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Черен петък
в бургаските кръчми
Пускат храна и напитки на
промоция преди локдауна
Силвия ШАТЪРОВА
Черен петък обявиха голяма част от
бургаските заведения. Днес и утре почти всички са обявили 50% по-ниски цени,
някои от тях отправят апел за посещение, за да може да се изконсумират продуктите, които са закупили и имат срок.
Намалението започна още от средата на
седмицата, когато стана ясна заповедта
на здравния министър.
Други веднага се преориентират и започват поръчки за домовете и доставка,
за да могат да оцелеят през тези седмици от петък до 21-ви декември, докогато
ще трае частичният локдаун.
Бургаски компании пък вече са ангажирали за последно утре да се почерпят по
заведения. Други клиенти пък нямат желание да излязат в петък вечер, защото
персоналът е апатичен, без настроение
и желание за работа.

Едно от бургаските заведения пусна като примамка голдън ритрийвърът
Чарли, който моли да посетите заведението.
„Четвъртък и петък сваляме с 50% следните категории продукти: гурме кафе,
бира, твърд алкохол, коктейли и храна.
„Нас ни затварят, но вие не си затваряйте очите за нас, плс. Помогнете ни да
ликвидираме стоката, ЗАЕДНО ЩЕ СЕ
СПРАВИМ“, са написали собствениците.
Известна бургаска бирария също обяви
20% по-ниски цени. От там дори обещават доставка до адрес с куриер.
Днешният ден се очаква да е ударен и
за голяма част от търговските обекти тип
„Мол“, които затварят от вечерта. Все пак
в месеца на подаръците голям процент от
потребители искат да се снабдят и с тях,
най-вече заради децата и Дядо Коледа,
чието посрещане тази година няма да е
традиционно.

Как местният бизнес посреща
второто затваряне - четете на
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Дребният и среден

Ралица Арнаудова,
управител на кафене:
„Държавата не ни помогна
по никакъв начин“

Михаил КОЛЕВ
Ралица Арнаудова е управител в известно бургаско
кафе, разположено на Главната и което винаги е било
едно от най-посещаваните
през годините. Пред вестник „Черноморски фар“ тя
бе категорична, че новото
затваряне на държавата е
закъсняло, а също недоумява защо мерките влизат в
сила в края на този месец.
„Имаме цял месец с разходи - заплати, наеми, смет-

ки за ток, счетоводство,
доставчици. Отбелязваме
спад на работата с 70%, откакто случаите скочиха, т.е.
от края на октомври. Но въпреки това мерки не се взеха, чакахме до последно.
Много колеги затвориха,
защото не можаха да си избият разходите поради намалената работа. Отрицателно влияние оказа и постоянното вменяване на вина към заведенията, че не
спазват мерките. Никой дори не ни провери, ние също
сме хора и се притесняваме, използвахме всички
предпазни мерки - маски,

Започва приемането
на кръв за плазма в Бургас
Георги РУСИНОВ
От другата седмица, или поточно от 2 декември, в Бургас
ще започне приемането на
цялостна кръв, от която след
това да се произвежда реконвалисцентна плазма. Това заяви пред медии завеждащият
отделението по трансфузионна хематология д-р Людмила
Желязкова.
„Решението на Изпълнителната агенция по лекарствата е
всички отделения по трансфузионна хематология да започнат да вземат цялостна кръв,
от която ще се произвежда реконвалисцентна плазма. Изискване към дарителите е да са
преболедували COVID-19 и да
имат доказателство за това.
Най-добре е да е направен
PCR-тест с упомената дата.
Без значение е от коя лаборатория е. Добре е да има дата,
за да преценим, че са минали

40 дни от правенето на теста.
Абсолютно изискване е дарението да е между 40-и ден и
края на третия месец след теста. Счита се, че тогава преболедувалите имат изградени антитела. При даряването само
на плазма предварително се
правят изследвания и се преценя дали дарителят е подходящ. При нас това нещо няма
да бъде така. Всички, които са
преболедували и имат документи, идват и даряват цялостна кръв. Вече след това тази
цялостна кръв ще бъде изследвана и ще се прецени коя от
тях може да стане за производство на реконвалисцентна
плазма“, обясни д-р Желязкова.
Изследванията на цялостната кръв ще се правят в Стара Загора и няма да струват
на дарителите нищо. Завеждащият отделението по трансфузионна хематология уточ-

ни, че готовата плазма ще се
връща в Бургас до ден-два.
При спешни случаи ще може
да е в морския град още на
същия ден, но в късните вечерни часове.
„Тук плазма все още няма
да може да се дарява, защото нямаме разрешение. Това
решение да се дарява цялостна кръв за производство
на реконвалисцентна плазма
съкращава периода, за който
ние можем да натрупаме депо. Иначе продължаваме да
чакаме разрешение за взимане на плазма чрез плазмафереза. В противен случай
се губи много време, защото
се ходи до други градове“,
каза още д-р Желязкова.
Според нея има много хора, които са изявили желание да станат дарители, но
това ще стане ясно, когато
на 2-ри декември започне събирането на цялостна кръв.

ръкавици, шлемове, дезинфектанти нонстоп, постоянна и надеждна дезинфек-

ция, дистанция два метра
между масите, не допускахме повече от четирима човека на една маса, но не,
никой не го показа това, дори напротив“, споделя бургазлийката.
Преди да се въведат новите мерки, както на много
други места, така и във въпросното кафене, съкращенията на персонал са били
неизбежни, затова и там се
е наложило да се разделят с
част от хората си. В един
момент са останали шестима души да работят, работното време бива намалено
наполовина, но въпреки това подобрение на ситуацията няма.
„Беше много трудно, работихме ден за ден. Голяма
част от персонала няма да
вземат обезщетение, никой
не вярва на новата наредба
за неплатен отпуск. Срокът
за кандидатстване е обявен
до 21 декември, няма онлайн внасяне на документи,
как ще се оформят и одо-

Доц. Велинов: „Ремдесивир“ помага
при лечението на коронавируса
Ина ПЕТРОВА
„Ремдесивир“-ът е единственото към момента доказано терапевтично средство,
което има отношение към намаляване концентрацията на
коронавируса и няма как да
бъде изключено от терапевтичните схеми. Мнението е
на доц. Цветан Велинов - вирусолог, говорител на Кризисния щаб и декан на Медицинския факултет в Бургас.
Според него болниците трябва да продължат да прилагат
медикамента при лечението
на болни от инфекцията.
Повод за становището му
е препоръката на Световната здравна организация да
не се използва лекарството
при хоспитализирани болни
от COVID-19. Според здравните експерти то не трябва
да се прилага, колкото и тежко да протича болестта, защото няма доказателства, че

подобрява шансовете за оцеляване. Информацията от
СЗО смути и пациенти, и лекари. През юли той стана
първият медикамент срещу
коронавируса, одобрен в Европейския съюз. Ползва се
от болниците и у нас, като
страната ни зареди препарата, договорени са доставки и
догодина.
„Като всяко едно лекарство, и „Ремдесивир“-ът има
своите странични действия,
но не при всички се проявяват“, казва доц. Велинов. За
момента обаче клиничните
проучвания показват, че препаратът има действие върху
размножаването на COVID19. „Полезен е в началото на
заболяването, тъй като пречи
на размножаването на вируса. Когато премине периодът
на размножаването му в организма, трябва да се лекуват последствията от тази вирусна инвазия“, обясни спе-

циалистът.
Той сподели, че постоянно
се появяват информации, защото колкото повече се натрупва опит с някой медикамент, толкова повече се проявяват страничните действия.
Важното е, подчертава доц.
Велинов, да се съобразяваме
с контраиндикациите за приложението му.
„Има пациенти с хронични
заболявания, с генетична
предразположеност, при които не трябва да се използва.
При другите е умереният
риск. Преценяваме ползариск. В случая, когато ползата е по-голяма от риска, пристъпваме към него. Когато става въпрос за съхраняване на
човешки живот, предпочитаме да съхраним живота и
след това да се борим със
страничните действия на медикамента, и това важи за
всяко едно лекарство“, посочва още експертът.

Нови 160 легла за COVIDпациенти в големите болници
Дона МИТЕВА
Още 160 легла за болни от
коронавирус пациенти в
Бургас са били разкрити в
местните болници. Това обяви кметът на община Бургас
Димитър Николов. Така общият брой към момента на
местата за настаняване на
заболели от смъртоносния
вирус в града вече е 440.
„Много сериозно се включиха УМБАЛ-Бургас, както и

„Бургасмед“ в комплекс „Меден рудник“. От днес това
ще направи и МБАЛ „Дева
Мария“ в квартал „Ветрен“,
каза още Николов. Градоначалникът добави, че болниците в Бургас изпитват малки логистични проблеми,
свързани с недостиг на лекарства. Затова Общината и
РЗИ ще потърсят съдействие
от Министерството на здравеопазването. По повод натиска върху триажните цен-

трове в града
Димитър Николов заяви,
че те имат важна роля в битката с коронавируса. Кметът
призова общопрактикуващите лекари да се включат в
COVID-зоните към самите
поликлиники, включително и
към триажните центрове.
„Общината ще им осигури
допълнително тези 1000 лева, които се осигуряват за
медиците на първа линия“,
добави Николов.
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бизнес за новия локдаун

брят толкова много документи в срок, всички ще останат без пари точно за
празниците. И защо трябва
да висим по опашки пред
бюрата по труда, нима това
струпване на хора там няма
да е опасно? Господа управляващи, вие как ще платите
ток, храна и ще празнувате
с 24 лева на ден за 20 дни,
ако въобще бъдат изплатени“, пита риторично Ралица.
Тя е на мнение, че правителството по никакъв начин
не е помогнало на техния
бранш, особено през последния месец, когато ситуацията е била още по-тежка
и нуждата от помощ още поналожителна.
„Освен че съсипа този
бизнес, държавата ни излагаше на здравословни рискове и не предприемаше
нищо, когато се налагаше.
Защо в другите държави тестовете са безплатни, на работниците е по-рентабилно
да не работят, защото получават 80% от нетната си заплата. Стигнахме дотам да

ни крадат тоалетната хартия, дезинфектантите, металните табели, представете
си какво дъно сме ударили в
България“.
Към момента тя все още
не е сигурна дали на 21 декември, когато мерките отпадат, бургаското кафе ще
отвори отново врати. Друг
проблем се оказва и стоката, която ще трябва да бъде
изхвърлена, а за нея са дадени немалко пари.
На 21-ви отново ще трябва
да заредим, за да можем да
посрещнем клиентите. Няколко пъти пускахме кухнята
и голяма част от менюто с
50% отстъпка с надеждата
да не изхвърляме стока, но
е много трудно да се планира в толкова несигурен момент.
Ралица Арнаудова силно
се надява мястото, на което
работи в момента, да не фалира заради мерките и липсата на държавна помощ, а
да успеят да изкарат тежката година и отново да си стъпят на краката, за да посрещат пак своите клиенти.

Търговци: Обектите ни ще
работят, но кой ще купува
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крими
Задържаха
крадци от
Кумлука
Двама души са задържани заради извършена
кражба, съобщиха от
пресцентъра на Областна
дирекция на МВР-Бургас.
Установено е, че двама
бургазлии на 18 и 24
години
от
квартал
„Победа“, са отмъкнали
бормашина, винтоверт,
тонколона и шест ролки
с тапети от частна къща,
разположена на улица
„Волга“. Задържаните са
направили пълни самопризнания и върнали
част от откраднатите
вещи. Работата по случая продължава.

Георги РУСИНОВ

Горя мерцедес

2020-а се оказва фатална
за почти всеки дребен и
среден бизнес, засегнат от
строгите мерки от март насам. Хранителният е един
от тях. Наш репортер разговаря с Димитър Славов, управител на заведение за
бързо хранене. Той сподели
тревожно, че за разлика от
предната година, тази оборотът им е паднал с между
60-70%. Въпреки това успяват да изкарат първия локдаун.
„Напролет махнахме масите и столовете отвътре,
хората идваха само да си
взимат поръчките. Сега по
същия начин ще процедираме. Предния път минаха и
дадоха разпореждания. Сега също чакаме да видим
нещо по-различно има ли.
Например имам маса отвън, за която не знам какво
ще я правя. Ще вземат да
седнат 2-3 души там и да ме
глобят. Затова чакаме“, посочи той.
Димитър пояснява, че при
тях възможност за разнос
няма, защото нямат толкова персонал.
„Ще работим, както и досега – с поръчки по телефон
и хората ще си ги взимат на

Автомобилът на бургазлийка е изгорял при
пожар, съобщиха от
пресцентъра на Областна
дирекция на МВР-Бургас.
В Първо Районно управление – Бургас е получено съобщение за
горящ лек автомобил
„Мерцедес 170 CDI“, собственост на 28-годишна
жена, паркиран на улица
„Христо Фотев“, срещу
№ 83. Огънят е потушен
от един противопожарен
автомобил - изгоряла е
предната
част
на
„Мерцедеса“ (двигателният отсек, фаровете,
бронята, предното панорамно стъкло, предните
гуми, арматурното табло
и предните седалки).
Причините за пожара,
както и стойността на
нанесените щети, са в
процес на изясняване.
По случая е образувано
досъдебно производство.

място, или по един в помещението докато си поръча и
изчака храната“, каза управителят.
Затваряне не предвиждат.
„Ще караме до края, защото, както се казва, за
един хляб да има да вадим
пари пак е нещо“, посочи
той и добави, че проблеми с
доставки нямат, защото основно продуктите си зареждат сами.
Репортерска проверка в
други обекти показа, че търговците ще продължат работа. В магазините за дре-

хи, козметика, обувки и други ще се допускат по единдвама клиенти, задължително с маска и след дезинфекция с дезинфектанти,
осигурени на входа.
Маникюристки и фризьорки също ще работят само със записани часове и
с по един човек в салона,
обясниха от бранша.
Въпреки това всички посочиха едно и също нещо не е ясно колко ще върви
бизнесът, когато голяма
част от хората ще останат
без работа и без възможност за пазаруване.

Детски градини поемат грижата
за децата на бургаските медици
Дона МИТЕВА
Сериозен е интересът
към новата услуга деца на
медицински лица в Бургас
да се обучават в детски
градини, докато родителите им са на работа. До момента има 40 заявки, като
броят им постоянно се увеличава, разкри кметът на
града Димитър Николов.
Няколко забавачници в
града бяха превърнати в
място, където деца, които
са в ясли или детски градини, както и ученици до 9-годишна възраст, да изпълняват своите задължения,
докато настойниците им са
на първа линия в битката с
вируса. За малчуганите ще
се грижат възпитателки и
учителки, а градоначални-

кът е убеден, че децата са в
сигурни ръце.
„Не очаквахме да има такъв интерес, оказа се, че
буквално от всички болници в Бургас има запитвания от родители. Включително има и такива семейства, в които мъжът и жената работят в здравни заведения и за тях е още потрудно някой от двама им
да остане вкъщи с детето“,
допълни Николов.
Детските градини, които
до момента извършват тази дейност, са три на брой
и не са избрани случайно.
Те се намират в комплексите „Зорница“, „Меден
рудник“ и квартал „Ветрен“
и са в близост до здравните заведения там, за да мо-
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гат родители и деца да са
близко едни до други.
Именно поради добрата
логистика към момента отпада вариантът училищен
автобус да извозва дечицата, но въпреки това, шофьори са в готовност за тази работа“, добави кметът.
„Те ще са обгрижени, защото ние разчитаме на нашите професионалисти –
възпитателки и учители.
Чест им прави, че се отзоваха, никой от тях не отхвърли молбата ни. Намираме се в тежки времена и
трябва да си помагаме. Това тяхно действие е много
хубаво, на фона на всички
лоши новини, които чуваме
в момента", каза още бургаският кмет.

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

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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Дългото живеене със

които имат власт, също са
хора и те имат емоции, а
и няма модел, който да е
валиден за всички. Факт
е че COVID-19 има. Факт
е, че здравната система
изнемогва, благодарение
на него. Ако има някакъв
плюс в цялата ситуация това е, че се виждат слабостите и те няма как да
се пренебрегват. Ако досега всичко е било не на
мястото си, но системата е работила, сега тези
промени трябва да бъдат направени ако искаме да вървим напред в
Европейския съюз”, обобщава Пъйков.

4 Изследванията показват, че
хората в състояние на стрес,
които са 65%, са по-склонни да
прихванат коронавируса, защото
имунната им система е срината
4 „Върнете се към изконните
човешки ценности. Засилете
връзката между поколенията“,
съветва кризисният психолог
Христо Монов

Тема

на деня

4
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Дона МИТЕВА
В разгара на втората
вълна от пандемията, която е стегнала страната
все повече, хора се предават на страха и агресията
към околните. Мрачните
погледи над маските и
гневните думи, избълвани в тях, са част от опитите, всеки по свой начин да
се справи с необичайната ситуация. Особено онези, които имат пряка среща с COVID-19, или стискат палци на свои близки
да преминат през изпитанието на коварното заболяване. Докато всички
говорят за финансовите
мерки, за подпомагането
на различни сектори, докато се правят сметки за
намалено ДДС или това,
кога Летището например
ще възстанови полетите
си и това дава някаква
надежда, никой не говори
за психическото здраве и
за това какви щети понася
то: веднъж от самата пандемия – невидимият и непредсказуем враг, и вто-

Христо Монов – кризисен психолог

ри път – от всички новини, свързани с нея, които
ни заливат, а също така и
от ограничаването на социалните контакти.

Психолог в
болницата
Пациентите в болницата
– независимо в какво отделение са, са по-спокойни, а обяснението е просто – те са в здравно заведение, където се предполага, че могат да получат
помощ, ако нещо се случи с тях. Самият факт, че
здравословното състояние на даден човек е извън неговите ръце предполага, че друг, който знае
повече от него, му помага. Това доверие се влага в лекаря.
Въпреки че няма контакт
пряко с болни от COVID19, Мартин Пъйков, клиничен психолог в УМБАЛБургас, казва, че неминуемо пандемията се отразява на всички. Категоричен

е, че в глобалната ситуация, няма как да се изолира бургазлията, а тя се
отразява върху базовия
страх – страха от смъртта. И му е чудно защо
това никъде не се коментира. „Ако навържем една
нишка, тя върви: пандемия
– болест – смърт. Това са
нещата, които може би не
осъзнаваме, но такава е
логиката. И това води до
повишаване на тревожността. А този страх не се
преодолява само с говорене, че ще оправим икономическата ситуация,
или това, че има достатъчно лекарства. Защото
хората напук на логиката
изкупуват лекарства. Това
е натрапчив феномен във
всеки човек, който му помага да се справи с тревожността. Така се успокоява, че е направил нещо
да противодейства на болестта, че има достатъчно лекарства. Това е т.
нар. компулсия, която го
кара да извършва някакви действия“, каза клиничният психолог и подчерта,
че това е и една от причините пациентите, които са
в болницата, да се страхуват по-малко.
Запасяването с всякакъв вид стоки за психолога е регрес, а запасяването с тоалетна хартия е функциониране на
по-заден етап от развитието на човека в личен
план, свързано с хигиенни навици.

Минорно
настроение
Често в болниците пристигат и хора с паник атаки

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
Инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно предложение "изграждане на
къмпинг в СК Лафина, общ. Царево с възложител Росен Димитров Даскалов. Собственика на парцел по преходен план с номер
054613, с площ 2,800 дка. има намерение да създаде къмпинг ПИ
48619.53.613 по кадастрална карта на землище, гр Царево, община Царево, област Бургас. Контакт: 0882204611

www.faragency.bg
Следете новините
в развитие и на мобилната
версия, достъпна за всички
смарт устройства

Градусът на масовата тревожност и паника е висок и опира и до
това колко хора имат до-

Училищен психолог

верие в управляващите.
„Мнозина не вярват в съществуването на вируса,
което също е показателен
факт за това обществото ни какво ниво на доверие има към информацията, която се предоставя в
медиите“, казва Пъйков.
По отношение на медиите подчертава, че те трябва да са обективни. Да дават информация с факти,
ако е възможно да са подкрепени статистически, но
без емоции, защото те изкривяват представите на
хората. Ако се говори със
страх, тревога, това допринася за повдигане на
тревожността на хората и
обратното, ако се съобщават данни, които не са обвързани със страхове, ще
се контролира общото настроение. А то в момента
настроението в Бургас, а
и не само, е минорно, малко сиво, мрачно, леко пораженческо.
Паник атаките в много хора също са налице.
А те се отключват от различни фактори. Затова
и в здравните заведения на Бургас не са редки случаите, когато пристигат хора, убедени категорично, че са много зле
и че трябва да бъдат приети за лечение. Те изпадат
в конфронтация с хората
в бели престилки, които
разпознават паник атаката и се опитват да я овладеят, без да влиза пациентът в болница.
Психологът споделя, че
той самият не гледа телевизия и не се натоварва с
излишна информация. По
този начин противодейства на тревожността. Като
цяло обаче не може да
даде модел как да се повлияе върху страха. „Тези,

Дежурните училищни
психолози в Бургас отново работят, както пролетта.
„Разполагаме с отличен
набор от училищни психолози, които са отговорни.
Знаем в кой момент – кой
е стоял от другата страна на телефона. Спазва
се абсолютна конфиденциалност”, обясни инж.
Виолета Илиева, началник на Регионалното управление на образованието. Свързваме се с дежурния на линията. Той е
категоричен, че няма право да споделя за конкретни случаи, но казва, че
по-скоро родители търсят
тяхната помощ. Те изразяват своята тревожност.
„Основно тревогите на хората са свързани с грижата за техните деца, а също
така и ако в дома има и
трето поколение – баба и
дядо. Притесненията се
увеличават“, коментира
училищната психоложка,
дежурна на горещия телефон.

Кризисен психолог
Кризисният психолог
Христо Монов бе категоричен, че още като започна пандемията през
пролетта, психолозите от
цял свят са алармирали,
че по-страшни от икономическите последствия
от COVID-19, са тези върху психиката на хората.
„Сблъскваме се с коренно различна ситуация и
от начина, по който живяхме през 21-ви век не остана почти нищо. Трябва
да сменим не просто начина си на живот, а ценностните си нагласи, идеята за
това как ще изглежда све-

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЯВА

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-91/20.11.2020 г. на за кмет на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ №44094.502.336 по КККР на с. Лозенец,
с площ от 505 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с
АЧОС №1902/2016 г
Начална тръжна цена – 53 530 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10% .
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Община Царево до 16,00 ч. на 11.12.2020г.
Срок за подаване на предложенията за участие до 16.00 часа
на 14.12.2020г.
Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на
депозит за участие-5353 лева, вносим по сметка на Община Царево
ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно до 11.12.2020г.
Дата на отваряне на предложенията- 15.12.2020г., час-10,15
часа, място- заседателната зала в сградата на фронт офиса на
община Царево.
Оглед на имота ще се извършва по искане на кандидат след
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до датата на провеждане на търга.

Съгласно заповед № РД-01-90/20.11.2020 г. на за кмет на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ №44094.502.337 по КККР на с. Лозенец,
с площ от 1021 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с
АЧОС №1901/2016 г
Начална тръжна цена – 108 226 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10% .
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Община Царево до 16,00 ч. на 11.12.2020г.
Срок за подаване на предложенията за участие до 16.00 часа
на 14.12.2020г.
Цена на тръжната документация -100 лева без ДДС и размер на
депозит за участие-10822,60 лева, вносим по сметка на Община
Царево ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно до 11.12.2020г.
Дата на отваряне на предложенията- 15.12.2020г., час-10,00
часа, място- заседателната зала в сградата на фронт офиса на
община Царево.
Оглед на имота ще се извършва по искане на кандидат след
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до датата на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24
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страха води до пълен срив на психиката

тът занапред. Ние живеехме в един глобален свят с
много движение на хора
и стоки. А се оказа, че в
този свят и други неща се
придвижват свободно.
Може би това, че векът
започна с атентати и след
това те зачестиха, трябваше да ни покаже, че трябва да се готвим и за нещо
друго. Да не си мислим, че
благоденствието и консумацията, с които заменихме истинските ценности,
ще продължат безкрайно”, описва картината човекът, давал психологическа помощ след атентата
на Бургаското летище.
Предупрежденията от
страна на специалистите
са ясни, от есента започват истинските проблеми с психиката на всички
възрастови групи: децата затова, че са свикнали да
бъдат на училище и да се
виждат с връстниците си.
Що се касае до онлайн
обучението, Монов е категоричен, че ограмотяването онлайн няма как да се
реализира успешно. „В
училище подрастващите
се учат на самоконтрол,
полагане на цели. И докато не измислим нещо подобро от класноурочната система, тя е водеща.
Така че да не тръгваме
да ръкопляскаме на обучението от разстояние в
електронна среда”, смята Монов и е категоричен,
че трябва да се изработят
и нови платформи, защото част от сегашните не
са добри.
За възрастните - много хора загубиха работата си. А страхът, подклаждан и от начина на
говорене - особено първите месеци на пандемията, както от управляващите, така и от медиите, засилва това чувство
у хората. „Има много уплашени хора, от уязвимите групи. Повечето от бъл-

гарите, благодарение на
качеството на живот, са
и с придружаващи заболявания. Към това трябва
да се добави и фактът, че
има населени места, където няма добра медицинска
помощ. А това можеше да
се предвиди преди втората вълна и да се изградят
специализирани болници. За да може останалите също да не се притесняват да се лекуват и следят
здравословното си състояние”, споделя възгледите
си психологът.

Живеене със страх
Да се балансира психичното състояние на хората
е много трудно. Дългото
живеене със страха води

до пълен срив на психиката, предупреждава Монов,
защото това е непрекъснат стрес за организма.
„Изследванията показват,

че хората, които са в състояние на стрес, са 65%,
са по-склонни да прихванат коронавируса, защото имунната им система е срината. Психиката
е голям манипулатор и тя
командва всичко”, затова и Монов съветва хората, които искат да се съхранят, да не гледат и слушат новини, касаещи пандемията. Да не четат непрекъснато апокалиптичните картини за болни, умрели и т.н.
„Върнете се към семейството си. Създайте си такова място, до което да не
достига хистерията, обхванала света. Помагайте на
децата си, на възрастните
си близки. Гледайте заедно филми, четете книги заедно, нещо, което много

Училищните психолози твърдят, че най-често родителите се обаждат, за да споделят страховете си за децата. Сега, когато тръгне отново цялостното затваряне
на училищата, ще стане още по-сложно за семействата

рядко се случва, излезте
на разходка. Върнете се
към изконните човешки
ценности. Засилете връзката между поколенията”,

един кът вкъщи. Така да се
внесе позитивна емоция,
която да лекува душата.
Въпреки че самият Монов
да признава, че не е привърженик на позитивното
мислене, по-скоро търси
начин да се излезе от състоянието на разпад чрез
дребните неща.
Сравнявайки работата на медиите у нас и в
чужбина Монов обяснява: „Навсякъде дават статистиката, която никак
не е розова, но тя е найнакрая. Най-напред казват нещо за ваксините –
за откриване на нов център. При нас се започва
с черната статистика и
никой след това не чува
позитивното. А примерно учените от БАН доста са напреднали с наша
ваксина, работят с чужди
институти. Има хора, които отиват доброволци.
Например в една Русия
140 хиляди студенти по
медицина са отишли като
доброволци и подпомагат
системата. Те са мотивирани и смели. В България
такива хора се броят на

съветва психологът. Той
препоръчва, че сега е моментът, когато започнаха
Коледните пости, да се украсят домовете или поне

пръсти, затова и почти
не се говори в медиите.
В тази посока трябваше
да се работи – да се мотивират тези млади хора,
защото който иска да стане истински лекар, трябва да е готов на подобен
жест.
Световноизвестният лекар-психотерапевт д-р
Рюдигер Далке казва:
„Няма хапче, което лекува душата”. Сега, когато
мерките за борба с пандемията се затягат, всеки
остава сам с психиката
си. Най-много около него
са близките и приятелите
му. Това, което се случва
в България, се случва в
целия свят, каза здравният министър и обясни, че
показването на критични
ситуации създава недоверие у хората, а най-важна
е вярата.
Така че не ни остава нищо друго освен да
се опитаме да създадем
у себе си вяра, може би
така, както един български поет от едно друго
време го е направил: „Ето
- аз дишам…”

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
ДАНИЕЛА НАСКОВА ЙОРДАНОВА, уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно намерение, ,,Изграждане на жилищна сграда с ветеринарен кабинет в ПИ 48619.505.992,
по КККР на гр.Царево, Община Царево”.
Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на следните адреси:
Община Царево, гр. Царево, ул. ,,Хан Аспарух" №36
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул.,,Перущица" №67, ет. 3
ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОБЯВА
Съгласно заповед № РД-01-92/20.11.2020 г. на кмета на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване,
поддръжка и експлоатация на язовир с обща площ от 145.088
дка, в обхвата на който са включени:
- Имот № 48619.1.5 по КККР на гр.Царево
- Имот № 44094.16.9 по КККР на с.Лозенец
- Имот № 10361.35.112 по КККР на с.Велика
Начална тръжна наемна цена в размер на 362,72 лв. лева без
ДДС на месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 4352,64
лева без ДДС
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10% .
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Община Царево до 16,00 ч. на 11.12.2020г.
Срок за подаване на предложенията за участие до 16.00 часа
на 14.12.2020г.
Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на
депозит за участие-435,26 лева, вносим по сметка на Община
Царево ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно до 11.12.2020г.
Дата на отваряне на предложенията- 15.12.2020г., час-10,30
часа, място- заседателната зала в сградата на фронт офиса на
община Царево.
Оглед на имота ще се извършва по искане на кандидат след
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до датата на провеждане на търга.
За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ЗАПОВЕД
№ РД-09- 1095/ 24.11.2020г.
гр. Камено
На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 72, т. 1 от НРПУРОИ и решение на Общински съвет – Камено по т. 8 от Протокол № 12 от 29.10.2020г.
ЗАПОВЯДВАМ:
I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, при начална тръжна цена и
стъпка за надаване, както следва:
- ПИ с идентификатор 63478.41.2 (шест, три,
четири, седем, осем, точка, четири, едно, точка,
две), по кадастрален план и кадастрални регистри на с. Русокастро, общ. Камено, обл. Бургас,
целият с площ 17 943 (седемнадесет хиляди
деветстотин четиридесет и три) кв.м. Начин на
трайно ползване: „ Изоставена орна земя“;
Начална тръжна цена – 16 400.00 (шестнадесет хиляди и четиристотин лева) лева, без ДДС,
съгласно експертна оценка.
Стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена – 1 640.00 (хиляда шестстотин и четиридесет) лева. /Предложенията за наддаване в търга не могат да бъдат по-малки от 10 % от първоначалната тръжна цена./
Депозит за участие в търга е в размер на
1 640.00 (хиляда шестстотин и четиридесет)
лева.
II. Търгът за продажбата на ПИ с идентификатор 63478.41.2, целият с площ 17 943 кв.м.,
находящ се в землището на с. Русокастро, общ.
Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, ще се проведе в гр.
Камено в сградата на общинска администрация
Камено на 14.12.2020 г. от 10:30 часа.
III. Условия за участие: в търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
IV. Място и срок за получаване на тръжна документация за участие в търга: Тръжната документация за участие в търга се получава в сградата на Община Камено, гр. Камено, ул. “Освобожде-

ние” № 101 в Центъра за услуги и информация на
гражданите, всеки работен ден от 8:30 до 16:00
часа до 11.12.2020 г.
Цената на комплекта тръжна документация
е 12.00 лв. с включен ДДС, платими в брой на
касата на Общината.
V. Условия за плащане на цената и депозита: плащанията се извършват в български левове по банкова сметка на Община Камено – ВIC:
FINVBGSF, IBAN-BG22FINV915033KA225801, „Първа Инвестиционна Банка” АД или на касата в ЦУИГ
на Община Камено.
VI. Информация за имота, обект на търга, е изложена в общината и на интернет страницата на
Община Камено – www.kameno.bg
VII. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 11.12.2020г. от 09:00 до 16:00
часа, с представител на Общината, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
VIII. УТВЪРЖДАВАМ следната тръжна документация:
Заявление за участие – образец;
Декларация, че участникът не е лишен от право
да упражнява търговска дейност;
Декларация, че участникът не е обявен в несъстоятелност;
Декларация, че участникът е запознат с регламента за участие в търга;
Декларация за оглед на имота;
Декларация – съгласие за ползване на лични данни
Регламент за участие;
Проект на договор за покупко-продажба;
Решение на общински съвет;
Препис от настоящата заповед;
Акт за общинска собственост;
Скица на недвижимия имот;
Наддавателно предложение – образец;
IX. Кандидатите следва да представят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се посочват
имената на физическото лице, ЕГН, съответно наименованието на търговеца, Единния идентификационен код (ЕИК), както и обекта, за който кандидатства. Документите се подават до 16:00 часа на

11.12.2020 год. в Община Камено, като в запечатания плик се слагат следните задължителни документи за участие:
Заявление за участие;
Документ за заплатен депозит за участие;
Документи, установяващи самоличността на
участника. Когато участникът е физическо лице
се представя копие от лична карта. Когато участникът е юридическо лице се посочва ЕИК по чл.
23 ЗТР.
Декларация – 5 броя по образец;
Документ за закупена тръжна документация;
Наддавателно предложение (цена), което се
поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик,
подписан и надписан от кандидата с посочване
на имената му, както и обекта, за който кандидатства. (Наддавателното предложение представлява посочване на началната тръжна цена,
броя на стъпките, с които кандидатът предлага същата да бъде увеличена, както и посочване цифром и словом на конкретно предложената
цена). За валидно се приема наддавателно предложение, с което е направена поне една стъпка, над
началната цена. Всяко предложение, представено
в незапечатан плик или което не съдържа изискуемите данни е недействително.
Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник. Копие
от личната карта на пълномощника.
X. При неявяване на кандидати, следващ търг
ще се проведе на 21.12.2020г. от 10:30 часа. Закупуване на документи, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в повторния търг се
извършва до 16:00 часа на 18.12.2020г.
Настоящата Заповед да се публикува в местен
ежедневник, на страницата на Общината в интернет
и да се обяви на видно място в общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.
ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено
Заповедта е обявена на таблото за обяви на
24.11.2020г.
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Дългогодишният
директор на Музикалното училище в
Бургас разказва за
съвместната дейност с проф. Иво
Керемидчиев, а музиканти изпълняват свирени с него
творби, по време
на представяне на
книгата „Негово
величество звукът“
в Областната управа на Бургас през
2019 година

Личен фонд на
проф. Иво Керемидчиев
ще обогати Държавен архив-Бургас
Знакови документи за
музикалната култура на
Бургас постъпиха в него
Румяна ЕМАНУИЛИДУ
В Държавен архив-Бургас постъпи дарение от
наследниците на родения
в Бургас проф. Иво Керемидчиев. Дарението е във
вид на документи, плакати, дискове, снимки, обяви Данка Георгиева – директор на държавната институция.
Дарението бе предоставено от Веселка Керемидчиева, вдовицата на проф.
Иво Керемидчиев, чрез
Сдружение „Общество за
духовни изяви“.
Личните документи в
много голяма пълнота
представят неговото израстване от ученик през
Музикалната академия
до преподавател и творец.
Има документи, които
показват принадлежността му към Съюза на музикалните дейци в България.
От 2002 година е свидетелството му за научно
звание професор по специалността „Музикознание и музикално изкуство,
звукорежисура“. Има документи, които показват,
че неговата дейност е оценена с високи държавни
отличия.
Предоставени са и дискове, сред които сборен
албум с произведения на
Любомир Пипков, на които Иво Керемидчиев е бил
тонрежисьор, а записите
са били направени под негово ръководство.
Има плакати и афиши от
юбилейни концерти, които
са свързани с музикалната история на Бургас и на

музикалното училище в града.
*
Както е известно,
проф. Иво Керемидчиев е реализирал
над 1200 компактдиска с класическа и
народна музика, които представят успешно българската
музикална култура
пред света. Повечето записи са направени в студиото на
Националната музикална академия, което е изцяло модерно
оборудвано по проект на Керемидчиев,

Корените на проф.
Керемидчиев, свързани с любимия му
Бургас, го довеждат
до идеята да създаде
в родния си град специалност „Звукорежисура“ в Музикалното училище, като с
това да предостави
на учениците възможност за средно тонрежисьорско образование. Оборудвано е
студио и самият Иво
Керемидчиев идва
тук да преподава заедно с големи имена
в областта на музикалната акустика.
Проф. Иво Керемидчиев е инициатор
на множество реализирани проекти – създаване на специалността „Медийна композиция“ в Националната музикална ака-

кански мултимедиен център с цел популяризиране
на нашата култура на други континенти, създаване
на специалност „Тонрежисура“ в Международното висше бизнес училище,
подпомага създаването
на филиал на специалността в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство –
Пловдив. Той организира
семинари с български и
чуждестранни лектори и
кръгли маси по проблемите на звукозаписа, участва в задгранични конференции като корифей по
въпросите на звукорежисурата.
Много ученици на професор Иво Керемидчиев
днес работят в БНТ и БНР,
с техните филиали в страната, както и в останалите
електронни медии.

*
Проф. Керемидчиев е
роден през 1954 година в
Бургас. През 1973 година
завършва
Национално
училище за музикално и
сценично изкуство „Проф.
Панчо Владигеров“ – Бургас. Постъпва да учи специалност „Цигулка“ в Инструменталния факултет
на Държавна музикална
академия в София и се дипломира през 1977 година. Между 1979 и 1983 година следва второ висше
образование със специалност „Звукорежисура“ в
Теоретичния факултет. В
периода 1985-1987 година
специализира „Звукорежисура“ в Музикална академия в Детмолд, Германия.
В периода 1977-1978 година Иво Керемидчиев
работи под ръководството
на прочутите цигулари
Емил Камиларов и Дина
Плакати, дискове и документи ще обогатят музикалната история на Бургас
Шнайдерман, а след това
в Симфоничния оркестър
спечелен пред японското демия „Проф. Панчо Вла- на град Каляри (Сардиправителство за подпома- дигеров“, разработване ния, Италия).
гане на културата в раз- на програма за дистанциОт 1983 година работи
лични страни и където са онно обучение в Академи- като звукорежисьор и преобучени и подготвени за
ята, създаване на Бал- подавател по звукорежиработа много студенти.
сура в Консерваторията.
През 1997 година
става доцент с
хабилитационен
труд на тема „Проблеми на музикалната звукова
пластика“ и заема
поста „Завеждащ
катедра“ на специалност „Звукорежисура“. През 2002
година става професор по звукорежисура в Академията. От 2005 година
до внезапната си
смърт през 2018 година е заместникдекан на Теоретикокомпозиторския и
диригентски факултет на Българската
Ценни документи, свързани с живота и творчеството музикална академия.
Директорката на ДА-Бургас Данка Георгиева смяна проф. Иво Керемидчиев, постъпиха в Държавен арПрез 2019 година в
та, че в архива са постъпили знакови документи
хив-Бургас
София и Бургас бе

представена книгата за
него „Негово величество
звукът“ с автор Ана Боянова. Книгата вече бе дарена на Регионална библиотека „Пейо Яворов“ и
Държавен архив.
*
Предстои в близките месеци дарението да бъде
описано в детайли от специалистите в архива и да
бъде оформен Личен фонд
на проф. Иво Керемидчиев.
„Документите са много
интересни, всеобхватни и
съм сигурна, че личният
фонд, който ще бъде регистриран в Държавен архив-Бургас, ще бъде с пълнотата, която е необходима, за да бъде представен
проф. Иво Керемидчиев
във всичките аспекти на
неговата личност и дейност“, обобщи дарението
Данка Георгиева.
Тя, както и целият колектив на Държавен архив, заедно с музиканти
от Бургас и страната, възпитаници и преподаватели от музикалните училища и школи, от Музикалната академия в столицата, културни дейци, радио
и телевизионни специалисти и журналисти, събраха над 1300 подписа за
удостояването на проф.
Иво Керемидчиев за почетен гражданин на Бургас, въпреки че, според
одобрения от Общинския
съвет статут, достатъчни
са и 30 подписа. Предложението и подписите бяха
внесени в Общината още
в началото на 2020 година.
По статут също така с това звание могат да бъдат
отличавани всяка година
не повече от петима заслужили бургазлии със
съществен принос за града, който би следвало да
се доказва по безспорен
начин.
На свое заседание през
ноември 2020 година общинските съветници на
Бургас от общо петима
възможни, избраха за
специалното отличие „Почетен гражданин на Бургас“ трима спортисти,
един сатирик (посмъртно)
и архитект от времето на
социализма, който в предходни години е бил обсъждан и му е присъдено
друго подобно почетно
звание. Без да подценяваме професионалните
заслуги на останалите, не
може да не направи впечатление балансът на
предпочетените сфери на
изява и неглижирането на
хора със заслуги от други
области.
Наследниците на проф.
Иво Керемидчиев подготвят второ голямо дарение
за фонда, след като бъде
завършен документалният
филм, който в момента се
снима за него.
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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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МИГ – Айтос проведе информационна среща
в село Лясково за популяризиране на Стратегията
за Водено от общностите местно развитие
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
На 20 ноември 2020 година в
село Лясково, община Айтос, се
проведе информационна среща
на Сдружение с нестопанска
цел „Местна инициативна група – Айтос“, на която присъстваха представители на местната
общност от стопанския, публичния и гражданския сектор. Темата на информационната среща беше „Обмен на добри национални и европейски практики,
приложими за територията на
МИГ-Айтос (в т.ч. и за социално
уязвими групи - хора с увреждания, възрастни хора над 65 го-

дини и етнически малцинства).
Целта на събитието е активизиране на местните общности за
участие в процеса на прилагане на Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на
МИГ-Айтос и развитие на местен капацитет.
Информационното събитие 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 мест-

но 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.
Марийка Георгиева, изпълнителен директор на МИГ-Айтос, откри събитието и запозна
присъстващите с хода на изпълнение на Стратегията за Водено
от общностите местно развитие.
Георгиева каза, че в резултата
на работа на екипа са обявени
приеми по всички мерки, включени в стратегията, като по някои от мерките са реализирани
и по два приема. На този етап,
приключилите процедури и проектите са обект на проверка за
контрол от Държавен фонд „Земеделие“ .
Презентация на добри практики на МИГ от България , Австрия, Германия, Полша, Словения, Естония, Италия и други
държави от Европейския съюз
направи Кети Котева.
На всички присъстващи бяха
предоставени информационни
материали и бюлетини.
След приключване на срещата кметският наместник на село
Лясково - Енчо Бакалов, запозна екипа на МИГ-Айтос с местната културна идентичност - традиционни местни продукти, исторически и природни забележителности. В близкото минало
селото е характерно със своя
камък, майстори каменоделци и
училище по каменоделство.

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 ПРСР 2014 – 2020 г.

„МБАЛ - Айтос“ ЕООД с благодарност към дарителите
Благодарим от сърце на всички колеги, фирми и граждани, които се отзовават и в това кризисно време доказват, че можем да разчитаме един
на друг. Благодарим на всички Вас,
които със своя дарителски жест ни
подкрепяте в тази трудна за всички
обстановка.
Към настоящия момент по сметката на „МБАЛ-Айтос“ ЕООД има постъпили дарения на стойност 5200 лева.
Ето и списък на дарителите:
Общинските съветници от Общински съвет - Айтос:
„Кокала” ЕООД
Д-р Зейнеб Мустафа Ходжа
Мийрем Али Сали
„Пепи 95” ООД
Ива Пламенова Димитрова
Д-р Светла Пенчева Михова
„Десий” ЕООД
„Делта мебел груп” ЕООД
„Стефанови” ООД

Със средствата от дарения са закупени: Бактерицидни лампи за стерилизация на въздуха в болничните
стаи - 2 бр. , ЦИПАП Апарат за наблюдение и контролиране на кислородното подаване към пациента - 2 бр., Кислороден концентратор - 1 бр., Предпазни облекла и
консумативи
Благодарим от сърце на всички дарители и им пожелаваме много много здраве.
Всеки, който желае да помогне,
може да направи това по сметката на
„МБАЛ - Айтос“ ЕООД, по която могат
да се превеждат дарения във връзка
с епидемията от COVID-19 - за лични предпазни средства, апаратура и
консумативи
IBAN: BG22BUIN78551081057818.
BIC: BUINBGSF ;
БАНКА: Алианц Банк България ФЦ Айтос
„МБАЛ - АЙТОС“ ЕООД

Търсят
доброволци
за COVIDотделението

„МБАЛ-АЙТОС“ ЕООД търси да назначи медицински
сестри, санитари, доброволци за работа в COVID-отделение. Сключване на трудов
договор с намален работен
ден - 7 часа, както и допълнително заплащане, осигурено
от Министерство на здравеопазването - 1000 лв. за работа на „първа линия”.
За повече информация: телефон за контакт 0884 818152
- гл.м.с. Иванова
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Общинският съвет заседава
присъствено, без граждани и медии

Заседанието се излъчва по
общинското радио „Айтос”
Четиринадесетото редовно заседание на Общински съвет - Айтос се провежда на 27.11.2020 г. (петък) от
9.30 часа в Заседателната
зала на Община Айтос ПРИ
СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ
МЕРКИ.
На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, се допускат единствено представители на Общинска администрация - Айтос, които имат пряко
отношение към обсъжданите
теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а
от ЗМСМА. При провеждане
на заседанието стриктно ще
бъдат спазени предписанията на здравните органи за лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция
и възможност за проветряване на помещенията.
Предварителният дневен
ред, приет от Председателския съвет, е от девет точки и
традиционните Питания. Кметът Васил Едрев внася докладна записка за утвърждаване
на д-р Феим Мурад за управител на Общинско търговско
дружество „Медицински център І” ЕООД, гр.Айтос. Организирана и проведена е конкурсна процедура за избор
на управител на дружеството. След проведените заседания на комисията по избора и
получените крайни резултати
на явилите се кандидати, сега
кметът предлага на общинските съветници да утвърдят кандидатурата на д-р Мурад за
нов мандат като ръководител
на „МЦ І“ ЕООД.
Друго предложение от кме-

та към Общинския съвет е за
приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане
на селскостопански животни на територията на община
Айтос. Промените в наредбата имат за цел да регламентират допустимия брой за всеки
вид селскостопански животни, отглеждани в регулационните граници на населените
места на територията на община Айтос; регламентиране
на основните права и задъл-

жения на собствениците при
отглеждането на селскостопанските животни и спазване
на правилата и нормативите
за устройство на територията,
както и на санитарно-хигиенните изисквания при отглеждането на животните.
Кметът предлага и актуали-

зация на бюджета, във връзка с постъпили искания от директорите на ОУ„Светлина“ с. Тополица и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - с. Карагеоргиево. И двете училища имат
необходимост от завишаване
на бюджетите за 2020 г. - ОУ
„Светлина“ - с. Тополица със

77 000 лв. и ОУ „Св. св. Кирил
и Методий” - с. Карагеоргиево - с 20 000 лв. Недостигът
от средства на ОУ „Светлина“ - с. Тополица е за заплати и осигуровки - 65 000 лв.,
диференцирано заплащане 9000 лв. и за издръжка - 3000
лв. Недостигът от средства на

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с.Карагеоргиево е за заплати
и осигуровки - 8000 лв. и за издръжка- 12 000 лв. Предложението е средствата да бъдат осигурени за сметка на бюджета на
Дирекция „КОВЗС“ за 2020 година, в размер на 97 000 лв.
Градоначалникът предлага още учредяване на безвъзмездно право на ползване
на част от недвижим имот –
частна общинска собственост,
представляваща физкултурен
салон в закритото ОУ „Любен
Каравелов”, с площ 180 кв.м, в
кв.40 по плана на град Айтос.
Предложението е във връзка
със заявление от Ружди Хасан Ахмед - председател на
Сдружение „Спортен клуб по
борба Айтос” с искане борците да използват за тренировки физкултурния салон в бившото училище.
Внесени са и две докладни записки за прекратяване
на съсобственост - между Община Айтос и физическо лице
в кв.150 по плана на град Айтос, с административен адрес
улица „Неофит Рилски“ № 22,
и между Община Айтос и фи-

зическо лице в кв.27 по плана на село Караново, община Айтос.
Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, иска от
местния парламент решение
за даване на съгласие за предоставяне на имотите – полски
пътища и напоителни канали,
които не функционират, попадащи в масивите за ползване,
съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2020/2021 година, по
цена в размер на средното
годишно рентно плащане за
землището.
Ще бъде разгледана и докладна записка с искане на
разрешение за изработване
на проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на линеен
обект: „Нова въздушна линия 1
кV от съществуващ стълб пред
УПИ ІV-47, кв. 12, до нов стълб
с електромерно табло на границата на УПИ І-49, кв. 12, с.
Зетьово, община Айтос” и даване съгласие за преминаването му през имот общинска
собственост.
НП

Църквата е имала своите жертви, но е жива...
В три последвателни 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, може би
държавата се оправдава с
това, че църквата е отделена от нея?
- Да... Църквата е отделена
от държавата. Но това са икономически лостове.... Държавата трябва да отреагира. Оттам произхожда самият разкол. Свещениците не служат по
други книги. Цивилни лица се
ползват от самия разкол...
- Добре, според Вас, какъв е изходът от този проблем?
- С времето всичко ще си
дойде на мястото. Но за това
време, църквата 50 години е
страдала и сега ... само Бог
знае, колко още ще страда. И
на мен ми се иска всяка неделя да обиколя много села и да
служа, но нямам финансова
възможност за това... Повярвайте, има енории, в които за
година не се продават и два
килограма свещи. Хората отидат на битака и си купят евтиничко. Всяка издателска къща
издава календарчета. Това е
също църковен монопол. Това
е абсолютна кражба. Цяла го-

Отец Ромил
дина един митрополит работи
върху този календар и някой
отива, взима го, препечатва го
и започва да го продава. И ред
други неща. По принцип, църковният монопол няма кой да
го защити. Няма желание...
- Какво смятате за проблема за въвеждане на вероу-

чение в училищата?
- За мен лично, това не е проблем. Аз и така си влизам. Но
тук, в Айтос, е много специфично. Ако влезе свещеник - тук
съотношението клони вече 60
на 40 в полза на мюсюлманите. И в следващия момент ще
се въведе много бързо и изу-

чаване на коран. Затова учителите казват - който иска факултативно. За да не се получи друга конфронтация. Пак не
е решено, не е изпипано. Трябва да има учител по вероучение, който да се занимава с
всичко това.
- Вие сте млад, как избрахте това призвание?
- Аз съм кръщаван от Сливенския митрополит Иоаникий.
В семейството ми има религиозни хора, но нямаме свещеник. Майка ми, баба ми, дядо
ми са хора, които са посещавали богослужение. По-късно,
аз исках да постъпя в Духовна
семинария, но тогава бяха нулеви годините, не се приемаха семинаристи - това бе преди 1989 година. Трябваше светско училище да завърша. След
това, имаше един набор - 72ри, които ги приеха, но аз вече
бях започнал светското си училище, и трябваше да го завърша. След това да отбия военна служба, за да мога да отида да уча в духовно училище.
Дълъг път.
- Как приеха родителите
Ви Вашия избор?
- Родителите ми го приеха най-нормално, макар че в
ония години беше много трудно и страшно. Аз съм кандидатствал във Военноморско училище и не бях приет поради
причина, че редовно посещавам богослужение, и съм щял
да разруша социалистическите устои на обществото. Покъсно и в казармата съм имал
предупреждения от ВКР-то за
това. Аз тогава не съм се срамувал, и по-късно, през 90-а година имах възможност да вляза в семинарията. Родителите ми така са ме възпитали, че

аз съм имал възможността да
преценявам и да избирам. И са
възпитавали християнските добродетели и са утвърждавали
вярата. Да са ми живи и здрави, аз все още чувствам тяхната морална подкрепа.
Безспорно, влияние върху
мен имаше покойният Бранитски епископ Герасим, който
беше ректор на Софийската семинария, след това беше в Сливен дълги години. Голям принос
има и Сливенски митрополит
Иоаникий, защото всички тайнства е извършвал той.
- Смятате ли, че авторитетът на църквата в обществото е достатъчен?
- Да си призная - не. Не достига за това мисионерската и
социалната дейност.
- Какво смятате като постижение във Вашата работа?
- Чувствам и се ползвам от
любовта на енориашите.
- Още нещо важно за Вашата работа?
- Аз го споменах вече. Ние
живеем в един етнически пъстър град. Тук е духовният център на мюсюлманите от Южна
България и чудесно съжителстваме. Поне на този етап всичко
е добре. Има толерантност.
Свещеникът може да се нарече доктор на духа. Една блага дума ако излезе от устата на
свещеника, едно напътствие
според каноните на църквата
може да излекува и най-болния
човек. Защото човек боледува
всякак - не само физически. И
обратно, ако свещеникът се откъсне от средата си, става много трудно. Трябва да бъде живата връзка между енориашите и църквата. Защото не всякога човекът, който има нужда

от духовния си просветител,
има смелостта да дойде в храма и да каже... Много по-лесно
му е да говори за проблемите
си извън храма. И ако днес, аз
се спра на улицата или в кафенето и му отделя 5-10 минути, то
утре той няма да има страха у
себе си да потърси свещеника в храма.
Аз живея на пет минути от
храма, но е имало дни, в които се прибирам след два часа,
за което благодаря на Бога. За
времето, в което съм тук смятам за постижение, че се ползвам с обичта на енориашите
си. Не може да бъде идеално,
но достатъчно ми е това, което получавам като истинска
любов от енориашите си. Дори
когато любовта им е критична, аз пак се радвам. Важното е да приема всяко изпитание като дар от Бог. Не бива да
се унива. Като имаш упованието в Бога, всичко се решава.
Ето, в най-тежките години българите са се сдобили с партиаршия. Църквата се е запазила. Тя е имала своите жертви,
но църквата е жива.
- Какво е Вашето отношение към спонсорството?
- Когато няма користна цел,
аз съм „за”. Нещата се усещат.
Не бих направил компромис,
ако зад всичко има користна
цел. За доброто на църквата,
на храма - винаги.
- Участвате ли в някакви
организации?
- Не. Опитваха да създадат
свещенически съюз, но не се
създаде.
- Благодаря.
Разговора записа
Ваня ЕЛЕНКОВА
2004 г.

×ô

Народен приятел

27-30 НОЕМВРИ 2020

ñòð. 3

9

Мартина Георгиева в рубриката
„Човек на деня” на „Свободна Европа“
„Нищо не вършат! Обикалят дискотеки и барове!”. Това са обвинения,
които всеки от нас е чувал
за студентската общност в
България. Петима студенти,
между които и айтозлийката Мартина Георгиева, обаче смело ги опровергават.
Те са създателите на „Стъди Хъб” - първата денонощна библиотека у нас, която
се използва и като споделено пространство за учене. Преди дни инициативата беше номинирана в четири категории за CESAwards
- най-големия конкурс за
стартъпи в Централна и
Източна Европа, съобщава
„Свободна Европа”. Библиотеката се намира в софийския „Студентски град”
и събира учещи млади хора
от всички части на страната. „Искахме да дадем на
студентите място за учене, което могат да ползват
по всяко време на денонощието”, казва Мартина Георгиева в интервю за Свободна Европа. Тя е създател на инициативата заедно с Цветомира Гяурова,

Мартина Георгиева (втора от ляво надясно) и останалите от екипа - Цветомира Гяурова, Лъчезар Йорданов, Йоана Люцканова и Ангел Янков
Лъчезар Йорданов, Йоана
Люцканова и Ангел Янков.
„Този хъб е един експеримент”, казват петимата. Освен с книги, пространството

е снабдено с компютри за
свободно ползване, като и
със зала за събития. „Стъди
Хъб” е и място за творчество - стените му са изрису-

вани от посетителите. Студентите възприемат мястото като свое и си се грижат
за него сами.
Идеята за споделено мяс-

то за учене обаче се ражда не в университета, а в
кварталната бензиностанция. В началото на следването си Мартина и Цветомира се сблъскват с ежедневието на българския студент: лекции през деня, работа вечерта. Единственото
свободно време за „наваксване” с материала се оказва късно вечер, а общежитията в Студентски град не
са най-удобното място за
учене. „Бяхме принудени да
учим в близката бензиностанция. Нямаше нищо друго
отворено през нощта”, казват Мартина и Цветомира.
Двете момичета се оказват
едни от многото, разтворили учебници в денонощни
бензиностанции и заведения из квартала. „Очаква
се от тези студенти да имат
самочувствието на професионалисти. А те дори нямат увереност в мястото,
на което учат”, казва още
Мартина.
Така се стига и до идеята
за „Стъди Хъб” - място, където всеки студент ще има
спокойствието да учи през

всеки ден от седмицата и
всеки час от денонощието.
Мартина и Цветомира заедно с Ангел, Лъчезар и Йоана започват работа по осъществяването на идеята.
Две години по-късно,
„Стъди Хъб” е вече реалност. Освен съсредоточено учене, в хъба се извършват и събития за студентската общност - от литературни четения до „еко дни”
и кино за благотворителност. В мястото няма нито
нощна охрана, нито обслужващ персонал - грижата за
него е изцяло поверена на
студентите.
През септември, Мартина и останалите от екипа застанаха начело и на
CareerHub - първата агенция, която цели да осигурява работа на студенти и
млади хора с малък професионален опит. А бъдещите
им планове включват създаването на второ място за
споделено учене, този път
като кафене-книжарница.
„Ако си помечтаем, някой
ден може да имаме и цяла
сграда”, казват те.

Мисия пиар

Гл. ас. д-р Сашо Воденичарски - основател на
първата хуманитарна магистърска програма
„Публични комуникации в сигурността и отбраната“
Има един айтозлия, с
който родният град истински се гордее. Това е
гл. ас. д-р Сашо Воденичарски - магистър „Връзки с обществеността“, от

първия випуск на тази
специалност в СУ „Св.
Климент Охридски“. Завършил е още Шуменското военно училище и
Щабното училище в Ком-

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Съобщение
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.

пиен, Франция. Дългогодишен преподавател е
от 1995 година във Военна академия „Георги С.
Раковски“ и други висши
училища, доайен на катедра „Психология и лидерство“, обучител.
Гл. ас. д-р Воденичарски е основател на
първата хуманитарна
магистърска програма
„Публични комуникации
в сигурността и отбраната“ в системата на военното образование, за
студенти – през 2009 година. Автор е на монографията „PR не от вчера” (2019 г.).
Научните му интереси и преподавателски
опит, освен в областта
на пиара са свързани
с пропагандата, психологическите операции,
рекламата, социалните медии, воденето на
преговори, презентаци-

онните умения, древната история, психоанализата, дипломацията, позитивната терапия на Н.
Пезешкиан, кризисния
мениджмънт, медия тренингите и др.
Монографията „PR 5
звезди”, на която гл. ас.
д-р Сашо Воденичарски
също е автор, представя основните теми в областта на публичните комуникации с многобройни примери, акцентиращи върху сектора „Сигурност и отбрана”. Заглавието е подбрано целенасочено: най-висшият офицер има на пагона
си четири звезди - петата може „да се спечели
от този, който добави към
своите чисто професионални способности ефективните взаимоотношения с медиите и обществеността”.
НП

Гл. ас. д-р Сашо Воденичарски

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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 26.11, 27.11 и 28.11.2020г. от 06:00 до 10:00 часа
ЗКПУ „Единство“ – Айтос ще извърши третиране с наземна техника, както следва: 490 дка пшеница в местността Чеменлията,
750 дка пшеница в местността Меселим дере, 1070 дка пшеница в местността Карнобатски път, 540 дка пшеница в местността
Мангалята, 640 дка пшеница в местността Алтън тарла, 400 дка
ечемик в местността Керемид колиба, 350 дка ечемик в местността Могилата, 350 дка ечемик в местността Чеменлията, 650
дка ечемик в местността Кара меше, 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“, „Сумицидин 5 ЕК“ и „Лонтрел 72 СГ“.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат
необходимите действия за предпазване на пчелите.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със
Заповед № ОХ-904/03.11.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 30 (тридесет)

вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Военноморските сили, завършили граждански
средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:
1. За в.ф. 56080 - Варна – 18 (осемнадесет) длъжности;
2. За в.ф. 28580 - Варна – 4 (четири) длъжности;
3. За в.ф. 22580 - с. Приселци – 8 (осем) длъжности;
Срок за подаване на документи – до 08.01.2021 г.
Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайта
на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в
сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в
офисите за военен отчет в общините.
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Зрителите на бТВ
първи видяха парчето

По време на снимките за дебютния клип

Зрителите на „Преди
обед” и бТВ можаха да видят за първи път в ефир на
25 ноември дебютното парче на младото дарование с
айтоски корен Валериа Войкова. Първото видео на 14годишната певица е със заглавие „Ритъмът си ти”.
Рая Пеева се срещна
и разговаря с Валериа в
един училищен двор. Оказа
се, че това е първото училище на Валл, в което е учила
7 години. Сега младата талантлива дама е ученичка
във Втора английска гимназия в София и както всички
свои връстници е на дистанционно обучение.
В клипа участват съучениците й от гимназията. „Когато снимахме, беше много
забавно. Няколко дни преди
това, всеки ден, по няколко часа ходехме на репетиция”, каза Валериа. В ефира на бТВ тя призна още, че

след участието си в „България търси талант” е станала
по-уверена в себе си. „Повярвах на това, че всичко
може да се постигне, стига
да влагаш много усилия и да
вярваш в себе си. И някой
да ти подаде ръка”, категорична беше VALL. Тя разказа и за участието си в ТВриалито за млади изпълнители в Сърбия. „Беше стресиращо, бях в чужда страна,
всеки ден пътувах от България до Сърбия. Пях всякакви песни, даже на сръбски.
Но това беше за мен страхотна школа”, каза още Валериа, и откликна на желанието на Рая Пеева, да попее на сръбски. „Уникален
глас!” възкликна водещата, която малко преди това
сподели и впечатленията
си за първия клип на нашето момиче: „Хареса ми парчето, чудесно е, много танцувално”.

Валериа е любимка на айтоската публика. На
снимката: с кмета Васил Едрев, на сцената на Димитровден 2020 в Айтос

„Моето писмо до Дядо Коледа”
Гласуват Годишна програма 2021 за
читалищната дейност в община Айтос НЧ „Васил Левски 1869” - Айтос с
традиционна коледна инициатива

На 27 ноември Общинският съвет гласува Годишна програма 2021 за развитие на читалищната дейност в община Айтос. Читалищата на територията на общината са 10 - в Айтос
и в девет, от общо 16-те населени места. Всички са съдебно регистрирани и са вписани
в Регистъра на народните читалища към Министерство на
културата.
Община Айтос има богати културни традиции и натрупан опит от провеждането на

Обновеното читалище в село Мъглен

Читалището в село Чукарка търси допълнително
финансиране по проекти
местни, общински, регионални
и национални културни прояви.
Културната дейност се ръководи от Дирекция „Култура, образование, вероизповедание,
здравеопазване и спорт” към
Община Айтос и се осъществява от десетте читалища на
територията на общината. Читалищата се помещават и извършват дейността си в сгради,
собственост на Община Айтос,
предоставени за безвъзмездно
стопанисване и ползване.
Според Програма 2021, основните направления и приоритетните задачи в читалищната
дейност са развитие на библиотечната дейност, любителското
художествено творчество, организиране на културни прояви, участие на фестивали и конкурси, подобряване квалификацията на читалищните служители, чествания на празници и годишнини и работа по проекти.
Задачата на читалищните институции в общината е да планират и организират дейността си съгласно ЗНЧ, Общинския културен календар и Плана за развитие на читалищната дейност. На територията на
общината, те организират културните прояви от селищен и
общински характер, свързани
с историята на страната, официалните и религиозно-обредни празници, както и традици-

Всяка година хиляди деца изпращат писма до Дядо Коледа, изписани с красив почерк и украсени с изящни цветни картинки. В навечерието на коледните и новогодишните празници Народно читалище „Васил Левски 1869” - град Айтос стартира инициативата:
„Моето писмо до Дядо Коледа”.
Очакваме писма от всички малки, големи
и пораснали деца със свои послания, стихове, рисунки и други интересни хрумки. На
мястото на получателя можете да се напишете – „За Дядо Коледа”. А попълнилите старателно своя адрес ще получат личен отговор от добрия стар Дядо от Лапландия.
Писмата се пускат в специално подготвената пощенска кутия във фоайето на Читалището. Крайният срок за изпращане на
писмата е 18 декември 2020 година.

но-техническа база. Повечето
от читалищните сгради се нуждаят от ремонт, сочи анализът.
През 2020 година, с решение на
Министерски съвет на Република България, и със средства на
Комисията по бедствия и аварии, беше извършен генерален
ремонт на сградата на НЧ „Пробуда-1929“ - село Мъглен. Изготвен е и проект за цялостен ремонт на читалището в Айтос с
общински средства.
Основната цел, която си поставя Програма 2021 е подобря-

И сградата на читалището в село Пирне е основно ремонтирана
ите към тях.
Общи са и проблемите на читалищните организации, които
ще бъдат представени пред общинските съветници на заседанието днес. Извънредните мерки и обстановката във връзка
с COVID-19 през тази година
са сложили негативен отпечатък върху цялостната им дейност. Освен това, разполагат
с ограничен финансов ресурс.
Демографските проблеми и фактът, че в недостатъчна степен
са въведени информационните технологии, също се отразяват върху работата им. Особено в селата - липсват новаторство, предприемчивост и в недостатъчна степен се работи по
програми и проекти. Не на последно място стои проблемът
с амортизираната материал-

ване на капацитета и ефективността на читалищата за развитие и обогатяване на културния
живот в града и селата, съхранение, укрепване и развитие на
традициите на отделните селища в общината, осигуряване на
достъп до информация и комуникация, възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната
идентичност при работата с
децата и младите хора, обмен
между културите на различните етноси, партниране с местното самоуправление в развитието на обществените, и в
частност на културните процеси, и насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални групи.
НП

Към айтозлии

Покана за фотоконкурс
„Любими места на картата на България”
Организаторите на националния конкурс „Любими
места на картата на България”, ESRI Bulgaria Ltd канят
айтозлии да участват във
фотонадпреварата. Конкурсът обединява ГИС-технологиите и фотографията с мисията да покаже красива
България на интерактивна
карта. Целта на конкурса е
да предостави възможност
на всеки да покаже и популяризира любимите си места в България, като сподели свои авторски снимки,
свързани с различи видове
забележителности, включително: културни, природни,
археологически, исторически, нематериално наследство и  други.
Конкурсът предоставя
възможност безплатно да
популяризирате своята туристическа дейност пред
широка аудитория от цялата страна.
На финала с всички фотографии ще бъде създадена интерактивна ГИС-карта
с най-любимите и впечатляващи кътчета на страната.
Карта, която ще позволи на
всеки желаещ само с няколко клика да разгледа виртуално красива България, за-

Айтос има какво да покаже на България и света
снета през обективите на голямата палитра от участници в конкурса.
За участие в конкурса,
може да подадете неограничен брой авторски снимки, с размер по-малък от 10
МB всяка чрез формата на
този линк: https://survey123.
arcgis.com/share/b537c4ed1
c78458183367a2d1bd2fab3.
Краен срок: 4 декември 2020г.
Награди: Авторите на три
от всички фотографии ще

спечелят ваучери за фотокурс от Фотопавилион. Големият победител печели и
ваучер на стойност 300 лв.
от Фотопавилион.
Конкурсът се организира
в партньорство с National
Geographic България и Фотопавилион. С пълните условия може да се запознаете на страницата на конкурса: https://bit.ly/2Jc85BO
Телефон за връзка: 02/
806 59 69

Името на доц. д-р Хюсеин Йеменджиев нашумя
наскоро, заедно с това на неговия колега проф. Валентин Ненов. Двамата успяха да създадат джобен
уред, чрез който в рамките на 5 секунди може да установи качеството на водата. Доц. д-р Йеменджиев, който по образование е биотехнолог и има инженерна квалификация, е родом от Кърджали, детството и ученическите му години преминават в Ардино, а от 9 години живее и работи в Бургас. Преподавател е в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”. 39-годишният изобретател разкри пред вестник „Черноморски фар“ повече подробности за устройството, което на практика може да замени лабораториите за качеството на водата.
Интервю на
Михаил КОЛЕВ
- Доц. д-р Йеменджиев,
Вие заедно с Вашия колега проф. Валентин Ненов, сте изобретатели на
уреда, с който ще може
да се измерва качеството на водата. Кое Ви провокира да създадете това
устройство?
- Ние сме „ЕНОВА Н2О“ стартъп, който беше създаден в университетската лаборатория по Tехнология на
водата от мен и проф. Валентин Ненов. Бяхме провокирани от факта, че към момента един от най-важните
показатели за замърсяване
на водите – БПК (биологична потребност от кислород),
който често е свързан с човешкото въздействие върху околната среда и водни-

станция за отпадъчни води
от адекватна и навременна
оценка на ефективността на
процесите. Тази сложна и
отнемаща време верига от
природните водоизточници
до лаборатория също така
понякога прави невъзможно реалното установяване
на инцидентни замърсявания на реките и езерата, а
също и идентифицирането
на източниците на тези замърсявания.
Познавайки добре практиките и проблемите на водния сектор и в частност на
управлението на качеството
на водите, искахме да създадем бърз метод, който да
може да се прилага на място и да елиминираме всички изброени недостатъци на
конвенционалния подход.
- Какво представлява
самият уред, по какъв на-
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то също са потенциални потребители за нас. Допълнителните функции, които ние
сме интегрирали в устройството, пък могат да бъдат
много полезни при контрола на замърсяването на водите. Мога да дам пример с
вече споменатата възможност за запис на GPS-координати към всяко измерване. На практика можете да
се разходите и да направите серия от замервания в
различни точки на дадено
езеро или река и по-късно
да визуализирате резултатите върху дигитална карта
на водния обект. Точките, в
които се установят завишени стойности на параметъра, могат директно да ни насочат към източника на замърсяването.
- Ще има ли масово производство на устройството? Ще може ли да бъде
достъпно за всеки един
човек?
- Надяваме се да се стигне ако не до масово, то поне
до серийно производство.
В интерес на истината, в
момента подготвяме първа
малка серия на подобрен
вариант на първия ни уред,
с която искаме да отговорим на нуждите на няколко
различни типа клиенти. Засега смятам, че сме насочени основно към професи-

Доц. д-р Хюсеин
Йеменджиев:

Надявам се уредът ни
за измерване на качеството на
водата да се произвежда серийно
те екосистеми, не може да
се ползва при нужда от бърза оценка на качеството на
водите. Този показател носи
незаменима информация за
статуса на водите, но анализът му изисква пробовземане, транспорт до специализирана лаборатория, оборудване и 5 дни време до
получаване на резултатите.
Всичко това например лишава оперативния контрол
на една пречиствателна

чин работи той?
- Нашият подход за анализ е базиран на ново поколение биосензори. Всъщност използваме живи микроорганизми, които реагират на замърсителите във
водата с електрохимични
сигнали, които ние измерваме. По-важното според мен
обаче е, че устройството е
преносимо, автономно и с
него можете да определяте БПК когато и където по-

Доц. д-р Йеменджиев (вляво), заедно с проф. Валентин Ненов, който също е участвал в изобретяването на устройството и има основни заслуги

Преподавателят във ВХТИ, заедно с колегата си
проф. Валентин Ненов, са създатели на уникалното устройство
желаете за секунди. В крайния продукт сме интегрирали и редица „СМАРТ” функции като GPS- етикетиране
на всяко измерване, бързо
споделяне на резултатите с
платформи за Интернет на
нещата и дори интеграция
с индустриални системи за
автоматизация. Това е възможно благодарение на факта, че използваме популярна мобилна платформа като
среда, в която нашето приложение обработва и визуализира данните от биосензорите. Буквално телефонът
ви се превръща в мини лаборатория.
- Колко време Ви отне
да го направите? Вярвахте ли, че ще успеете да
се справите?
- В това начинание освен
нашия ентусиазъм и желанието ни за приложение на науката в реалния живот имахме и активната морална
подкрепа на университета.
В по-късен етап, след създаване на компанията, получихме незаменима помощ
от Европейския институт
за иновации и технологии
и тяхната инициатива „EIT
Climate-KIC Accelerator“. Техен партньор у нас са фондация „Клийнетх България“.
Благодарение на обучението в акселераторската програма и на съветите на всички хора, ангажирани в нея,
успяхме да направим своя
личен преход от „учени с
бели престилки” до предприемачи с умения за оценка на
различните аспекти на бизнес екосистемата, включително пазар, конкуренция и
клиентски потребности. Разбира се, в този етап създадохме и първите си прототипи и валидирахме техноло-

гията. Между другото, това е
напълно в синхрон с последните политики на Европейския съюз. Неотдавна Европейската комисия публикува
данни от проучване, според
което общността произвежда почти половината от световната научна продукция,
но няма нито един представител в топ 10 на високотехнологичните компании. Изводът на този доклад беше,
че е необходимо да се създадат механизми за насърчаване на инициативите за
генерирането на добавена
стойност от научно-изследователската дейност. В този
смисъл, мисля, че Университет „Проф. д-р Асен Златаров” е на едно от челните
места в България с не един
положителни примера.
Ако трябва да обобщим
в някакъв конкретен време диапазон този процес
на разработване на нашата
технология от нулата до краен продукт, мисля, че имаме
около 1 година подготвителна фаза и още 3 години активна работа в рамките на
„ЕНОВА Н2О“.
- Доколко резултатите
могат да се считат за надеждни?
- За да потвърдим надеждността на получаваните с нашия уред данни, сме
извършвали редица тестове при директно паралелно
сравняване на резултатите
с тези получени чрез конвенционалния метод. Освен
в лабораторна среда, такива тестове са извършвани и
с реални проби от природни и отпадъчни води, включително съвместно с ВиКБургас. Резултатите ни дотук
показват много добро съответствие с реалното състо-

яние на изследваните проби по отношение на органичните замърсители в тях.
Всеки метод крие определена стандартна грешка в себе
си, но за разлика от класическия подход, при сензорните измервания субективната грешка, която се трупа на всеки етап и по пътя
на пробите от обектите, които се изследват, до лабораторните колби и епруветки е
сведена до минимум.
- А в помощ на какво
биха могли да бъдат тези
резултати от Вашия уред
и в кои отрасли може да
бъде приложим той?
- Всички нови и усъвършенствани инструменти за
анализ за различни параметри на околната среда,
включително водите, помагат за подобряване на екологичния мониторинг, а оттам и до поддържането на
по-добро здраве на екосистемите. Това е директно
свързано и с нашето здраве и качество на живот, защото природата и екосистемите са източни на незаменими ресурси за нас. Водата
е само един от тях, но е изключително важна – не само
заради своята биологична
роля, но и за всеки един отрасъл на индустрията.
Конкретно за „ЕНОВА“,
мисля, че разработваните
от нас продукти са основно
насочени към клиенти, които
оперират инфраструктура в
целия воден цикъл от водоизточниците до пречистването на отпадъчните води.
Разбира се, много други сектори също имат определени
изисквания към качеството
на водите, които ползват и
разчитат на собствени или
външни лаборатории, кои-

онални потребители, които
ползват нашите устройства
за специфични дейности,
свързани с технологиите и
управлението на питейните и отпадъчните води, както и в екологичния контрол.
Далечната ни амбиция е да
създадем един комплексен
инструментно базиран подход за мониторинг на водите, в който да могат масово
да се включат и непрофесионалисти, които имат отношение към околната среда и
по този начин ежедневно да
се снемат качествени характеристики от десетки и стотици различни точки на водоемите. Тези данни, разбира се, биха могли да се ползват от институциите и да бъдат достъпни за гражданите
чрез уеб базирани платформи и приложения.
- Има ли вече интерес
от страна на държавата и
частния сектор към изработеното от Вас устройство?
- Още преди две години
ни беше засвидетелстван
институционален интерес
от страна на Европейската
комисия, която ни отличи
като най-добра млада компания в категория „Води”. В
момента имаме добри отношения с представителите на
водния бранш в България в
лицето на Българска асоциация по водите, чийто корпоративен член сме от година.
Имаме редица срещи с ВиКоператори, предприятия от
различни сектори, а също и
академични организации. С
всички тези компании и организации сме на различен
етап - от предпродажбени
споразумения и съвместни
тестове до вече реализирани продажби.
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Енергичният Манол Тодоров от футболния терен, през работата
в НПО, до място в Общински съвет
„Трябва да имаш желанието
да се развиваш и да опитваш
много нови неща“, казва той
Георги РУСИНОВ
На всички се иска да се занимават с различни и поддържащите интереса занимания. Множеството обаче намира съвсем малко време за тези неща. Други ги
захващат и ги изоставят заради
фокусиране в работата, личния
живот или други цели. Има хора
обаче, които дори и професионално успяват да съчетават различни работи. В английския език
има един „jack of all trades“, който горе-долу на български се превежда като човек, умеещ различни неща. Подобен термин се появява и в Ренесанса за творци, които съчетават различните изкуства – рисуване, скулптура и т.н.
Те се наричат „ренесансови хора“. Днешният ни събеседник не
спомена да твори в някое от изкуствата, но пък първият термин
му приляга отвсякъде.
Манол Тодоров е на 36 години
от Бургас. Семеен, с две деца.
Вече втора година е общински
съветник в местния парламент на
морския град. Манол завършва
„Журналистика“ в Бургаския свободен университет, но признава,
че това, което правим с колегите,
той не го е практикувал.
„Най-близкото е, че съм водил
в радио авторско спортно предаване. Иначе и други рубрики също съм водил и общо взето съм
минал през школата на радиото.
Там не е толкова журналистическа работа, но пък тя ти помага
да се усъвършенстваш. Радиото
е една емоция и тръпка, която
друга работа не може да ти даде.
Чувството да седиш сам в едно
студио и да говориш на хиляди
хора, които те слушат е невероятно“, споделя той.
Тук общинският съветник се
сеща за Светлозар Бодуров, собственикът на радио „POWER FM”,
който му дава шанса да работи.
„Той повярва, че аз мога да
стана добър радиоводещ. Винаги
съм казвал, че това е една любов, към която може би ще опитам да се върна. В годините, когато станах радиоводещ, имах
изключително много ангажименти и като водещ на различни съ-

бития. Това със сигурност мога
да кажа, че е нещото, което ми
липсва в момента. Аз обичам да
имам аудитория и това ме зарежда. Сега като общински съветник
спрях всички ангажименти що се
отнася до водене на събития и ми
липсва“, обяснява Манол.

Помага на пострадали
от катастрофи и на
близки на загинали
Другата страст, с която не спира да се занимава и към момента
е работата в неправителствената
организация „SOS ПТП“. Негов
приятел основава сдружението
преди десетина години. Основната цел на организацията е да
подпомага пострадали от катастрофи и паралелно с това има
доста богата социална дейност с
обучаване на деца в пътната безопасност и генерално обогатяване на знанията.
„В началото просто им помагах с различни типове маркетинг
– изработвах им видеа, помагах
им за сайтове. Впоследствие вече след негова покана да се занимавам по-основно с цялостната дейност в цяла България, приех. Вече осма година се занимавам с това. Трудната част от
всичко е срещата с хора, които
са претърпели ПТП и най-вече
срещата с роднини на загинали в
катастрофи. И на тях трябва да
помогнем, да ги консултираме по
какъв начин да си търсят правата. Там наистина са по-тежките
моменти, в които обаче човек
трябва да може да продължи напред. Представете си какво е да
загубиш дете, майка, баща или
много близък. След тези тежки
загуби ние се срещаме с тях, за
да помогнем, защото шокът и
трагедията за тях е голям. Смятам, че всички консултации, които правим помагат, защото в такива моменти човек не знае да
си търси правата“, разказва бургазлията.
„Емоциите на моменти взимат
връх и е много трудно да се кон-

Манол в една от кампаниите за безопасност на
децата по време на първия учебен ден

тролират и изолират, защото все
пак всички сме хора“, смята
той.
„Колкото и да се опитваш да
свикнеш с това, защото от години го вършиш, винаги има истории, които по някакъв начин те
докосват и те карат да се чувстваш емоционално изцеден. През
годините съм свикнал да гледам
на това по-скоро като на работа
и на нещо, което трябва да свърша, отколкото да приемам нещата твърде лично. Малко са срещите със свръх емоционален заряд. Имали сме срещи с хора,
изгубили малки деца, бебета дори. В такива случаи сме направили всичко необходимо, за да
си получат тежките наказания
виновниците“, продължава Манол.
По-приятната част от работата
е срещата с децата и като цяло
социалната дейност, която сдружението практикува.
„Особено най-малките - между
6 и 8 години, са най-интересни.
Имаме и един добър инспектор в
лицето на хипопотама Хитами,
който заедно с нас участва в тези обучения“, уточнява с усмивка
той.
Едно от постиженията му в сегашния мандат на Общински съвет – Бургас бе приемането на
докладната му за разчертаване
на площадки по безопасност във
всички бургаски училища, където
учениците ще могат на място да
се запознават с правилата на
движение и как да се предпазват
на пътя.

Връзката със спорта
е силна и
наследствена
Връзката на общинския съветник със спорта е много силна и
наследствена. Баща му Божидар
Тодоров е дълги години футболист на „Нефтохимик“ през 80-те.
Той е и един от хората с най-много мачове за „шейховете“.
„Впоследствие по-големият ми
брат и аз минахме през школата
на „Нефтохимик“. Десетина години съм прекарал там. Смея да
твърдя, че съм голям късметлия,
защото в школата бях от 1993-а
до 2002-а, когато всъщност бе
най-силният период на „Нефтохимик“. Бяхме близо до батковците,
които постигнаха големи успехи
в бургаския футбол. От там тръгна любовта към спорта“, спомня
си футболният син.
След това, вече след като е завършил „Журналистика“, Манол
пробва късмета си във футболния „Черноморец“. Само че не
като футболист.
„Имах самочувствието да кандидатствам в „Черноморец“ малко преди Красимир Балъков да
дойде в Бургас. Тогава имаше
един изпълнителен директор от
Варна – Добромир Горбанов. Направихме си една среща с него,
защото им трябваше човек за
спортен анализ. Нещо съвсем
ново в „Черноморец“ тогава. На
този човек му направих добро

В действие по време на турнетата на радио
Power.FM в морските общини през лятото, съвместно с „Черноморски фар“

впечатление и започнах като мениджър по спортен анализ. Впоследствие Балъков дойде, но
след като се махна, отделът бе
закрит, но аз останах да работя в
„Черноморец“ при Димитър Димитров – Херо като част от маркетинговия отдел и „Връзки с обществеността“. Прекарах най-хубавите си години там. При Херо
имаше огромни финансови проблеми отборът, но пък постигна
големи успехи. Бяха на крачка от
Лига Европа. Завърши на 4-та позиция, една точка зад „Левски“ в
последния кръг. Бяха наистина
хубави години. Имаше колектив и
всичко се правеше за спорта“,
припомня си носталгично той.
2-3 години след това прекъсва
за кратко връзката със спорта.
До момента, когато получава покана от ръководството на „Нефтохимик“, който тъкмо се е завърнал в елита на родния футбол.
„Поканиха ме да оглавя техния
отдел „Връзки с обществеността“. Приех, защото „Нефтохимик“
ми е отборът на сърцето. Аз не го
и крия. Дори когато бях в „Черноморец“, доста са се шегували колеги с това. Общо взето обаче, в
Бургас футболните хора се познаваме и ако умееш да си вършиш работата, няма чак такъв
проблем на кой отбор си фен. В
„Нефтохимик“ всичко траеше една година. Оттам тръгнаха големите проблеми, които и до днес
се опитваме да решим в Общински съвет – Бургас. Така че, общо
взето, това е любовта към спорта. Добавям, че съм завършил и
Спортното училище. Връзката е
сериозна“, заявява Манол.

Навреме се разделя
с футбола
Според него тъкмо навреме се
е разделил с футбола. Или поне
като играч.
„Докато тренирах футбол, от
22-23 човека набор 84, общо взето един-двама продължиха да се
състезават. Другите имахме някакви наченки и играхме в долните дивизии. В един момент обаче
си даваш сметка, че явно нямаш
толкова добри качества да
изпъкнеш като футболист и само
с това да си вадиш хляба. Много
момчета може би не го осъзнават в момента, но виждайки в една възраст, че играеш просто ей
така, за мен това не е ок, защото
футболът, колкото може да ти даде, толкова може и да ти отнеме.
Станеш на 33 години и ако не се
ориентираш, както мен и други
на по 20 години, да тръгнем в друга посока, футболът нищо няма
да ти даде. Честно казано, при
мен по-добре, че така стана, защото ориентирането ми в друга
посока разви живота ми в посока, която се оказа, че исках. Иначе клишето, че футболът научава
на много дисциплина е вярно.
Научава те и на колективна работа“, категоричен е общинският
съветник.
Баща му в никакъв случай не е
бил разочарован от раздялата на
сина му с футболния терен. Дори
напротив, Манол срещнал много
подкрепа от родителите си във
всичките си начинания.
„Имам късмета да имам родители, които в годините никога не
са ми налагали мнението си, или
да ми казват какво да работя.
Обсъждал съм с тях нещата и винаги са ме поощрявали да бъда
спокоен и да вярвам, че нещата

ще се случат, защото вярват в
мен. Може би по този начин добре са ме възпитали, защото аз в
момента така възпитавам моите
деца“, казва той.
Една случка от периода, докато учи „Журналистика“ няма да
забрави никога. Тя му е показала
пътя и във възпитанието на собствените си деца.
„Беше още на първия изпит, за
който със сигурност не бях подготвен. Беше по брутален предмет. Аз бях доста притеснен. А те
ми казваха да не се притеснявам, защото в крайна сметка ще
го взема. Затова и мисля, че не
трябва да караме децата прекалено много да се притесняват,
защото се стресират“, обяснява
Манол.
Връзката със спорта изглежда
ще се предаде и на следващото
поколение. Бургазлията е горд
баща на млада плувкиня, която
тренира добрият му приятел Михаил Попов.

Не съжалява, че не е
влязъл в Спортната
комисия
Манол познава много спортни
хора в Бургас и постоянно търси
тяхната подкрепа, както и те неговата в ролята му на общински
съветник.
„Ако мога да помогна на някой
спортист или клуб, винаги се старая да го правя. В Бургас, както
се вижда, професионалният
спорт не върви добре и затова
смятам, че трябва да сме обединени в стремежа си да помагаме.
Футболът няма да го коментираме, защото няма да ни стигне
мястото в материала само за него. Друг проблем е със сградата
на Спортното училище, който
смятам, че е необходимо да се
разреши в най-скоро време“,
признава той.
В началото на мандата е имал
огромно желание да влезе като
член на Спортната комисия, но
при гласуване той не събра необходимите гласове.
„По една или друга причина не
бях избран за член на тази комисия, но не съжалявам, защото
виждам, че комисията колкото и
желание да има, не мисля, че може да влияе реално на процесите, които се случват в бургаския
спорт. Мисля, че щеше да ми коства много нерви. Иначе само
уважения за членовете й и председателя, защото виждам колко
много наистина се стараят“, добавя общинският съветник.

Тайната
Манол казва, че има тайна за
разпределяне на времето между
всички различни сфери, в които
се е отдал и тя е съвсем проста.
„Трябва да имаш желанието
да се развиваш. Особено, когато
си на възраст между 25 и 35, човек трябва да опитва много неща. В момента аз съм се кротнал, така да се каже, и не се занимавам с много неща, но преди
години имаше моменти, когато
бяха адски много и съм се чудил
как мозъкът ми превключва от
едното към другото. Оказа се, че
именно желанието за развитие и
адаптирането към нови неща ме
е водило. В крайна сметка, и в
природата оцеляват не най-силните, а най-адаптивните“, завършва той.

ФамилиятА
За честта на
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Общински съветник потомък на кафеджийски род
Прадядото на Живко Господинов
въртял известно бургаско кафене
Силвия ШАТЪРОВА
Общинският съветник
Живко Господинов е потомък на известен кафеджийски род. Прадядо му Христо Господинов е един от
първите в тази сфера на
търговията и услугите в
Бургас. В юбилейната книга на Бургас за периода
1878 -1928 година пише, че
кафе „Империал“ на улица
Александровска се държи
от Христо Господинов, който е собственик на кафето
от 30 години.
Известното кафене се е
намирало на главната улица „Александровска“, под
самия хотел „Империал“, в
имот на Хаджипетрови,
точно срещу сладкарница
„Малина“. По времето на
соца там се намираше известният ресторант „Малкото Балканче“, а над него
бе
административната
сграда на „Балкантурист“,
на другия ъгъл по-възрастните си спомнят, че бе и
друго прочуто кафе - „Куба“.
„Ъгловата страда на
улиците „Александровска“ и „Милин камък“ е
собственост на фамилия
Хаджипетрови, но пък кафето е било на дядо ми,
защото той е плащал данъци за него“, разказва
Живко.
Той притежава стари архивни снимки и документи
за известната фамилия,
чийто наследник е. Доскоро в мазето пазят и старата табела на кафе „Империал“. „Сградата е собственост на фамилия Хаджипетрови, но пък кафето
е било на дядо ми, защото
той е плащал данъци за него“, разказва Живко. Навремето тези актове бяха в
класьори. Една част от актовете за земеделските земи съм ги намерил, но актът за кафето изчезна,
страницата в класьора е
скъсана, продължава той.
Самият Христо Господинов има двама синове Александър и Яни Господинови. Александър продължава бизнеса на баща
си, като го разширява, в
същото време върти кафето под хотела. Всъщност
той е моят дядо. Според
нотариалните актове, които имаме, в началото
прадядо ми Христо е живял на улица „Трайко Китанчев“, зад Етнографския музей. В къщата остава да живее Яни, а Александър, дядото на Живко,
закупува имот на ъгъла на
улица „Отец Паисий“ и
„Силистра“. Там построява двуетажна къща, която
в момента е в малката
уличка в топцентъра на
града с номер 12. Все пак
мечтата на Александър
Господинов да закупи имот
на самата „Александровска“ се сбъдва. Той се сдобива с етаж от кооперация

срещу бившата Руска книжарница, където отново
прави кафене. Купува имота от д-р Коларов и продава къщата на улиците „Отец
Паисий“ и „Силистра“.
Фамилията губи собствеността си след 9 септември 1944 година. След промените преди 30 години тя
не им се връща, заради
сложни юридически казуси. „Това остава един хубав спомен за този дребен
буржоазен род“, казва
Живко Господинов.
Освен имотите в центъра
на града, дядото Александър е притежавал и земеделски земи в местността
Старите лозя, която се е
намирала до Краставицата на улица „Константин
Величков“. Имотите там са
отчуждени през 1956 година, където властта е имала
намерение да строи болница. Проектът не се осъществява, имотът не се
връща.
Христо Господинов
пред кафе „Империал“
можело да се получи и
западноевропейско образование. Под дипломите на баба му стоят подписите на френските образователни министри.
Тя обаче е била домакиня, а според тогавашния класификатор или кодекс на труда, това е официално призната професия, за която се получава

С гордост
си спомня и
за своята баба, която е
завършила
Френския лицей в Бургас.
По
онова
време - през
20-те години
на миналия
век, нивото
на образование е било
такова, че в
Бургас е

Дипломата на бабата на Живко, която
е завършила френския лицей в Бургас

Кафето се е намирало на ъгъла на „Александровска“ до кино „Модерен театър“
и стаж.
„Моите деди са били хора, които са милеели за
града, вложили са здраве
и възможност за проспериране на града. Предполагам, че от там идва и
стремежът ми да допринеса нещо за този град с каквото мога и най-вече за
опазване на доброто фамилно име“, разказва още
Живко. Той е първият в
рода, който се занимава с обществена дейност и е политически ангажиран.
Баща му прекъсва
традицията на кафеджийския дребнобуржоазен род и
става елинженер.
Дълги години работи
като такъв в „Океански риболов“. След
промените преди 30
години основава и
фирма, в която от 16годишен работи и сегашният общински съветник Живко Господинов.
„12 години бях организатор на производство, след като баща

ми почина, станах управител на фирмата. Той бе изключително аполитичен,
фин човек, няма някой,
който да е бил обиден, зесегнат от него“, разказва
още за фамилията Живко.
Преди години решава, че
ще се занимава с политика. „Стига се дотам, че няма как да се развива бизнес по новите правила.
Ако не си съгласен с тях,
си закриваш бизнеса и това е.
Правя паралел с онези
времена, когато не можеш
да се обадиш на лекар, ако
не му платиш прегледа и
файтона, и сега се връщаме към това. За съжаление
ставаме свидетели на същото в днешно време - ако
не можеш да си платиш,
става безпредметно да се
обаждаш за медицинска
помощ“,
продължава
Живко Господинов.
Израснал на пъпа на
Бургас, през последните
години Живко се отдава на
живот на село, има къща
край града, където се чувства прекрасно. Открива
ново преживяване и хоби,
което му носи удоволствие, защото условията в
града са влошени. През
последните години все
по-малко познати лица
виждам в Бургас, независимо, че съм израснал тук, но това е нормално може би, идват
нови хора, градът не е
затворен.
Категоричен е, че фамилното име го задължава и е голяма отговорност, надали обаче
би продължил бизнеса
на своите предци. „Много бих се радвал, ако някой предприемач направи в ретро стил кафене
„Империал“, завършва
Живко.

ПандемиятА
От първо лице
за
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Преживях COVID-а
благодарение на добрите хора
„Пуснете бързи тестове и
в магазините“, призовава Красимира
Краева, която е медицинско лице
Дона МИТЕВА
Красимира Краева е медицинско лице, което от
първо лице не се притеснява да разказва за COVID19, през който мина самата
тя, а заедно с нея под карантина бяха съпругът й и
малкият й син. Тя подчертава, че гледната й точка е на
болен, който в определения
момент се нуждае от подкрепа и помощ.
По нейни думи, всички
трябва да вярват, че такова
заболяване има, и е наивно
да се игнорира проблема.
Цялата организация определя като недобра в големия град. „Селският кмет на
едно малко населено място
е много по-загрижен за хората, отколкото в големия
град. Там човекът – болният
се губи“, споделя усещането си бургазлийката. И се
пита защо за РЗИ и полиция не е анонимна, като се
обаждат да я карантинират,
а същевременно никаква
социална служба или временна организирана не се
сеща да вдигне телефон и
да попита като е карантинирано цялото семейство, дали има кой да се погрижи
за лекарствата им и за храната, която им е необходима.
„В голямата въртележка
на работата, което остава
незабелязано, се вижда от
позицията на обикновения
болен. За мен проблемът е
в това, че човекът, като човек, не е изведен на преден
план. Не се работи в детайли в полза на човека. В глобален мащаб всичко е добре, но в детайлите не е така“, казва тя и подчертава,
че е добронамерена.
Още при първите най-бегли симптоми, които са лека
настинка, червената лампичка на здравен работник
светва. Въпреки това понеже предният ден е била на
открито, първите й мисли
са, че е настинала. За всеки случай прави бърз тест,
който макар и да не се признава за сигурен, дава индикация.

Първата работа тест
„Сутринта си направих
бърз тест, още преди да
съм си измила зъбите. За
мен бе важно да не се самозаблуждавам. Исках да
знам истината. Той излезе
положителен, тогава веднага отидох да направя и писиар“, обясни Краева. И въпреки че не се признават
бързите тестове, тя смята,
че е по-добре в магазините
като влизаме вместо да ни
напомнят за маските, далеч
по-добре би било ако се
правят такива бързи тестове. Тогава ще лъсне по-бързо истинската картина на
пандемията. Сега с маски
вървят много болни хора по
улиците, убедена е бургазлийката.

„Пред мен изобщо не стоеше дилема за това дали
трябва да правя писиар
тест. Аз работя с болни хора, дори и от друго. Ако
дойде например човек със
счупена ръка и аз му лепна
един COVID – какво се случва? Това е в чисто човешки
план“, мотивира поведението си.
В понеделник сутринта
отива в лаборатория и прави теста. Така започва кошмара за семейството й.
Прибирайки се – вече симптомите на Короната са налице. Обажда се на личния
лекар, който й назначава
терапия и тя започва да се
лекува.

Усещането да
си с COVID-19
„Болките са жестоки, все
едно, че си претрепан. Боли те всичко. Болки в мускулите и ужасно главоболие. Аз съм човек, който никога не е страдал от главоболие, в един момент то бе
нетърпимо. Не можех да си
движа главата. Жестока
болка и в цялото тяло, чак
косата те боли.
Обикновения грип знаем
как започва – отпадналост,
температура и като започнеш да вземаш лекарства –
ти просветва. И си сигурен,
че си на правилния път.
Тук не знаеш дали това е
правилният път, не знаеш
какво да правиш. Никой не
те преглежда“, разказва
преживяното Красимира.
Оказва се, че има един
луфт от време, когато писиар-ът е даден, но не е готов
резултатът, когато е можела да отиде на преглед, но
убедена на 90%, че е с
COVID-19, не е посмяла да
го направи.
При взета проба за тест в
понеделник сутринта, резултатът идва в сряда на
разсъмване. Чакането се
отразява на цялото семейство. Съпругът й през това
време ходи на работа със
свито сърце. Отбягват контакти с други хора.
„В сряда трябваше да съм
на работа и колегите чакаха
да им кажа какъв е резултатът. Това също е неприятно.
Част от лабораториите събират пробите и ги изпращат да се работят в София.
Това го разбрах по найтрудния начин – на собствен гръб. От личната лекарка разбрах, че съм подадена от Софийското РЗИ, че
съм под карантина, а съпругът и синът ми от Бургас- като контактни.
Една лаборатория, която
няма възможност на територията на града да работи
пробите, защо изобщо ги
взема. Дала съм сто лева и
те ме държат без резултат
от теста, а ако остана и без
терапия? Мнозина биха изчакали резултата и тогава
да търсят помощ от личните
лекари. Това е загубено

време за мен“, споделя перипетиите си бургазлийката. Затова е и категорична,
че лаборатории, които не
могат да обслужват на терен не трябва да правят тези тестове.
През тези два дни близките й не вярват, че тя е с
COVID-19. При положителния тест се обаждат на семейството от РЗИ и личния
лекар също.

Лечение по
телефона
Антибиотичното лечение,
заедно с пробиотици, витамини и аспирин протект започва още от самото начало, преди да е дошъл резултатът от теста, което по нейна преценка е било добре,
за да овладее заболяването
с навременна реакция. „Лечението ми протече изляло
на базата на моите познания, на познанията на приятели - лекари и колеги. На
хора, на които мога да вдигна един телефон и да споделя симптомите си и да получа съвет. Като се започне
от инфекционисти, пулмолози и джипи. Всичко бе на
приятелски начела. Ако нямаш приятели в тази сфера,
не знам какво правиш“, заключава медицинската работничка, споделяйки опита си със съжаление. И допълва, че даже са й връщали обаждания късно вечерта. Наясно е, че има и такива карантинирани, които не
спазват стриктно карантината и обикалят не само по
здравните заведения, но и
на пазар и разходка.

Страхът е за
близките
Бургазлийката признава,
че не е била изплашена, но
предпазлива. Семейството
й също приема по-скоро рационално случващото се,

защото са убедени, че това
е заболяване, което няма
да подмине никой. „Шокът,
стресът бе за хората около
нас. Майка ми, която е на
близо 80 години изпадна в
ступор. Като й казах се разплака. Опитах се да я успокоя, че от това не се умира,
но тя беше слушала новините и натрапчиво се бе забило в съзнанието й колко починали има за деня“.
Възрастната жена е зависима от двете си деца –
Красимира и брат й, които
се грижат за нея, това я
прави още по-чувствителна
и уплашена за тяхното здраве.
„Това, което се причинява от информационния поток и на здравите хора, е
нещо страшно. Дори на помладите, да не говорим за
тези като майка. В един момент аз забравих, че съм
болна в усилието си да я успокоявам по телефона“.
Красимира е категорична, че повече информация
трябва да се дава за хората, които са излекувани, за
ваксините и за съвестността на гражданите. „Трябва
да се използва методът на
моркова, а не на тоягата“,
убедена е.

жение заради това. „Със
страх правих поръчките. Пишехме едни дълги списъци.
Понеже си печем хляб вкъщи, с няколко пазарувания
изкарахме карантината“.
Съседите всички са разбрали за карантината. И съответно има и разделение в
двете крайности. Съседката на етажа, въпреки че е
възрастна жена, няколко
пъти оставя на масичката в
общия коридор мекици и
други домашно приготвени
храни и им звъни да си ги
приберат. Няма негативно
отношение, хората приемат
със съчувствие и разбиране. „Крепеше ме това, че
страшно много хора ни се
обаждаха, дори колежка,
която е със сериозно заболяване, но живее наоколо,
предложи да дойде и да ни
пазари, а ако трябва и да
ни включи системи и други
манипулации, спазвайки
всички необходими мерки.
В чисто човешки план
усетихме подкрепата на хората. А имаше и такива, които едва насмогват на себе
си да пазарят“, с умиление
сподели бургазлийката и
сега, когато лошото е отминало се шегува, че голяма
част от колегите й всяка сутрин са правели телефонна
визитация.
Припомни, че от профила
си в социалната мрежа тя
публикува и благодарност
към полицая, който отивайки да провери дали са си на
адреса, като разбира, че
имат нужда от лекарства,
отива и им ги купува. Като
харизматичен човек го определи Краси. Но разсъждава, че ако се обади в полицията и обясни, че има
нужда от помощ, едва ли
биха й обърнали внимание,
защото това не им влиза в
задълженията. Опитва се и
да не забелязва съседите,
които внезапно обръщат
посоката, за да не се срещнат с тях. По-важни за нея
са онези, с големите сърца,
които са били лек за душата на болните в карантината.
„Моите момчета бяха облагодетелствани, защото на
двама човека никъде не дават една медицинска сестра. Обикновено тя се грижи за 30-40 човека“, полушеговито обяснява за семейните грижи по време на
карантина бургазлийката.

Приятелите

Болен да чакаш
на открито

В дните на усамотение
семейството й разбира, че
има истински приятели и
близки хора. Разбира и това, че има и хора, които се
страхуват повече от нормалното. Дори сега, когато
всичко вече е отминало,
тестовете и на тримата са
отрицателни, има съседи,
които ги заобикалят. Те не
им се сърдят, но им е странно.
С доставката на лекарства и храна се справят
благодарение на големия
им син, който не живее при
тях. Проблем е това, че те
със съпругата си чакат бебе
и са под повишено напре-

За съпруга й неприятното
идва след карантината, когато отива в белодробната
болница на преглед при пулмолог. „Страшно ме нарани
това, че пациентите трябва
да чакат вън на двора, един
час, нищо, че са с предварително записани часове.
Той преди това бе на два
антибиотика, чака вън час и
десет минути за консултация с готова снимка и кръвни изследвания от личния
лекар. И влезе в батака. На
другия ден направи 39 градуса температура и започна
лечение с трети антибиотик“, огорчено разказва медицинската сестра.

Изводите
Хората трябва да си стоят
у дома, излишно да не обикалят по болници. Ако има
по-сериозни симптоми от
тези, с които е било семейството й, тогава да се предприемат адекватни действия. Това съветва жената,
чието семейство мина през
COVID-19.
Убедена е и в друго, вече
като медицинска сестра, че
пациентът трябва да се предава от ръка на ръка. И се
връща на чакането в двора
на бургаското здравно заведение: „Като има час този пациент, точно в уговореното време той трябва да
влезе при лекаря. Ако това
не е възможно, поне трябва
да му се осигури място - на
топло, където да седне и да
се чувства комфортно. Не
трябва да се забравя нито
за миг, че хората пред лекарските кабинети преди
всичко са болни“, ядосва се
Краева.
Тя има и нестандартна
идея, в която има доза логика – от онези жени, които
в момента напуснаха ресторантьорския бизнес като
чистачки, миячки и помощници в кухнята – стават за
прекрасни санитари в болниците. Разбира се, при
добро заплащане. Голяма
част от тях са притиснати
от липса на пари и със сигурност биха се съгласили
да помагат в здравните заведения. Ако за лекарите и
медицинските сестри се
изисква специално образование, за санитарите се
иска дух и голямо сърце, за
да помагат на болните.
Към тези, които не са болни, тя отправя съвет да се
пазят, което в никакъв случай не означава само носене на маски. Да са отговорни не само за себе си, но и
за близките и обкръжаващите.
А болните съветва да държат пряка връзка с личните
лекари, дори и когато става
дума за изпращане на линейка - пак да го съгласуват
с тях.
Вече двадесетина дни,
въпреки че е минала карантината и новият тест е отрицателен, Красимира се уморява бързо, усеща се отпаднала и казва, че болестта не е отминала напълно.
Портфейлът на семейството е олекнал и с хилядарка,
само за лекарства.
„Преживях COVID-а благодарение на приятелите
ми, личния лекар, познатите ми лекари – с две думи,
хората с добри сърца. Ако
си свит и притеснителен и
не искаш да занимаваш
хората със себе си – тежко
ти. А няма нищо лошо в това да се търсят институциите - да искат подкрепа и
помощ. Да се залага на
неписаните човешки правила за доброта и човещинка. Всеки ги има“, оптимистично
приключва
своя разказ за преминаването през голямото изпитание на пандемията и с
уговорката, че при нея и
семейството й не са настъпили усложнения.
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ФУТБОЛ

Отложиха мач
на „Нефтохимик 2010”

ВОЛЕЙБОЛ

Двубоят от пети кръг на Първа осмица
в Суперлигата при мъжете между „Марек
Юнион-Ивкони” (Дупница) и „Нефтохимик 2010” (Бургас), който по програма бе
насрочен на 27 ноември, се отлага. Причината са все още продължаващи здравословни проблеми в състава на бургазлии. Датата за изиграването на мача ще
бъде обявена допълнително. В бургаския
тим редица играчи бяха заразени с виру-

са, а сред тях попадна и старши треньорът
Николай Желязков. Междувременно всички колективни и индивидуални спортни
мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18-годишна
възраст, включително и във волейбола, се
преустановяват. Това бе решено от Националния оперативен щаб. Двубоите от останали спортни прояви ще продължат да
се провеждат, но без публика.

В местно дерби „Черноморец”
ще затвърждава първото място
4 „Акулите” приемат „Карнобат” в
мач от последния кръг за есента
4 Бургазлии приготвят шампанско
и торта за успешния полусезон
Михаил КОЛЕВ
„Черноморец” ще гони задължителна победа срещу
„Карнобат” в двубоя от 17-ия
кръг на Трета югоизточна лига. Последната за есенния полусезон среща е в събота от
14:30 часа на стадиона в
квартал „Акациите”. До момента „акулите” са лидери с
41 точки, с три повече от „преследвача“ „Загорец” (Нова
Загора), но и с мач повече.
При победа утре бургазлии
си гарантират първото място
през зимната пауза.

Треньорът Слави Костенски ще може да разчита на
всички налични футболисти
за битката с „Карнобат”. В
лагера на бургаския клуб очакват три точки, независимо
с какъв футбол ще бъдат постигнати те.
„За нас е без значение дали ще бием с половин гол,
или с 5:0, важното е да спечелим задължително тази
среща”, заяви пред вестник
„Черноморски фар” почетният президент на клуба Тома Томов.
Бургазлии са приготвили

и торта, както и бутилки с
шампанско, с които да се
почерпят след мача, при
евентуален успех за добро-

то представяне през есента и първото място в класирането. В голяма част от
срещите си до момента

„Черноморец” успя да спечели точки в края на своите двубои, което показва, че
момчетата гонят до послед-

но победата, без да се отказват.
„С малко средства успяхме да станем лидери в класирането. Това, че взехме
доста точки в самия край на
мача досега, говори, че играем мъжки и не се предаваме до последния съдийски
сигнал. Именно в това е голямата сила на един отбор”,
каза още Томов.
По този повод във виртуалното пространство феновете на „акулите” вече се шегуват, че ще си пускат да гледат техните мачове в последните минути, когато именно
тогава падат попаденията в
полза на бургазлии. Тома
Томов обаче е убеден, че
срещу „Карнобат” няма да
се стигне до поредната инфарктна победа, а играчите
ще решат далеч по-рано
крайния изход на срещата.

„Шейховете”
Саката влиза в треньорската
с шанс да изплуват професия, за да сбъдне своя мечта
от изпадащите
„Черноморски фар”

Михаил КОЛЕВ
Футболният „Нефтохимик” (Бургас) може да се
измъкне от зоната на изпадащите този уикенд. В
събота от 14:30 часа бургазлии приемат тима „Созопол” в двубой от 15-ия
кръг на Втора лига. Във
временното класиране
„шейховете” се намират
на 15-о място, с актив от
10 точки, докато „Созопол” е две позиции по-напред в класирането с 12
точки. При победа бургазлии ще успеят да се измък-

нат поне временно от
предпоследното място.
В лагерите и на двата тима са пределно мотивирани за морското дерби, което през годините винаги
е предлагало качествени
двубои и емоции.
Дебют за „Нефтохимик”
като старши треньор ще
направи Диян Дончев,
който бе назначен на поста през изминалата седмица. В миналия кръг бургазлии успяха да сътворят
изненада, побеждавайки
като гост отбора на „Септември” (Симитли).

Бившият футболист Стойко Сакалиев реши да се изяви в ново поприще за него. Ексцентричният бургазлия вече е помощник-треньор в отбора на „Септември” (Симитли). Новината
той реши да сподели чрез
профила си в социалната
мрежа, информирайки за
това по-конкретно феновете на любимия му ЦСКА.
Сакалиев разкри пред тях,
че мечтата му е един ден
да достигне до треньорското място при „червените”.
„Привет, армейци! Реших
да споделя първо с Вас нещо изключително важно за
мен! Искам да Ви благода-

ря, че сте харесали и следите страницата ми, защото за мен Вие сте семей-

COVID-19 уби млад
футболист от Бургас
Михаил КОЛЕВ
Жестока трагедия разтърси Бургас и футбола
в страната. 31-годишният Светослав Козаров,
който е юноша на „Нефтохимик”, почина след
като загуби битката с коронавируса.
„С прискърбие Ви съобщаваме, че Светослав
Козаров не успя да се пребори с коронавируса.
В този тежък момент изказваме своите най-искрени съболезнования на семейството му, неговите приятели и роднини! Нека почива в мир",
написаха от „Нефтохимик" в свое изявление.
Преди това от клуба призоваха за помощ за
31-годишния Козаров, който се нуждаеше от
кръвна плазма от преболедувал COVID-19. В инициативата се включиха и бургаските футболисти Милен Гамаков, Петър Патев и Венелин Филипов. За съжаление Светослав Козаров почина малко след това в УМБАЛ-Бургас.
Козаров е роден през 1989-а година и е част
от суперпоколението в бургаския футбол, което
стана държавен шампион и взе доста купи и медали от първенства и турнири заедно с братята
Пламен и Галин Димови, Георги Костадинов,
Венко Филипов, Мирослав Коев и много други.
Освен за „Нефтохимик”, той е играл и за тима
на „Поморие”.

ство... семейство, с което
заедно сме се посветили
на любовта към любимия

отбор! Пред мен стои дълъг път, който вярвам, че
ще ме заведе до една мечта - един ден да имам възможността да бъда част от
ЦСКА! Всеки трябва да започне отнякъде. На мен такъв шанс ми беше даден от
ръководството на ФК „Септември” (Симитли) и от понеделник ще бъда помощник-треньор, за което съм
изключително благодарен
на цялото ръководство!
Крайната ми цел е ясна един ден да бъда на „Армията”! Пътят ще бъде труден... но ще вървя смело,
трупайки опит и знания!
Само ЦСКА! Завинаги в
сърцето ми!”, написа той
във Фейсбук.

Преразпределят 36 000
лева в бургаския спорт
Георги РУСИНОВ
36 000 лева от непроведени спортни
събития в Община Бургас ще бъдат разпределени в помощ на други спортове.
Това решиха общинските съветници по
време на сесията за ноември. Председателят на Спортната комисия Йордан
Георгиев от БСП обясни, че има значителен брой мероприятия от спортния календар на Общината, които тази година заради COVID- обстановката не се
проведоха.
Това са шест различни турнира съответно на обща стойност от горепосочената сума, които остават в хазната. Затова Спортната комисия излезе с общо
предложение.
„Преди няколко дни се проведе при
стриктно спазване на мерките Международният турнир „Жулиета Шишманова“. Предлагаме да им дадем 10 000 лева като съфинансиране, тъй като те нямаха приходи от турнира. 10 000 лева

предлагаме и за детско-юношеската
школа на футболния „Черноморец“. Младежите играят в две групи, а клубът е
един от малкото в страната, който заради COVID-19 спря да иска такси от родителите за децата. Имат нужда от подпомагане в тази посока. Волейболният
„Нефтохимик“ 2010 има участия в европейските турнири. Там участието е поскоро престижно и не получават много
пари като във футбола. Тази година имаха разходи около 40 000 лева за участието си в Австрия. Затова предлагаме
16 000 лева за тях, за да компенсират
разходите си“, обясни Георгиев.
Колегите му общински съветници приеха предложението на Спортната комисия и гласуваха парите да бъдат разходени по този начин.
Кметът Димитър Николов от своя
страна призова това да са последните
разходи, които се правят за спорт през
тази година, тъй като здравеопазването в момента е приоритет.
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Бургаски метъли теглиха
майна на коронавируса
Яна Маринова се сдоби
с шушони от бабите
по „Александровска“

Black

Cyan Magenta Yellow

„Черноморски фар“

Златните книги на Disney

за РЕКЛАМА
056 82 54 35
0878 424 698
www.faragency.bg

Актрисата Яна Маринова се разходи из бургаските улици и се сдоби с топли шушони от бабите на импровизирания
базар в горната част на
„Александровска“.
„Вълнени чорапи за зимата си взех от тези жени на „Александровска“
в Бургас. Едната е на 84
и продължава да работи
и да изкарва прехраната
си. Обичам и ще се боря винаги за хората, които избират трудния, но
верен път, за да бъдат
щастливи, но и полезни
на околните, въпреки заобикалящата ги среда. Децата и възрастните хора
са тези, които нямат избор без нас, тези в активна възраст. Не може
да съжаляваме млади,
прави хора - жени и мъ-

же, които избират да ровят в кофите и да просят.
Не забравяйте циганката
Есмералда в Парижката
Света Богородица на Дюма. Тя предсказваше бъдещето с малката си козичка, която редеше буквичките, но не крадеше
и се бореше. До края на
живота си. А просяците
бяха подземният живот,
свързан с кардинала. Нека мислим, а не се оставяме само на сляпа емоция“, написа с много чувство актрисата в профила си във Фейсбук. От няколко дни тя е в Бургас по
покана на „Зонта клуб“ за
превенция срещу домашното насилие.
През лятото представи проект за нов игрален
филм, за който кандидатства и за общинска субсидия. Темата му отново
е домашното насилие.

Търсете в разпространителската мрежа
и обектите за продажба на вестници
Доц. д-р Николай
Димитров, д.н.

Проф. д-р Владимир
Данов, д.н.

Хиляди спасени сърца
Д-р Наталия
Дочева

Д-р Владимир
Корновски

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

