда, където
пред магазините се извиват невиждани опашки от Жан-Виденово време от хора, които чакат да
си напазарят най-основното. Ама
не, защото го няма в магазина, а
защото не ги пускат. А опашките
не са здравословни, г-н министър. Препълнените магазини, в
които има и пенсионери – също.
Тук ще се присъединя към преобладаващото мнение – по-добре
без „зелени коридори“, че работата стана още по-зле.

Георги РУСИНОВ
Зелените коридори бяха въведени през уикенда, но в първите дни
хаосът и напрежението бяха големи. В първия ден, който е типичен
пазарен и бургазлии бяха излезли на семеен шопинг, се оказа, че
също толкова голяма част от тях не
са разбрали за промяната в часа
на „зеления коридор“ за пазаруване на граждани над 65-годишна
възраст в хранителните магазини.
С промяна в заповедта здравният
министър Костадин Ангелов промени часа да не е от 8 до 10 сутринта, а от 13:30 до 16:30 часа.
Това предизвика известно напрежение сред засилилите се да
влизат в обектите от големите търговски вериги. Репортер на „Черноморски фар“ видя, че пред вратите на два от тях имаше по един
охранител, който обясняваше на
хората, че под 65-годишните могат
да пазарят чак след 16:30 часа. Някои кротко приемаха новината и
си тръгваха, докато други влязоха
в словесни битки с гардовете.
„Това са пълни глупости, онзи
ден обявиха, че ще е сутринта този
коридор, сега аз днес съм дошъл с
жената и децата да напазаря и не
ме пускат. Събота е. За разлика от
работните дни, хората в почивните
предпочитат да си направят покупките през деня. Ама така е, като
всеки ден се сменят заповеди“, коментира единият от върнатите бур-

газлии.
„Не сме разбрали, но охраната
вина няма, ще дойдем по-късно.
Поне живеем наблизо“, каза млада жена.
Може би недотам изненадващо
е, че пенсионерите се оказаха поподготвени от младите бургазлии.
Пред наш репортер някои от тръгналите на пазар споделиха, че са
разбрали днес от новините. На
други децата им се обадили още
снощи. Според промяната в заповедта, ограничение за пенсионерите кога да пазаруват няма да
има. Голяма част от тях обаче признаха, че предпочитат да го правят

в отпуснатия им коридор, когато
само те ще са в магазините. Немалка част от тях освен с маски,
бяха екипирани и с ръкавици.
В същото време една друга обичайна практика от пролетта отново
се повтаря. Когато тогава също бяха въвеждани „зелени коридори“,
в които да пазаруват само пенсионери, малките квартални магазинчета масово не спазваха това.
Проверка на „Черноморски фар“
установи, че и сега това е факт.
Ситуацията с хранителните магазини продължи да е абсолютна същата и в следващите дни. Бургазлиите под 65 години се трупаха на

опашки преди 16:30 часа, които после изпълваха вътрешността на
магазините. Спазването на дистанцията естествено в случая бе
образно понятие. Недоволството е
огромно. Думичката дискриминация – често използвана.
Ситуацията в аптеките се оказа
още по-сложна. Там пенсионерите
имат два „зелени коридора“ за пазаруване. Както в магазините, единият е от 13:30 до 16:30 часа, а другият като в предната заповед на
министъра – от 8:00 до 10:00 часа.
„Ако сега ме заболи зъб, а часът
е някой от разрешените само за
пенсионери, какво да правя? Да се
моля на някого от тях да ми купи
болкоуспокояващо, на продавачката, или направо да лягам пред
аптеката от болка, за да чакам да
вляза?“, попита бургазлия.
Бургаска аптекарка, която пожела да остане анонимна пък коментира, че тази заповед създава много главоболия за работещите в
сектора.
„Освен това половината работен
ден аптеките са полупразни, защото само пенсионерите могат да пазарят в тях. Това ще се отрази и на
приходите ни. В същото време голяма част от хората не могат да
вземат необходимите си лекарства“, посочи тя.
Заради така създалите се ситуации в хранителните магазини и аптеките се стига и до презапасяване с продукти и лекарства.

Санитарка в COVID-отделение
не е допускана в селото си
Кметът Димитър Николов протегна ръка на Йорданка Желязкова
„Черноморски фар“
Санитарка от COVID-отделението
в УМБАЛ-Бургас е принудена да спи
в болницата докато дава дежурства,
тъй като съседите в родното й село
Равнец са притеснени, че тя може
да ги зарази. По същата причина и
двете й внучета са отстранени от
училище, предаде бТВ. Йорданка
Желязкова е командирована от хирургичното към COVID-отделението
на болницата за 45 дни. Още с първите си дежурства, тя среща страха
на хората в родното й село.
Дъщеря й се обадила по телефона
и й съобщила, че хората в Равнец са
категорични – тя не трябва и не може да се прибере у дома си.
„Бях дежурна 12 часа, приключи
ми смяната и отидох на плажа, под
Моста – там спах. Каква е моята вина, че съм решила да помагам на хората?”, разказва през сълзи Йорданка.

Йорданка остава да спи в хирургичното отделение. В селото й обаче
недоволството продължава. Родителите от селото са разделени - едни
са против внуците й да влизат в
клас, други - предлагат алтернатива. От сряда двете деца, които са в
първи клас, са отстранени от часове
в училище. По-късно едното е развило грипоподобни симптоми.
В селото са категорични – или санитарката да не се прибира, докато
работи в COVID-отделението, или
внуците й да не ходят на училище.
„Гледах репортажа за санитарката
Йорданка Желязкова, която работи
в COVID-отделение на УМБАЛ. Изпитах срам. И гняв. Веднага, ако Йорданка пожелае, ще бъде настанена в
оборотно жилище от общинския
фонд“. Това заяви кметът на Община
Бургас Димитър Николов.
Той продължи с това, че е говорил
с хората от Равнец, които помолили
да не бъдат слагани под общ знаме-

нател.
„Заявиха, че никога не биха си помислили да ограничат прибирането на Йорданка до вкъщи. Както и че това
не е мнението на повечето
жители на селото. “Ние не
сме такива хора”, казаха.
Вярвам им! Готов съм да говоря с всеки един човек от
Равнец, който заради личните си страхове се е наел да
взема решение за друг живот. В случая - този на Йорданка“, добави кметът и продължи:
„Относно отстраняването на внуците на Йорданка от училище. Ако
това е факт със заповед на директора и без представен болничен лист
или основателна причина, то той
трябва да даде своите отговори пред
обществото. Всички имаме притеснения. Но на какво ще научим децата? На емпатия? На благодарност и

съпричастност? Или на елиминиране
на достойнството на човек заради
собствените ни страхове. Отказвам
да вярвам в това. Както и на това, че
само във Фейсбук и на собствените
си тераси с фенера на телефона можем да бъдем съпричастни към лекарите и медицинския персонал. Отказвам да вярвам и в това“.
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ще облекчи пешеходците
но определен интервал от
време в ранните часове на
деня“, пише още кметът.
Опитът от други населени
места, където такава система
е въведена показвал, че се
осигурява безопасен и ефективен начин за регулация в
участъците, в които е установен засилен автомобилен и
пешеходен трафик.
„Предвижда се за ЦГЧ ограничението да е във времевия
интервал от 10:00 часа преди
обяд до 6:00 часа на следващата сутрин за всеки ден от
седмицата без изключение,
включително на национални

празници, чествания и други,
а в пешеходни зони от тип алеята от паркинг „Северен
плаж“ до Бургаски солници
да е постоянно. Изключения
се предвиждат за автомобили
на МВР, Пожарна безопасност, линейки и автомобили,
обслужващи системата“, посочва Николов в докладната
и продължава:
„Целта на предложената
уредба е да се въведе контролиран достъп до зони, обособени по своя характер като
пешеходни за осигуряване на
безопасно и нормално придвижване на гражданите и гос-

тите на града и да се сложи
траен ред при движението на
МПС в централната градска
част, както и за паркиране и
нормално движение на всички превозни средства в районите около хотели, мотели,
апартаментни туристически
комплекси и други, в условията на непрекъснат достъп до
паркоместата“.
За прилагането на новата
уредба ще бъдат заделени
средства в бюджета на общината, като цената на един болард е 5000 лева.
„При нарушения на режима
ще се събират средства от не-

правомерно ползващи зоната
водачи на МПС, чрез контрол
упражняван ОП „Транспорт“.
От гледна точка на хотелиерството, ще се облекчи достъпа
на гражданите до местата за
настаняване без часови ограничения, като ще се осъществява контрол върху режима на
паркиране и ще се събират
приходи от предоставените
чрез ОП „Транспорт“ услуги
за служебен абонамент“, пояснява градоначалникът.
Новата зона, която се създава ще включва: улица „Възраждане“ в частта между улица „Шипка“ и улица „Богори-

ди“; улица „Софронийй“ в
частта между улица „Цар Симеон I“ и улица „Богориди“; от
пресечката на улица „Александровска“ с булевард „Иван
Вазов“ – цялата; пешеходната
алея след паркинг „Северен
плаж“ до Бургаски солници;
улица „Пейо Яворов“ в частта
от номер 6 до улица „Богориди“; пресечката на улица „24ти черноморски пехотен полк“
с пешеходна алея до детска
градина „Златна рибка“; пресечката на булевард „Демокрация“ с алеята „Приморски
парк“, водеща към „Духтевата
къща“.

Откраднаха пана от изложбата „100 години
Черноморски фар“ в центъра на Бургас
Силвия ШАТЪРОВА

две от паната се оказаха откраднати на една от стойките.
Това е периодът на социализма след 50-те и 60-те години.
В редакцията намерихме начин да се усмихнем и на тази
неприятна постъпка, че е извършена с различни мотиви или е много мил на някого този период, или пък някой му е
твърде ядосан.
Така или иначе ние ще възстановим паната, екипът има
намерение те да бъдат експонирани и на друго място след
като бъдат свалени тези дни
от стойките им.
В района има камери, но те
не са насочени точно към тази част на улицата, казаха от
Община Бургас.

Неизвестни откраднаха две
от паната в изложбата „Черноморски фар“ - „100 години
пазим традициите на доброто
слово“. Тя е разположена по
улица „Александровска“ в
центъра на Бургас от Община
Бургас в посока „Тройката“.
На шест стойки, двустранно,
е разказана в снимки и текст
историята на изданието от
началото му през 1920 година
до наши дни. Бе експонирана
със съдействието на Община
Бургас на 11 септември, когато премина и официалното
тържество по случай юбилея.
Престоя близо два месеца
без проблем до петък, когато

Изчезнаха
бързите
тестове за
COVID-19 по
аптеките
Весела ГОРАНОВА
В Бургас трудно може да
се открият бързите тестове
за COVID-инфекция, установи репортерска проверка на „Черноморски фар“.
Те се предлагат само в определни аптеки, а в тях са
привършили. „Имаме огромен интерес, непрекъснато
доставяме“, заявяват фармацевти. Отделно те се
снабдяват само от определени фармацевтични складове. Бързите тестове се
наложиха като система за
евентуално откриване на
инфекцията, но нямат ролята на официален документ.
При нейно наличие трябва
да се направи PCR-тест,
който да бъде назначен от
личен лекар, или самият
пациент да си го заплати.
Все пак бързите тестове
обаче са вид успокоение
за онези, които се притесняват от определени симптоми и не искат да ходят до
лаборатрии и да чакат там.
Цената им е 27 лева, в лаборатариите изследването
е 35 лева. Все пак трябва
да се правят тогава, когато
има симптоматика. Тестовете показват наличие на
инфекция или на преминала такава.

Странджанска община
продава възрожденски къщи

Няма пари за поддръжка на паметниците на културата
Георги РУСИНОВ
Община Малко Търново продава
две възрожденски къщи на търг, показа репортерска проверка на „Черноморски фар“. Сградите са паметници
на културата.
Първата е Дяковата къща. Тя е строена в края на XIX век и е от типа късновъзрожденска черноморска къща –
салонна и симетрична. Първият етаж
е от измазана каменна зидария, а ъглите са оформени от квадратни камъни. Вторият етаж е с дъсчена обшивка,
ъглите са обрамчени с дървени колонки. Конструкцията е масивна и типична за периода на изграждане – гредоред. Таваните са с характерната за
времето си ламперия. Къщата е реставрирана през 1985-а от НИПК и е паметник на културата от местно значение. Сградата е със застроена площ
127 кв.м и е построена в имот с площ
от 878 кв.м. Намира се в центъра на
града.
Втората къща е тази на Дико Русев
Махони. Била е закупена от Община
Малко Търново през 1984-а за нуждите на Детската асамблея „Знаме на
мира“. През 1990-а сградата е съборена до основи и изградена наново
от НИПК. При строителството е възстановен типът на късновъзрожденската черноморска къща. Сградата е
масивна. Първият етаж е от измазана
каменна зидария, а вторият е обшит с
дървена ламперия, също и вътрешните стени и тавани. Вътрешната стълба
също е дървена. Сградата е със застроена площ от 93 кв.м. и е построена в имот с обща площ 222 кв.м. На-
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мира се в близост до центъра на града.
Двете възрожденски къщи са обявени на търг със заповед на кмета на общината Илиян Янчев с начална цена
от 39 056 лева за всяка. Наддаването
ще се проведе на 3 декември 2020-а.
Пред „Черноморски фар“ градоначалникът коментира, че продажбата

Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.
Носител e на наградата "Златно
перо" на СБЖ.

им се налага, защото общината е бедна и няма пари за поддръжка.
„Толкова години тези хубави къщи
започнаха да западат. Затова искам,
ако може по някакъв начин да се вземат от хора, които да се грижат и да ги
запазят за в бъдеще. Ако така вървят
нещата, иначе до някоя друга година
ще паднат. Къщите сега не са в толкова лошо състояние. Цената е изключително ниска. Затова ги пускаме и на
търг. Ще се радвам да ги вземе собственик, който да се грижи, за да останат за поколенията. Честно казано,
опитахме се да ги даваме под наем.
На музеи ги давахме, но не вървят нещата“, заяви той.
Янчев добави, че няма как къщите
да не бъдат запазени в този им вид,
тъй като са паметници на културата.
Изникват обаче притеснения, че който
и частен собственик да ги вземе, ще
опита да печели от тях под една или
друга форма – механа или къща за гости например.
„Не може да се направи какъвто и
да е ремонт, без да е съгласувано това с Министерство на културата“, добави Янчев.
„Черноморски фар“ ще изпрати официално запитване до Министерството
на културата дали в страната има други такива случаи – паметници на културата да се продават на частни лица,
как се процедира в подобни ситуации
и могат ли да се превръщат в търговски обекти.
Министър Банов все пак е необходимо да отговори и няма ли средства
културното министерство за две къщи,
които се намират в граничен район.

Вестникът е носител на орден "Св. св. Кирил и Методий",
втора степен. Член е на Българската асоциация на регионал
ните медии (БАРМ).
"Черноморски фар" е
учредител и член на
Български медиен
съюз (БМС)
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крими
Двама
пострадаха при
катастрофа
Двама души са пострадали при самостоятелна
катастрофа край Карнобат,
съобщиха от пресцентъра
на Областна дирекция на
МВР-Бургас. Инцидентът е
станал поради загуба на
контрол от страна на 19-годишен младеж карнобатското село Искра, шофьор
на лек автомобил „Роувър
402 Д”. Колата се е преобърнала в крайпътна нива,
а от удара са пострадали
водачът и неговата 38-годишна спътничка, също от
село Искра. Двамата са
настанени с комоцио в
о т д е л е н и е
„Неврохирургия”
към
УМБАЛ-Бургас, няма опасност за живота им.

Продавачка и
клиент
арестуваха
крадец в
Меден рудник

Граждански арест е бил
извършен в бургаския
комплекс „Меден рудник”.
Това съобщиха от пресцентъра на Областна
дирекция на МВР-Бургас.
42-годишен криминално
проявен и осъждан мъж от
квартал „Победа”, влязъл
в магазин за плодове и
зеленчуци, като след разконцентриране на собственичката (чрез искане за
разглеждане на различни
артикули), успял да открадне дамския й портфейл,
след което излязъл от
магазина. Жената констатирала кражбата и се развикала, като на помощ й се
притекъл 41-годишен неин
клиент. Двамата побегнали след извършителя на
кражбата
по
улица
„Залесителна” в посока
булевард „Захари Стоянов”
и успели да задържат криминално проявения и
осъждан бургазлия, в когото дошлите на място полицаи намерили откраднатия
портфейл заедно със сумата от 550 лева, лични документи и дебитни карти.
Крадецът е задържан за
срок до 24 часа. По случая
е образувано бързо производство.

Джебчия сви
скъпи рибарски
такъми

Служители от Първо
Районно управление –
Бургас са установили
извършителя на кражбата
на скъпи риболовни принадлежности (карбонови
рибарски пръти, макари и
др.), собственост на 58-годишен бургазлия. Обирът
е извършен в помещение,
разположено на улица
„Чаталджа“ до бензиностанция
„Петрол“.
Задържаният е 23-годишен криминално проявен
бургазлия от квартал
„Победа“, който направил
пълни самопризнания и
върнал
откраднатите
вещи. Работата по случая
продължава.

Адрес на редакцията:
ул."Милин камък" 9, ет.3
"Черноморски фар"
e-mail: far@chfar.com
info@faragency.bg
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Как се справят с коронавируса
в бургаските села
4 Кметове уверяват, че обстановката
при тях е под контрол
4 Хора със симптоми избягват
пътуването с автобуси, за да ходят
до лаборатории

Михаил КОЛЕВ

Коронавирусът продължава да се вихри из
цялата страна, взимайки нови жертви, а хиляди биват регистрирани
с положителни тестове
всеки ден. Безспорно в
най-затруднено положение са хората в селата,
които нямат лекар в населеното място, налага
им се да пътуват с километри до лаборатории,
за да си направят PCRтестове, а понякога самото пътуване се извършва
с междуселищни автобуси, което е предпоставка
за разпространение на
заразата. В някои от областите на страната надвисна подобен проблем,
но в бургаския регион подобни усложнения не са
налице, показа проверка
на вестник „Черноморски
фар“.

В Рупча ситуацията сега е спокойна, след като през лятото петима души бяха заболели от COVID-19

„В община Средец има много добри условия за живеене по време на пандемия“, категоричен е кметът
инж. Иван Жабов

рат с автомобил до лаборатория, а не се ходи с
автобус, за да не пламне заразата.
„Хората са наясно със
ситуацията, затова не се
правят допълнителни рискове, които могат само
да усложнят нещата“, добави той.

В Средецко отново
очакват прираст на
населението заради
COVID-19
В най-голямата по площ
община в областта –
Средец ситуацията е под
контрол, а от местната
администрация заявиха,
че са подготвени за втората COVID-вълна.
„Общинската болница в Средец има сключени договори с лаборатории в града, в които хора
от цялата община идват,
за да си направят PCRтестове. Дали ще се стигне до даването на проба – това вече го решава
личният лекар. Кметските
наместници по места изпълняват ангажиментa да
следят ситуацията и ако
има регистрирани случаи
да се вземат необходимите мерки.
При първата COVIDвълна много хора от градовете в страната решиха да сменят адресната
си регистрация, идвайки да живеят в своите
имоти, намиращи се на
територията на община
Средец. Това показва, че
тук има условия, в които
човек може да се устрои
във времена на пандемия“, заяви кметът инж.
Иван Жабов.
Едно от селата в района, които увеличиха многократно населението си
през пролетта, бе Голямо
Буково. Там в момента
има един местен жител,
който е с коронавирус,
съобщи кметският наместник Пенчо Пенчев.
Заболелият се намира в
болница, а неговата съпруга е под карантина в
селото.

В Царево намериха
начин местните
жители да не ходят до
Бургас
Община Царево осигури 400 бързи теста на местните лични лекари

Айдън Читак подава торба с лекарства и храни на
жителка на село Дъскотна

„Лично аз също съм й
казал 14 дена да не излиза никъде. Ако има нужда от каквото и да било
– аз съм насреща и ще й
помогна. При нас хората
използват личните си автомобили, за да ходят до
Средец, ако им се наложи да си правят тестове.
Всяка седмица тук идва и
лекар от общинския център, който освен нашето село, посещава и другите в района – Кирово
и Белеврен“, допълни
Пенчев.
В Голямо Буково отново очакват своите нови
съселяни и през зимата, които ще намерят в
селцето спокойствие и
по-голяма лична свобода в тежките дни на пандемията.

Кмет на руенско село
готов пак да помага
безвъзмездно
В община Руен, която е
с най-много населени места в област Бургас, също
местните жители в селата
нямат проблем с това да
си направят PCR-тестове,
като те пътуват до лаборатории в Айтос или Бургас,
където да се изследват
при симптоми. Едно от
първите села в планинската община, където бяха
регистрирани случаи на
COVID-19, бе Рупча. Там
през юли петима души
бяха заразени, но оттогава насам други новозаболели няма, съобщи кметицата Емине Ахмед.
И в Руенско, подобно

като в община Средец,
местните жители разчитат на близки, които да
ги извозват с автомобили, ако се наложи даването на проба в лаборатории. Жена от село Рупча
е карантинирана към момента, но тя се намира в
съседно село Люляково,
където живее на постоянния си адрес. В Люляково
се намира и лекарят, при
кой хората от село Рупча
ходят, когато имат симптоми или оплаквания.
„Засега обстановката е
спокойна, след петте случая, които ни връхлетяха
през лятото. Следя ситуацията в нашето село всекидневно, самата аз съм
и медицински лице“, каза
още кметицата Ахмед.
Нейният колега от село
Дъскотна Айдън Читак отново е готов да помага
безвъзмездно на своите
съселяни, както го направи и при първата вълна
на коронавируса. Тогава
той дари цяла своя заплата, а с парите закупи лекарства и неща от първа
необходимост за хора от
Дъскотна.
„Ако се наложи сега отново ще го направя. Не
една, а десет заплати ще
даря. Държа много на хората в нашето село, за
мен те са всичко. Искам
да бъдат спокойни, някак

ОБЯВА
Областният управител на област с
административен център гр.Бургас на
основание § 4к, ал.6 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона
за собствеността и ползването на
земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ)
и чл.28, ал.8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ съобщава, че със
заповед № РД-09-142 от 30.10.2020
г. е одобрен плана на новообразу-

ваните имоти и регистъра към него
на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
за м.”Шилото”, землище на кв.Горно
Езерово, гр.Бургас.
Планът на новообразуваните имоти е изложен в Център за административни услуги „Възраждане“, община Бургас.

Жалби срещу одобрения план на
новообразуваните имоти могат да
се подават от заинтересуваните
лица чрез областния управител пред
Административния съд в 14-дневен
срок от съобщаването на заповедите в “Държавен вестник”.
Заповедта е обнародвана в
“Държавен вестник” бр. 97 от
13.11.2020 г.

си се чувствам задължен
да им бъда от полза за
какво и да е било“, сподели младият кмет.
От началото на пандемията в Дъскотна има
два случая на заболели
от COVID-19, като последният е отскоро и става въпрос за жена, която се
намира в болница. В селото обаче няма паника,
обстановката е спокойна,
увери кметът.
При положение, че някой не се почувства добре, първо се звъни на
лекаря в селото, а ако
той прецени – после се
стига и до личния лекар
на пациента. Избягва се
всякакъв контакт между фелдешера и пациент
със симптоми, а Айдън
Читак допълва, че всички
в селото стриктно спазват мерките от щаба. Ако
се наложи да се правят
PCR-тест първият в село
Дъскотна казва, че близките на човека със симптоми са тези, които го ка-

Община Царево подпомогна дейността на МЦ
„ОМЦ-I“ ЕООД, филиала
на Спешна медицинска
помощ в града, общопрактикуващите лекари
на територията на община, Районно управление Царево с лични предпазни средства - маски, шлемове, ръкавици, гащеризони за по-безопасна работа в борбата с коронавируса.
Бяха предоставени и
400 броя бързи комбинирани антигенни тестове
за детекция на COVID-19,
инфлуенца „А“ и „Б“, които при необходимост и
по преценка на личните
лекари да бъдат използвани за местното население. Така на местните
жители вече няма да им
се налага да пътуват чак
до Бургас, където да направят своите тестове за
коронавирус.
Община Царево призовава своите жители и гости да бъдат стриктни и да
спазват противоепидемичните мерки.

Заразата не смее
да влезе в затвора
Коронавирусът не смее да влезе в бургаския затвор.
Към момента там няма заболели затворници или надзиратели, научи вестник „Черноморски фар“. Наскоро трима от надзирателите са били положителни за вируса, но
вече са оздравели и отново са на линия.
В затвора постоянно се извършва дезинфекция, а всички работещи в него са с шлемове и ръкавици. На лишените от свобода, които отиват за съдебно дело, им се
раздават маски и ръкавици, тъй като те имат пряк досег с външния свят.
Бургаският затвор е един от най-пренаселените в страната и рискът от разпространяване на заразата не е никак малък, затова контролът и спазването на мерките
се изпълняват стриктно.
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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Айтозлии избират най-добрите
в спорта за 2020 г.

Община Айтос инвестира в
спортната база спортисти и треньори имат отлични условия
за тренировки и
състезания
Уважаеми граждани на община Айтос,
Ноември е - време за избор на „Спортист, Треньор и Отбор на 2020 година“. Номинациите на спортните клубове са вече
факт. Гласуването ще продължи точно един
месец - от 16 ноември до 16 декември 2020
година. Община Айтос традиционно организира това онлайн състезание на най-до-

брите в спорта на официалния си сайт, а
гражданите определят кои да са Спортистът, Треньорът и Отборът, които заслужават да бъдат № 1 на 2020 година.
До 2015 година най-добрите в спорта
бяха определяни с анкетни карти - по точкова система и със сравнително малкия
брой гласове на спортни деятели и тре-

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Айтос“ организира информационна среща по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на тема „Обмен на добри национални
и европейски практики, приложими за територията на Местна инициативна групаАйтос /в т.ч. и за социално уязвими групи
- хора с увреждания, възрастни хора над
65 години и етнически малцинства. Информационното събитие е част от планираните дейности за 2020 година, предназначени за популяризирането на Стратегията
за Водено от общностите местно развитие, както и на значението и характеристиките на подхода Водено от общностите
местно развитие .
Целта на информационното събитие е
местните общности на територията на
МИГ-Айтос да вземат активно участие
чрез идеи и обмен на успешни практики
в процеса на прилагане на местната стратегия за развитие.
По време на срещата основен акцент
ще бъде поставен на следните теми:
Запознаване с хода на изпълнение на
Стратегията за Водено от общностите
местно развитие на Местна инициативна
група - Айтос
Добри практики от България, приложими на територията на МИГ-Айтос
Добри практики от Европейския съюз.
Ще бъдат представени практики от Германия, Австрия, Полша, Италия, Есто-

ния и др.
В тази връзка „Местна инициативна група – Айтос“ кани местни лидери от стопанския, публичния и нестопанския сектор както и представители на социално
уязвимите групи на територията на МИГАйтос да вземат участие в информационната среща.
Срещата ще се проведе на 20 ноември
от 10:30 часа в с. Лясково, община Айтос в залата на „Пенсионерски клуб“. За
всички участници в събитието ще бъдат
осигурени информационни материали и
кафе пауза.
Информационната среща 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 стратегии 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 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони.
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 № РД50146/21.10.2016 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 – 2020г.

ньори. За първи път, през месец ноември
2016 година Община Айтос взе решение,
най-добрите в спорта да бъдат определени
от гражданите с гласуване на онлайн платформата на сайта www.aytos.bg.
Няма възрастови ограничения - всеки
гражданин на община Айтос може да посочи своя фаворит за „Спортист, Треньор

и Отбор на 2020 година“. Гласувайте по съвест, като не забравяте преди това да се
информирате за спортните постижения
на номинираните. Информацията за всеки един от спортистите, треньорите и отборите е предоставена на сайта от спортните клубове.
Вижте кои са номинираните на стр.2
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Номинирани за
„Спортист на 2020
година“:
1. Аксел Ерол Шюкрю свободна борба
Номиниран от „Спортен клуб
по борба”- Айтос. Аксел е 13-годишен, роден през 2007 година.
Тренира в клуба от 6 години.
Печели сребърен медал на Републиканския турнир за деца
в град Разград през 2020 година и пето място на Държавния шампионат за деца в град
Горна Оряховица през 2020 година. Много трудолюбив и талантлив състезател.
2. Мустафа Зюлфекер
Смаил - свободна борба
Номиниран от „Спортен клуб
по борба”- Айтос. Мустафа е
15-годишен, ученик в 9-и клас.
Капитан на отбора. В клуба
тренира от 6 години. Най-техничен и перспективен състезател. Печели сребърен медал
на Републиканския турнир за
момчета в град Разград през
2020 година и сребърен медал
на Държавния шампионат за
момчета в град Горна Оряховица през 2020 година.
3. Борислав Цонков Петков - свободна борба
Номиниран от „Спортен клуб
по борба”- Айтос. Борислав
е 16-годишен. Най-новият и
перспективен състезател на
Спортен клуб по борба - Ай-
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„Спортист, Треньор и Отбор на годината”
тос. През 2020 година печели
сребърен медал на Държавния шампионат за момчета в
град Петрич.
4. Неше Хасан Мехмед шахмат
Номинирана от Шахматен
клуб „Аетос-64”. Неше е родена през 2006 година в село Черна могила, ученичка във седми клас в ОУ „Христо Ботев”
- село Мъглен. Играе усилено
шах и се състезава на турнири с национално и международно участие.
Нейното постоянство и трудолюбие са повод за номинацията й за спортист на община Айтос за 2020 година. Играе
зряло и безкомпромисно, партиите й завършват след като се
изчерпат всички възможности
за победа.
Турнирите, в които е участвала и класирането й през 2020
година:
• Държавното индивидуално
първенство по блиц до 14 години в град Асеноград - класира
се на призовото 5-о място.
• V-и Шахматен турнир „Свобода” - град Раднево - след оспорвана борба се класира на
2-ро място в своята възрастова група
• VI-и Международен шахматен турнир „Траяна Куп” в град
Стара Загора - 8-мо място във
възрастовата група.
• ХIII-и Шахматен турнир
„Янко Гюзелев“ - Бургас - 6-о
място във възрастовата група.
• II-ри Шахматен турнир

„Опен” в град Пазарджик
- 9-о място във възрастовата група.
Очакваме и в бъдеще
да развива своя шахматен талант!
5. Кети Радостинова
Стоянова - баскетбол
Номинирана от Баскетболен клуб „Вихър”. Кети
е родена през 2007 година. През изминалата година е играла в представителния отбор на БК „Вихър” до 14 години. Макар
и по-малка на възраст, тя
е водещ състезател и капитан на отбора. Вече е
в проектния състав на Националния отбор на България за
момичета до 14 години.
6. Даяна Федетева Дамянова- баскетбол
Номинирана от Баскетболен клуб „Вихър”. Даяна е родена през 2007 година. През
2020 година играе в представителния отбор на БК „Вихър”
- момичета до 14 години. Макар и по-малка на възраст, тя
е основен и водещ състезател
на отбора.
7. Гергана Стефанова
Кузманова - баскетбол
Номинирана от Баскетболен
клуб „Вихър”. Гергана е родена през 2008 година. През изминалата година играе в представителния отбор на БК „Вихър” - момичета до 12 години.
Водещ състезател и капитан
на отбора.

спортна акробатика
„Орел”. Антон и Янко са
във вид мъжка двойка, състезатели на КСА „Орел“ Айтос. Състезават се във
възрастова група 8-14 години. Печелят златен медал от Държавния шампионат през 2020 година.

8. Мирен Халил Салиибрям - футбол
Номиниран от Футболен
клуб „Бяла река” - село Тополица. Мирен е 16-годишен, от
една година е състезател на
ФК „Бяла река” - село Тополица. Минал през всички възрастови групи на футболния клуб в
град Карнобат. Родом от село
Тополица и се утвърждава като
основен футболист на мъжкия
отбор на ФК „Бяла река” - село
Тополица.
9. Богомил Недялков Йорданов - БОГИ - футбол
Номиниран от Футболен
клуб „Вихър”. Боги е на 8 години, ученик в СУ ,,Христо Ботев” - град Айтос. От две години
тренира в Детско-юношеската
школа на ФК ,,Вихър” - Айтос,
с треньор Димчо Данов. Старателен, дисциплиниран, той е
моторът на отбора. Обича фут-

Номинирани за „Треньор
на 2020 година“:
1. Ружди Хасан Ахмед - свободна
борба
Номиниран е и от отбора на ФК „Бяла
река” - село Тополица. Председател и треньор на СКБ-Айтос. Роден през 1967 година. Завършил Спортно училище в град
Бургас и Национална спортна академия
- град София. Майстор на спорта, многократен републикански шампион. Професионалист, който предава на децата
спортното си майсторство в свободната
борба. Включен е като треньор в Програмата „Спорт за децата в свободното време” на ММС.
2. Драгомир Иванов Тодоров - баскетбол
Номиниран от Баскетболен клуб „Вихър”. Роден е през 1951 година и един от
ветераните в баскетболната професия.
Тренира два от отборите на БК „Вихър”–
Минибаскетбол момчета до 10 години и
Минибаскетбол момчета до 12 години.
3. Анел Шериф - баскетбол
Номинирана от Баскетболен клуб „Вихър”. Родена е през 1995 година и е най–
младият треньор в баскетболната школа.
На първенство в Истанбул печели шампионската титла. Три пъти е бронзова медалистка с отборите на „Нефтохимик” и
„Овергаз”, и бронзова медалистка от Републиканските първенства в различните
възрасти за подрастващи. Треньор е на

болната игра и показва всичко
това на футболния терен.
10. Джасур Айдън Ахмедов - ДЖЕСИ - футбол
Номиниран от Футболен
клуб „Вихър”. Джеси е на 12 години, ученик от СУ ,,Никола Й.
Вапцаров” - град Айтос. От четири години тренира във футболната школа на ФК ,,Вихър”
- Айтос, с треньор Милен Минчев. Организиран и дисциплиниран състезател, талантлив
футболист, умеещ да играе на
всеки един пост във футбола.
Бъдеща футболна звезда.
11. Огнян Димитров Бодуров - ОГИ - футбол
Номиниран от Футболен
клуб „Вихър”. Оги е на 18 години, последна година е ученик в СУ ,,Христо Ботев” - град
Айтос. От 10 години тренира и
играе футбол в отбора на юноши старша възраст при ФК
,,Вихър” - Айтос, с треньор Борис Николов. Находчив, старателен и всеотдаен във футболната игра. Оги е душата на отбора, неуморим, раздава се до
край на футболния терен.
12. Антон Димитров Станчев и Янко Иванов Киров спортна акробатика
Номинирани от Клуб по

13. Николая Диянова
Тачева - спортна акробатика
Номинирана от КСА
„Орел“ Айтос. Николая е
състезателка на клуба във
възрастова група 12-18 години. Участва в интегриран вид – женска двойка,
със състезателка на КСА „Нефтохимик” - Бургас. На Държавния шампионат през 2020 година печели сребърен медал на
балансова, темпова и смесена
комбинации.
14. Павел Тодоров - волейбол
Номиниран от Волейболен
клуб „Айтос”. Павел е роден
през 2004 година в град Бургас. Ученик е в Х клас на Професионалната гимназия по
транспорт в град Бургас. Картотекиран е като състезател
по волейбол в БФВ от месец
март 2016 година. Ръст - 184
см, тегло - 66 кг. От началото
на състезателния му път до момента, негов треньор е Димитър Кавръков. Участва в отбора на „ВК Айтос” – кадети, на
поста „посрещач”. Перспективен и амбициозен състезател.
През месец януари 2020 година завоюва ІІІ-то място на Общинския етап на Ученическите игри по волейбол с отбора на ПГТ - град Бургас - VІІІ-Х
клас. Участва с отбор „Кадети“ в Зонално републиканско
първенство за спортно-състезателната 2019/2020 година в
град Стара Загора и град Царево, където отборът се класира на ІV-о място.

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

6. Катя Костова Цанева - спортна
най-малките от Минибаскетбол - 9 -11-гоакробатика
дишни момичета.
Номинирана от Клуб по спортна акро4. Димчо Йорданов Данов - футбол батика „Орел”. Родена е през 1955 година
село Дъскотна. Влага знания, умения и
Номиниран от ФК „Вихър”, Старши тре- вопит
за развитието на спортната акробаньор на футболния отбор – деца (подгот- тика в града ни, както и за запазване и
вителна група) при ФК ,,Вихър” - Айтос. издигане на престижа на България в межДимчо Данов е име-легенда - доскоро е дународни, европейски и световни турнибил треньор в Детско-юношеската школа ри и състезания..
на ФК ,,Янтра” - Габрово. Сега работи в
7. Мартин Бенов – спортна акробародния град и показва професионализма
тика
си на малките футболисти от Айтос.
Номиниран от Клуб по спортна акро5. Борис Кирязов Николов - футбол батика „Орел”. Роден е през 1981 година.
състезател и талантлив треньор.
Номиниран от ФК “Вихър”, Старши тре- Бивш
Притежава знания, умения и опит и раньор на футболния отбор - юноши старша боти за развитието на спортната акробавъзраст при ФК ,,Вихър” - Айтос. Изклю- тика в Айтос. Дава своя принос за издичителен педагог и специалист. От 10 годи- гане на престижа на България в междуни води тренировките и изявите на децата народни, европейски и световни турнивъв футболната школа на Айтос.
ри и състезания.

Номинирани за „Отбор на 2020 година“:

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци, речни корита, ниви, горски територии,
пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат наказвани с
глоби.
Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде
заявление до кмета на община Айтос, и да получи Разрешение от кмета на община Айтос за извозването на
строителния отпадък до съответната площадка.
Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Айтос или
чрез електронна поща на адрес: aetos5@abv.bg.
Лице за контакти: Катя Иванова – Старши експерт,
Дирекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897 992 321.

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

ОБЩИНА АЙТОС

1. Отбор деца 14-16 години на Спортен клуб по борба
„Айтос”.
Отборът е номиниран за постигнати успехи от национални,
държавни и републикански турнири. През годината отборът се е
класирал на трето място на Републиканския турнир в град Разград и на девето място на Държавния шампионат за момчета в
град Горна Оряховица.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

2. Отбор юноши старша възраст на ФК ,,Вихър” - Айтос
Треньор на отбора е Борис Николов. През сезон 2019/2020
година отборът се класира на второ място в Окръжна футболна група, при юноши младша възраст.
3. Отборът на КСА „Орел“ - Айтос
Клубът е регистриран през 1993 година като юридическо лице
с нестопанска цел, но акробатиката води своето начало в град
Айтос много преди това. Клуб по спортна акробатика „Орел” –
Айтос защитава името на Айтос не само на Държавни първенства, но и на международни състезания.

Съобщение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос
уведомява гражданите, че на 17.11, 18.11 и 19.11.2020 г. от
06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство“ – Айтос ще извърши
третиране с наземна техника, както следва: 600 дка пшеница в местността Алтън тарла, 1400 дка пшеница в местността Стамбол сърта, 500 дка пшеница в местността Чеменлията, 500 дка пшеница в местността Меселим дере,
1100 дка пшеница в местността Карнобатски път, 540 дка
пшеница в местността Мангалята, 700 дка рапица в местността Чеменлията, 1450 дка рапица в местността Кара
меше и 680 дка рапица в местността Карнобатски път, находящи се в землището на град Айтос с препаратите „Корида 75 ВГД“, „Клеранда“ и „Сумицидин 5 ЕК“.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на
пчелите.
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Д-р Силвия Маркова се завръща
и в COVID-отделението

ОТНОВО НА
ПЪРВА ЛИНИЯ

Веднага щом може да издържа цял ден със защитно облекло и маска
След лечение и възстановяване от коронавирус,
продължило близо два месеца, пулмологът д-р Силвия Маркова се върна при
пациентите си в кабинета,
а много скоро ще се върне
и в COVID-отделението на
МБАЛ-Айтос, което ръководи, съобщи самата тя в ефира на бТВ.   
Пред бТВ д-р Маркова
сподели, че заболяването при нея се развило тежко. „Въпреки цялата гама от
лечение – кортикостероиди,
антибиотици, аз на десетия
ден направих двустранна
пневмония и оттам нататък
нещата станаха още по-зле”,
призна единственият пулмолог в айтоската болница.

Д-р Силвия Маркова пред бТВ
Със сатурация под 80 и
цяла нощ на кислород - сутринта й се губят часове. Но
успяват да осигурят ремдесивир и състоянието й се
подобрява. „Следобед аз
дишах и бях без температура. И повече не я покачих.
Сложен и направен навреме, той всъщност спира навлизането на вируса вътре
в клетката“, каза д-р Силвия Маркова.
Докато лежи в отделението, не спира да помага на
колегите си. „Температура, задух, ако има пациентът, мога да кажа какво да
се направи, за да не викат
колегите ми посреднощ. Аз
така и така съм там… Даже

Със старшата медицинска сестра Дафина Георгиева

когато ме изписаха, казваха: „Ами сега, като те няма,
какво ще правим?“, призна
още д-р Маркова.
Следва домашно лечение
с продължителен задух, но
пулмологът пак не отказва помощ.„Съобщих, че започвам работа от понеделник (16 ноември), и всички часове са запълнени от
първия до последния, което
означава, че има много пациенти“, обясни пред бТВ
д-р Силвия Маркова.
Айтозлии се радват, че
доктор Маркова е здрава,
стотици я поздравяват в айтоските фейсбук групи. И са
по-спокойни, защото пулмологът се кани да се върне и
в COVID отделението, веднага щом може да издържа
цял ден със защитно облекло и маска.

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 БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ ОТ СЪРЦЕ
ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА ПО ВРЕМЕ НА БОЛЕДУВАНЕТО ѝ!

Непубликуваното интервю с отец Ромил от 2004 година

Искам свещеникът
да бъде истински
мисионер
В три последователни
броя, без редакторска намеса, публикуваме непубликувано досега интервю с отец
Ромил от 2004 година. Интервюто беше предоставено на „Народен приятел“ от
д-р Анелия Еленкова, цели
16 години след като е взето, във връзка със социален
проект за дейността на Българската православна църква. Записано е от историка
Ваня Еленкова.

Продължава от миналия брой
- Отец Ромил, кое е тежкото във Вашето призвание?
- При нас няма тежки неща.
Всяко едно изпитание, което се
явява, то ни се явява от Бога, и
ние го приемаме с радост.
- А какви са Вашите проблеми в ежедневието на
свещеник?
- Общо взето, проблемите ни
са в това, че църквата като институция не е получила достатъчно признание от обществото. Сигурно доста, през собствения си живот, ще има да работя в собствената си енория,
за да я видя такава, каквато искам да я видя.
- А как искате да я видите?
- Искам в собствената си
енория повече православни християни, и то истински
православни християни. Искам всички хора покрай мен
да чувстват не само духовната подкрепа на храма, но и материалната подкрепа на храма. Искам всички да живеем в едно благоденствие. Искам да се даде повече на тези
хора, които живеят на ръба на
нищетата. Искам свещеникът,

наред със свещенодействията,
които извършва, да бъде един
истински мисионер. Искам да
има още свещеници, за да бъдат в полза на енориашите. Защото, например, в Айтоска духовна околия сме 8-9 свещеници, а тя никак не е малка. Ние,
освен че обслужваме храма в
Айтос, имаме още 35 села, които също обслужваме. И тогава става трудно. Не навсякъде
може да се предостави жилище на свещеника, неща, от които имаме нужда. Не може да се
обслужва едно село с 20 енориаши. Един свещеник идва със
семейството си.
- Икономически е неизгодно?
- За голяма жалост, така стоят нещата, че всеки един от
нас е икономически зависим
от основни, от елементарни
неща. Все пак хората живеят
в 21-ви век. Не може един свещеник със своето четири-петчленно семейство да отиде в
едно село, където има 30-ина
енориаши и има храм, или обратно - да има енориаши, а да
няма храм.
- Какво можете да ни кажете още за социалната дейност на вашата църква?
- Аз не съм предстоятел на
храма, но ще кажа, че повечето решения за подпомагане
на социално слабите се взимат от църковното настоятелство. И се прави - там където
има възможност. Нашият храм,
на практика подпомага останалите храмове в енорията, в
духовната околия - там, където нямат средства, а сградата
има нужда от спасителни строителни работи.
- Това, защото, вашият
храм е в по-голям град и

Последната снимка на отец Ромил от архива на
„Народен приятел“ - 20 юли 2020 година, откриване на Пречиствателната станция за отпадъчни води
на град Айтос
имате средства?
- Не, защото нашият храм
има имот, земя и рента, и този
приход го раздаваме всяка година на събратските си църкви. Защото не можем да оставим един храм да се руши,
и там има християни. В същото време, в едно съседно село
Пирне се строи храм и една голяма част от средствата отиват там. В Дъскотна също се
строи храм. Айтоското църковно настоятелство закупи терен
в село Съдиево, и там ще се
строи. Тук (в Айтос) възобно-

вяваме един параклис-костница на освободителните войски,
който отне немалко средства
също. Правим максималното,
каквото можем - подпомагаме
един дом за стари хора. Освен това, като рента ни се дават боб, леща - тези продукти
също ги даваме на социални
заведения. Освен това, когато
към нас се е обръщала Общината с молба за различни инициативи, винаги сме откликвали. И в един момент, въпреки немалките средства - те се
оказват недостатъчни.

- Вие имате огромна строителна дейност...
- Това става бавно, години
наред. Ето, в Пирне се строи
четвърта година, и сме стигнали само до грубия строеж.
По същия начин е в Дъскотна. В Съдиево тепърва ще се
започва - там имаме само терена. Непрекъснато излизат
нови проблеми. Ето, миналата година падна една страхотна градушка във Вресово - падна покривът на храма и трябваше спешно да се поправя. В
Карнобат също сме помагали
- това е голям град, има много богомолци - не може храмът да се поддържа в добро
състояние. В Сунгурларе също
сме помагали за възобновяване на храма, защото хората имат нужда от този храм той трябва да бъде реконструиран, възобновен, да бъде жив,
за да може свещеникът да служи в него.
- Митрополията в Сливен
не помага ли?
- Митрополията помага там,
където има най-крещяща нужда - там където, архиерейското
наместничество няма как да се
справи - там помага. Аз смея
да твърдя, че в нашата епархия,
нашият митрополит е много загрижен. Той се грижи както за
свещеничеството, така и за миряните в епархията. Максимално се опитва да има добър духовен живот, не нещата да се
карат през пръсти.
- Какви хора участват в църковното настоятелство?
- До голяма степен хората в
църковното настоятелство са
дълбоко религиозни. Една част
от тях да интелектуалци, друга
са работници. Но тези хора са
избрани от айтозлии. Това са
хора, които действително помагат. Слава Богу, ние наистина можем да кажем, че нашите църковни настоятели са
в помощ на църквата.
- Т.е. те не изпълняват
това формално?
- Не. Те, действително взимат участие в църковния живот. Реално.
- Те имат ли отношение
към бюджета?
- Абсолютно всичко минава
през тях, всичко се прогласува. Дава се гласност, всичко

е прозрачно. Има финансист,
председател и контролно-ревизионна комисия. За разлика от други епархии, в нашата нямаме такива проблеми - т.е. получаваме заплати
редовно. Нашият митрополит
е загрижен - подчертавам го
още веднъж. И тук искам да
кажа, че църквата не се разделя отвътре, църквата се разделя отвън. За нейното разделение спомагат хора, които
стоят на най-отговорни места. Това са политици, в чиито
ръце стои държавата. Иззема
се църковният монопол. Това
социално подпомагане, за което питате - откъде ще дойде?
Ако го има църковният монопол - това значи, че храмовете ще бъдат по-богати. Тогава
ще има възможност по-лесно
да се работи на социална основа. Не може един енориаш
да дойде и да те помоли за 100
лева, при положение, че храмът ти за една година не е продал един килограм свещи. Ти
няма откъде да му ги дадеш. А
камо ли за храмове, които нямат и един декар нива, от която
да прибират нещо. Ето, във Великотърновска епархия, свещеникът няма откъде да си получи заплатата. Там митрополията налага наряд - дава му
свещи и му казва: „Ти трябва да ги продадеш!”. Как да ги
продаде, като свещи се произвеждат в цялата страна. И ако
при платения монопол свещта
струва 10 стотинки, там, където се произвежда и продава на
черно струва 1 стотинка - никой не се интересува от това.
Ако в следващия момент започне продажбата на цигари без
бандерол и алкохол без бандерол - държавата се намесва,
нали? А тук - не!.
- Може би тя се оправдава
с това, че църквата е отделена от държавата?
- Да... Църквата е отделена
от държавата. Но това са икономически лостове.... Държавата трябва да отреагира. От
там произхожда самият разкол. Свещениците не служат по
други книги. Цивилни лица се
ползват от самия разкол...
Продължава в следващия брой.

8

ñòð.4

17-19 НОЕМВРИ 2020

×ô

Cyan Magenta Yellow Black

Айтос с покана за първия
в област Бургас конкурс по
испански език и култура

Конкурсът ще е през януари
догодина, организатор е „ESTREYA”
Българо-испански културен център
След срещата на областния управител Вълчо
Чолаков, „ESTREYA” БЪЛГАРО-ИСПАНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР, поиска съдействие и от кмета Васил Едрев за поредната
си дейност, която ще реализира със своите ученици от град Айтос. Става
дума за организацията на
първия за област Бургас
конкурс по испански език
и култура.
Организатори на надпреварата, която има за
цел разпространението
на испанския език и култура в област Бургас са
„ЕСТРЕИА” Българо-испански културен център,
създаден от Петя Кири-

лова и Антонио Перез. Те
вече са определили и темите на конкурса: 1. Граматика - 30 минути. 2. Музика - 15 минути. 3. Испанска кухня (испанска тортиля) - 30 минути.
Групите, които ще се състезават за представяне на
испанската култура, са ученици на „ESTREYA” Българо-испански културен център в област Бургас, и са
от градовете: Бургас, Айтос и Поморие.
Предложението за дата
на ПЪРВИЯ КОНКУРС ЗА
ОБЛАСТ БУРГАС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА е 22.01.2021 г., от 16:00
часа. Организаторите ще
се съобразят с предсто-

Кметът Васил Едрев на среща с Петя Кирилова и Антонио Перез в Айтос

ящата обстановка в страната и областта, свързана
с COVID-19. Затова, предложената дата е примерна. Конкурсът е първият,
който се провежда в област Бургас, и с тези характеристики - уникален
в България, уточняват още
организаторите.
Ще бъде създадена комисия, която ще оценява работата на учениците, участници в областния конкурс. В надпреварата е включено и приготвянето на испански омлет
(тортиля), предвидена е и
дегустация.
Кметът Васил Едрев
приветства идеята за конкурса и е категоричен, че
ако обстановката позволява, Община Айтос ще
съдейства за организирането му в областния град в
началото на 2021 година.
НП

Какво трябва да знаете, ако имате
положителен тест за коронавирус?
- Ако сте с положителен резултат за
COVID-19, незабавно се изолирайте и бъдете
под домашна
карантина за
14 дни.
- Контактни
от първи ред, които са имали незащитен контакт се поставят под домашна карантина за 10 дни - 2 дни преди появата на
оплаквания или 2 дни, преди вземането
на проба за изследване по метода PCR
при безсимптомно носителство.
- След изтичане на карантината не се
извършва контролно изследване.
- Медицинското наблюдение се извърш-

Различният подарък
Поздрави и пожелания за
успех поднасяме на Рекламно студио „ВИЗИЯ” - Айтос,
по повод откриването на
Ателие „РАЗЛИЧНИЯТ ПОДАРЪК”. Ателието отвори
врати в центъра на Айтос, на
11.11.2020 г. и със сигурност
ще изненада айтозлии с интересни предложения преди
коледните празници.
РАЗЛИЧНИ СТЕ! УСПЕХ!

На 14 ноември започна спортно-състезателната година за отбора на момчетата до 14 години към Баскетболен клуб „Вихър” - Айтос. Стартът беше даден с престижно регионално състезание в град Сливен.
На момчетата им липсваше само публика, която да ги стимулира и надъхва.

ва от общопрактикуващия
лекар (ОПЛ).
- ОПЛ оказва методична помощ на
всички лица от пациентската си листа по мерките, които следва да се
спазват - продължително проветряване, влажно почистване
и дезинфекция на повърхностите, помещения и предмети от първа необходимост, лични предпазни средства, спазване на домашната изолация.
- ОПЛ извършва лечение и оказва съдействие за хоспитализация в случай на
нужда, чрез екипите на центъра за Спешна помощ.
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Млади надежди
премериха сили в Бургас

30 детски отбора в 6 възрастови
групи се включиха в традиционния
футболен турнир за купа „Черно море", организиран от ФА „Звездичка". Надпреварата се проведе без
публика. Мерките за сигурността и
здравето на децата, треньорите и
всички длъжностни лица са засилени.
Мачовете се играха на спортните
комплекси на „Звездичка", ВХТИ,

„Ветрен" и „Диалог Арена". Участващите отбори бяха разпределени в 6
групи за родени 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 и 2013 година. Организаторите осигуриха медали и грамоти за всички деца. Всеки тим получи и купа. Бургас бе представен в
турнира от отбори в различните възрастови групи на „Звездичка",
„Звезденбург", „Бургас спорт", „Черноморец" и „Нефтохимик".

Отборът „Аутсайдерите“ спечели купата
Турнирът
за младежи на БМФ „Порт Бургас“ за 2020 г.
се излъчи
онлайн

индивидуални предметни награди за второ, трето и четвърто място и подаръци за всеки
участник в надпреварата.
Турнирът за купата на БМФ
„Порт Бургас“ се организира за
пета поредна година. Още първото му издание през 2016 година получи широк обществен
отзвук и придоби характер на
общоградско събитие. Тази година надпреварата отново се
превърна в красив спортен
празник, каквато е идеята на
спонсора – „БМФ Порт Бургас“
ЕАД. Турнирът постигна основната си цел – да помогне за ут-

„Черноморски фар“
Сборният отбор „Аутсайдерите“ печели купата на БМФ
„Порт Бургас 2020“ в турнира
по минифутбол за младежи. В
оспорван финал младежите,
сформирали свой тим специално за тази надпревара, надиграха другия финалист – отборът на Професионална гимназия по механотехника и електроника - Бургас. Така извоюваха правото си на 10 декември, ако епидемиологичната обстановка позволява, да бъдат
на трибуните на стадиона в Разград, за да подкрепят футболистите на „Лудогорец“ в срещата им с ЛАСК Линц - част от
футболния турнир „Лига Европа”. Билетите, както и транспортът от Бургас до Разград и
обратно, ще бъдат осигурени от
„БМФ Порт Бургас” ЕАД - концесионер на пристанищните
терминали „Изток 2” и „Бургас
Запад”.
На второ място със сребърни медали и купа се класираха
младите футболисти от Механо-

Победителите в турнира
то. Бронзът завоюва отборът на
Професионална гимназия по
транспорт, следван от сборния
„Pomorians“, който остана четвърти в надпреварата.
Турнирът за купата на БМФ
„Порт Бургас 2020“ се проведе
на 14 ноември, при спазване на
всички мерки за безопасност,
наложени заради пандемията
COVID-19. В Спортен комплект
„Каменица Арена“ публика нямаше, турнирът бе излъчен онлайн и наблюдаван през Фейсбук от феновете на състезаващите се отбори и от любителни
на футболната игра.
На двата терена на „Камени-

ОБЯВА
„СБАЛПФЗ-БУРГАС“ ЕООД на основание чл.68 от Закона за лечебните заведения ,във връзка с чл.90 ал.1 и ал.2 и чл.91 ал.1 и
ал.2 от КТ и Заповед № РД-05-188/13.11.2020 г. на Управителя,
обявява конкурс за длъжността Главна медицинска сестра
І. Изисквания към кандидатите:
1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по управление на здравни грижи”- нотариално заверено.
2. Придобита специалност по „Професионален бакалавър по
здравни грижи”- нотариално заверено.
3. Трудов стаж като старша медицинска сестра в Терапевтично
отделение през последните 10 /десет/ години.
4. Да са членове на БАПЗГ и да нямат наложени наказания от
БАПЗГ.
5. Да нямат наложени дисциплинарни наказания и да не са
осъждани.
ІІ. Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурс.
2. Нотариално заверени копия от дипломи.
3. Удостоверение за членство в БАПЗГ.
4. Удостоверение за трудов стаж.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Писмена разработка на тема: “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ЗДРАВНИ ГРИЖИ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА
ОБСТАНОВКА И ОГРАНИЧЕН ФИНАНСОВ И ЧОВЕШКИ РЕСУРС ЗА ПЕРОДА 2021-2023 ГОДИНА”
ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
1. Първи етап: Разглеждане от комисията на представените задължителни документи и допускане на кандидата до втория етап –
16.12.2020 г. в кабинета на Управителя от 10:30 ч.
7. Втори етап: Разглеждане от комисията представените писмени разработки на допуснатите кандидати на тема: “ПРОГРАМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРАДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И ОГРАНИЧЕН ФИНАНСОВ И ЧОВЕШКИ РЕСУРС ЗА ПЕРОДА 2021-2023 ГОДИНА”
2. Събеседване на комисията с допуснатите кандидатите, получили оценка на разработката, не по-малко от 4.50-познаване на
нормативни документи; мениджърски умения и комуникативни способности на кандидатите – 22.12.2020 г. в кабинета на Управителя от 10:30 ч.
Въпроси от кандидатите могат да се отправят в писмен вид както и на електронната поща на Административно стопанския блок:
pulm_hosp_bs_aso@abv.bg
Документите се подават в деловодството на „СБАЛПФЗ Бургас”
ЕООД, до 30 календарни дни след публикуване на обявата.
ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Лъчезар Костадинов Георгиев, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „ПУП-ПРЗ за УПИ
ХХI-1.38, кв. 6 по плана на с. Димчево, Община Бургас“.
Лице за контакти: Лъчезар Георгиев
Тел. 0894682449

ца Арена” сили премериха общо 8 отбора. В надпреварата
се включиха два отбора от бургаските училища: Гимназия с
изучаване на немски език „Гьоте”, професионалните гимназии
по механотехника и електроника, по морско корабоплаване и
риболов, по компютърно програмиране и иновации, по
транспорт, както и отборите
„Pomorians“, „ Sharks” и „Аутсайдерите” .
Участниците бяха разпределени чрез жребий и се състезаваха на принципа „всеки срещу всеки” в своята група.
След края на груповата фаза
победителите се срещнаха на
полуфинал и финал чрез директни елиминации. Състезанието се проведе със съдействието на Българската асоциация
по минифутбол – клон Бургас и
съгласно правилата, регламентирани в Наредбата на БФС по

минифутбол за 2020 година.
Въпреки уверенията им, че
играят за удоволствие и найважен е феърплеят, всички
футболисти демонстрираха
завидна техника с топката и
показаха, че имат капацитет

за победа.
За всички участници турнирът бе абсолютно безплатен.
Освен голямата награда, организаторите бяха подготвили купи и медали за класиралите се
на първите три места, както и

върждаването на спортни навици сред младите, за развитие на масовия спорт в града и
да докаже, че социално отговорният бизнес винаги намира точното място, към което да
насочи своята помощ.

ФУТБОЛ

„Черноморец” писа шест
на „Сокол” (Марково)
Михаил КОЛЕВ
Убедителен успех като
гост записа тимът на „Черноморец” (Бургас). „Акулите” разгромиха с 6:1 като
гости отбора на „Сокол”
(Марково) в двубой от 15-ия
кръг на Трета югоизточна лига. Така воденият от Слави
Костенски тим продължава
да е еднолично на първо
място във временното класиране.
Бургазлии поведоха още
в 9-ата минута. Точен за 0:1
бе Милен Танев. 120 секунди по-късно гостите можеха
да удвоят аванса си. Удар
на Мариян Тонев обаче
срещна гредата. В 17-ата минута домакините успяха да
изравнят от дузпа.
В 22-ата минута „сините“
можеха да възстановят
аванса си. Изстрел от фал
на Милен Танев обаче отново срещна гредата.
В 41-ата минута все пак
„Черноморец” стигна до второ попадение. Жулиен Парушев изведе чудесно Стоян Мантаров, който центрира. Мариян Тонев пък от движение засече от вратарското поле за 1:2.
В 67-ата минута морският
тим можеше да сложи точка
на спора. Милен Танев цен-

трира в наказателното поле,
Нуретин Пюскюлю засече с
глава, но за трети път в мача гредата помогна на домакините.
Все пак нов гол във вратата на „Сокол” падна в
7-ата минута. Мариян Тонев
проби по крилото, навлезе
в наказателното поле и с мощен удар направи резултата 1:3. Само 180 секунди покъсно „Черноморец” увеличи преднината си. Хубава
атака на тима бе завършена
от Антон Узунов за 1:4. В 84ата минута Валентин Иванов
направи 1:5, а малко по-късно с великолепно изпълнение извън наказателното поле Милен Танев оформи
крайното 1:6.
От ръководството на „Черноморец” заявиха пред вестник „Черноморски фар”, че
освен от категоричната победа, са доволни и от красивите голове, които „акулите”
отбелязаха.
До края на есенния дял
на шампионата бургазлии
ще гостуват на „Левски”
(Карлово) (21 ноември), а
после приемат „Карнобат”
(28 ноември), като и двете
срещи са с начален час
14:30. При победи в двата
друбоя „акулите” ще зимуват на върха.

Анелия Златкова поема
управлението в „Нафтата”
Михаил КОЛЕВ
Бизнес дамата Анелия Златкова прие пакетът от акции на
феновете на „Нефтохимик”
(Бургас). Привърженциите, които са част от СНЦ „Нефтохимик 1962”, решиха да предоставят ценните книжа на Златкова. Решението им бе очаквано, тъй като те самите неведнъж споменаваха, че нямат ресурса, за да издържа клуба.
Във времето другите основни
акционери в клуба – Общината и Павел Бошнаков се отказаха също от своя пакет акции.
Както следваше процедурата
100%-ият дял трябваше да бъде прехвърлен на феновете,

които да решат какво да правят относно бъдещето на „шейховете”
Анелия Златкова пожела да
стане мажоритарен собственик на „Нафтата” още преди
два месеца, като това си желание тя обяви по време на заседание на Постоянната комисия по спорт към Община Бургас.
На Общо събрание на СНЦ
„Нефтохимик“ бе решено начело на сдружението да остане Николай Тодоров. Мандатът му обаче е за 6 месеца.
През този период трябва да
бъде номинирано ново ръководство, което да поеме структурата.

ИсториЯ

ник, е толкова възрастен, че
той помни, когато е пристигнала униформата и повиквателната за баща му на Източния фронт, където той загива“,
уточни той.
Сред анкетираните германецът е един, други са бъл-

от тях са болни. Той им пожела бързо оздравяване.
„Между анкетираните има
трима, които никога не са ходили в Германия. Но това не
е изследване за Германия, а
по случай падането на Берлинската стена като герман-

ми беше скучно. Преобладават като че ли смесените чувства за прехода. Противоречивата оценка, клоняща обаче повече към положителна.
Имаше и такива с леви виждания, които също споделиха
своите гледни точки. Респе-
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30 години преход,

Magenta

Бургазлии разказват спомени
за историческата 1989 година

Cyan

и половина.
„Подбрах 30 души на различна възраст. Това беше целенасочено. Разликата във
възрастта, между най-възрастния участник – германец,
на 86, а най-младата е на 25.
Тя дори не е била родена през
89-а, но направи едно страхотно есе. Изпитах истинска
гордост, че я познавам. Роланд – най-възрастният участ-

гари с немско гражданство,
както и хора от други държави. Бургазлиите преобладават, но има хора и от София и
страната. 10% от анкетираните са български мюсюлмани.
Като професии и образование
също палитрата е богата. За
съжаление, по думите на Иванов се оказва, че анкетираните са представителна извадка
и за COVID-19, тъй като двама

На Берлинската
стена като на погребение
Историкът Митко Иванов вдига сватба, докато Живков пада от власт
10 ноември 1989-а. Датата, в която за целия свят, включително и
за България, задухват ветровете
на промяната. Берлинската стена пада. Този символ на разделението между Източния блок и Запада, на две идеологии и на един
народ, отива набързо в миналото
през чевръстите ръце на германци от двете страни на преградата,
които бързат с чукове да пробият стената, да срещнат близките
си, роднините си и приятелите си
и от двете страни. На тази дата е
и краят на българския комунистически режим. Тодор Живков пада
от власт, след като съпартийците
му спрягат преврат, оркестриран
лично от Москва.
Тази дата за бургаския художник и историк Митко Иванов е паметна не само поради десните му
убеждения, но и поради две лични причини.
„На 10 ноември аз се жених и
никой в сватбата не разбра, че се
е случило събитието и никой не се
обади по телефона. Чак на другия
ден, когато сватбата продължаваше с пълна сила, някой каза: „Абе,
Тодор Живков паднал!“. Тогава аз
излязох на терасата и почнах да
викам от радост. Оказа се обаче, че никой не желае да сподели радостта ми. Баща ми приключи с историята като каза: „Я стига с твоите глупости, прибирай
се“, разказа той пред репортер
на „Черноморски фар“.
Иванов също е един от тридесетте анкетирани в неговия проект, или както се изрази - самоанкетиран.
„Тази дата за мен остана винаги свързана в личен план заради
сватбата ми. Иначе през комунизма не можах да се дипломирам,
понеже бях скъсан на политически изпит. 10 ноември ми донесе и диплома за висше образование, тъй като университетите обявиха, че стават независими няколко седмици по-късно и изхвърлиха
политическите дисциплини. Това

автоматично ме направи висшист“, добавя историкът.
Той сподели, че се присъединява към преобладаващото мнение
на анкетираните, че преходът е
противоречив.
„Или поне този, който ние създадохме. В много други страни
мисля, че дори и да има някакви
моменти на носталгия, те никъде
не са толкова силни и ярки като
в България. Най-вероятно това е
нужно да бъде тема на специално
изследване. Следователно огорчението у хората е твърде високо
и може да се направи един отделен социологически проект, за да
се разбере защо това се е случило. Много добре знам, че в другите страни в Източна Европа има
проблеми и в някои от тях много сериозни, но те не са толкова
породени от носталгия по миналото, връщането му, или възстановяване на съюз с днешната Русия“, казва той.
Според него, а и анкетираните души в проекта му, за България друг път освен проевропейския няма.
Защо преходът ни е бил по-различен от този в страни като Чехия, Полша и Унгария, Иванов има
свое обяснение.
„Да, икономически стоят много
по-добре в момента. Като социален статус населението изпревари доста България, а в една Чехия вече се говори, че доближава най-добрите страни в Европейския съюз. Всички споменати държави имаха моменти на проблеми.
За пример, Виктор Орбан в Унгария и полският национализъм,
който в момента ръководи Полша и на моменти прави стряскащи
залитания. Ето, че и тези държави си вървят със своите проблеми. Оказва се, че всяка страна поражда различни проблеми по време на прехода. Нито комунизмът
успя да ни уеднакви, нито преходът, нито Европейският съюз, към
който, слава Богу, ние в момента

членуваме. По-категорично ще се
изкажа, че няма как България да
тръгне назад и няма как да се коментира тази носталгия по връщането на комунистическото минало. Ние проблемите си ги самосъздадохме и остава да си ги саморешим“, посочи Иванов.
От германците е трябвало да научим как да поставяме смело проблемите на масата и да ги решаваме, без да мрънкаме, смята той.
„Това е нещото, което много ни
отличава от тях. След това идва
икономика, политика, култура и
т.н. В този смисъл за мен немците са смела нация, които правят
това, докато ние сме по-колебливи“, уточнява историкът.
В Германия той е бил точно една
година пък преди падането на Стената. За 20-те дни, в които е бил
на студентска практика, Иванов
обяснява, че е имал доста интересни наблюдения, включително
и среща с близкото нацистко минало на страната. Като цяло обаче се усещало витаещо във въздуха очакване, че нещата ще се
променят.
„Видяхме и Стената. Бяхме
една шумна балканска компания.
Пред теб виждаш една невисока,
но здрава метална ограда. Ние в
това време жестикулираме, говорим високо, типично по балкански, но когато премина възбудата обърнахме внимание, че има
и други хора – немци, по един, по
двама. Те най-често се приближаваха до оградата, вкаменяваха се,
стояха минута-две, гледайки в нищото и си тръгваха. Постепенно и
ние се умълчахме като наблюдавахме доста странната процесия
от поединично идващи и тръгващи
си хора. После си дадох сметка,
че така се държат хората на гробище. Това причислявам към витаещото във въздуха очакване, че
няма да продължава вечно така.
Горбачов вече се беше срещал с
Маргарет Тачър и Роналд Рейгън“,
разказа той.

ски, европейски и световен
символ. Разликата между падането на Берлинската стена
и падането на Тодор Живков
бе по-малко от 24 часа. Впечатли ме тяхната наблюдателност. Успяваха да забележат
детайли, които всъщност аз не
съм забелязал. Научих неща,
които мислих, че са ми ясни.
Рутинната работа беше доста, но в нито един момент не

ктът, с който обаче всички се
изказват за Германия е еднакъв“, заяви Иванов.
Събитието отрази областният управител Вълчо Чолаков,
който дори зададе въпроси
на Иванов след представянето
му. Общинският съветник Иво
Баев също присъства и обсъди
с художника проекта. На презентацията бяха и част от анкетираните.

Учител по немски език
пази мрачното минало на
комунизма в сърцето си
Учителят по немски език Русин
Бориславов е един от анкетираните в проекта на Митко Иванов. Преподавателят в
СУ „Иван Вазов“ е потомък на разстрелян от комунистическия режим в Бургас
по време на така наречения Народен съд.
И до ден-днешен Русин и семейството му
не знаят къде е погребан дядо му.
„Това винаги тегне над мен, тъй като и
до ден-днешен не знаем къде е гробът му.
Въпреки че вече има някакви белези, които да показват къде е масовият гроб на
разстреляните от комунистическия режим
в Бургас“, разказа той.
Бориславов бе един от тези, които отново по инициатива на Митко Иванов
присъстваха в градинката срещу УМБАЛБургас, където се предполага, че е масовият гроб. Иначе детството си през комунизма той определя като много добро, благодарение на семейството му.
„Моите родители се постараха да ме
предпазят от негативните неща от комунизма, да ми дадат добро образование“,
пояснява учителят.
Той е немски възпитаник и работи в
Сдружение „Фар“. Завършва Немската
гимназия в Бургас, а след това и Немска
филология в Пловдивския университет. 23
години вече се занимава с немския език
професионално. Именно той подава интересната информация на Митко Иванов за
този му проект.
„При нас от посолството на Германия,
с които ние работим много добре, дойде този проект. Той беше креативен, но
не беше в сферата на образованието, каквато е нашата дейност. Затова го предложих на няколко хора, които се занимават
с творчество. Единият от тях беше Митко
Иванов, който в крайна сметка се нае да
го прави“, посочва Бориславов.
С Германия казва, че го свързват много неща.
„Още след като кандидатствах в
Немската гимназия през 87-а година започнаха моите много близки връзки.
Първо с моите учители, които бяха германци - някои от тях. Първият ми досег
с чужденци отново бе с немскоговорящи. Всъщност от езика дойде тази любов към Германия и към техния начин на
живот, към дисциплината. Впоследствие
също така станах футболен фен на клубно и национално ниво. Много се радвам,
че чрез Германия се развивам като преподавател и успях да обиколя Европа, из-

ползвайки немския език“, обяснява преподавателят.
Досегът с германската култура пък го
научава най-вече на прословутата немска дисциплина.
„Освен това, чисто професионално, ме
научи да приведа успешно техните интерактивни методи в образованието. Това
немско ноу-хау в образованието много
ми помогна“, добавя той.
10 ноември го заварва във влака от
Бургас, прибирайки се към Камено.
„Аз тогава като ученик в Немската гимназия пътувах от Камено всеки ден с влака до Бургас и обратно. Беше малко невероятна цялата ситуация. Помня, че се прибирахме втора смяна от училище. Някой
спомена, че Тодор Живков падна, но като
цяло в началото не разбирахме много
какво е станало. Когато вече се прибрахме вкъщи, гледах и по новините и тогава
разбрах, че това е краят на комунизма“,
спомня си той.
От последвалия преход най-вече му изниква еуфорията, в която изпада народът.
„Беше ясно, че идва някаква огромна
промяна. Бяхме много щастливи. После
видяхме, че нещата не са точно така, както изглеждат и не се случват, както ни се
искаше. Аз обаче смятам, че въпреки всичко, това бе много хубаво. Въпреки всички
проблеми, които преходът донесе, въпреки
всички негативни неща, това държи обществото нащрек. Живи сме, а не пасивни,
или в някаква летаргия, както бяхме преди 10 ноември 1989-а. Смятам, че рано или
късно това ще даде някакви плодове“, заявява Бориславов.

Black

пръв път точно преди една година в германското посолство
в София и там беше представен за пръв път. Моят проект
нарекох „Социологическа инсталация“. Винаги съм се изкушавал да направя извадка
на прехода, падането на Берлинската стена и 30-те години,
които изминаха, не през анализа на социолозите, а през
реални човешки съдби. Имам
чувството като че ли такава
извадка не е правена“, обясни Иванов.
Срокът, за който е трябвало
да е готов е по-малко от месец

Yellow

Художникът и историк Митко Иванов, точно на 10 ноември, показа последния си
интересен проект. В сградата на Регионална библиотека
„Пейо Яворов“ в Бургас той
представи няколко пана, на
които са изобразени 30 личности. Снимките им са от две
години - 2019-а и от 1989-а, когато пада Берлинската стена

и комунистическият режим в
България. Идеята на историка е да предложи едно различно социологическо проучване на събитията от 89-а и
последвалия преход. Самият
проект е наречен „Социологическа инсталация“. Наред със
снимките на анкетираните са
поместени и отговорите, които те самите са дали във формата на есе.
„Проектът бе реализиран за
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В „Жигула“ със спукана гума бъдещ търговец научава за преврата

В „Жигула“ със спукана гума бъдещият търговец, тогава войник във Варна, Евелин Георгиев научава за преврата срещу Тодор Живков.
Бургазлията е друг от анкетираните в проекта на Митко Иванов и разказа доста интересни спомени.
„Прибирах се от отпуск от Морското училище
във Варна. Бяхме аз, още едно момче и момиче. Спряхме една „Жигула“ на автостоп. Вече
се стъмняваше, когато спукахме гума. Шофьорът започна да я сменя и остави радиото да ра-

боти, а ние чакаме в колата. Тогава чухме, че
другарят Тодор Живков е подал оставка. Всички стояхме и мълчахме като мушнати гайди“,
спомня си той.
Това се случва някъде около Обзор. След като
гумата е сменена, продължават към Бургас.
„Помня, че се прибрах точно навреме за вечерните новини. Качвам се у нас, нашите гледаха и мълчаха. Тягостно мълчание. На другия
ден отново се прибрах във Варна, а моята единствена мисъл беше дали ще ми намалят казармата. Защото в Русия Горбачов я беше намалил
от три на две години. Малко по-късно и у нас я
намалиха“, разказва през очите на тогава 18годишния младеж Георгиев.
Днес той се занимава с търговия. Сам работи за себе си, както се изразява. Продава дрехи през лятото в Слънчев бряг. От там се познават и с Митко Иванов.
„Той беше редови художник там. Аз даже
продавах между двама художници. Картинка.
Улицата на художниците и един търговец, който продава дрешки“, обяснява през смях бургазлията.

От комунизма като плюс той определя образованието.
„По комунизма ни учеха много на история.
Много се държеше на националността. По повода няма да забравя веднъж в Слънчев бряг
покрай нас мина една украинка и какво стана
въпрос, тя се изцепи, че те ни били дали азбуката. Само докато чуем, няколко човека скочихме да оспорваме глупостта й. Другото, което
осъзнаваш след комунизма обаче е, че тогава
за едни можеше, за други не, както е и сега. Някои работи не се променят, независимо кои са
на власт“, разказва Георгиев.
Според него преходът за едни се е случил
бавно, за други бързо. Той самият е доволен от
това как са се стекли нещата.
„Сега, дали са управлявали комунисти, дали
СДС, това отваряне към Европа и света е найположителното. В 100 и колко държави можем
да пътуваме без виза. Пари да имаш само“, лековато подхвърля той, но издава настроението
на мнозина българи. Отварянето на границите за
някои беше най-големият плюс и заминаха. Връщат се вече само да видят семействата си.

Такъв е случаят с брата на Евелин. Той още
преди 89-а се жени за германка.
„Брат ми завърши медицина, ожени се и отидоха в ГДР. Нашата власт обаче преди това го
помолиха да си изкара трите години по разпределение. Една година изкара в айтоското село
Мъглен, а после ние доплатихме едни пари, тъй
като обучението уж безплатно се оказа не толкова безплатно. 4000 лева теглихме заем помня,
за да може да платим, а той да замине с жена
си за ГДР“, разказва той.
„Като се уволнявах пък от казармата, началникът на взвода ми каза, че съм враг на народа. Питам аз защо, а той ми отговаря: „Твоят
брат е член на натовска държава“. Мен ме интересуваше пък ще ме взимат ли запас. Оказа
се, че не ме искат“, с усмивка си спомня още
бургазлията.
От германците според него, а и много други,
трябва да научим дисциплината.
„Точността им за времето и спазването на думата също. Каквото си казал, трябва да го направиш, а ние въобще не сме такива, българите“, завършва търговецът.

Преди повече от 30-ина
години се приказва, и се изприказва, коя е по-обективната оценка на случващото
се за политическия дебат
в Несебър. Приема се, че
дистанция във времето за
периода е поне три-четири
десетилетия. Смята се, че
един журналист трябва да
се предпазва от злободневните политикански страсти,
да може да анализира отделните събития и личности
в контекста на обществените процеси, да ползва различни и колкото се може повече източници, да съпоставя действията с техните последици и т.н. и т.н.
За всичко това е нужна
поне минимална отдалеченост от обекта на изследването. Другото си е своего рода добра или лоша
разследваща журналистика, а политолози и социолози могат да останат без
работа. Предоставям ви
началото на политическия
дебат в Несебър, който започна на 23 февруари 1990
година.

Нямаше стенограма
за политическия
дебат
Все повече се появяват
публикации за началото и

края на политическия дебат на българския преход.
Част от авторите - историци, политолози и социолози смятат, че началото на
прехода е започнало на 10
ноември 1989 (и малко преди това), други го датират с
началото на Националната
кръгла маса (НКМ), трети
го връщат (поне) 5-6 години
назад. Няма единомислие
дали Той (преходът) е приключил, или продължава.
Така или иначе 30 години
живот в прехода, са над 6
„петилетки”, над 10 950 дни
от човешкия живот. Много
време и, особено историческо време, което все още не
е получило политическата
си оценка за проявленията
си и в несебърското политическо пространство.
На НКГ политическият дебат започна в търсене на
отговорите на три основни
въпроса:
- кой има право (е легитимен) да участва в политическия живот;
- как ще се осъществи
преходът към новото статукво;
- как ще се въвежда пазарната икономика?
Ходът на дебата показа,
че третият въпрос остава
без отговор - стопанските
промени не бяха поискани
или описани конкретно от
никоя партия. Това може
да се установи от стенограмата на първата НКГ.
Стопанските промени са

Договореността за „Кръглата маса” на 17 и 23 февруари 1990 година от Васил
Киров - председател на ИК на ОбНС - Несебър и клубната база на политическите сили
формулирани от експерти едва в началото на 1991
година по време на втората НКГ. И не само са формулирани, но и получават,
макар и временна подкрепа от тогавашното коалиционно правителство.
В Несебър няма и нямаше
стенограма за т.н. Кръгла
маса (КМ). Липсва и протокол за водения дебат между властимащи и опозиция.
Друг е въпросът, дали това,
което се случи, може да
бъде характеризирано като
политически дебат.
Как тогава може да се
направи характеристика и
оценка на политическия дебат за прехода в Несебър,
при положение, че документалните източници са крайно оскъдни, а една част от
участниците в КМ вече не

са между живите?
Може би нямаше да си
задам този въпрос, ако в
последно време, събирайки и проучвайки материали за най-новата история
на Несебър, не бях се натъкнал на документалната
оскъдица за несебърския
преход.
Въпреки това дебатът, доколкото се е състоял, може
да бъде описан, просто
защото без да бъда пряк
участник в КМ, бях задължен да я отразявам като
журналист и за местната
преса и за други медии, на
които бях кореспондент.
В този случай обаче са
налице редица опасности, надвиснали над автора, който фактически описва онова, което носи и
като собствена биография.

Очевидното изкушение е
той да го удари на спомени и мемоаристика.
Мемоаристиката обаче
не е история, а изходът от
мемоаристичното изкушение е, човек да си представи, че е историк и да ползва методите на историята.
Въпреки че те са сравнително бедни и не винаги водят
до научно аргументиран резултат. Няма как обаче да
се пренебрегне, че съвременната история се възстановява по т.н. писмени източници и извори.
По този начин пишещият
за период в който е участвал, всъщност може доброволно да се откаже от осветляването на някои моменти, за които знае, че са
важни, но нямат „писмена
основа”. Изобщо, когато чо-

Продължава в следващия брой

Yellow

Максим МОМЧИЛОВ

век си налага дисциплината на историка, цели изключително важни пластове на
миналото почват да стават
проблемни.
В случая с несебърската КМ обаче информацията е „от извора”. Диспутът в
Несебър не започна с трите
въпроса на НКМ, а с искането на опозицията за получаване на клубна база за
партийни цели. При това
то беше отправено ултимативно, ако не може утре,
още днес.
Без да се има предвид,
че претенциите бяха представени от „партийци”, зад
които нямаше почти никаква партийна членска маса
в община Несебър. Както
и на други места в този период, опозицията действаше с идеологически маски.
Радикално, с натиск в политическото пространство,
целящ свиването и изтласкването на политическия съперник и трансформиране на социалната действителност.
Така политическият дебат
в Несебър започна с искания на база, впоследствие
се стигна до писане на политически програми и пропагандиране на идеологии,
без те да отразяват икономическите промени. Те
нямаше и как да бъдат отразени, тъй като собствеността не беше променена.
Липсваше адекватна социална база, чиито интереси
да бъдат отразени, като необходимост от промяна.
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CB005.2.12.085 “Common Value Black sea - Let The World Breathe”

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да Ви информира, че на 03.12.2020 г. приключва изпълнението на проект CB005.2.12.085 “Съвместната ценност Черно море – да помогнем на света да диша”, финансиран с помощта на ЕС чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020 CCI NO 2014TC16I5CB005
и реализиран съвместно със Сдружение „Екологичен живот Странджа“ от Република
Турция.
Проект «Съвместната ценност Черно море – да помогнем на света да диша» имаше за
цел да се определят координатите на зоните с морски треви в залива на Инеада и Бургаски залив и да се осигури достъп до тях чрез мобилно приложение, както и да се повиши
информираността на местното население чрез предоставяне на информация за зоните с
морски треви, за да се опазят техните местообитания.
В рамките на проекта се проведоха две паралелни проучвания в турската и българската
брегова територия, по време на които се идентифицираха зоните с морски треви. Разработи се мобилно приложение, осигуряващо свободен достъп до координатите на идентифицираните полета в акваториите на Бургаски залив и Инеада. Проведоха се 2 семинара за
морските екосистеми и представяне на резултатите от проведените проучвания. В рамките
на проекта в Инеада се проведе съвместен трансграничен фестивал, който имаше за цел
да се повиши информираността на местното население в двата целеви региона относно
значимостта на морските треви за съхраняване на екосистемите. В края на фестивала бе
подписана декларация за бъдещо сътрудничество.
Допълнителна информация за резултатите от проучванията, както и други материали от
реализирането на проекта могат да бъдат намерени на адрес www.europeandwe.eu.
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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