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Капиталов

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 11 декември

Стр. 2

COVID удари курсовете за фризьори, 
маникюристи, козметици

„Черноморски фар”

“Контролът в супермаркетите 
ще бъде затегнат“, заяви кме-
тът на Бургас Димитър Николов. 
Повод за това са масовите 
струпвания на хора на подобни 
обекти в други градове в стра-
ната. Целта е това да се избег-
не и в морския град.

„Отделихме голямо внимание 

на този въпрос, разговаряхме 
с ръководството на ОДМВР-
Бургас, които ще започнат да 
извършват тези проверки. В 
момента от РЗИ-Бургас са ан-
гажирани с много други про-
блеми, свързани с пандемия-
та, затова няма как да запо-
чнат да извършват проверки 
по хипермаркетите”, каза още 
Николов.

4 Осигуряват още легла  
в Белодробната болница  

за пневмонии

4 Пристигна фризерът за 
ваксините срещу COVID-19

Различен Никулден в Бургас -  
пандемичен и виртуален 

Стр. 2-3

Зърнопроизводители 
виждат шанс за 

напояване от Мандра 

Работните 
лаптопи  

изчезнаха  
от пазара
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Затягат контрола  
по суперМаркетите
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Дона МИТЕВА

Камчия  не се използва за 
поливане, категоричен е 
зърнопроизводителят Илия 
Проданов, който е и зам.-
председател на Асоциация-
та. По негови думи, като ця-
ло язовирите не се експлоа-
тират по правилния начин.

„За никого не е тайна то-
ва, че в последните години, 
особено в нашия регион, ня-
ма достатъчно вода, но за 
това земеделците нямат ни-
каква вина.  Ние определено 
страдаме от безводието – 
вижте само реколтата тази 
година. А напояването е в 
основата на битката със су-
шата”, обяснява  Проданов.

Затова и от Министерство-
то на земеделието, храните 
и горите, по предложение на 
земеделците е направено  
предложение, което да ги 
облекчи. Настоява се за 
нуждите на земеделието са-
мо с уведомителен режим 
да се позволят сондажи в 
нивите, които  да се използ-
ват за напояване, като да се 

използват до 50 кубически 
метра вода за денонощие. 
„Това не може да сработи 
навсякъде, но все пак е въз-
можност, от която могат да 
се възползват и зеленчукоп-
роизводители, и собствени-
ци на овощни градини, а и за 
другите също е шанс”, казва 
Проданов. 

Специално за Бургаски ре-
гион той вижда огромен 
шанс в язовир „Мандра“. „От 

Мандра може да се напоява, 
но със сигурност трябва дър-
жавна помощ. Да, в новия 
програмен период пари за 
напояване ще има. Но едва 
ли ще са достатъчно”, заклю-
чава земеделецът.

Водата, по негови думи, за 
региона е на лице, но хидро-
мелиоративната система е 
разрушена и там е мястото 
на държавата, а на този етап 
няма предвидена такава. 

Трябва да се изгради помпе-
на станция и довеждащи до 
нивите тръби или канали. 
Той припомня, че в минало-
то такива е имало чак до 
Карнобат. „Като начало мо-
же да се направи проект, 
който да довежда вода до 
Българово, Камено, а наша-
та задача е да си направим 
комасация, да си изградим 
напоителните системи вътре 
в нивите”, казва Проданов.
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Зърнопроизводители виждат 
шанс за напояване от Мандра 

Георги РУСИНОВ

Лаптопи, били те нови 
или втора ръка, изчезна-
ха от пазара. До стран-
ната ситуация в 21-ви век 
да няма техника за про-
даване се стигна след 
първия локдаун заради 
пандемията от COVID-19. 
Важно да се отбележи е, 
че става въпрос за най-
често срещаните лапто-
пи – нисък и среден клас 
за работа. Високите кла-
сове и гейминг лаптопите 
се намират в онлайн ма-
газините, показа справ-
ка на изданието.

Бургазлийката Росица 
Цонева е собственик на 
магазин за компютърна 
техника. Тя потвърди 
пред репортер на „Чер-
номорски фар“, че в 

действителност в момен-
та лаптопите липсват на 
пазара.

„Проблемът с липсата 
на лаптопи не е в това, че 
при нас има някакво го-
лямо търсене. Проблемът 
е в световен мащаб. Про-
изводителите на матрици 
и процесори не могат да 
смогнат с производство 
и изпълняват поръчки 
още от първия локдаун. В 
България пазарът в край-
на сметка е много малък. 
Ако тук поръчаме 10 000 
лаптопа на китайците, 
хич няма да сме приори-
тет като едни САЩ на-
пример, където ще са по-
ръчали 200 000 лаптопа. 
Приоритетни са големите 
пазари“, обясни тя.

Цонева добави, че по 
принцип по това време 

на годината тя и колегите 
й имат страшно много ра-
бота заради празниците. 
Сега обаче лаптопи се 
държали под щанда, как-
то едно време бананите.

„Аз в момента имам 
един лаптоп и го пазя 

евентуално за редовен 
клиент. Чувствам се като 
лелката от магазина ед-
но време, която пазеше 
банани за свои хора. Се-
га не можем да удовлет-
ворим клиента, който ид-
ва и иска лаптоп. Първо 

няма какво да му предло-
жиш като модели, а ня-
маш и наличност. Не мо-
жеш да обещаеш дори, 
че след 5 дена ще има 
доставка. Имам чакащи 
доставки с месеци на-
пред. Най-близката ми е 

COVID-19 и онлайн 
обучението са 
причината за това

В Средец посрещат 
Коледа в социалните 
мрежи и спазвайки 

мерките
Михаил КОЛЕВ 

В Средец започна подготовката за посрещането на ко-
ледните празници. За да се случи Коледата, ще помогнат 
социалните мрежи, както и спазването на противоепиде-
мичните мерки от всеки един от жителите на града. 

„Защото тази Коледа всяка усмивка е важна”, е мото-
то на тазгодишните празнични събития в Средец. 

Светлините вече са запалени, а за приповдигнатото 
настроение ще се погрижат и децата от детските гради-
ни „Бърборино” и „Снежанка”. В дните до Коледа на 
страниците във Фесйбук на община Средец, както и на 
тези на двете детски градини всеки ден ще се пуска по 
една картичка с послание, направено от някое от деца-
та. 

Тази година Коледната работилница бе малко по-раз-
лична и тя бе заснета чрез видео и снимки заради пан-
демичната обстановка, а не както се случва всяка годи-
на – в кабинета на кмета инж. Иван Жабов. 

За осма поредна година ще се проведе и коледният ба-
зар, който ще се състои в дните 16, 17 и 18 декември в 
градинката пред църквата. Служители на Общински ред 
ще следят за стриктното спазване на мерките, а освен 
това движението в самия базар ще бъде еднопосочно за 
всички посетители.
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Дона МИТЕВА

Ваксините са необходими, смята 
д-р Петко Желязков, председател 
на Сдружението на личните лекари 
в Бургас. „От една страна се касае 
за националното здраве, а от друга 
- общественото здраве. Цял свят е 
тръгнал в тази посока на ваксини-
ране. 

Наистина, в нашите среди се об-
съжда това, че доста бързо се въ-
веждат ваксините, за мене трябва 
да се има едно на ум, но имайки 
предвид ситуацията и факта, че са 
преминали през 20-30 хиляди чове-
ка, които са тествани и засега няма 
странични действия, смятам, че 
трябва да се доверим на тези фир-
ми, които ги произвеждат”, казва 
Желязков.

По негови думи, хората не бива 
да са скептични, защото всеки вече 
има познати, приятели, близки, кои-
то са преминали през COVID-19. И 
със сигурност сред тях има хора, 
които са го изкарали тежко.

„Важно е да постигнем успехи в 
индивидуалното здраве, колектив-
ният имунитет е въпрос на време. 
Явно вирусът ще си съществува го-
дини наред. И той не е първият в ис-
торията – имало е преди него и мор-
били, и тетанус и дифтерия, и зауш-
ки”, смята д-р Желязков.

Таксата на то
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ръка, изчезнаха от пазараРаботните лаптопи - нови и втора 

„Черноморски фар”

Контролът в супермаркетите ще 
бъде затегнат, заяви кметът на 
Бургас Димитър Николов. Повод 
за това са масовите струпвания на 
хора на подобни обекти в други 
градове в страната. Целта е това 
да се избегне и в морския град.

„Отделихме голямо внимание на 
този въпрос, разговаряхме с ръко-
водството на ОДМВР-Бургас, кои-
то ще започнат да извършват тези 
проверки. В момента от РЗИ-Бур-
гас са ангажирани с много други 
проблеми, свързани с пандемията, 
затова няма как да започнат да 
извършват проверки по хипермар-
кетите”, каза още Николов. 

Големият проблем обаче в Бур-
гас на COVID-кризата продължава 
да си остава липсата на лекари. 
Една част от тях са заболели от 
COVID-19, други са под карантина, 
а трети, които са в по-напреднала 
възраст, са напуснали работа, до-
бави градоначалникът.

„Благодаря на всички онези, ко-
ито работят безотказно в COVID-
отделенията. Още малко остана, 
виждате, че фризерът за ваксини-
те вече е тук”, каза още той.

Към вчерашна дата в болнични-
те заведения в морския град има-
ше около 15 свободни места за бо-
лни от коронавирус пациенти, кои-
то обаче по всяка вероятност вече 
са запълнени. Директорите на бол-
ниците в Бургас са дали уверение, 
че ще бъдат отпуснати още 30 лег-
ла за заболелите от COVID в об-
ластта. 

За съжаление, през изминалата 
седмица в Бургас не се забелязва 
спад на заболелите от коронави-
рус, въпреки наложените по-сери-
озни мерки в битката с пандемия-
та. Очакванията са през насто-
ящата седмица те да дадат резул-
тат и броят на новозаразените да 
спадне. 

В момента има и голям брой па-
циенти с белодробни заболявания, 
които обаче не са носители на 

COVID-19, каза още кметът на Бур-
гас. Проблемът е, че на 80% Бело-
дробната болница в града е запъл-
нена с болни от коронавирус паци-
енти. 

„Сега там трябва да осигурим и 
стаи за пациенти с белодробни за-
болявания, но такива, които не са 
носители на вируса. Ще трябва да 

не смесваме двата потока от паци-
енти и да избегнем контакт и зара-
зяване. Белодробната болница ни 
е единствената такава в целия ре-
гион. Ще започне едно размества-
не на пациентите с коронавирус, 
които ще бъдат настанявани в дру-
гите болници, за да освободим 
места в Белодробната болница. 

Полицията затяга  
контрола по супермаркетите

за 22 декември, когато 
чакам 37 лаптопа, и те са 
продадени. Разпределе-
ни са за всеки клиент, 
който е пожелал, и си во-
дя списък. Много нетра-
диционен начин на рабо-
та. Най-далечната ми 
доставка е през март 
2021-а“, заяви бургазлий-
ката.

Министерство на обра-
зованието пък поставило 
училищата в неизгодната 
позиция сами да си на-
мират лаптопи за онлайн 
обучението. До абсурд-
ната ситуация се стигна-
ло, след като тази година 
от МОН отделили пари за 
11- и 13-инчови лаптопи, 
с тъчскрийн, на много со-
лидна цена. 

„Идеята е да се закупят 
необходимите устрой-
ства и да се доставят до 
училищата в страната. 
Какво обаче се случва? 
Такива лаптопи, каквито 
иска министерството, ня-

ма и тепърва трябва да 
се произвеждат. В този 
момент обаче онлайн 
обучението върви и тех-
ника е необходима. В мо-
мента производителите 
им ги произвеждат и те-
първа ще чакат да полу-
чат 11- и 13-инчови лапто-
пи“, посочи Цонева, коя-

то е запозната с пробле-
мите в образованието, 
тъй като работи с доста 
училища.

А училищните директо-
ри в това време се спа-
сявали поединично и кой 
откъдето намерел, купу-
вал техника.

КРИМИ

Откраднаха 
250 кг месо от 
ферма в 
странджанско 
село

Близо 250 кг месо е било 
откраднато от животновъд-
на ферма, разположена в 
землището на село Близнак. 
Това съобщиха от пресцен-
търа на Областна дирекция 
на МВР-Бургас. В резултат 
на бързите полицейски 
действия са установени 
извършителите на деяние-
то. Това са двама 32-го-
дишни криминално прояве-
ни мъже от село Звездец, 
които откраднали 174 кг 
свинско месо и 46 кг колба-
си (същите са намерени и 
иззети). По случая е обра-
зувано бързо производ-
ство.

Блъснаха 
велосипедист 
на пешеходна 
пътека

Велосипедист е бил блъс-
нат от автомобил на пеше-
ходна пътека в бургаския 
комплекс „Изгрев”. Това 
съобщиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на МВР-
Бургас. Инцидентът е станал 
в района до блок 126 в бли-
зост до кръстовището с ул. 
„Никола Петков”. 35-годиш-
ният колоездач от Върбица 
преминал по пешеходката 
пътека, без да се слезе от 
велосипеда, като е блъснат 
от приближаващия от лява-
та му страна автомобил „Деу 
Нексиа”, управляван от 
22-годишен бургазлия. От 
удара велосипедистът полу-
чил фрактура на лявата под-
бедрица, но е без опасност 
за живота. Отказал е бол-
нично лечение.

Д-р Петко Желязков

Ваксинацията 
е необходима Осигуряват още легла в Белодробната болница за болни от пневмонии

„Черноморски фар”

Специалният фризер, 
в който ще се съхраня-
ват ваксините „Пфай-
зър” срещу коронави-
рус, вече е доставен в 
Бургас. Той ще се съхра-
нява на територията на 
местната Регионална 
здравна инспекция. 

Фризерът поддържа 
температури от -40 до 
-86 градуса. В него могат 
да се съхраняват 175 500 
дози ваксини в продъл-
жителност до шест ме-
сеца. 

Помещението, където 
ще се намира той, е с 
постоянно видеонаблю-
дение, а освен това има 
и жива охрана. 

Първоначално е пред-
видено ваксините да бъ-
дат разпределени в об-
ластите Бургас, Сливен 
и Ямбол. Все още няма 
яснота кога ще бъдат до-
ставени те, като този въ-
прос зависи от Минис-
терството на здравео-
пазването.

Пристигна фризерът за 
ваксините срещу COVID-19



„Черноморски фар“

Всички бургаски медицин-
ски екипи и пациенти полу-
чиха печена риба и рибен 
курбан по случай празника 
на града - Никулден. От име-
то на бургазлии бяха разда-

дени общо 3000 порции на 
всички социални центрове 
и болнични заведения, рабо-
тещи в празничния ден.

"Това е нашият подарък, 
знак на съпричастност от 
всички бургазлии и нашето 
голямо БЛАГОДАРЯ към хо-

рата в бели престилки. Да 
им пожелаем да имат сили 
и да са здрави, защото има-
ме нужда от тях! На този свят 
ден нека пожелаем бързо 
оздравяване на всички бо-
лни и светли дни на социал-
но уязвимите ни съгражда-

ни!", пожела кметът Димитър 
Николов.

Рибената чорба бе при-
готвена от готвачите на ос-
тров Света Анастасия, а пе-
чената риба бе от кухнята 
на Домашния социален пат-
ронаж.

Идеята традиционният ри-
бен курбан да не бъде раз-
даван на обичайните град-
ски пунктове, беше на бур-
газлии, които се включиха 
в анкетата на Общината. По 
този начин гражданите на 
Бургас за пореден път в ус-

ловията на сложна епидеми-
ологична обстановка се обе-
диниха, за да покажат сво-
ята съпричастност към теж-
кия и отговорен труд на хо-
рата с бели престилки, как-
то и да зарадват всички па-
циенти.

 „Черноморски фар“

Над 100 бургазлии, кои-
то празнуваха имен ден, се 
включиха в традиционната 
снимка за Никулден, която 
се прави по идея на Община 
Бургас. Поради наложените 
мерки за безопасност зара-
ди COVID-19 тази година тя 
се реализира в електронен 
формат. Във фотоколажа се 
включиха цели фамилии, ко-
ито носят името на закрил-
ника на град Бургас - св. 
Николай Чудотворец.

Най-малкият участник в 
историческото фото е на 
почти 3 месеца, а най-въз-
растният - вероятно след-
ващият столетник на гра-
да. 

Електронната снимка 
ще бъде изпратена на 
Държавния архив и на 
всички участници.  Община 
Бургас благодари за голя-
мата активност в инициа-
тивата и пожелава здраве 
и благоденствие на всич-
ки именици и техните се-
мейства.

„Черноморски фар“

Тази година Бургас от-
беляза един различен 
Никулден. Традиционните 
за празника на града съби-
тия, на които се събират сто-
тици хора, се провеждат он-
лайн. Това се наложи, за да 
бъде опазено здравето на 
хората, като се предотвра-
тят възможностите за съ-
биране на големи групи на 
едно място.

Въпреки ограничения-
та, градът остана верен 
на своите стари никулден-

ски традиции. Сутринта в 
катедралния храм "Св. св. 
Кирил и Методий" бурга-
ското православно духо-
венство отслужи празнич-
на литургия.

В Регионалния историче-
ски музей бе спазена тра-
дицията за освещаване на 
обредна никулденска тра-
пеза.

Паметта на загиналите 
моряци и рибари традици-
онно бе почетена с пани-
хида и хвърляне на венци и 
цветя от Моста във водите 
на Бургаския залив.

В условията на епидемич-
ната обстановка, породена 
от COVID-19, Бургас показа 
милосърдие и съпричаст-
ност към медиците и паци-
ентите в болничните заве-
дения. Те получиха рибен 
курбан, който е признание 
за всекидневните усилия 
в борбата с опасния вирус 
на медицинските работници 
и подкрепа за настанените 
за лечение хора.

Специална атракция, пос-
ветена на Никулден, се про-
веде на Пристанище Бургас. 
Там плавателни съдове от-
правиха поздрав към всич-
ки празнуващи с включване 
на корабни сирени и демон-
страция с водни оръдия.

Чф4 Тема на деня8-10 ДЕКЕМВРИ 2020

Различен Никулден в Бургас -  
пандемичен и виртуален 

Медици и пациенти получиха 
празничен рибен курбан 

Над 100 именици -  
от бебета до почти  
столетници, се включиха  
в „златната“ е-снимка 



Тази година айтоските деца не посрещ-
наха Дядо Коледа и Снежанка на площа-
да. Нямаше ги и палавите читалищни джу-
джета, които всяка година, в началото на 
м. декември с много танци и весел шум 
дават тон за празнично настроение в Ай-
тос. Нямаше празник и коледни песни, но 
елхата грейна и празниците са в ход. Жи-
вото коледно дръвче в центъра ще създа-
ва усещането за празник, макар и по-раз-
личен този път. 

Дните до Коледа тази година са време 
и за благодарност - на лекарите, медицин-
ския и немедицински персонал на общин-
ската болница за тяхната всеотдайна ра-
бота всеки ден, всеки час. За нашата бла-
годарност към всички учители, полицаи, 
социални работници, кметове, които са 
на първа линия при хората, тогава, кога-
то се налага. 

Не случайно елхата в Айтос грейна в 
деня на св. Амвросий, извършил много и 
различни чудеса. Без фойерверки и тър-
жество, но с много вяра и надежда. Нека 
си пожелаем да бъдем здрави, смирени, 

добри! 
Приятна атракция за деца и възрастни 

и тази година е светещата коледна шей-
на на Дядо Коледа с еленчета, която ще 
бъде запечатана в много снимки и фото-
сесии. Има и пощенска кутия, в която мал-
чуганите могат да пуснат своето писмо до 
Дядо Коледа и да очакват отговор от до-
брия старец. Ако, разбира се, са написа-
ли името и адреса си!

НП
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

8-10 ДЕКЕМВРИ 2020, бр. 431

Интервю със  
Стоян Стоянов, 
председател на 
Управителния  
съвет на „Местна 
инициативна  
група - Айтос“

МИГ-Айтос в подкрепа на 
инвестициите за 

обновяване на публичната 
инфраструктура 

Стоян Стоянов

Без празник и фойерверки запалиха 
коледните светлини в Айтос

Скъпи граждани, мили деца,
Традиция за Айтос е заедно да запалим светлините на коледната елха и 

заедно да сложим началото на най-чаканите празници. За първи път, на 7 
декември тази година запалихме празничните светлини и коледната елха 
без шумен детски празник и фойерверки. Площадът остана пуст, но спази-
хме традицията - елхата грейна като символ на надеждата и очакването ни 
за по-добри дни. 

Вярвам, че коледните светлини ще ни вдъхнат кураж, ще огреят вярата ни 
в доброто и ще отворят сърцата ни за милосърдие и подкрепа. Извънредна-
та ситуация промени живота на всеки от нас. Затова очакването на празни-
ците е време да си припомним кое е истински важното.

Ще изпратим една трудна година с надеждата новата да е по-здрава и 
по-успешна. 

Най-хубавите празници предстоят. Затова, въпреки ограниченията, нека ги 
посрещнем с усмивка. Нека заедно да повярваме, че 2021 година ще донесе 
повече здраве, късмет и благополучие във всеки дом в община Айтос!

Пожелавам Ви спокойни и весели празници!

Бъдете здрави!
Васил Едрев - кмет на община Айтос

Eлхата грейна като символ на 
очакването ни за по-добри дни

На площад “Свобода” - 8 декември 2019 г.

От 1 декември всеки 
ден работещи в „МБАЛ-
Айтос“ ЕООД получават 
топъл обяд от фирма “Ал-
мар Сийфуд“АД – Айтос, 
собственик на завода за 
скариди в Айтос, научи 
НП от управителя д-р Па-
руш Парушев. 

Стана ясно, че в под-
готовката на обяда за 
заводските служители 
и работници са включе-
ни всички лекари, ме-
дицинският и помощни-
ят персонал на общин-
ската болница. Медици-
те ще получават тристе-
пенното меню до празни-

ците, а след тях - и през 
януари.

“Високо оценяваме 
този жест към екипа на 
болницата и горещо бла-
годарим за грижата на 
“Алмар Сийфуд“АД – 
Айтос, с управител г-н 
Ивайло Русинов, който 
от 01.12.2020 г. осигурява 
топъл обяд за всички ме-
дици на първа линия. На 
г-н Русинов и неговите 
служители пожелаваме 
здраве, много късмет и 
професионални успехи” 
каза за „Народен прия-
тел“ д-р Парушев.

НП

Топъл обяд за айтоските 
медици от завода за скариди

На страница 4
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Спасяват айтоското 
село Карагеоргиево от 
наводнения със спешна 
реконструкция на дере-
то в населеното място. 
Средствата за проекта са 
на стойност 652 хил. лв. и 

са отпуснати с постано-
вление на Министерски 
съвет към бюджета на об-
щина Айтос. 

При поройни дъждове 
през есента и лятото де-
рето, което се намира в 
регулацията на селото, не 
може да отведе водите и 
те заливат квартала око-
ло него. Последствията са 
наводнени жилищни сгра-
ди, унищожена реколта и 
напълно заличени улици. 

Това се повтаря всяка го-
дина и вече представля-
ва сериозен проблем за 
жителите на с. Караге-
оргиево.

Проектът е за рекон-
струкция на западното 

дере. Ще бъдат изграде-
ни пасарелки, дерето ще 
бъде уширено. Има две 
улици, които буквално са 
пропаднали заради вода-
та от дерето, която ги за-
лива. Ще бъдат изградени 
и мостове за нормалното 
преминаване на автомо-
били и пешеходци.

Тъй като дерето минава 
през селото, предвидено 
е и изграждането на сто-
манена предпазна огра-

да. Дейностите по проект-
ното предложение включ-
ват още прочистването на 
храстите и тревите, които 
усилват ефекта на прели-
ване на водите.

Местните отдавна оч-
акват този проект, най-
вече - хората с уврежда-
ния, тъй като безопасно 
ще бъдат свързани ули-
ците от двете страни на 
дерето.

НП

“АЙТОС - АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД
Новото разписание, считано от 5.12.2020 г.

По общинска транспортна схема:

А. В делниците - отпадат следните курсове:
с. ЛЯСКОВО - 7.20 ч. и 17.15 ч.

с. КАРАНОВО - 12.50 ч.
с. ПЕЩЕРСКО/МЪГЛЕН - 13.00 ч.

Б. Събота - изпълняват се само следните кур-
сове:

с. РАКЛИНОВО - 7.15 ч. и 17.00 ч.
с. ЧУКАРКА - 6.40 ч. и 12.00 ч.

В. Неделя - отпадат всички курсове.

ЗА ГРАД БУРГАС:
А. СЪБОТА - отпадат курсовете в 6.00 ч. и 19.00 
ч.
Б. НЕДЕЛЯ - изпълняват се само следните курсо-
ве - 7.00 ч, 9.00 ч., 11.00 ч., 16.00 ч., 18.00 ч.

Новото разписание на М БУС, в сила от 
02.12.2020 г.

Бургас - Айтос, в делнични дни:
От Бургас - 6.30 ч., 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 11.30 ч., 
12.30 ч., 14.30 ч., 16.30 ч., 17.30 ч., 19.30 ч.
От Айтос - 6.30 ч., 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 10.30 ч., 
13.30 ч., 15.30 ч., 16.30 ч., 17.30 ч., 18.30 ч.
Бургас - Айтос - в почивни дни:
От Бургас - 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 10.30 ч., 13.30 
ч.14.30 ч., 16.30 ч., 19.30 ч..
От Айтос - 6.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 11.30 ч., 13.30 ч., 
14.30 ч.,17.30 ч., 18.30 ч.

ФК “Вихър” набира деца за 
попълване на отборите, 

участващи в първенства и 
турнири под егидата на БФС:

- родени 2002, 2003 и 2004 г., треньор Б. Николов, тел. 
0884 101 096

- родени 2005, 2006, 2007 и 2008 г., треньор М. Минчев, 
тел. 0887 584 610

- родени 2009 и 2010 г., треньор М. Минчев, тел. 0887 
584 610

- родени 2011 и 2012 г., треньор Д. Данов, тел. 0888 
399 399

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

СЪОБЩЕНИЕ

ESTREYA Българо-испански културен център съ-
общава за ОТСРОЧВАНЕ на класовете по испански тан-
ци в Младежки културен център - гр. Бургас, заради пра-
вителствените строги мерки в борбата с COVID-19.

Благодарим на всички, които пожелаха да се вклю-
чат в класовете. Информираме участниците, че ако ан-
тиковид мерките позволяват, ще започнем испанските 
танцови срещи с повече ентусиазъм от всякога, на 15 
януари 2021 г., петък, от 18.00 часа, в Младежки култу-
рен център - Бургас.

ESTREYA Българо-испански културен център
Свържете се с нас та тел: 0878988221
е-mail: estreya.eu@gmail.com
facebook: @Antonio Perez Moreno 
instagram: estreya800

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

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

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

Заявлението се подава в Центъра за услуги и инфор-
мация 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.

Община Айтос с пореден проект в 
Карагеоргиево, за над 650 хил. лв.

с. Карагеоргиево

Многофункционален спортен комплекс в с. Карагеоргиево

Проектът е за 
корекция на западното 
дере в селото, обявена 
е обществена поръчка

Участвайте в попълването на анкетна карта за изготвяне на План за интегрирано 
развитие (ПИРО) на община Айтос за периода 2021-2027 г., на сайта aytos.bg

Уважаеми дами и господа,
Попълването на анкетата ще Ви отнеме около 10-15 минути. 
Екипът ни ще Ви бъде признателен, ако отделите време и отговорите на въпросите, 

включени в анкетното проучване. 
Предварително Ви благодарим за участието!

Онлайн анкета за гражданите 
на община Айтос

Скърбим за колегата  
и приятеля

АХМЕД АКИФ 
АХМЕД

Винаги ще пазим 
спомена за твоето 
голямо сърце, 
трудолюбие и 
професионализъм!
Почивай в мир!

От колегите
Общинска 
администрация - 
Айтос



Традиционната за Айтос благотворителна кам-
пания “Подари коледна вечеря на пенсионер в 
нужда” продължава и през декември 2020 г.. Ини-
циативeн комитет “Бъди човек - гр. Айтос”разчита 
на доброволци, които да подпомогнат кампания-
та по време на COVID-19. 

Приканваме Ви да се включите в инициатива-
та. Нека всички заедно бъдем част от кауза, но-
сеща любов, усмивки и надежда за доброто! Нека 
заедно да стоплим сърцата на самотни възраст-
ни хора, и за миг поне да забравят за неволите 
и самотата!

За съжаление, тази година няма да организира-
ме благотворителния концерт. Ще разчитаме на 
даренията в кутиите, които ще поставим в храни-
телни вериги и магазини. С дарените средства, 
както и досега, ще закупим хранителни проду-
кти и ще приготвим пакети, с които да зарадваме 
възможно най-много хора, нуждаещи се от под-

крепа.
Свържете се с нас в 

страницата ни “Бъди 
човек - гр. Айтос”.

ИК “Бъди човек - 
гр. Айтос”

Точно седмица време 
остава до крайния срок, 
в който гражданите на 
община Айтос могат да 
избират Спортист, Тре-
ньор и Отбор на 2020 г. 
Годишните награди за 
най-добрите в спорта 
са особено престижни, 
тъй като гражданите, а 
не определен кръг от 
спортни специалисти, 
решават кой заслужа-
ва да ги получи.

Ще припомним, че 
гласуването започна на 
16 ноември и в продъл-
жение на месец всеки 
гражданин на община-
та, без възрастови огра-
ничения, може да изби-
ра своите фаворити. Ре-
зултатите ще са извест-
ни в края на деня, на 16 
декември, и ще бъдат 
огласени веднага след 
като това бъде техниче-
ски възможно.

За първи път тази го-
дина церемонията по 
връчването на Годиш-
ни награди 2020 няма 
да се състои в традици-
онния формат. Празнич-
ната среща на кмета Ва-
сил Едрев с номинира-
ните за Спортист, Тре-
ньор и Отбор на 2020 го-
дина се отлага за 2021 г., 
пред вид строгите про-
тивоепидемични мерки 
в страната.

Въпреки ситуация-
та, всички номинира-
ни ще получат награди-

те на Общи-
на Айтос още 
тази година, 
Председате-
лите на УС 
и треньорите 
на клубовете 
ще решават 
как това да се 
случи. Пред-
вид извънред-
ните мерки, кме-
тът Васил Едрев 
лично ще се срещ-
не и ще връчи награ-
дите само на класира-
лите се на първо мяс-
то Спортист, Треньор и 
Отбор на 2020 г. НП ще 
ви информира за деня 
и часа на събитието в 
един от следващите си 
броеве.

До момента за Спор-
тист №1 са гласували 
общо 2622 души. Значи-
телно изостават резул-
татите от гласуването 
за Треньор и Отбор, за 
които са подадени съ-
ответно 507 и 100 гла-
са. Затова побързайте и 
гласувайте на платфор-
мата в aytos.bg, като не 
забравяте преди това 
да се информирате за 
спортните постижения 
на номинираните. Ин-
формацията за всеки 
един от спортистите, 
треньорите и отборите 
е предоставена на сай-
та на Община Айтос от 
спортните клубове.

НП
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Остава седмица до избора на спортист, 
треньор и отбор на 2020 г.

Кауза, носеща любов,  
усмивки и надежда за доброто!

Община Айтос с пореден проект в 
Карагеоргиево, за над 650 хил. лв.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че  със заповед №ОХ-949/19.11.2020 г. на 
министъра на отбраната на Република България са обявени  вакантни длъжности за 
войници, във военни формирования от състава на Съвместното командване на спе-
циалните операции в гарнизон Пловдив, завършили граждански средни или висши 
училища в страната и в чужбина, както следва:

1. За  В.Ф. 54120 -Пловдив – 2 (две) длъжности;
2. За  В.Ф. 48650 -Пловдив – 7 (седем) длъжности;
3. За  В.Ф. 56100 -Пловдив – 2 (две) длъжности;
4. За  В.Ф. 56110 -Пловдив – 2 (две) длъжности;
5. За  В.Ф. 56120 -Пловдив – 3 (три) длъжности;

Срок за подаване на документи – до 20.01.2021 г. 

Повече информация за останалите длъжности в страната, както и за кандидатства-
нето и подаването на документите можете да получите в сайта на ЦВО http://www.
comd.bg/, както и в стая №14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в 
офисите за военен отчет в общините. 

Над 2600 са гласували 
за Спортист №1

Гордост за СУ “Хр.Ботев” - Айтос са 
многобройните златни, сребърни, брон-
зови медали и грамоти от международ-
ното математическо състезание “Мате-
матика без граници”. Почти няма участ-

ник от 1-5 клас, който да не е удосто-
ен с приз! 

Поздравления, Ботевци-математици! 
Отново доказахте, че с много труд се 
извоюват успехи!

СУ „Христо Ботев” 
с гордост за 

математиците си



Интервю с Стоян Сто-
янов, председател на 
Управителния съвет на 
„Местна инициативна 
група – Айтос “ 

Стоян Стоянов е адво-
кат по професия. От 2016 
год. е председател на 
Управителния съвет на 
„МИГ-Айтос“. Има дъл-
гогодишен опит и екс-
пертиза в прилагането на 
подхода ЛИДЕР/ВОМР. 

- Г-н Стоянов, като 
председател на Управи-
телния съвет на МИГ-Ай-
тос, каква е вашата рав-
носметка за дейността 
на сдружението за 2020 
година? 

- 2020 година е една ди-
намична и трудна годи-
на, свързана с много пре-
дизвикателства във връз-
ка с COVID-19. Новата си-
туация доведе до свиване 
на местния бизнес, загу-
ба на работни места, пре-
дприемане на нетрадици-
онни решения и мерки за 
справяне със създалата се 
ситуация. С оглед на това, 
подкрепата за финансира-
не на проекти чрез Страте-
гията за Водено от общно-
стите местно развитие е из-
ключително важна и придо-
бива още по-голямо значе-
ние като ефективен инстру-
мент за подкрепа на мест-
ната общност.

През 2020 год., въпреки 
трудностите, Местна ини-
циативна група-Айтос успя 
да реализира приеми по 
всички мерки от Стратеги-
ята за Водено от общности-
те местно развитие. Екипът 
на МИГ реализира и множе-
ство дейности, свързани с 
популяризиране на Страте-
гията за Водено от общно-
стите местно развитие. 

За популяризиране на на-
шата дейност организирах-
ме активна информационна 
кампания, в която използ-
ваме различни комуника-
ционни средства - публи-
кации, информационни сре-
щи, информационни бюле-
тини, информационни таб-
ла, обмен на успешни прак-
тики от България и ЕС, кои-
то са приложими за наша-
та територия.

За бенефициентите и 
местните лидери органи-
зирахме обучения за из-
пълнение и отчитане на 
проекти.

Електронната страница 
на МИГ-Айтос, също е един 
много важен и удобен ин-
струмент за комуникация и 
съдържа подробна инфор-
мация в полза на бенефи-
циентите.

- Като представител на 
Община Айтос в Общото 
събрание, как бихте оп-
редели нейната актив-
ност във връзка с кан-
дидатстването с проек-
ти по мерки от Страте-
гията за Водено от общ-
ностите местно развитие 
към МИГ?

- Община Айтос има го-
лям потенциал, защото раз-
полага с отдели, които се 
занимават с европроекти, 
с обществени поръчки. Има 
натрупан опит в реализаци-
ята на такива проекти и на 
национално ниво. Оцени-
телните комисии на МИГ-
Айтос не са по-различни от 
тези, които действат на на-
ционално ниво. Имам пред-
вид - професионален опит 
и квалификация. Изисква-
нето да бъдат сформира-
ни комисии, които да отго-
варят на същите изисква-
ния, е много важен момент 
от нашата практика. Оцен-
ките на проектните пред-
ложения, които се подават, 
показват, че Община Айтос 
се справя добре.

- По кои мерки и с какви 
проекти е кандидатства-
ла община Айтос?

- Община Айтос кандидат-
ства с проектни предложе-
ния по две от мерките от 
СВОМР. Това са:

Мярка 7.2. „Инвести-
ции в създаването, подо-
бряването или разширя-
ването на всички видове 
малка по мащаби инфра-
структура“, с проведени 
два приема.

По тази мярка Община 
Айтос е подала общо три 
проектни предложения:

Проект “Подобряване 
на уличните настилки 
на населените места в 
община Айтос”/Улици с. 
Поляново и с. Малка по-
ляна/”

Oбщo допустимите разхо-
ди са в размер на 334 957.38 
лева. Безвъзмездната фи-

нансова помощ e 100%. Ос-
новната цел на проекта е 
подобряване на физическа-
та и жизнената среда чрез 
подобряване на публична-
та и техническата инфра-
структура - улици в две от 
малките населени места на 
територията на община Ай-
тос – с. Поляново и с. Мал-
ка поляна.

Проектното предложение 
предвижда подобряване на 
настилките на улица №3 в 
село Поляново и улици №6 
и №7 в село Малка поля-
на. Инвестицията е приори-
тетна за община Айтос, тъй 
като рехабилитацията на 
съответните улици е крайно 
необходима за осигуряване 

на условия за безопасност 
на преминаване.

Обновената транспортна 
инфраструктура ще подоб-
ри достъпа на населението 
до обществени услуги, ще 
се създадат условия за не-
прекъснат, удобен и безо-
пасен транспорт.

Строежите, предвидени в 
проекта, попадат изцяло в 
урбанизираната територия 
на населените места и съ-
гласно техническите про-
екти са съобразени с из-
искванията на Наредба №4 
от 01.07.2009 г. за проекти-
ране, изпълнение и поддър-
жане на строежите в съот-
ветствие с изискванията за 
достъпна среда за населе-
нието, включително за хо-
рата с увреждания. Бордю-
рите в зоната на кръстови-
щата са понижени за оси-
гуряване на достъпна среда 

за хората в неравностойно 
положение. Реализацията 
на проекта ще осигури по-
голяма сигурност за хора-
та в неравностойно поло-
жение, които имат затруд-
нения с придвижването, по-
ради лошото състояние на 
пътните настилки.

Този проект е одобрен 
от Държавен фонд „Земеде-
лие“. На 09.06.2020 г. склю-
чихме първия администра-
тивен договор за получа-
ване на безвъзмездна фи-
нансова помощ с Общи-
на Айтос.

Срокът за изпълнение на 
проекта е 36 месеца. Към 
настоящия момент проек-
тът се изпълнява.

Проект „Реконструкция 
и рехабилитация на тро-
тоарни настилки на улици 
в гр. Айтос“.

Проектът е насочен към 
реконструкция на тротоарни 
настилки на едни от главни-
те транспортни и пешеход-
ни направления в гр. Айтос, 
по които има голям пешехо-
ден и автомобилен поток, а 

именно: ул. „Братя Милади-
нови“, ул. „Богориди“ и ул. 
„Софроний“.

Всички дейности по про-
екта ще се осъществяват в 
гр. Айтос и ще бъдат насо-
чени към 19 327 души, което 
представлява почти 70% от 
населението на общината.

По проекта се предвиж-
да осигуряване на достъпна 
среда за хората в неравнос-
тойно положение. Въздейст-
вието на проекта върху тези 
уязвими групи ще е положи-
телно поради факта, че ще 
бъде улеснено придвижва-
нето на тези лица в самото 
населено място. На терито-
рията на гр. Айтос хората с 
увреждания, в т.ч. и хора с 
двигателни увреждания, са 
1468 души (по данни на Об-
щина Айтос).

Общият размер на допус-
тимите разходи, одобрени 
от „МИГ-Айтос“ е 389 982.66 
лева.

Безвъзмездната финан-
сова помощ е в размер на 
100%. 

Срокът за изпълнение е 
36 месеца.

Проектът е на етап про-
верка от Държавен фонд 
„Земеделие“

Проект “Благоустро-
яване и реновация на 
спортна зала към стади-
он в УПИ I, кв. 50 по плана 
на гр. Айтос”

Проектът предвижда пре-
устройство и благоустроява-
не на съществуваща спорт-
на зала към стадион, част 
от спортен комплекс “Крум 
Делчев”, находяща се в УПИ 
I, кв. 50 по плана на гр. Ай-
тос.

Спортната зала е един-
ствената в община Айтос 

към стадион с възможности 
за развитие на различни 
видове спорт (акробатика, 
лека атлетика, футбол и др.). 
В годините на експлоатация 
на сградата и помещенията 
в нея са правени само час-
тични, козметични / освежа-
ващи ремонти. Това налага 
предприемането на по-гло-
бални мерки, които да до-
ведат до модернизиране на 

спортната база и до създа-
ване на условия за пълно-
ценното й използване.

Целта на проекта е да се 
осигури по-достъпна сре-
да за физическото възпита-
ние и спорт за всички въз-
растови групи, чрез благо-
устрояване и реновация на 
съществуваща спортна зала 
към спортен комплекс “Крум 
Делчев” - гр. Айтос. Да се 
създадат условия за пъл-
ноценното използване на 
спортната зала и да се га-
рантира висока функционал-
ност и максимална сигур-
ност при експлоатация, чрез 
възстановяване и модерни-
зиране на инфраструктура-
та й, съгласно съвременни-
те технологии в областта на 
спорта.

Одобрените от „МИГ-Ай-
тос“ допустими разходи са 
на стойност 390 517.84 лева. 
Безвъзмездната финансова 
помощ е 100%. Предвижда 
се и разкриване на 1 ново 
работно място. Срокът за 
изпълнение на проекта е 36 
месеца.

Към днешна дата и този 
проект се проверява от Дър-
жавен фонд „Земеделие“.

Мярка 7.5. „Инвестиции 
за публично ползване в 
инфраструктура за от-
дих, туристическа инфра-
структура”

Проект „Вътрешно пре-
устройство на кафе-апе-
ритив в партерния (пър-
ви) етаж от съществу-
ваща административна 
сграда №9 от Общински 
комплекс „Алея на за-
наятите”, находяща се в 
ПИ №000783, мест. „Ле-
сопарк”, землището на 
гр. Айтос в Посетителски 

център”
Проектното предложение 

е насочено към обновяване 
на туристическата инфра-
структура на територията 
на община Айтос, чрез из-
граждане на туристически 
посетителски център, който 
ще допринесе за развитие 
на устойчив туризъм, уве-
личаване на ползите от ту-
ризма и разнообразяване 
на туристическото предла-
гане. Центърът ще бъде фо-
кусна точка за туристиче-
ска информация и място за 
провеждане на туристиче-
ски атракции – изложения 
и демонстрации на местни 
занаяти, обичаи, кулинария 
и фолклор.

Одобрените от „МИГ-Ай-
тос“ допустими разходи са 
на стойност 194 250.00 лева. 
Безвъзмездната финансо-
ва помощ е 100%. Срокът за 
изпълнение на проекта е 30 
месеца. И по този проект е 
планирана да бъде разкрито 
1 ново работно място.

Проектът е на етап про-
верка от Държавен фонд 
„Земеделие“.

Важно е да уточним, че 
за голяма част от проекти-
те, това все още не са дого-
ворени средства, а одобре-
ни и предложени за финан-
сиране, от Управителния съ-
вет, на база оценителни до-
клади от Комисиите за под-
бор на проекти предложе-
ния. Надяваме се, разбира 
се, че след проверката на 
извършения подбор на про-
ектни предложения, по кои-
то се финансират разходи от 
ЕЗФРСР, от страна на Дър-
жавен фонд “Земеделие“, 
ще бъдат сключени и след-
ващите договори, предос-
тавящи безвъзмездна фи-
нансова помощ по подмяр-
ка 19.2 „Прилагане на опе-
рации в рамките на страте-
гии за водено от общности-
те местно развитие“.

- Какво предстои на 
МИГ-Айтос през новата 
2021 год.?

- През следващата година, 
след като приключат прие-
мите и оценките, ще запо-
чне и процесът на монито-
ринг по изпълнение на про-
ектите. Ще оказваме под-
крепа и съдействие на на-
шите бенефициенти в одо-
бряването на техните заяв-
ки за разплащане. Планира-
ли сме и множество инфор-
мационни събития и обуче-
ния с цел развитие капаци-
тета на местната общност и 
на „МИГ-Айтос“.

По всяка вероятност ни 
предстои и стартиране на 
процеса на подготовка на 
нова многофондова страте-
гия за програмния период 
2021-2027 год.
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стр.48
МИГ – АЙТОС в подкрепа на инвестициите за 
обновяване на публичната инфраструктура 

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

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

Стоян Стоянов - председател на Управителния съ-
вет на МИГ-Айтос
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Дона МИТЕВА

За поредна година про-
фесиите от професионал-
но направление „Фри-
зьорски и козметични ус-
луги“ са в топ 5 на най-
предпочитаните за обуче-
ние на възрастни лица 
над 16 г. Статистиката на 
Националната агенция за 
професионално образо-
вание и обучение  
(НАПОО) показва, че най-
много обучителни центро-
ве по тези професии има 
в Плевен (52%) и в Благо-
евград (82%). Това сочат 
данните на запитване от 
„Черноморски фар” към 
НАПОО.

През 2020 г. се наблю-
дава драстичен спад на 
желаещите да се обуча-
ват в тази сфера – едва 
796 лица са придобили 
професионална квалифи-
кация по някоя от тези 
професии, а 50 човека са 
в процес на обучение. 
„Заради COVID пандемия-

та има сериозен спад в 
сектора“ коментира Сла-
вянка Стойкова, собстве-
ник на козметичен салон 
и президент на Асоциаци-
ята на жените предприе-
мачи в България – „Селе-
на“. Това е основната при-
чина да не може да се 
провежда практическо 
обучение в реална работ-
на среда, което е от клю-
чово значение за успеха 
на обучаваните курсисти. 

В усложнената панде-
мична обстановка лицен-
зираните центрове за 
професионално обучение 
на възрастни изпитват се-
риозни трудности при ре-
ализирането на планира-
ните курсове. 70% oт по-
пълнилите анкета на Ин-
тернет страницата на  
НАПОО през април 2020 г. 
отговарят, че в периода 
на пандемията през пър-
вата вълна - март-април, 
са преустановили обуче-
нията.

ЦПО, продължили осъ-

ществяването на профе-
сионални обучения при 
спазване на епидемични-
те мерки, отбелязват се-
риозни трудности - при 
провеждане на присъст-
вено обучение по теория 
и на практическо обуче-
ние в реална работна сре-
да.

Налице е съществено 
намаляване на броя кан-
дидати за обучение, което 
води до увеличаване на 
себестойността и оттам и 
цената на едно обучение. 
Част от обучаващите ин-
ституции организират в 

електронна среда обуче-
нието, което е допустимо, 
но провеждането на изпи-
тите в дистанционна фор-
ма не е допустимо съглас-
но действащите норма-
тивни документи. 

Най-трудно е обучение-
то по професии като фри-
зьор, козметик, готвач, 
хотелиер - обектите са за-
творени и няма как да се 
осъществи практическо 
обучение.

ЦПО имат готовност да 
организират дистанцион-
на форма на обучение,  но 
повечето не разполагат с 

ресурси за организиране 
на онлайн обучение, вкл. 
1/4 от попълнилите анкета-
та нямат и интернет стра-
ници, коментират от ръко-
водството на НАПОО.

Справката за професи-
ите, по които има най-го-
лям интерес тази година 
на база данни за обучени-
те лица към 12.11.2020 г. 
сочи, че 10-те професии с 
най-голям брой обучени 
лица са: Монтьор на по-
демно-транспортна техни-
ка, Охранител, Програ-
мист, Монтьор на транс-
портна техника, Сътруд-

ник в маркетингови дей-
ности, Монтьор на транс-
портна техника, Козме-
тик, Маникюрист-педикю-
рист, Водач на МПС за 
обществен превоз, Завар-
чик.

Общият брой на лицата, 
завършили обучение до 
момента, е 49 974.

В оставащото време до 
края на годината професи-
онално обучение се очак-
ва да завършат още хора, 
но едва ли броят ще се 
доближи до резултатите от 
2019 г., когато техният брой 
бе около 90 000 лица.

COVID удари курсовете за  
фризьори, маникюристи, козметици
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Близо две години се реа-
лизира проект „Нови въз-
можности за развитие на не-
зависимостта на деца и мла-
дежи, настанени в резидент-
ни услуги от община Помо-
рие”, по схема BG05M9OP001-
2.009 „Открий ме” на Опера-
тивна програма „Развитие 
на човешките ресурси 2014-
2020“. Проектът цели да мо-
билизира ресурс в общност-
та за създаване на подход за 
развитие на възможностите 
на деца и младежи с инте-
лектуални увреждания, на-
станени в три резидентни ус-
луги: Център за настаняване 
от семеен тип гр. Поморие, 
Защитено и Преходно жили-
ще с. Бата. Дейностите по 
проекта се изпълняват от 
Сдружение „Алтернативи” - 
гр. Айтос в партньорство на 
община Поморие по Договор 
№BG05M9OP001-2.009-0033-
C01 от 1 октомври 2018г. 

Изправени пред предизви-
кателствата, породени от 
пандемията с COVID-19, част 
от планираните дейности 
трябваше да бъдат преосмис-
лени, дори временно проек-

тът се наложи да спре реали-
зацията си. Но мотивацията 
на екипа и професионализма 
на експертите допринесоха 
за гъвкав подход и търсене 
на нестандартни решения.

Ето, че насред нестихва-
щия дебат, многото „за“ и 
„против“ онлайн обучението 
в образователната система 
в България, екипът на 
сдружение „Алтерна-
тиви“, съвместно с 
изпълнителите от обу-
чителната организа-
ция „ИСУО Консулт“ 
ЕООД – гр.София до-
казват, че онлайн 
обучение е възможно 
при деца и младежи с 
интелектуални увреж-
дания. Успешно се 
проведе Първи модул 
по програма „Умения 
за включване в паза-
ра на труда” за 10 
младежи от ЗЖ и ПЖ 
- с. Бата на 14 и 15 но-
ември 2020 г. А мина-
лият уикенд на 28 и 29 
ноември се реализи-
ра първи модул по 
програма „Овластя-

ване и социално взаимо-
действие” за 12 участници от 
ЦНСТ-Поморие. През месец 
декември ще се проведе вто-
ри модул по двете програми, 
които ще приключат в нача-
лото на 2021г. с още един 
трети модул. Всеки модул 
включва двудневно обуче-
ние, в което балансирано са 

планирани теоретична 
част (за предоставяне 
на знания, информа-
ция, др.) и практиче-
ска част (за развитие 
на умения). 

Особено ценно за 
екипите на резидент-
ните услуги в с. Бата и 
Поморие бе вълнение-
то и готовността за ак-
тивно участие в обуче-
нието на всеки млад 
човек. Връзката с обу-
чителите, макар и от 
екрана бе непосред-
ствена, а общуването 
помежду им наситено 
с емпатия и готовност 
за откриване и зачита-
не на ресурсите на 
всеки един участник. 

Неизвестността в кратко-
срочен план за средата, в 
която следва да се реализи-
рат дейностите на проекта 
вече изглежда малко по-мал-
ко рискова. Стимул за всеки 
от работещите по проекта се 
явява усмивката и вдигнатия 
палец нагоре на децата и 
младежите с интелектуални 
увреждания.

Обученията ще доприне-
сат децата и младежите с ин-
телектуални увреждания да 
осъзнаят по-добре своите 
права: правото на развитие 
и цялостно благополучие, 
правото на заетост и участие 
в живота на общността, и в 
крайна сметка да повярват в 
себе си и добият самоувере-
ност. 

Стартира онлайн обучение за деца и 
младежи от Център за настаняване  

от семеен тип, Защитено и Преходно 
жилище на община Поморие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Алтернативи” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз.

4 Над 70% от центровете за обучение на 
възрастни са преустановили работа
4 От Националната агенция за 
професионално образование и обучение 
казват, че онези, които са останали 
отворени, изпитват сериозни затруднения

Венелина Георгиева в момента обучава петима курси-
сти за козметик в Бургас. Тя е лицензиран преподава-
тел към НАПОО и със съдействието на Бургаската тър-
говско-промишлена палата обучава възрастни като коз-
метици и маникюристи, а също така и за преподаватели 
по различни специалности.

„В момента имам пет курсистки за козметички. Теоре-
тичните курсове ги провеждаме онлайн. А всяка от тях 
идва в салона в определено време и индивидуално про-
вежда практиката си. При всички предписани мерки за 
сигурност предвид пандемията”, обясни Георгиева. Из-
питът на курсистите ще бъде в края на тази година или 
в началото на следващата, отново при всички мерки.

По нейни думи, наполовина е спаднал интересът към 
курсовете. „Преди имахме поне по десет души, които се 
записваха за курс, сега са само пет”, дава пример с по-
следните записани курсисти Венелина Георгиева.

Наполовина спаднаха обучаващите се
Венелина Георгиева, управител на козметичен център „Орео”:



„Черноморски фар“

Командировани медицински сестри и 
санитари ще продължат да работят в 
COVID-отделение, макар че не са длъж-
ни да остават там. Командироването на 
екипите е само за месец, след това те 
могат да се върнат по основните си ра-
ботни места. Това е начин УМБАЛ-Бур-
гас да обезпечи с персонал новора-
зкритите COVID-звена. На десетия етаж 
в бившето Отделение за долекуване, в 
началото на ноември е изпратен екип 
от медицински сестри и санитари от Оч-
но отделение. Обстановката е нова, а 
болестта - непозната, но всички се обе-
диняват, помагат си взаимно и в края на 
месеца вече са добър екип, който се 
чувства уверен да продължи. "Графици-
те се правят месец за месец и когато 
попитах дали ще остават, или да търсим 
нови хора, те категорично заявиха, че 
остават. Стана ми много мило от чув-
ството на колегиалност и взаимопомощ. 
Благодаря им безкрайно!", разказа глав-
ната сестра на болницата Татяна Пейче-
ва. 

Така и през декември в COVID-отде-
лението на десетия етаж ще продължат 
да работят професионалистите по 
здравни грижи от очното отделение 
Станимира Стойкова, Милена Цвяткова 
и Ивелина Тодоракиева. Заедно с тях 
остават и колегите им от отделението по 
долекуване - Стефка Бързилова и Хрис-
то Ахмед. В същото отделение е назна-
чена за болногледач и доброволката 
Златина Шукерова, която учи за меди-
цинска сестра.

Командирован само  
за месец екип без колебание 
остава в COVID-отделение 

А една от пациентките, преминали през отделението, тези дни 
изненада екипа с емоционално благодарствено писмо.  
Публикуваме го цялото: 

От първо лице 
за пандемията 

"Новините за COVID-19 ни заливат – 
ежедневно, ежеминутно, отвсякъде! 
Мнозина не искат да повярват, други не 
разбират, трети се страхуват – от болес-
тта, способна за секунди да прекъсне 
човешкия живот… Страхът от неизвест-
ното, непознатото, опасното се носи на 
талази – приемано или отричано, диску-
тирано или премълчавано, то е тук. И 
всички коментират условията в болни-
ците, здравната система, задълженията 
на медиците – склонни да осъждат и да 
критикуват. Докато не стане лично! 

Почувствала симптомите на грип и об-
ща слабост, потърсих личния си лекар. 
Получих препоръка да направя PCR-тест. 
Положителният резултат доведе до ка-
рантина, която попречи да ми бъдат на-
правени изследвания – останах на до-
машно, „телефонно“ лечение. На четвър-
тия ден, с явни симптоми на влошаващ 
се бронхит, потърсих помощ от 112. Ли-
нейка дойде след 4 часа – стигнах до бол-
ницата, но нямах снимка и ме върнаха 
обратно. Три дни по-късно, вече със за-
душаване, отново бях откарана с линей-
ка в УМБАЛ-Бургас. В изолатора пред 
очите ми почина възрастен мъж, свален 
от линейката, пристигнала минута преди 
моята – въпреки усилията на медиците да 
го спасят… След нужните изследвания 
бях приета за лечение, с двустранна 

бронхопневмония, в COVID-отделението 
на десетия етаж в терапевтичния корпус 
(високото крило) на бургаската болница. 
Пое ме екипът на д-р Ивайло Цанев.

Когато си в болница, дните и нощите 
се сливат с болката, притъпена от ле-
карствата. На моменти проглеждаш и 
запомняш лица, думи, отношения, а ме-
диците са единствените хора около теб, 
защото нямаш право да излизаш и да 
срещаш близките си… И когато в тази 
„мъгла“ на съзнанието срещнеш спо-
койното, добро, човешко отношение и 
професионализъм, придобиваш увере-
ност, че ще оздравееш, защото лекарят 
вярва, че ще се оправиш, дори от страш-
на болест като COVID-19!

Това отношение лекува! За него не се 
говори, но е факт. Със същото спокой-
ствие, когато нямаше лекарства, д-р Ца-
нев избираше заместващо лечение. Съ-
ветваше ни тихо и спокойно как да след-
ваме здравословния режим. Не осъди 
забележка, не отказа отговор, уверява-
ше ни, че ще се оправим и няма да се 
върнем обратно. Намираше време за 
всеки пациент, коментираше изследва-
нията, споделяше наблюденията си. 
Компетентно, скромно, с безкрайна до-
брота, търпение и благородство!

Вече съм изписана. И искам от сърце 
да благодаря на лекарите и сестрите в 

приемно отделение на УМБАЛ-Бургас. 
За шанса да бъда лекувана.

Специално искам да благодаря на д-р 
Ивайло Цанев и на целия екип – на д-р 
Камбурова, на медицинските сестри 
Милена Цвяткова и Станимира Стойко-
ва, на Златина, Яна, санитарките и всич-
ки в отделението на десетия етаж – за 
денонощните грижи към пациентите, за 
тяхното посвещение на тази, често не-
благодарна, професия. По време на 
престоя ми се разболяха двама санита-
ри, а предпазните дрехи, носени по вре-
ме на 12-часовите смени, задушаваха 
тези, които се бореха за нашата глътка 
кислород…

Няма да забравя очите ви под плътни-
те маски и шлемове – притеснени, кога-
то рязко пациент се влоши. Няма да за-
бравя сестрата, дала своето последно 
хапче, за да спести болката на пациент. 
Няма да забравя усилията ви в моменти 
на върхово напрежение след нощна смя-
на, когато на заден план оставаха бито-
вите неудобства, щом бе заложен чо-
вешки живот!

Поклон пред усилията ви, медици! Без 
да претендирате за признание и слава, 
вие сте нашите тихи, но истински герои 
– и ние ви дължим живота си!

ОТ ВСЕ СЪРЦЕ БЛАГОДАРЯ!
Виолета Секиранова"

Ина ПЕТРОВА 

- Проф. Бозов, ракът на 
простатата е едно от най-
често срещаните онкоза-
болявания, как идеята 
„Мовембър“ помага на 
мъже с това заболява-
не?

- Това е идея, която е 
стартирала през 1999 годи-
на в Нова Зеландия. Тогава 
група младежи си пускат 
мустаци, с цел да обърнат 
внимание на обществото 
към мъжката заболевае-
мост. Защо мустаци? И за-
що Мовемвър, а не Новем-
бър? Защото мустакът е 
символ на мъжествеността, 
докато при рака на проста-
та следствие на лечението, 
което е хирургично или хор-
монално, се отстраняват 
тестисите, мъжествеността 
изчезва. И по този начин 
тези младежи дават знак 
на обществото, че трябва 
да се прави една активна 
профилактика, особено за 
рака на простатата, който е 
на второ място по честота 
сред раковите заболявания 

при мъжете, а след 75-го-
дишна възраст излиза и на 
първо място.

Ние в КОЦ-Бургас всяка 
година диагностицираме 
средно по 200 мъже с рак 
на простатата.

- Увеличава се ли броят 
им през годините, каква 
е тенденцията? 

- При нас е стабилна, ня-
ма увеличение. През 2018 
година сме имали 208 слу-
чая, през 2019 г. – 210. Към 
момента са 127 новодиаг-
ностицирани, които се во-
дят в раковия регистър.

- Какви новости в лече-
ние на заболяването се 
прилагат в КОЦ-Бургас?

- За щастие това е форма 
на рак, която се развива 
сравнително бавно, особе-
но ако се диагностицира 
навреме. Мъжете трябва да 
знаят, че трябва да си об-
ръщат внимание на някои 
симптоми, свързани с ури-
нирането, например по-
често уриниране, по-слаба 
струя, прекъсване на струя-
та или кръв в урината.

Тогава трябва да се на-

прави един тест, който е с 
много голяма достоверност 
и дава информация дали се 
касае за рак на простатата. 
Той се поема от НЗОК. На-
рича се PSА тест, при който 
се извършва такова диаг-
ностициране. След това, 
ако има по-високи стойно-
сти, може да се направи 
пункция, да се вземе мате-
риал от самата жлеза и 
чрез хистологично изслед-
ване патоанатомите да ус-
тановят дали има рак на 
простатата. После тези па-
циенти се обсъждат на он-
кокомитет и се решава да-

ли да се направи оператив-
но лечение, лъчелечение, 
химиотерапия или хормо-
нално лечение, в зависи-
мост от стадията на разви-
тие на рака на простатната 
жлеза. 

- Превенция е ключо-
вата дума за онкозабо-
ляванията – в случая след 
каква възраст е важно 
човек да си обърне вни-
мание?

- В случая, след 50-годиш-
на възраст е задължител-
но, а тези, които имат фа-
милна обремененост след 
45 години трябва да си из-

следват туморни маркери 
или да отидат на преглед 
при специалист. 

- Какви акценти бихте 
откроили на лекцията, 
която организирахте, за 
превенцията на рака на 
простата, има ли новости 
в онкоцентъра в Бургас, 
които прилагате?

- Има такива акценти. Ние 
като онкологичен център 
имаме важна задача да 
правим профилактика, пре-
венция на раковите заболя-
вания. Създадохме тради-
ция за публични лекции на 
наши специалисти по раз-
лични теми на раковите за-
болявания. На 17  ноември 
беше международният ден 
за превенция на рака на 
простата и ние го отбеляз-
ахме с тази лекция. Там об-
съдихме и  новостите, които 
прилагаме в КОЦ-Бургас. 

За щастие тази година 
построихме нова сграда, в 
която разположихме най-
модерната апаратура за 
диагностика и лечение на 
раковите заболявания, в 
която влиза ПЕТ-скенер 
или позитронно-емисионен 
томограф и фотонно-емиси-
онен томограф. Единият е 
за откриване на тумори в 
меките тъкани, другият - в 
костите. Също така старти-
рахме първите процедури 
от така наречената брахи-
терапия. При нея се поста-
вя радиоактивен източник 
в туморния процес или до 
него и по този начин се 
унищожава самият карци-

ном, но и се спестява об-
лъчването на съседните тъ-
кани. Получихме разреше-
ние от министъра и от аген-
цията по ядрено регулира-
не и започваме да работим 
с брахитерапията. Тя се из-
ползва не само за лечение 
на рака на простатата, но и 
при най-злокачествения ту-
мор при жените - рака на 
шийката на матката. Но мо-
же да се използва и за ги-
некологични заболявания, 
и за кожни заболявания. 
Уникалното е, че на едно 
място на разположение са 
лечебната брахитерапия, 
така че да може от диагно-
стицирането да се премине 
направо към лечението.

- Кои онкозаболявания 
нарастват като брой в 
Бургаска област?

- Бургаска област е на ед-
но от първите места по он-
козаболеваемост в страна-
та. Имаме за миналата го-
дина в нашия онкоцентър 
13 000 пациенти, които са 
лекувани, което е с 2000 па-
циенти повече от 2018 г. Та-
ка че имаме една устойчи-
ва тенденция към по-висо-
ка онкозаболеваемост. 
Особено сега, по време на 
COVID-епидемията, хората 
се страхуват да ходят на 
лекари, да търсят медицин-
ска помощ, а това често во-
ди до забавяне на заболя-
ванията и до по-трудно ле-
чение. Нека хората не се 
страхуват, а да търсят на-
време помощ от специали-
стите.

Проф. Христо Бозов: Започнахме 
първите процедури с брахитерапия 
4 При нея се унищожава 
карциномът и се спестява 
облъчването на съседни тъкани

4 Не се страхувайте, търсете 
медицинска помощ навреме, 
казва управителят на КОЦ-Бургас
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Михаил КОЛЕВ

По традиция в края на вся-
ка година се определят и на-
граждават спортните герои 
на Бургас, постигнали най-
големи успехи на междуна-
родни и държавни първен-
ства и турнири, както и тех-
ните треньори. 

През настоящата година, 
заради епидемията от 
COVID-19, класацията ще се 
проведе онлайн. 2020 годи-
на премина в режим на пан-
демия, с много изпитания и 
предизвикателства за всич-
ки спортни клубове. Наложи 
се редуциране на спортния 
календар. Бяха отменени 
множество международни и 
национални първенства, ко-
ето ограничи спортистите в 
техните изяви. 

След консултация с чле-
новете на Постоянната ко-
мисия по спорт и младежки 

дейности към Общински съ-
вет - Бургас и допитване до 
клубовете, класациите за 
2020 година ще бъдат в кате-
гориите: „Спортист на годи-
ната и треньор” - от първо 
до пето място; „Млад та-
лант” - от първо до трето 
място; „Отбор на годината" 
- един отбор; „Спортист с ув-
реждания" - един състеза-
тел.

Безспорно най-голям ин-
терес предизвиква кой ще 
бъде избран за спортист на 
годината. Там отявлени фа-
ворити са борецът на клуб 
„Бургас” Едмонд Назарян с 
треньор Николай Дачев, как-
то и плувецът Цанко Цан-
ков.

Назарян-младши изпраща 
изключително силна година, 
като безспорен връх бе спе-
челването му на Европей-
ската титла при дебюта му 
при мъжете в Рим, Италия. 

Освен този си успех, през 
2020-та Еди спечели злато-
то при Държавното лично 
първенство и в Държавния 
личен отборен шампионат 
при юношите, както и на 
Държавният личен шампио-
нат при мъжете. И в трите 
шампионата той бе избран 
и за най-техничен състеза-
тел.

Цанков пък от своя стра-
на постигна исторически ре-
корд, плувайки в продълже-
ние на 12 часа без прекъс-
ване. Опитът на бургазлия-
та най-вероятно ще бъде 
вписан и в книгата „Рекор-
дите на Гинес”.

Сериозна заявка дава и 
плувкинята Жанет Ангелова 
от „Акулите”, която спечели 
множество медали на Репу-
бликански първенства, а ос-
вен това и покри нормативи 
за Световно във Фукуока, 
Япония и Европейско пър-
венство в Будапеща догоди-
на. 
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Футболният „Созопол” победи 
като домакин кандидата за Пър-
ва лига „Локомотив” (София). 
„Небесносините” надделяха с 2:0 
в двубоя от 16-ия кръг на Втора 
лига, отбелязвайки головете още 
през първото полувреме. Попа-
денията за созополчани бяха де-
ло на Яни Николов (6) и Иван Ко-

лев (44).  С този успех „Созопол” 
вече събра 18 точки и се изкачи 
на девета позиция в класиране-
то. В следващия кръг момчетата 
на Маргарит Димов гостуват на 
„Миньор” (Перник). Двубоят, кой-
то се явява последен за тази го-
дина, е на 12 декември от 14:30 
часа.

СКАНДАЛ „Созопол” тресна 
претендент за елита

Избират онлайн топспортистите 
на Бургас за 2020

Чф

наГраДи

 „Черноморски фар”

Българският национал Ге-
орги Костадинов-Мечката 
изведе с капитанската лен-
та клубния си тим „Арсенал” 
(Тула) срещу лидера в ру-
ското първенство „Зенит” 
(Санкт Петербург). Среща-
та от 16-ия кръг на шампи-
оната завърши без победи-
тел – 0:0.

За Костадинов това е вто-
ри мач след завръщането 
му от контузия. Доскоро 
българинът се възстановя-
ваше от скъсан менискус. 
Той изигра пълни 90 мину-
ти, в които бе почти безгре-
шен. В мача преобладава-
ше битка в средата на тере-
на. 

И двата отбора имаха 
своите голови шансове, от 

които не успяха да се въз-
ползват. В 5-ата минута бъл-
гарският национал блокира 
опасен удар на Артьом 
Дзюба. През втората част 
футболистът от Царево по-
лучи жълт картон за нену-
жно извършено нарушение. 
След ремито „Зенит” оста-
ва временен лидер с актив 
от 32 точки, докато „Арсе-
нал” е 13-и с 14 пункта. 

Фирма „алексОК“ ЕООД, 
град Велико търново 

набира шофьори 
с категория „Е“,

за курсове от България  
до Европа и обратно. 

Високо възнаграждение.
тел.0893068537
www.alexok.com

Мечката и „Арсенал” 
измъкнаха точка от гранд

„Черноморски фар”

Почина почетният граж-
данин на Карнобат и осно-
воположник на класиче-
ската борба в града Иван 
Тотев. Приживе той бе из-
бран и за почетен гражда-
нин на Карнобат, съобща-
ват от karnobat-voice.com

Заслужилият треньор по 
борба Иван Тотев, със сво-
ята активна и всеотдайна 
работа през годините, по-
лага основите на школата 
по класическа борба в 
град Карнобат. През 2017 
година, за своите изклю-
чителни заслуги за разви-
тието и популяризирането 
на класическата борба, по 
предложение на ръковод-
ството на СК „Олимпиец – 

Атанас Комшев“, броени 
дни след неговия 80-и рож-
ден ден, той бе удостоен с 
почетното звание „Заслу-
жил гражданин на Карно-
бат“. 

Неговата упоритост, из-
ключителен професиона-
лизъм и невероятни тре-
ньорски умения и похвати, 
които прилага по време на 
тренировките, успяват да 
наложат този спорт в Кар-
нобат, привличайки в зала-
та стотици момчета, които 
носят множество награди 
за града и прославят име-
то на България. Много са 
наградите и отличията - на-
ционални, международни, 
олимпийски, завоювани от 
нашите борци под негово 
ръководство.

Иван Тотев е роден на 9 
август 1937 г. в село Кру-
мово градище. През 1957 
г. завършва Държавен тех-
никум за физкултура и 
спорт „Васил Левски“ 
Пловдив. 

След дипломирането си 
работи като учител по физ-
култура в село Лозарево, 
а през 1966 г. започва тре-
ньорската му кариера в 
Карнобат. От 1972 г. до 
1981 г. е бил треньор на на-
ционалните отбори по кла-
сическа борба за юноши 
и младежи. През 1981 го-
дина треньорът Иван То-
тев е поканен и започва 
работа към ДФС „Черно-
морец“ Бургас. Неговите 
възпитаници обаче про-
дължават да жънат успехи 
на национално и междуна-
родно ниво. Олимпийска-
та 1988 година носи най-
големия успех за карно-
батската класическа бор-
ба. Създадената от Иван 
Тотев школа има вече 
своя олимпийски шампи-
он. Атанас Комшев дости-
га върха на спортната си 
кариера и печели златен 
медал и титла на летните 
олимпийски игри в Сеул 
през 1988 г., в категория 
до 90 кг.

Карнобатската школа, 
под ръководството на 
Иван Тотев, е допринесла 
за развитието на родния 
спорт и много години е да-
вала най-добрите си със-
тезатели в ЦСУ „Олимпий-
ски надежди“ и в ССУ 
„Юрий Гагарин“ в Бургас. 
Поклонението се състоя на 
5 декември на Централни 
бургаски гробища.

Почина основателят 
на класическата 
борба в Карнобат 

ФУтБОЛ

Заради пандемията 
състезанията бяха 
сериозно редуцирани

ОБЯВа
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „АНГАРА ИН-

ВЕСТ“ ЕООД, уведомява всички заинтересувани физи-
чески и юридически лица, че има следното предложе-
ние за „ПУП-План за застрояване за ПИ с идентифика-
тор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, м. „Курбана”, Общи-
на Несебър“.

Лице за контакти: Албена Костова - пълномощник
Тел. 0885 760 097

за РЕКЛаМа 
056 82 54 35, 0878 424 698
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в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Читалище предизвиква бургазлии 
с кулинарна инициатива

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 8 декември 2020г.
се навършва
ЕДНА ГОДИНА
от кончината на 

Д-р Димо
Николов 
Рибов
Поклон пред светлата 
му памет.

От семейството

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

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

Д-р Наталия
Дочева

Доц. д-р Николай 
Димитров, д.н.

Д-р Владимир 
Корновски

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

Чужденци в 
България луднаха 
по греяната ракияСподелете 

рецептата за 
шедьовър или  

за бабината 
манджичка
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