
Год. XXXIV бр. 92/8214/ Бур гас, 11-14 декември 2020 г.

Це на 1.00 лв. www.faragency.bg

с
т
р
. 
4

Капиталов

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 15 декември

Стр. 12

Поморие дарява 50 хил. лева  
на болници в региона

Дона МИТЕВА

Драстичен спад на по-
треблението на хляб от-
белязват производите-
лите на насъщния в реги-
она. Заседналите около 
пандемията вкъщи бур-
газлии въртят баници и 
си пекат домашен хляб. 
По-рядко прибягват до 
този от магазина. Със 

затварянето на учили-
щата и при закуските е 
същото положение.

„Бургазлията нама-
ли купуването на хляб. 
Много рязко спадът се 
усети при навлизане-
то в пандемията през 
март и април”, комен-
тира Димитър Людиев, 
собственик на фирма 
„Джей ел пи”. 

Пролетта, казва, че 
при неговата фирма 
спадът е бил близо със 
70%. ”Беше ужасно: то-
гава имаше много шок 
и стрес у хората и това 
се отрази и на нас, до-
като сега пак го има, но 
не е толкова драстично. 
Отразява се и това, че 
училищата са затворе-
ни”, коментира той.

4 Въртят питки и 
баници у дома

4 Производители 
отчитат 70% спад

Кои санаториуми в региона 
лекуваха белодробно болниСтр. 3

Фермерката 
Елена -  
между 
пчелите и 
писането  
на книги

Бясна гонка 
като в 

холивудски 
екшън с 

краден ТИР

БУРГАЗЛИИ КУПУВАТ 
ПО-МАЛКО хЛяБВ ПандемИяТа:
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Айтос получи пари 
за пълна промяна на 
градската градинаС
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Михаил КОЛЕВ

Контейнери създават неу-
добство на шофьори в бурга-
ския комплекс „Изгрев”, 
алармираха читатели на 
вестник „Черноморски фар”. 
Става въпрос за контейнери-
те между блоковете 25 и 68, 
които се намират в близост 
до пешеходна пътека. По ду-
ми на водачи кофите за смет 
пречат на видимостта им, ко-
гато те идват с колите си от 
парка на комплекса. По въ-
просната пешеходна пътека 
преди пандемията всеки-
дневно преминават множе-
ство деца, които учат в близ-
кото училище „Добри Чинту-
лов”. Опасенията на шофьор-
ите са, че положението на 
контейнерите създава пред-
поставки за пътен инцидент, 
имайки предвид и факта, че 
децата често изскачат на пе-
шеходните пътеки изневиде-
лица.

Чф2 11-14 ДЕКЕМВРИ 2020

Н
ов

ин
и Драстичен спад  

Контейнери пречат на 
шофьори в Изгрев

Дона МИТЕВА

Драстичен спад на потреб-
лението на хляб отбелязват 
производителите на насъщ-
ния в региона. Заседналите 
около пандемията вкъщи 
бургазлии въртят баници и 
си пекат домашен хляб. По-
рядко прибягват до този от 
магазина. Със затварянето 
на училищата и при закуски-
те е същото положение.

„Бургазлията намали купу-
ването на хляб. Много рязко 
спадът се усети при навли-
зането в пандемията през 
март и април”, коментира 
Димитър Людиев, собстве-
ник на фирма „Джей ел пи”. 

Пролетта, казва, че при 
неговата фирма спадът е бил 
близо със 70%. ”Беше ужас-
но: тогава имаше много шок 
и стрес у хората и това се 
отрази и на нас, докато сега 
пак го има, но не е толкова 
драстично. Отразява се и то-
ва, че училищата са затворе-
ни”, коментира той.

„Като си говорим и с коле-
ги става ясно, че при всички 
е спаднал разносът”, обяс-
нява хлебарят.

Като един от водещите 

производители на хляб в ре-
гиона, Людиев обяснява, че 
бургазлии си купуват браш-
но и понеже са си в къщи, си 
пекат домашен хляб. Работа-
та от къщи, ако не друго, да-
ва възможност на голяма 
част от домакинствата да се 
поглезят с домашна питка 
или пък набързо забъркан 
тутманик. Това връща и от 
магазина, а и излиза по-ев-
тино. Особено ако семей-
ството е получило като рен-

та пшеница, която е замени-
ло за доброкачествено 
брашно.

„Познати, които досега не 
са се интересували от моя 
занаят, започват да ме питат 
за рецепти, съвети и тънкос-
ти в хлебопроизводството. 
Признават, че са извадили 
от гардероба хлебопекарна-
та, която преди години са ку-
пили, и вече си приготвят до-
машен хляб”, разказва Лю-
диев. По негови наблюде-

ния, и селата около Бургас 
са се напълнили с хора по-
край пандемията и всяка къ-
ща свети, а пред нея са спре-
ни по една-две коли. Това 
той косвено свързва също с 
намаленото потребление на 
хляб.

Сега, когато и учениците 
са си у дома, се усеща спа-
дът и на потребление на за-
куски. Домашната храна из-
мества до голяма степен ба-
ничката или милинката, ку-

пена от най-близката хлебо-
пекарна. Майките, които 
имат повече време, ако са в 
отпуска за гледане на дете в 
училищна възраст, предпо-
читат да приготвят нещо в 
кухнята, вместо да купуват.

Няма резки промени в це-
ните на суровините, малка е 
промяната в цената на браш-
ното в този момент, въпреки 
че реколтата, особено в Бур-
гаски регион, бе лоша и до-
бивите - по-ниски. Хлебари-

В панДемИята:

Бургазлии въртят 
баници и питки у дома

Започна вторият етап от изграждането 
на Рибарско пристанище - поморие

„Черноморски фар“

Започнаха строителните 
дейности по заключител-
ния, втори етап от изграж-
дането на рибарското прис-
танище в Поморие, които 
включват окончателно му 
затваряне и защита на 
всички съдове, акостиращи 
в него. На стартиращата 
пресконференция по про-
екта кметът на община По-
морие Иван Алексиев обя-
ви, че на самото пристани-
ще ще бъде изградена бен-
зиностанция и ще бъде по-
строено голямо хале за ре-
монт на морските съдове, а 
два стационарни крана ще 
извеждат лодките до съот-
ветното място.

„Радвам се, че успяхме 
да защитим и този проект. 
В рамките на първия етап 
реализирахме голяма част 
от дейностите, но ни пред-
стои още работа. Към мо-
мента на рибарското прис-
танище има изградени – 2 
броя рибарски хелинги, об-

що 76 места за лодки, плюс 
още 8 допълнителни места 
за малки рибарски кораб-
чета. След приключване на 
втория етап от реконструк-
цията и модернизацията на 
пристанището, капацитетът 
му ще бъде удвоен. Бензи-
ностанцията ще даде въз-
можност лодките да бъдат 
зареждани на място и ще 
спести много време и уси-
лия на всички работещи. 
Предвидили сме и други 

нови съоръжения, с които 
да улесним работата на ри-
барите“, обяви още кметът 
Алексиев пред присъства-
щите на събитието.

Мащабните дейности във 
втория етап включват още: 
изграждане на понтони; ви-
деонаблюдение; допълни-
телно оборудване на риб-
ната борса със система за 
замразяване на нежелания 
улов; изграждане на ком-
постираща инсталация за 

водорасли и осигуряване 
на мощен агрегат, който да 
захранва пристанището, 
при наличие на проблеми с 
електричеството.

Проектът „Реконструкция 
и модернизация на рибар-
ско пристанище Поморие – 
II етап“ се реализира със 
средства по „Програма за 
морско дело и рибарство 
2014 – 2020 г.”.

Крайният срок за изпъл-
нение е 27 септември 2021 г.

Георги РУСИНОВ

Да се въведе уикенд па-
кет за „зелената зона“ в 
Бургас. Това предлага в 
докладна записка предсе-
дателят на Транспортната 
комисия Ева Михалева. 
Пред репортер на „Черно-
морски фар“ тя обясни, че 
идеята е обвързана с те-
матичните уикенди, които 
Община Бургас стартира 
през тази година.

„Това е нов метод за 
привличане на туристи и 
много хора идват точно 
през уикенда в Бургас. 
Край морето обаче места-
та за паркиране попадат в 
„зелена зона“. Това лято 
имаше много румънски и 
турски граждани, които 
идваха за тематичните 
уикенди. Чужденците оба-
че са изправени пред про-

блем с платеното парки-
ране, защото нашата сис-
тема за sms-и не приема 
техните апарати. В такива 
случаи те изпадат в нужда 
да търсят някой да им пус-
не 2-3 часа платено парки-
ране през телефона си. 
Други пък не плащат и се 
налага да им слагат ско-
би“, обясни Михалева.

Именно заради пробле-
мите на чуждестранните 
граждани се решава да се 
предостави услугата „уик-
енд пакет“, който ще може 
да се закупува предвари-
телно.

„Ще го има в платфор-
мата „Смарт Бургас“, как-
то и в хотелите, където от-
сядат. Говорих с г-н Рун-
чев и той също одобри 
идеята, защото наистина 
чести били случаите с 
чужденци. Това е неприят-

но, тъй като хората нямат 
вина. Пакетът ще обхваща 
дните петък, събота и не-
деля. Цената тепърва ще 
се обсъжда, но говорихме 
да направим пакета 15 ле-
ва, или по 5 лева на ден. 
От това ще може да се 
възползва всеки“, каза 
тя.

Пакетът обаче не гаран-
тира място за паркиране, 
категорична е Михалева. 
Даже се смята да се рабо-
ти в посока ограничаване 
служебния абонамент за 
паркиране.

„Много хора ползват та-
къв и лишават гражданите 
от паркоместа. Вярно е, 
че трябва да мислим и за 
бизнеса, но местата тряб-
ва да са достъпни за всич-
ки“, завърши председате-
лят на Транспортната ко-
мисия.

Въвеждат уикенд пакет 
за „зелената зона“
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в производството на хляб

Силвия ШАТЪРОВА

След тежко заболяване 
почина бившият шеф на Об-
щинския съвет Костантин 
Луков. Той бе председател 
на местния парламент в 
предния мандат, в този вле-
зе в състава му, но остана в 
Правната комисия. Върна 
се към адвокатската си 
практика през последната 
година.

Бе един от принципните 
съветници и не отстъпваше 
от принципите си, колори-
тен и запомнящ се, изтъква-
ше, че години наред е рабо-
тил в КАТ и спазва буквата 
на закона и правилата. Ви-
наги емоционален, но без-
пристрастен - така ще го за-
помнят в местния политиче-
ски живот съпартийци, опо-
ненти и журналисти.

Изказвам своите искрени 
съболезнования към родни-
ните и приятелите на общин-
ския съветник и бивш пред-
седател на Общински съвет 
Бургас Костантин Луков.

Ще го запомня като енер-
гична личност с ярко при-

съствие и като човек, който 
отстояваше принципите си.

Ще липсва…
Поклон пред паметта му!“, 

написа кметът на Бургас Ди-
митър Николов.

Вчера той бе погребан, на 
поклонението присъстваха 
съветници от всички полити-
чески групи.

Редакцията изказва събо-
лезнования на близките му.

те от опит знаят, че цените 
обикновено се повишават 
напролет.

Като цяло, на този етап 
повишение на цените на хля-
ба в Бургаско не се очаква, 
въпреки появилите се ко-
ментари в национален ма-
щаб за такова след Нова го-
дина. По-скоро цената на 
олиото и електроенергията 
тежи на хлебопроизводите-
лите.

„Пролетта банките нама-
лиха лихвите, паднаха и на-
емите, предоговорихме ги. 
Но в момента наемодателите 
вече казват, че няма накъде 
още да се намаля” – описва 
Людиев ситуацията, в която 

работи браншът, и признава, 
че никак не им е леко. 

Пандемията, освен че се 
отразява в реализацията на 
продукцията на хлебарите, 
отваря и редица нови про-
блеми пред фирмите. Помо-
щта 60/40 няма как да бъде 
получена от тях, защото 
едното от условията е фир-
мата да е спряла да работи, 
а също така и да няма задъл-
жения към данъчните. А осо-
бено второто условие е труд-
но за изпълнение.

Предпоставка за увелича-
ване цената на насъщния не 
намира и зърнопроизводи-
телят Илия Проданов. По не-
гови думи, въпреки че изкуп-

ната цена на пшеницата да е 
повишена, не може да се го-
вори за увеличение на хляба 
с около 10 стотинки, както в 
национален мащаб се поя-
виха подобни коментари. 
„Килограм  пшеница поскъп-
на от 35 стотинки на 39. Така 
че увеличението не е толко-
ва голямо”, казва Прода-
нов. 

Предвид тежката за всич-
ки обстановка и в икономи-
чески аспект, със сигурност 
част от фирмите ще се опи-
тат да задържат цените таки-
ва, каквито са в момента, и 
ще се молят да се върне по-
треблението преди спада 
през пролетта.

КРИМИ

Отнеха 
таблета на 
такси в 
Победа

Таблет е бил открад-
нат от таксиметров 
автомобил, съобщиха 
от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Колата е 
била паркирана на 
улица „Вълко Пушков” 
в квартал „Победа”. 
Полицейски служители 
от Първо районно упра-
вление са задържали 
извършителите на 
кражбата. Това са 
двама бургазлии – на 
17 и 24 години, които 
направили пълни само-
признания и върнали 
откраднатата вещ. 
Работата по случая про-
дължава. 

Задържаха 
мъж за 
кражбата на 
акордеон и 
килим

Мъж е бил задържан 
заради извършена 
кражба, съобщиха от 
пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Устано-
вено е, че 29-годишни-
ят бургазлия е отнел 
виброшлайф, акордеон, 
поялник, палатка, 
медна пръскачка и 
килим от къща на улица 
„Байкал”. Задържаният 
е направил пълни само-
признания и върнал 
част от откраднатите 
вещи. Работата по слу-
чая продължава.

Кой го замества в местния парламент?

„Черноморски фар”

Истински екшън като по 
сценарий от Холивуд се рази-
гра по улиците на Бургас в 
ранните часове вчера. Първо-
начално служители от Пето 
районно управление – Бургас 
забелязали в районна на блок 
39 в комплекс „Изгрев“  кри-
воличещ ТИР, като подали 
сигнал със стоп-палка за спи-
ране и извършване на поли-
цейска проверка. Водачът не 
се съобразил с полицейските 
разпореждания и, увелича-
вайки скоростта, продължил.

ТИР-ът е последван от поли-
цейски патрули и в района на 
кръговото кръстовище до хо-
тел „Мираж“, поради движе-
ние с несъобразена скорост 
по мокра пътна настилка, то-
варният автомобил се прео-
бръща в дясно, блокирайки 
бул. „Никола Петков“ в посока 
от комплекс „Изгрев“ към Цен-
трална градска част и София и 
разсипвайки по пътното плат-

но дървения материал, с кой-
то е бил натоварен. 

Установено е, че зад вола-
на на ТИР-а бил 18-годишен 
младеж от Средец, обитаващ 
социално жилище в комплекс 

„Славейков“. Той е стар поз-
найник на полицията, като не-
еднократно е извършвал 
кражби на дребни вещи и хра-
нителни продукти от търгов-
ски обекти, навършил е пълно-

летие преди месец, но в пред-
вид COVID-кризата все още не 
е пренасочен извън социално-
то жилище. 

Младежът не притежава 
шофьорска книжка и е дал 

противоречиви обяснения как 
е проникнал в кабината на 
ТИР-а, паркиран в района на 
паркинг към завод „Кроно-
шпан“, откъдето е трябвало да 
потегли в посока Русе. Към 
момента 18-годишният младеж 
е задържан за срок от 24 часа. 
По случая е образувано досъ-
дебно производство за причи-
няване на значителни матери-
ални щети по непредпазли-
вост след управление на 
МПС. 

Заради инцидента пътната 
отсечка на бул. „Никола Пе-
тков” бе временно затворена, 
а поради сериозните матери-
ални щети маршрутът на авто-
бусите от градския и между-
градски транспорт, както и ле-
ките автомобили от компле-
ксите „Изгрев“ и „Зорница“ бе 
пренасочван по обходен 
маршрут.

По случая в Пето районно 
управление – Бургас е образу-
вано досъдебно производ-
ство.

Бясна гонка като в холивудски 
екшън с краден ТИР

Почина бившият шеф на Общинския  
съвет в Бургас - Костантин Луков

Загуба За местната 
политика!

Георги РУСИНОВ

Екс общинският съветник и настоящ ад-
министративен директор на ЦАУ „Осво-
бождение“ Тодор Колев засега продължа-
ва да изпълнява длъжността си. Това отго-
вори той на въпрос на „Черноморски фар“ 
дали смята да става отново общински съ-
ветник. Причината – бившият му колега и 
председател на Общински съвет Костантин 
Луков ни напусна. Дълго време той се бори 
с коварната болест, която бе с фатален 
край.

Тодор Колев бе общински съветник в 
мандат 2015-2019 и кандидат за такъв в се-
гашния мандат на Общински съвет – Бур-
гас. Позицията му в листата за изборите бе 
точно след Костантин Луков. Разпределе-
нието на гласовете обаче го остави под 
чертата. Впоследствие бе назначен за ад-
министративен директор и се отдаде на ра-
ботата си. Така напълно възможно е Колев 
да не пожелае да влиза в местния парла-
мент. Следващ след него в листата е иконо-
мистът Жейна Жекова.

Колев бе един от активните млади об-
щински съветници в предния мандат заед-
но с Калояна Живкова, която и сега е в 
местния парламент. Двамата често предла-

гаха докладни, свързани с екологията.
Възможно е той да напусне поста като 

директор и да се върне като съветник. По-
добна бе и ситуацията с Костантин Луков, 
който бе шеф на УКОРС, но напусна място-
то и влезе в местния парламент. 

Тодор Колев



Силвия ШАТЪРОВА

Бургас е разполагал с 
два уникални санаториума 
за лечение на белодроб-
ни заболявания. Единият 
в Свети Влас, а другият - в 
Малко Търново. Построени 
са през 70-те години на ми-
налия век на места, чийто 
въздух е бил невероятен за 
лечението на хора с диха-
телни проблеми. 

Единственият морски 
санаториум в страната - 
„Д-р Параскев Стоянов“ в 
Свети Влас, в който поко-
ления белодробно болни и 
астматици от цялата стра-
на намираха облекчение 
и изцерение, е само спо-
мен и вестникарска хро-
ника. Сега там са пореди-
ца от хотели между Влас и 
Слънчев бряг и трудно дори 
може да се разбере къде 
точно се е намирал той. 

Имотът е на брега на мо-
рето. Местните хора каз-
ват, че разположението на 
мястото е уникално, зара-
ди планинския и морския 
въздух, при което се полу-

чавала специфична йони-
зация на въздушните маси 
над района. Именно тази 
даденост давала възмож-
ност за профилактика и ле-
чение на различни заболя-
вания на белите дробове и 

дихателните пътища.
Преди години първо бе 

изваден от Министерството 
на здравеопазването и 
прехвърлен към това на 
икономиката, след което 
бе приватизиран въпре-
ки протестите на община 
Несебър, която претенди-
раше, че земята под него 
е нейна собственост. 

В него целогодишно се 
лекуваха възрастни и деца 
над 12 години с костна ту-
беркулоза и заболявания 
на опорно-двигателния 
апарат.

Споменът за санатори-
ума е жив сред хората, ко-
ито са работили в него. Те 
често се събират на друже-
ски срещи. Последно така-
ва се провежда преди чети-
ри години през декември, 
пише сайтът Nessebar_
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„Черноморски фар“

Общински съвет-Помо-
рие взе решение за даре-
ние на общо 50 хил. лв. от 
общинския бюджет, раз-
пределени както след-
ва: на МБАЛ – Поморие 
– 20 хил. лева, на УМБАЛ 
- Бургас – 15 хил. лева и 
на УМБАЛ „Дева Мария“ - 
Бургас – 15 хил. лева.

Решението е по повод 
докладна записка от кмета 
Иван Алексиев, разгледа-
на на вчерашното редовно 
заседание на Общинския 
съвет.

„В условията на прог-
ресираща пандемия ряз-
ко се увеличи и броят на 
заболелите лица, в част-
ност и броят на хоспита-
лизираните лица от об-
щина Поморие в МБАЛ - 
Поморие, УМБАЛ - Бургас 
и УМБАЛ „Дева Мария“ – 
Бургас, които активно пре-
доставят неотложни меди-
цински услуги на пациен-
ти с диагноза COVID-19. В 
тази критична обстановка 
лечебните заведения уве-
личават многократно раз-
ходите си, свързани с ди-
агностика и лечение на па-

циенти, налага се открива-
не на допълнителни лег-
ла, наемане на персонал 
и обезпечаване на лече-
нието с консумативи, ле-
карства и материали в из-
ключително кратък период. 
Разходите за този вид дей-
ност са изключително го-
леми, поради това ние сме 
задължени да откликнем 
именно в този труден мо-
мент и да подкрепим меди-
ците от тези болнични за-
ведения в борбата им с ко-
ронавирусната пандемия“, 
пише в докладната си кме-
тът Алексиев.

Община Поморие дарява  
50 хил. лева на болници в региона, 
лекуващи пациенти с COVID-19

Светлин СВЕТЛЕВ

Бургас продължава да е 
сред градовете в страната 
със заболеваемост между 
600 и 1000 души на сто хи-
ляди население. Това каза 
здравният министър проф. 
Костадин Ангелов по вре-
ме на редовния брифинг на 
Националния оперативен 
щаб в Министерския съвет. 
Това оказва натиск върху 
лечебните заведения. 

„За Бургас и Варна не-
щата наистина са сериоз-
ни. Проблеми имат колеги-
те и в УМБАЛ-Бургас, и в 
„Св. Марина“. Сутринта го-
ворих с директора на „Св. 
Марина“, с директора на 
РЗИ - Бургас д-р Паздеров, 
има голям натиск върху ле-
чебните заведения, които са 
на „източния фронт“, така да 
кажем, но колегите там ще 
се справят“.

По думите на здравния 
министър, са минали само 
10 дни от въвеждането на 
мерките и кривата на нама-
ляване на заболеваемостта 

е толкова крехка, че е мно-
го рано да се правят какви-
то и да било изводи за по-
стигане на успех. 

Според статистиката на 
РЗИ вчера новите случаи 
бяха 160, ден преди това 

обаче над 400 за област 
Бургас.

Сред новозаразените има 
четири медицински лица. По 
последни данни седем души 
от област Бургас са изгуби-
ли битката с COVID-19.

На „източния фронт“ 
нещата са сериозни

Здравният министър за COVID ситуацията край морето:

Георги РУСИНОВ

7083 са медиците, които подлежат на ваксиниране при 
РЗИ-Бургас. Това са фармацевти, стоматолози, лекари, ме-
дицински сестри, санитари, обясни пред „Черноморски фар“ 
директорът на Здравната инспекция д-р Георги Паздеров.

„Нямаме още точно число колко медици от Бургаска об-
ласт са изявили желание да го направят. Анкетите все още 
пристигат до края на работния ден (б.а. четвъртък). От тук 
нататък ще чакаме списъците, както от съсловните органи-
зации, така и от болниците, за да видим кои ще изявят же-
лание да се ваксинират, за да се подготвят графици за иму-
низация“, поясни още той.

Очаква се днес вече да стане ясно колко ще са медици-
те, които са заявили желание на първо време да се вак-
синират.

7083 медици подлежат на 
ваксиниране при РЗИ-Бургас

Персоналът на здравното заведение в Свети Влас

Здравните заведения  
в Свети Влас и Малко Търново 
са били построени на места  
с уникален въздух за хора  
с дихателни проблеми
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news.bg. Повод са споме-
ните на културно-масови-
ка на лечебното заведе-
ние Иван Дерменджиев, 
събрани в брошура за са-
наториума. Хората, работи-
ли в него, се наричат сан-
ториалци.

На срещата отиват по-
вече от сто медицински 
работници, педагози и об-
служващ персонал - част 
от стотиците, работили дъл-
ги години в здравното заве-
дение, лекувало деца и въз-
растни от цялата страна.

Неин организатор е д-р 
Мария Мазнева.

За съжаление, Морски 
санаториум, една гордост 
за община Несебър, не 
успя да доживее своята 50-
годишнина…

„На 1 октомври 2020 го-
дина щяха да се навър-
шат 55 години от открива-
нето на новия Морски са-
наториум „Д-р Параскев 
Стоянов” между Несебър 
и Свети Влас. Официално 
и тържествено той е открит 
на 1 декември 1965 годи-
на от тогавашния минис-
тър на здравеопазването 
д-р Кирил Игнатов. Тази 
изключителна социална 
придобивка с национал-
но значение е дело, пре-
ди всичко на Санаторно-
курортно управление към 
Министерството на здраве-
опазването, на Окръжния 
народен съвет Бургас и 
с определен принос на 
ръководството на град 
Несебър“, пише в спомени-
те си тогавашният кмет на 
общината Васил Киров.

Историята

Създаден е като санато-
риум за малокръвни деца 
още през 1905 година край 
Варна под ръководството 
на д-р Параскев Стоянов. 
За първи път той полага 
началото на лечение, чрез 
използване на слънцето, 
въздуха и главно морето, 
основно против „жълтата 
гостенка” - туберкулоза-
та. Съобразно изменения-
та на здравната обстанов-
ка в страната тогава, са-
наториумът непрекъснато 
обогатява профила си, като 
обслужва и възрастни, но 
усъвършенства първона-
чалния си профил.

През 60-те години на ми-
налия век, вече материал-
ната му база застарява, 
развитието на стопанския 
туризъм край Варна „при-

тиска” съществуването му 
и възниква идеята за пре-
местване на друго место. 
Специалистите курортоло-
зи преценяват, че най-под-
ходящо е мястото между 
село Влас и Несебър, къ-
дето щастливо се съчета-
ва слънцето с планинския 
въздух, който като из някой 
улей се смесва с морския 
и обгрижва морето.

Строителството на нова-
та площадка започва през 
1963 година от СМК район 
„Курортно строителство“, 
Несебър. Първият етап на 
детските заведения е готов 
през втората половина на 
1965 година. И ето: на 1 ок-
томври 1965 година пет ав-
тобуса, тридесет линейки, 
120 деца и многоброен пер-
сонал пристигат в новите 
сгради на готовите блоко-
ве на ІІІ -то и ІV-то детски 
отделения. Посрещнати са 
от малък, все още необу-
чен, но ентусиазиран пер-
сонал.

Продължава строител-
ството и на останалите 
отделения. През февруа-
ри 1966 година тук се пре-
местват и отделенията за 
възрастни. Новото заведе-

ние заработва с пълен ка-
пацитет. В този си капаци-
тет то разполага с 438 лег-
ла с 2 възрастни, 2 детски 
ортопедични и 2 детски бе-
лодробни отделения, сана-
ториално основно учили-
ще до VІІІ клас, 3 жилищни 
блока в чертите на сана-
ториума и 2 в гр. Несебър, 
кухненски блок и столови, 
ремонтна работилница, об-
ширен и озеленен парк, из-
воювана прекрасна плаж-
на ивица…

С новото си местополо-
жение, съвременни усло-
вия за работа, с отлични-

те си резултати по лече-
ние и обучение на деца-
та санаториума получа-
ва голяма популярност в 
страната като социална 
придобивка. Допринася 
Несебър да натежи още по-
вече като най-големия на-
ционален курорт и почив-
но дело. Допринася за по-
добряване здравното об-
служване на населението 
от общината, много хора 
от Св. Влас и Несебър на-
мират приложение на своя 
труд. С него се обогатява и 
разнообразява с различни 
специалисти и висококва-
лифицирани кадри градът. 
Колективът участва в об-
ществения и културен жи-

вот, организирана е раз-
нообразна културно-масо-
ва дейност сред колектива 
и пациентите.

Постиженията се дъл-
жат на висококвалифи-
цираните кадри и тях-
ната съпричастност към 
Хипократовата клетва. Тук 
на първо място трябва да 
подчертаем изключителна-
та роля на ветерана на са-
наториума и създателя му 
доктор Христо Сунгарски, 
главен лекар тук до 1972 г. 
Той проявява неимоверно 
делови организаторски ка-

чества, изключителен тво-
рец-стопанин при създава-
не на пълноценни условия 
за функциониране на този 
специфично сложен реха-
билитационен център.

Признателност към след-
ващите главни лекари: 
Зорка Селиминска до 74-а, 
Вячеслав Куртаков до 81-
ва, Виолета Йовчева до 91-
ва, Асен Върбанов до за-
криването му. Признания 
към огромния лекарски, 
медицински, рехабилита-
торски, санитарен и об-
служващ персонал.

Днес Морски санатори-
ум не съществува. Години 
след промените бе прива-
тизиран, дейността му за-

немарена, затихваща и 
прекратена. На неговата 
територия бе изграден мо-
щен хотелски комплекс, но 
лечебно-рехабилитацион-
на дейност няма. 

Защо Малко 
Търново не се 
превърна в 
топдестинация 
като Сандански

Малко Търново е друго-
то място в региона, където 
въздухът е лековит и уни-
кален за лечение точно на 
бронхити, астми и всяка-

къв вид белодробни про-
блеми.

Преди 30-40 години вместо 
да ходят чак до Сандански, 
бургазлии отскачаха с де-
цата си в Малко Търново. 
Заради мръсния промиш-
лен въздух в Бургас жи-
телите му отиваха на по-
чивка в граничното град-
че. Това бе и причината да 
се появи санаториум там. 
Тогава процъфтяваше и т. 
нар Република на младост-
та, а Малко Търново раз-
полагаше с мини, кариери 
и дърводобив, дори имаше 
и техникум по електроника 
в Граматиково.

Малко Търново е на ед-
наква географска ширина 
със Сандански, а въздухът 
му има същите показатели. 
Само че съдбата на градче-
то като курорт и топ дести-
нация не е същата, каква-
то е тази на южния град до 
Благоевград.

Преди време бивши-
ят вицепремиер и насто-
ящ заместник-председа-
тел на Народното събра-
ние Валери Симеонов, още 
докато бе само бизнесмен 
и депутат, успя да привати-
зира мотела край града и 
го направи хотелска база. 
Там дори преспиваха и гра-
нични полицаи, но не го 
превърна в спа център. 

Само на тридесетина ки-
лометра от общинския цен-
тър в Странджа, край село 
Младежко, също блика ле-
ковита минерална вода. 
Там е прочутата екопъ-
тека „Изворите на река 
Младежка“, а и съвсем нас-
коро се появи частен спа 
център, който набира попу-
лярност в областта на бал-
неологията и саниториал-
ното дело. 

Дали някой частник ще 
се наеме с тази задача, или 
държавата ще преоткрие 
топлата вода, като се вър-
не към това да възстанови 
санаториумите в Бургаско 
по европейски програми, е 
въпрос на бъдеще и пред-
приемчивост. Дано панде-
мията около COVID даде 
тласък за това.

„Пристанище Бургас” ЕАД на основа-
ние чл. 29,ал.2 от Правилника за прила-
гане на Закона за публичните предприя-
тия и Заповед на изпълнителния директор, 
обявява откриване и провеждане на кон-
курс за избор на изпълнител с предмет: 
„Възлагане на застрахователни услуги - 
Задължителна застраховка „Гражданска 
отговорност” на собствениците, ползва-
телите, държателите и водачите на мо-
торни превозни средства” и Застраховка 
„Злополука на пътниците в моторните пре-
возни средства”.

Документацията за участие в конкур-
са може да бъде закупена всеки рабо-

тен ден в административната сграда на 
„Пристанище Бургас” ЕАД-стая № 303, 
срещу 50 лв. /без ДДС/, невъзстановими, 
платими в касата всеки работен ден от 
09.00 ч. до 17.00 ч., до 20.01.2021 г. вклю-
чително.

Предложението за участие в конкур-
са, придружено с изискуемите докумен-
ти следва да бъде представено в деловод-
ството на „Пристанище Бургас” ЕАД- пар-
тер до 17.00 ч. на 21.01.2021 г. 

Допълнителна информация за кон-
курса може да намерите на Профила 
на купувача на www.port-burgas.bg.

ОБЯВЛЕНИЕ

Посрещането на Нептун в морската база



Съветници питат, 
администрацията отговаря

Надежда Димитрова –  
старши експерт отдел 
„Държавен архив” - 
Бургас

През 2020 г. документални-
ят фонд на Държавен архив – 
Бургас се обогати с ново 
ценно постъпление - на 
скулптора Панайот Дими-
тров – Понката. Документите 
са предадени безвъзмездно, 
лично от фондообразувате-
ля, като дарение. В отдел 
„Държавен архив” – Бургас е 
заведен фонд №1847, като 
същият е достъпен за полз-
ване. 

След научно-техническата 
обработка е изготвен Инвен-
тарен опис №1, със 73 архив-
ни единици, с широк хроно-
логичен обхват от 1929 до 
2020 г.

Панайот Димитров – Понка-
та, както сам се представя, е 
роден на 29 юли 1934 г. „в Сли-
вен – града на войводите, цига-
ните, магаретата и прочутия 
сливенски вятър”. През 1942 г. 
се премества със семейството 
си да живее в Бургас, където 
завършва средното си образо-
вание, а през 1958 г. и Худо-
жествената академия в София, 
със специалност „Скулптура” 
при доцент Михаил Кац. Нача-
лото на трудовия и творческия 
си път започва от Бургас. Ня-
колко месеца през 1958 – 1959 
г. е художник към Областно 
пристанищно управление - Бур-
гас, след което става учител по 
рисуване в Полувисшия педа-
гогически институт „Христо Бо-
тев“ – Бургас. 

От 1965 г. житейският път на 
скулптора продължава във Ве-
лико Търново, където се пре-
мества да живее със семей-
ството си. Започва работа като 
преподавател по скулптура във 
Висшия педагогически инсти-
тут (по-късно Великотърновски 
университет „Св. св. Кирил и 
Методий”). Преподавател и 
главен асистент е до 1978 г., ка-
то през тези години е имал пет 
випуска студенти, завършили 
скулптура. Впоследствие е на-
значен към Община Велико 
Търново като художник, а по-
късно преминава на свободна 
практика.

Панайот Димитров е автор 
на много па-
м е т -

ници в страната, пар-
кова и надгробна 
скулптура, както и 
малки пластики. От-
даден е на камъка, 
като предпочита мра-
мор, а от дървото – 
абанос, абора, маха-
гон. През 1985 г. пра-
ви първата си самос-
тоятелна изложба 
във Велико Търново. 
Участник е и в мно-
жество изложби, 
проведени в Италия, 
Гърция, САЩ. Негови 
творби са притежа-
ние на държавни га-
лерии и музеи, част-
ни сбирки и колек-
ции, както в Бълга-
рия, така и в Италия, 
Германия, Австрия, 
Словакия, Русия и 
др. Участва в симпо-
зиуми, проведени в 
България и Слова-
кия. 

Част от неговите 
скулптурни компози-
ции, оформят хармо-
нични и важни места 
в градската част на 
старопрестолния ни 
град Велико Търно-
во. Това са: „Олим-

пийският огън” на стадиона, „Сила и 
мъдрост” - пред Съдебната палата, 
„Златен век” в алеята, водеща към 
Великотърновския университет, чеш-
мата в Алеята на славата на „Боруна” 
и много други. В морския град скулп-
торът оставя също своя отпечатък, 
макар и творил в Бургас само до сре-
дата на 60-те години. Негови творби 
могат да се видят и днес в Морската 
градина, на сградата на Електрора-
зпределение - Бургас и на други мес-
та. За жалост, творби като „Тюлени”, 
намиращи се в близост до хотел-рес-
торант „Приморец“, „Чешмата с гълъ-
бите”, в близост до „Безистена” и др. 
вече не са на местата си. С добра 
развръзка, през 2018 г. бе открита ед-
на от творбите му - „Гусларя”, години 
красила емблематичната някогашна 
Стена на приказките в Бургас, сега е 
запазена в двора на Етнографския 
музей – Бургас. 

Заради артритно заболяване Па-
найот Димитров-Понката оставя дле-
тото и камъка и се насочва към перо-
то. 

През 1978 г., в работното ателие на 
Панайот Димитров във Велико Тър-
ново, се заражда идеята за т.нар. 
приятелски сбирки на съмишленици, 
които се провеждат всеки петък, от-
където и идва името им - Клуб „Пе-
тък”. Събират се поети, художници, 
актьори, лекари, преподаватели, ин-
женери и други видни граждани на 
Велико Търново. Освен да се заба-
вляват, „Петъчниците” са и инициато-
ри на много ценни предложения за 
развитието на града. 

Панайот Димитров – Понка-
та е носител на шест нацио-
нални награди по скулптура, 
златен медал от VI Българско 
изложение за АРТ иновации и 

наградата „Велико Търново”. През 
2012 г. става почетен гражданин на 
старата столица. Отличен е с орден 
„Св. св. Кирил и Методий” I степен, 
орден „1300 г. България” и др. Член е 
на Римската академия за модерно 
изкуство. 

Със съпругата си Райна Димитро-
ва, която е детска учителка по профе-
сия, имат една дъщеря.

При обработката поради разноо-
бразието на документите на фонда, 
са разделени в 7 раздела на класи-
фикационна схема. 

Сред документите от биографичен 
характер са дипломи и свидетелства 
за завършено образование. Тук са 
систематизирани още дипломи и гра-
моти, свидетелстващи за приноса му 
в обществено-културния живот, поз-
дравления от великотърновските ху-
дожници по случай 50-ия му рожден 
ден и решение на Община Велико 
Търново за удостояване на Панайот 
Димитров със званието „Почетен 
гражданин на Велико Търново”. 

В раздел „Документи от творческа 
дейност” са отложени авторските 
книги на фондообразувателя - „Огре-

ни сенки”, „Отзад напред и нататък”, 
„Забравени страници” и „Изтичащо-
то време”. Три от тях са написани из-
цяло на ръка, със ситен, красив по-
черк и рисунки от автора, в които е 
описал подробно спомени, разкази и 
преживелици от своя живот. Пре-
листвайки страниците в тях, читате-
лят ще познае известни за бургазлии 
лица като Петьо Пандира, Христо 
Фотев и др.

Третият раздел „Документи от слу-
жебна и обществена дейност” е оф-
ормен в два подраздела. В първия 
подраздел се съхраняват разноо-
бразни по вид документи, свързани 
със служебната му дейност  – възла-
гателни писма, поръчки, договори, 
протоколи за изработване на скулп-
тури, статии, писма и отзиви в перио-
дичния печат за проведените излож-
би в Италия и Гърция. 

Във втория подраздел са поместе-
ни документите, свързани с Клуб „Пе-
тък”. В подраздела са подредени 
различни писма за оказване на съ-
действие от Общината по проекти за 
изграждане на паметни плочи, гра-
мота за проявена съпричастност, 
статии в периодичния печат, както и 
история за създаването на клуба, на-
писана от фондообразувателя, изо-
билстваща от интересни преживява-
ния.

Изключително богат е разделът с 
изобразителни документи. Разделът 
е оформен в пет подраздела, като за-
почва с неговите портретни снимки, 
снимки като военнослужещ и с род-
нини. В следващия подраздел са под-
редени снимки от ученическите и сту-
дентските му години, с негови колеги 
и студенти, както и от участия в сим-
позиуми и пленум. В раздела също 
са и снимките на членовете (сред ко-
ито е Панайот Димитров - Понката) 
на журито по изготвяне паметник на 

Петьо Пандира в Бургас, който в мо-
мента се намира пред моста в Мор-
ската градина. Безспорно уникални 
са снимките на Панайот Димитров по 
време на изработване на скулптурни 
творби и множеството снимки на не-
гови готови творби, както и от прове-
дени изложби в Италия и Велико Тър-
ново. В подраздела са запазени и 
снимки на негови творби от студент-
ските му години.

В последния раздел „Събирател-
ска дейност” е отложено запазеното 
от фондообразувателя оригинално 
печатно издание на юбилейната кни-
га на Бургас (1978 – 1928 г.) от Ат. Хри-
стов.

Безспорно уникални са предадени-
те от фондообразувателя гипсови и 
дървени макети на част от неговите 
творби – дарителницата пред „Царе-
вец”, паметник на поета Цони Калчев 
в с. Джулюница, Великотърновско; 
бронзова отливка на ключ и др. Осо-
бен интерес е и дарената от Панайот 
Димитров дървена дъска, която е 
ползвал като ученик и на която са от-
белязвани първите петъци на „Петъч-
ниците”. Сред материалите, предаде-
ни от фондообразувателя е и почет-
ният знак, с който Община Велико 
Търново, удостоява Панайот Дими-
тров. Особено ценна по своята същ-
ност е и месинговата посребрена ча-
ша, авторска изработка на Станчо 
Ганев - бивш студент на Понката, по-
дарена му по случай 60-я му рожден 
ден. 

Панайот Димитров - Понката е ем-
блематична и неповторима личност, 
скулптор със забележителен талант и 
човек с богата душевност. Определя 
себе си като „сливенски бургазлия, 
стареещ край Янтра”. И както сам 
казва: „Прекланям се и вярвам само 
пред изкуствата, още подвластен 
най-вече на НЕЙНО ПРЕВЪЗХОДИ-
ТЕЛСТВО СКУЛПТУРАТА!”
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Богатият фонд на 
Панайот Димитров – 
Понката показва 
различната му дейност 
от скулптор до писател 
и документалист 

Панайот Димитров – Понката, пред ателието, Велико 
Търново

Журито по време на избор на проект за изработване паметник на 
Пандира – от ляво на дясно Стоян Цанев, Кольо Кехайов, Николай Ду-
баров и Панайот Димитров – Понката. Бургас, 2013 г.

Авторът на емблемата  
на Енергото влезе в Архива 

„ Т ю л е н и т е ” 
(намирала се е в 
Морската гради-
на в Бургас). Ав-
тори: Панайот 
Димитров – Пон-
ката и Михаил 
Ангелов

Фигура на девойка (намира-
ла се е пред хотел „Приморец” 
в Бургас)

„Атомен век”, на сградата на 
Енергоснабдяване – Бургас. Ав-
тори Панайот Димитров – Понка-
та и Павел Бакалов, 1963-1964 г.

Книги на Панайот Димитров – Понката

„Момичето, което морето върна на 
брега!”, Бургас, 1963 г. 

Историята за създаване на тази 
творба (написано от Панайот Дими-
тров): „В клуба на дейците на култура-
та – Бургас, на кратка разпивка сме с 
Христо Фотев, който ми изрецитира 
последното си поетично творение – 
„Морето, което не върна момичето“. И 
узря композицията ми в мрамор (реа-
лизирана почти до фаровия вълнолом 
и до тогавашните топли морски бани)”.  
В момента скулптурата се намира в 
Морската градина в Бургас.  



Скъпи граждани на 
община Айтос,

Няма как да не споде-
ля Вас една чудесна но-
вина от тази сутрин (9 де-
кември). Усилията ни да 
спечелим финансиране 
по проекта за благоустро-
яване на един от симво-
лите на Айтос - Градска-
та градина, се увенчаха 
с успех. 

Министерският съвет 
взе решение да финанси-
ра проекта с 1 310 000 лв. 
Освен цялостното обновя-
ване на Градската гради-
на, проектът предвижда 
изграждането на спортна 
площадка и фитнес зона. 

Всички се радваме и 
на решението на МС,  
1 350 000 лв. ще бъдат ин-
вестирани за обновяване 
на улиците в девет айтос-
ки села - Караново, Пирне, 
Чукарка, Черноград, То-
полица, Пещерско, Чер-
на могила, Лясково и Съ-
диево.

10 хил. са осигурени 
и за изграждането на детска пло-
щадка в с. Карагеоргиево. Решение-
то е тези проекти на Община Айтос 
да бъдат финансирани с общо над  
2 670 000 лв.

Неотдавна в мрежата имаше снимки 

и коментари за локвите и калта в Град-
ската градина - съвсем основателно. 
Проблемът е от десетилетия. След по-
вече от 30 години, на 9 декември 2020 г. 
този проблем намери решение.

Васил Едрев
Кмет на община Айтос
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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УСПЯХМЕ! 

Айтос получи финансиране за цялостното 
обновяване на градската градина

Васил Едрев - кмет на община Айтос

Септември 2015 г. - откриване на новата детска площадка в Градската гра-
дина

Градската градина - 2020 г.

Жителите на девет от 
общо 16 населени места в 
община Айтос бяха искре-
но се зарадваха на реше-
нието на МС от 9 декември 
т.г., което постановява фи-
нансирането на ремонти на 
уличните настилки, в раз-
мер на 1 350 000 лв. Про-
тивно на схващането, че 
селата са най-потърпевши 
от демографската криза, 
населените места в общи-
на Айтос са живи, с много 
деца и млади хора. Строят 
се нови къщи и се обновя-

ват обществените сгради 
по проекти и със средства 
от бюджета. 

През последните години 
много млади семейства из-
бират да живеят на село и 
да се занимават със земе-
делие и животновъдство. 
Но големият проблем на 
тези живи и добре уредени 
айтоски села са уличните 
и тротоарните настилки. В 
много от тях, улиците и тро-
тоарите не са ремонтира-
ни основно от десетилетия. 
Има улици в села с по 1000 

и 1500 жители, които са в 
изключително лошо състо-
яние и спешно се нуждаят 
от ремонт. За рехабилита-
цията им беше необходи-
мо да се предприети спеш-
ни мерки, казват от Общин-
ска администраци. Затова, 
една от грижите на Общи-
на Айтос беше да търси фи-
нансиране за подобрява-
не на качеството на живот 
там. И това се случи - ре-
монтите ще започнат през 
новата година.

НП

Градската градина е 
един от символите на град 
Айтос. Създадена е преди 
близо 100 години с труда на 
местни ентусиасти. На гръб 
и от километри, от импро-
визиран разсадник, те са 
носили дръвчета и храсти, 
за да ги засадят и оформят 
тази уникална градина. На 
територията й днес има ек-
зотични дървета и храсти, 
някои от тях - редки рас-
тителни видове. Още през 
1932 г., там е изграден па-
метник на Христо Ботев от 
учениците и учителите на 
бившето Каменоделно учи-
лище в града. 

През всичките година 
на своето съществуване, 
Градската градина е един 
от центровете за отдих, 
за духовен и спортен жи-
вот за Айтос. Тук през 70-
те години на м.в. е изгра-
дена Спортна зала “Ае-
тос”, която събира стоти-
ци деца и млади хора. През 
2019 г. залата беше основ-
но реновирана и разшире-
на, инвестирани бяха над 1 
400 000 лв.

От години, гражданите 
се вълнуват от лошото със-
тояние на алеите и липса-
та на парково оборудване, 
защото Градската градина 
е едно от най-посещавани-
те места от айтозлии и гос-

тите на Айтос.  Тя е естест-
вен център, който събира 
много млади хора и майки 
с деца, заради чистия въз-
дух и уникалната си расти-
телност. Но алеите са кал-
ни след дъжд, липсва ос-
ветление и елементарно 
парково оборудване. С го-
дините този сивмол на гра-
да западна, защото за об-
новяването му са необхо-
дими средства, с каквито 
бююджетът на Община Ай-
тос не разполага.

Освен че е място за от-
дих,  Градската градина е 

и част Спортен комплекс, 
който включва Спортна 
зала “Аетос” и открито иг-
рище за волейбол, на кое-
то през летния сезон се ор-
ганизират турнири и със-
тезания. 

Реновирането на Град-
ската градина е проблем, 
който се поставя на вся-
ка среща с хората от квар-
тала и града. Новината за 
осигуреното финансира-
не предизивка огромно 
одобрение в социалните 
мрежи. 

НП

Община Айтос ще инвестира  
1 350 000 лв. в ремонта на 

улици в девет села

Тя ще бъде преобразена  
също като паркаНай-сетНе

Фейсбук прегря от добрата новина, 
избрахме само един поучителен 
коментар - на Милена Райкова

Очаквам с нетърпение промяната на градската гради-
на, и още преди да се е случила - моля, уважаеми съграж-
дани, нека пазим всичко край нас, както пазим в домо-
вете си! Не сме забравили, че още след откриването на 
тази нова детска площадка, в същата градска градина, 
бяха потрошени най - напред кошчетата за боклук, чоп-
леха се семки от някои родителки, точно върху покритие-
то, където децата им си играеха .... И ред други нередно-
сти .... Нека промяната бъде на всички нива - най - вече 
на нашите отговорности и съзнание. Не е необходимо да 
бъдем заплашени от глоби, за да пазим ...

Вашият глас
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Станимир ГЕНЕВ

В последния редовен 
кръг от есенния полу-
сезон на първенство-
то на „А“ Областна гру-
па по футбол, в събот-
ния студен следобед на 
5 декември, отборът на 
„Вихър“ - Айтос отново 
с леки кадрови пробле-
ми взе очакваните 3 точ-
ки срещу отбора на „Ус-
трем“ - Тънково, с краен 
резултат 4:0 . Треньорът 
Милен Минчев отно-
во успя да сглоби пече-
ливш състав. Над всич-
ки се извиси бързоноги-
ят бек -  крило Николай 
Дянков, който успя да 

покаже бързина и точен 
мерник срещу отбора на 
Тънково и отбеляза пър-
вия гол. Емрах Ферад 
също записа името си 
като голмайстор на сре-
щата. Два гола в против-
никовата врата отбеля-
за и таранът на отбора 
Руси Христозов. Силен 
мач за пореден път на-
прави и младата супер-
надежда на отбора Ди-
митър Киряков - момче 
с бъдеще. 

На вратата си „Ви-
хър“ имаше един голям 
Пламен Костов. За кой 
ли път през този полу-
сезон Пламен заклю-
чи вратата си и остана 

със суха мрежа. Въпре-
ки че имаше няколко ин-
фарктни самостоятелни 
излизания на противни-
кови нападатели сре-
щу него. 

Добър мач за завър-
шек на редовното пър-
венство, но на „Ви-
хър“ му предстоят още 
два отложени мача, 
като още другата сед-
мица е първият от тях - 
ще бъдем домакини на 
„Странджа Агрокорн“ - 
Средец. Всички се на-
дяваме и от двата от-
ложени мача да излез-
ем с пълен актив преди 
светлите коледни праз-
ници.

“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 курсове:
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 курсове - 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.

„Вихър“ с добър завършек на редовното 
първенство, предстоят два отложени мача

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ И 
РОДИТЕЛИТЕ!

Със заповед на образователния министър Красимир Вълчев. 
удължават учебната година за учениците от 1 до 7 клас. Деца-
та в първи, втори и трети клас задължително трябва да имат 
по 1 седмица за проектни или творчески дейности и две сед-
мици, в които дните да са неучебни, а да се използват за ком-
пенсиращи мерки, занимания по интереси или обща подкрепа.  
В заповедта на министъра е записано, че учебната го-
дина на децата от 1 до 3 клас трябва да приключи на 
23 юни 2021 г., а за тези от 4 до 11 клас - до 30 юни. 
Вторият учебен срок ще започне по различно време за различ-
ните класове - за учениците от 7 до 12 клас той ще започне на 4 
февруари 2021 г., а за учениците от 1 до 6 клас - след изтичане 
на 18-те учебни седмици от първия срок, в зависимост от реше-
нието на съответното училище. 

За учениците от 1 до 6 клас министърът на образованието опре-
деля две допълнителни седмици, в които дните да са неучебни, а да 
се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или 
обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.

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. Мин-
чев, 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

Синдикатът на български-
те учители (СБУ) с предсе-
дател д.ик.н. Янка Такева 
започна изплащането на 
помощи от фонда „Не си 
сам в COVID-19“, който е 
продължение на фонда на 
КНСБ, но вече изцяло фи-
нансиран от Синдиката на 
българските учители. 

СБУ изплаща помощи на 
всички свои синдикални 
членове, които са се леку-
вали в болница от COVID-
19. За отпускане на помо-
щта е необходимо да пред-
ставят в Централата на СБУ 
молба, епикриза от хоспи-
тализация за COVID-19, слу-
жебна бележка - откога ли-
цето е синдикален член на 
СБУ и банкова сметка.

Фондът ще се самофи-
нансира и ще изплаща ед-
нократна помощ в размер 
на 120 лв. веднага след 
представяне на посочени-
те по-горе документи.

НП

СБУ с грижа за учителите с COVID 
Всеки лекувал се в болница, получава 

еднократна помощ от 120 лв.

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



Срещала съм много 
билкари, но не и такъв 
като бургазлията Хрис-
то Христов, който от го-
дини живее в Айтос. Ицо 
Ичев, както го наричат 
приятелите, не се умо-
рява да обикаля баири-
те, да обработва и суши 
билките, да ги пакети-
ра и изящно да изписва 
правилата и указанията 
за ползването им, про-
изхода и точната дата, 
на която ги е събирал. 
И след като е свършил 
всичката тази работа, 
раздава пакетите с бил-
ки на познати и непозна-
ти, без да поиска и сто-
тинка за труда си. А ако 
някой реши да му пред-
ложи пари, Христов е го-
тов да си вземе билките 
и да си тръгне.

Домът на Христов в 
Айтос е уникален - с 
красива и чиста природ-
на аптека, с параклис и 
не една, а три чешми. 
„Не е къща, а музей” – 
смее се билкарят и лю-
безно кани всеки да му 
гостува.

- Ицо, от колко го-
дини се занимаваш с 
билкарство?

- Билкар съм от 13 го-
дини. Христо на ста-
роеврейски означава 
„спасител“. И в момен-
та май точно това пра-
вя - спасявам, доколко-
то мога. Щастлив си ля-
гам, щастлив ставам и 
спя спокойно, защото 
правя точно това, което 
искам и мога.

- Как реши да съби-
раш билки и да ги да-
ряваш?

- Не знам. Някой ан-
гел небесен ме бутна 
и ми каза: „Направи го 
веднъж, да видим дали 
ще е добре“. И аз взех, 
че го направих.

- Познаваш ли всич-
ки билки?

- Не съм толкова на-
пред, не мога да кажа, 
че познавам всички. 
В момента имам 54 
вида билки - аромат-
ни, неароматни, всякак-
ви. Раздавам ги само с 
точни указания - какво 
представляват и как се 
ползват.

- Приемаш ли да те 
наричат лечител?

- Не. Аз не лекувам. 
Просто давам билките, 
с желанието да предпа-
зя хората от болести, да 
не се разболяват. Все-
ки, които има интерес 
към билките, може да 
дойде и да избира коя 
да си вземе. Това е мно-
го важно - това е велика 
крачка към себе си. По 
този начин човек може 
да бъде отговорен към 
себе си и околните.

- Имаш ли идея коя 
билка предпазва от 
ковид, или най-общо 
- от респираторни за-
болявания?

- Не съм лечител, но 
винаги е добре да се пие 
чай от ето този микс - 
глог, драка, риган, лай-
ка, мента, маточина, ма-
щерка, жълт кантарион 
и слез. В билкарството 
има седем златни пра-
вила. Не съм ги измис-
лил аз, а най-големият 
фитотерапевт Димитър 
Памуков и мъдри хора 
като Христо Кафтан-
джиев и Мария Требен. 
Аз съм само техен по-
следовател. Всичко, ко-
ето са дали като съве-
ти, е проверено, защо-
то всичко е минало през 
мен.

- Как разпознаваш 
лечебните билки от 
отровните растения? 
Не се ли страхуваш, 
че ще сбъркаш някоя 
билка?

- Не, защото имам зна-
ния. Заставам зад всяка 
своя дума и зад всяка 
билка, която дарявам. 
Някой казал на някого, 
че друг му казал и т.н. 
При мен няма такива ра-
боти. Всичко, което съм 
събрал, изсушил, паке-
тирал и надписал, всич-
ко е минало през мен и 
моята фамилия. И това 
е откакто започнахме да 
ги ползваме, съвмест-
но с разделното хране-
не. Забравихме за апте-
ки и джипита. И имаме 
награда. Знаеш ли как-
ва е? Отивам при джи-
пито и той ме пита: Кой 
сте вие? Как се казва-
те? Ето това ме пита. Но 
отлично познава лелка-

та, която по три пъти на 
ден е пред кабинета му. 
Ето това ми е наградата 
- личният ми лекар да не 
ме познава.

- Знаят ли те хората 
от града, търсят ли те 
за билки?

- От 13 години градът 
ме знае, много хора ме 
познават и ме търсят. 
Около пандемията, до-
сега съм надписал 900 
плика с билки, с по три 
лепенки, сметни ги - 2700 
пъти. Ставам сутрин в 
4 часа и не успявам да 
напиша всичките, както 
съм го планирал.

- Не си ли се изкуша-
вал да продаваш бил-
ките - все пак влагаш 
огромен труд, мате-
риали?

- Много пъти са ме пи-
тали. Даже ме упрекват. 
Казват: Как без пари, 
създаваш такава красо-
та?! Не искам и няма да 
го направя. Категорично 
- не. Тези билки летят и 
за Мадрид, Париж, Ван-
кувър, за Токио...

- На кого ги изпра-
щаш?

- На българи, които 
живеят и работят там. И 
на познати, някои прос-
то минават  през дома 
ми, взимат каквото им 
е нужно и летят в раз-
лични посоки.

- Защо държиш бил-
ките да са така пре-
красно опаковани и 
надписани с красив 
обработен почерк?

- Това е като да оти-
деш в супермаркета и 
да си купиш чай. Пра-
вилата са точно и ясно 
изписани. За мен те са 
много ценни и важни. 
Толкова важни, колкото 
и самите билки. Защо-
то не е все едно, как от 
тези билки ще бъде при-
готвен чай. Правилата 
трябва да се спазват.

- Добре, сутрин като 
станеш, какъв чай 
пиеш?

- Различен. Защото 
всеки орган си взима 
от своята билка. Ако 
направиш микс - черни-
ят дроб си взима шип-
ка, стомашно-чревният 
тракт - мащерка, бъбре-
ците - хмел и т.н. И като 
си приготвиш чай, вся-
ка билка от микса вли-

яе върху определен ор-
ган. Така поне казват 
тези, знаещите, мъдри-
те хора. Аз просто съм 
техен ученик. И казвам, 
че съм добър ученик, за-
щото фамилията ми не 
страда.

- Къде събираш бил-
ките? Тръгваш сутрин 
- накъде?

-  Моят район тук, в Ай-
тос, има страшно мно-
го билки. Около „Трите 
братя“ има над 12 вида 
ценни билки. Но моят 
район е около село Ра-
клиново. Вървя пеш до 
там - кал, пек, дъжд, 
няма значение какво е 
времето. Случи се, ид-
вам от Раклиново до 
кулата. Но понеже там 
има една просека и не 
мога да мина през нея, 
за да се прибера в Ай-
тос, връщам се обратно 
в Раклиново. Пътувам 
непрекъснато на автос-
топ. И поклон пред тези 
хора, балканджии - ни-
кой досега не ме е оста-
вил на пътя. Те като че 
ли знаят с какво се за-
нимавам и ме превозват 
най-редовно. Нямам ни-
какви проблеми с кме-
тове, с кравари, с ов-
чари...

- Коя е най-ценна-
та билка в нашия ра-
йон?

- Няма ценна билка, 
всички са еднакво без-
ценни. Всяка за себе 
си е уникална, защото 
идва от лозето на Не-
бесния Отец. А неговото 
лозе е най-чисто - няма 
лаборатория, няма цех, 
няма фабрика и синте-
тика. Има чист, нату-
рален природен дар. 
И една билка може да 
действа благотворно 
на няколко органа. При-
мерно шипката - пома-
га на черния дроб, но 
и пречиства кръвта. И 
правейки това, тя уле-
снява функциите на 
другите органи. Това е 
като в една бригада, в 
която всички работят 
задружно. Ако само 
един или двама не ра-
ботят - работата на бри-
гадата куца.

- Каква е твоята про-
фесия? Има ли нещо 
общо с билкарството 
и болестите?

- Не, аз съм бил меж-
дународен шофьор, с 
37 години стаж. На ТИР 
съм работил четвърт век 
навън, видял съм много 
свят. Вчера (8 декември) 
навърших 72 години. Ми-
сля, че няма да остарея 
- може физически това 
да стане, обаче духов-
но - никога.

- Каква, според теб, 

е задачата на билки-
те?

- Всяка билка има за-
дача да предпазва. Мик-
сът от билки е армията 
- добре въоръжена, обу-
чена, нахранена и отпо-
чинала.

- Всичко, което пра-
виш, е за твоя сметка. 
Не вземаш и стотинка. 
Даже стотиците кла-
мери, с които прикре-
пяш указанията, не 
можеш да си платиш 
с билките?

- Това са житейски 
подробности. Важното 
е, че съм щастлив.

- Накрая да те попи-
там и за дългогодиш-
ното ти приятелство с 
проф. Коста Костов - 
национален консул-
тант по пулмология и 
специалист по бело-
дробни болести?

- Вчера, на рождения 
ми ден, последно се 
чухме. Каза ми: Ти си 
щастлив човек, Ичев. Ти 
си умножил своя праз-

ник, направил си го съ-
вършен.

- Откога се позна-
вате с професор Кос-
тов?

- От 35 години, запозна 
ни общ приятел. Коста е 
моят ментор. Майка му 
е от село Ябълчево, по-
сле се преместила в Ай-
тос. Детството му е ми-
нало в Айтос, при баба 
и дядо. Всяка година ми 
гостува.

- Изпращаш ли му 
билки?

- Естествено. Има-
ме традиция, всеки ме-
сец се събираме в 200-
годишната му къща в 
Троян.

- Какво е за теб щас-
тието?

- То е наградата да си 
здрав. За мен е щас-
тие и когато другите са 
здрави - на това съм се 
посветил.

- Какъв е съветът ти 
към айтозлии?

- За да сте здрави, 
използвайте лечебни-
те растения и спазвай-
те правилата. Не подце-
нявайте неароматните 
билки. Много често те са 
по-ценни от ароматните. 
И една добра стратегия 
- живовляк с щипка бо-
силек, мащерка и мен-
та. Бъдете здрави!
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За мисията на един щастлив билкар  
да раздава здраве... безплатно

„Вихър“ с добър завършек на редовното 
първенство, предстоят два отложени мача

Христо Христов

72-годишният Христо Христов 
пред „Народен приятел“

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвър-
ляне на строителни отпадъци в контейнерите за 
битови отпадъци,  речни корита, ниви, горски те-
ритории, пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат 
наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, 
желаещ да депонира строителни отпадъци, тряб-
ва да подаде заявление до кмета на Община Ай-
тос, 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 Общи-
на Айтос или чрез електронна поща на адрес: 
aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя Иванова – Стар-
ши експерт, Дирекция „ТСУРР”, стая №6,  
тел. 0897 992 321.



Над 4000 лв. финансова 
подкрепа получи Народ-
но читалище “Васил Лев-
ски 1869” - Айтос за об-
новяване на библиотеч-
ния фонд с нови книги и 
други информационни из-
точници. Финансирането 
е по проект на читалище-
то, по програма „Българ-
ските библиотеки - съвре-
менни центрове за чете-
не и информираност 2020 
г.“ на Министерството на 
културата.

В рамките на конкурс-
ната сесия са подадени 
стотици проектни пред-
ложения от Национална-
та библиотека, регионал-
ните и общински библи-
отеки. Ръководството на 
читалището и МК склю-
чиха договор за финан-
сиране и за реализира-
не на проекта. Новите 
книги са вече в читалищ-
ната библиотека и се об-
работват от читалищни-
те дейци.

В колекцията на биб-
лиотеката постъпиха 276 
нови заглавия от различ-
ни издателства - худо-
жествена, научна,  дет-
ска и справочна литера-
тура, които ще зарадват 
читателите.
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Всяка година хиляди деца 
изпращат писма до Дядо 
Коледа, украсени с изящ-
ни цветни картинки. В наве-
черието на коледните и но-
вогодишните празници НЧ 
„Васил Левски 1869” гр. Ай-
тос организира за айтоските 
малчугани инициативата 

„Моето писмо  
до Дядо Коледа”

Има още седмица време 
- очакваме писма от всички 
малки, големи и пораснали 
деца със техните послания, 
стихове, рисунки и други.

На мястото на получате-
ля напишете: „За Дядо Ко-
леда”. А попълнилите стара-
телно своя адрес ще полу-
чат личен отговор от добрия 
дядо от Лапландия,

Писмата пускайте в спе-
циално подготвената пощен-
ска кутия във фоайето на чи-
талището.

Крайният срок за изпра-
щане на писмата е 18 декем-
ври 2020 година.

НЧ “Васил Левски 
1869” - Айтос

Пишете, ако искате да получите 
отговор от добрия дядо от Лапландия

276 нови заглавия в  
Читалищната библиотека в Айтос
ПО ПРОЕКТ

Таня Купенова и Ивелина Костадинова обработ-
ват новите заглавия

Здравейте, скъпи съграж-
дани! 

Здравейте, хора с голе-
ми сърца! 

Организираме ден в под-
крепа на българския пенси-
онер в нужда. Разчитаме на 
Вашето милосърдие и съпри-
частност!

Въпреки епидемичната об-
становка в страната, за по-
редна година в нашия град 
Айтос се провежда инициати-
вата „Подари коледна вечеря 
на пенсионер в нужда“. Със 
строгото спазване на всички 
изискващи мерки! 

Всеки, който иска да помог-
не, може да остави дарения в 
поставените кутии с логото на 
„Бъди човек“, или в кошовете 
в търговските обекти, опреде-
лени за тази цел, но само па-
кетирани продукти.

Всеки един от вас може да 
се включи към каузата ни!

Кутиите са поставени в: ма-
газини „Кокала”, „Макси Маркет”, мага-
зин „Петров” (до колелото). За повече ин-
формация може да се обърнете към стра-
ницата ни „Бъди човек - гр. Айтос” или 

0894259104; 0888881035; 0897441704.
Приканваме всички хора с добри сърца 

да се включат със средства в помощ на 
българския пенсионер. Благодарим Ви!

“Бъди човек - гр. Айтос”

Трудно e да се каже 
дали тази година ще има 
фирмени тържества пре-
ди Коледа и Нова година. 
Ресторантите ще отворят, 
но ако пък част от мерки-
те останат в сила, може да 
се окаже, че има ограни-
чения на броя на празну-
ващите. Но да не гадаем. 
Така или иначе, ако шефо-
вете на фирми не са реши-
ли (или пък не могат да ре-
шат още) дали ще има ку-
пон, но пък искат да пока-
жат отношение към слу-
жителите си и да ги зарад-
ват празнично, добре е да 
се „застраховат“ и да им подготвят изне-
нада. Като скромен подарък с продукти от 
алое вера за здраве и красота на „Форе-
вър Ливинг Продъктс“. 

Ако изберете този модерен начин да 
благодарите на своите хора, непремен-
но потърсете младата Десислава Авра-
мова на тел. 0877 705 007 или на email: 
avramova.forever@gmail.com.

Коледният ви жест 
може да очарова

Благотворителната 
кампания „Подари коледна 

вечеря“ набира ход
Кутии за дарения и 
кошове за пакетирани 
продукти има в шест 
търговски обекта



Интервю на  
Светлин СВЕТЛЕВ

- Д-р Дочева, случаите 
на пациенти с COVID-19 
се увеличават и внима-
нието на лекарите е на-
сочено основно към тях, 
но какво се случва с па-
циентите със сърдечна 
недостатъчност и хипер-
тония? Те имат ли достъп 
до лечение и колко сигур-
ни и спокойни могат да се 
чувстват в така създала-
та се ситуация?

- Ситуацията, в която се 
намираме, е доста тежка. 
Водим война в мирно вре-
ме. Здравната ни система, 
лекарите и целият медицин-
ски персонал изнемогват в 
борбата срещу COVID-19, 
тъй като непрекъснато се 
увеличава броят на заразе-
ните и нуждаещите се от ме-
дицинска помощ. Хиперто-
ничната болест е с изключи-
телно висока честота у нас. 
Среща се при близо 80% от 
хората на възраст над 50 го-
дини и освен това е основен 
рисков фактор за редица 
кардиоваскуларни заболя-
вания, тъй като засяга и ув-
режда съдовете не само на 

сърцето, но и на очите, мо-
зъка и бъбреците. Сърдеч-
ната недостатъчност е кра-
ен стадий на протичане на 
сърдечните заболявания. 
Честотата й се увеличава 
непрекъснато и е правопро-
порционална на увеличава-
нето на средната продължи-
телност на живот на населе-
нието. Тези пациенти се ле-
куват трудно и продължи-
телно, затова и превенци-
ята остава от особено зна-
чение. В Българския карди-
ологичен институт, обединя-
ващ седем модерни болни-
ци и осем медицински цен-
търа, ежедневно консул-
тираме и лекуваме такива 
пациенти и благодарение 
на високотехнологичната 
апаратура и изключител-
ните ни специалисти, оси-
гуряваме медицинска гри-
жа, отговаряща на светов-
ните стандарти. Пациентите 
ни трябва да бъдат спокой-
ни, че всички противоепи-
демични мерки за безопас-
ност се спазват стриктно. 
Постъпвайки при нас, те са 
защитени и не са изложе-
ни на риск. Хипертониците 
и болните със сърдечна не-
достатъчност не трябва да 
се страхуват да потърсят ле-
карска помощ в настоящите 
условия на пандемия, защо-
то отлагането и ненавремен-
ното лечение могат да до-
ведат до сериозни услож-
нения и понякога необра-
тимо влошаване на качест-

вото на живот. 
- В интервю от мина-

лата седмица водещият 
кардиохирург проф. Да-
нов говореше за успехите 
на Българския кардиоло-
гичен институт в профи-
лактиката и ранното ле-
чение на COVID-19. Вие 
как се предпазвате? 

- Безспорно, профилакти-
ката е ключов фактор. Из-
ползването на лични пред-
пазни средства и спазване-
то на стриктна лична хигие-
на са задължителни, но не-
достатъчно ефективни ме-
тоди за профилактика, осо-
бено за здравните работни-
ци, които ежедневно са из-
ложени на риск от заразя-
ване и много често на ви-
соко вирусно натоварване. 
За да запазим здравето си 
и да можем да се грижим и 
помагаме на нашите паци-
енти в условията на панде-
мия, ние, лекарите, а и це-
лият медицински персонал в 
болниците на БКИ, предпри-
ехме медикаментозна про-
филактика с хидроксихлоро-
хин (HCQ). Резултатите, кои-
то наблюдаваме, са наисти-
на впечатляващи – тези, ко-
ито го приемаха редовно в 

доза 200 мг дневно по уста-
новената схема с интерми-
тиращ прием, не се разбо-
ляха. Аз преминах през из-
питанието COVID, като при-
лагах същата профилактика. 
Възстанових се бързо, без 
усложнения и към момента 
се чувствам отлично. Свиде-
тел съм на редица случаи, в 
които хора, профилактира-
щи се по споменатата схе-
ма с HCQ, остават с нега-
тивен PCR тест, дори и при 
съжителство с доказано бо-
лни от COVID-19. 

Апелирам хората да бъ-
дат по-отговорни и дисцип-
линирани, за да успеем да 
се преборим с тази пан-
демия! 

- Чести ли са случаите 
на пациенти със сърдеч-
ни проблеми от спешен 
порядък в МБАЛ „Сърце 
и Мозък“?

- Разбира се. В нашата 
болница ежедневно се при-
емат и лекуват спешни па-
циенти, нуждаещи се от не-
отложна кардиологична и 
кардиохирургична помощ – 
нека не забравяме, че МБАЛ 
„Сърце и Мозък, гр. Бургас, е 
единствената кардиохирур-
гична болница в цяла Юго-
източна България. Патоло-
гията, с която се сблъсква-
ме, е много разнообразна. 
Прилагаме най-съвременни-
те методи за диагностика и 
лечение в областта и смея 
да твърдя, че нашите паци-
енти получават високоспе-

циализирана и достъпна ме-
дицинска помощ, съизмери-
ма с най-високо европейско 
и световно ниво. 

- Какво трябва да се 
направи в доболничната 
помощ, за да се намалят 
рисковите ситуации при 
пациенти с високо кръв-
но налягане?

- Артериалната хиперто-
ния е фактор номер едно за 
сърдечносъдови заболява-
ния, а както знаем, те про-
дължават да са водеща при-
чина за смъртност в стра-
ната ни. Оказва се, че три-
ма от 10 души имат артери-
ална хипертония, като голя-
ма част от тях дори не зна-
ят за това. От всички диаг-
ностицирани с хипертонич-
на болест пациенти по-мал-
ко от половината контроли-
рат артериалното си наляга-
не, а това е от изключител-
но значение за ограничава-
не на усложненията, до кои-
то може да доведе една не-
лекувана хипертония. Пре-
ди всичко превенцията иг-
рае водеща роля и основно 
на това трябва да се обърне 
внимание. Пациентите тряб-
ва да имат отговорност към 
собственото си здраве и да 
посещават редовно лични-
те си лекари и кардиоло-
зи, както и да спазват пре-
поръките, които те им да-
ват. Хората трябва да имат 
доверие в българския ле-
кар, а ние ежедневно дава-
ме всичко от себе си, за да 

го оправдаем. Въвеждането 
на единна система за про-
следяване статуса на съот-
ветния пациент независимо 
къде е преглеждан, изслед-
ван или лекуван би помог-
нало на нас, лекарите, да 
спестим време и ресурси и 
да бъдем по-полезни на на-
шите пациенти. Периодич-
ното проследяване на тези 
болни, подобряване на дос-
тъпа им до специализирана 
медицинска помощ, когато 
е необходимо, са важни и 
ключови моменти в правил-
ния подход към тях. 

-  Как преживяват 
COVID-19 пациентите 
със сърдечни проблеми, 
които влизат в рискова 
група?

- Пациентите със сърдеч-
носъдови заболявания са 
една уязвима група пациен-
ти, при които COVID-19 ин-
фекцията може да влоши съ-
пътстващото сърдечно забо-
ляване, от една страна, а от 
друга - често самата инфек-
ция протича продължително 
и с усложнения. Тези паци-
енти трябва да бъдат лекува-
ни навременно и комплекс-
но. БКИ организира абсо-
лютно безплатна и достъпна 
национална кампания „Жи-
вот след COVID”, за да може 
пациентите, преживели тази 
инфекция, да бъдат просле-
дявани дългосрочно. От до-
сегашните ни наблюдения 
установяваме, че при голя-
ма част от тях има засяга-

не на сърцето и кръвонос-
ните съдове. Често среща-
ни са ритъмно-проводните 
нарушения, при които при 
над 50% е увеличен рискът 
от тромбози, а възпаление 
на миокарда и перикарда се 
наблюдава при около 17%. 
Всички тези данни показ-
ват, че тази инфекция може 
да засегне сърцето и кръво-
носните съдове, което обяс-
нява защо болните със сър-
дечни заболявания прекар-
ват по-тежко COVID-19, осо-
бено когато основното сър-
дечно заболяване не е ком-
пенсирано или лекувано. 

- Сърдечната недоста-
тъчност е сериозно хро-
нично заболяване, как-
ви са най-честите причи-
ни за него?

- В България близо 170 000 
души страдат от сърдечна 
недостатъчност. Тя е краен 
стадий на протичане на сър-
дечните заболявания и е во-
деща причина за хоспитали-
зации и рехоспитализации 
в кардиологичните отделе-
ния, което е свързано с из-
разходване на много ресур-
си. Сърдечната недостатъч-
ност е състояние, при ко-
ето сърцето не е в състоя-
ние да изтласква достатъч-
но кръв, така че да задово-
ли метаболитните и кисло-
родни потребности на ор-
ганизма. Причина за това 
може да бъде структурно 
или функционално наруше-
ние, което води до намален 

сърдечен дебит и/или пови-
шено налягане в сърдечни-
те кухини. Най-честата при-
чина за сърдечна недоста-
тъчност е коронарната бо-
лест (особено инфарктите), 
която заема водещо място 
сред сърдечносъдовата па-
тология. Кардиомиопатии-
те, които представляват ув-
реждане на сърдечния мус-
кул (миокарда) вследствие 
на инфекция, честата упо-
треба на алкохол, наркотици 
или други интоксикиращи аг-
енти, или генетични дефекти, 
също водят до сърдечна не-
достатъчност. Други състо-
яния, водещи до сърдечна 
инсуфициенция, са хипер-
тонията, различните клапни 
болести, аритмиите, както 
и редица съпътстващи, хро-
нични заболявания като ди-
абет, щитовидни, бъбречни 
заболявания.

- В момента се говори 
за голямата смъртност 
от COVID-19, а каква е 
смъртността от сърдеч-
ни заболявания?

- Сърдечносъдовите за-
болявания продължават да 
бъдат водеща причина за 
смъртност в световен ма-
щаб и у нас, като най-чес-
тите причини са инсултите и 
инфарктите. Въпреки че це-
лият свят в момента е съсре-
доточен в борбата с COVID-
19 пандемията, фактите око-
ло сърдечносъдовата смърт-
ност не са по-малко тревож-
ни. Само за последната го-
дина починалите от сърдеч-
носъдови заболявания са 
почти 70 000 – за сравне-
ние, към момента отчетени-
те смъртни случаи в Бълга-
рия вследствие на COVID-19 

са около 4000. Интересното, 
което наблюдаваме е, че за 
периода от началото на пан-
демията са регистрирани по-
малко остри коронарни ин-
циденти, за сметка на уве-
личения брой на пациенти-
те, търсещи специализира-
на помощ в кардиологични-
те клиники вече с усложне-
нията от инфаркта. Това би 
могло да се обясни с факта, 
че пациентите пренебрегват 
симптомите си и в стремежа 
си да спазват социална дис-
танция, не търсят лекарска 
помощ навреме, а това при 
някои от тях може да бъде 
фатално. 

- Какви са ранните 
симптоми, които трябва 
да ни алармират за сър-
дечен проблем?

- Симптомите, които тряб-
ва да обострят вниманието 
ни, са основно задух, лес-
на умора, болки в гърди-
те, особено ако последна-
та продължава повече от 15-
20 минути. Понякога пациен-
тите вместо болка може да 
усетят стягане или тежест 
в гръдната област или пък 
локализацията на болка-
та да бъде между плешки-
те. Често симптомите може 
да бъдат подвеждащи, зато-
ва трябва навременна кон-
султация с лекар. Самоди-
агностицирането е нежела-
телно и може да бъде дори 
опасно, затова консултаци-
ята със специалист е особе-
но важна.
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Събеседник
Д-р Наталия Дочева е началник Отделение по кар-

диология към МБАЛ „Сърце и Мозък“, град Бургас. 
Тя завършва медицина в МУ „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“ – гр. Варна през 2012 г. През май 2018 г. 
успешно придобива специалност по кардиология. 
Притежава сертификация за експертно ниво по 
eхокардиография. Участва в редица кардиологич-
ни симпозиуми и конгреси, както и в няколко кли-
нични проучвания. Член е на Българското карди-
ологично дружество.

Клинични интереси: кардиология; функционал-
на диагностика - ехокардиография; съдов ултраз-
вук; научноизследователска дейност в областта на 
кардиологията.

Д-р Наталия Дочева - 
началник Отделение по 
кардиология към МБАЛ 
„Сърце и Мозък“, Бургас 

Сърдечносъдовите заболявания 
продължават да са водеща 
причина за смъртност в България



Михаил КОЛЕВ

Наскоро една бургаз-
лийка направи дебют в 
издаването на книги. Еле-
на Стойчева, която заед-
но с мъжа си Андрей се 
занимават с пчеларство и 
придобиха популярност 
със своето Селище на 
пчелите край село Визи-
ца, от малка обича книги-
те. 

Още когато е 8-9-годиш-
на, тя започва да пише 
книга, докато е изкарвала 
лятната ваканция на се-
ло. Представяла си е, че 
за да могат писателите да 
пишат, са им били нужни 
някакви ритуали: да седят 
до прозорец, да пишат в 
красив тефтер и да похап-
ват нещо вкусно като 
млечника на баба.

В книгата й се разказ-
вало за деца, които си 
правят полиция в корона-
та на едно голямо дърво и 
започват да разследват 
различни събития от сел-
ския живот през лятото. 
Още тогава осъзнава, че 
писането е много труден 
и самотен процес.

„И така този детски ен-
тусиазъм остана незавър-
шен, но ми е скъп спомен. 
По време на следването 
си винаги съм била много 
близо до литературата, 
но като читател и анали-
затор. Първото ми влиза-
не в библиотеката на Со-
фийския университет ос-
тави в мен смесени чув-
ства - почувствах се тол-
кова малка пред големи-
те и тежки книги, нареде-
ни с хиляди по рафтовете. 
Разбрах, че цял един жи-
вот няма да ми стигне да 
прочета всичко и това 
много ме уплаши. Наив-
но, нали? Тогава разбрах 
Сократ: „Знам, че нищо 
не знам!“ И малко се по-
успокоих. Но жаждата за 
четене ми е гравирана в 

сърцето като изсечен ба-
релеф в скала”, споделя 
тя.

Въпреки това през го-
дините нейната мечта не 
се изпарява, макар жи-
тейските пътеки да я от-
веждат далеч от нея. А и 
за да пишеш, се иска 
увереност и доза сме-
лост, да разкриваш пред 
хората частици от себе 
си. Страхът от отхвърля-
не ме сковаваше, до-
пълва Елена.

През 2015 г. съпругът 
й Андрей се захваща с 
пчеларство. Година-две 
по-късно и тя се присъе-
динява като помощник и 
така създават техния 

пчелин Сели-
щето на пчели-
те в Странджа. 
„Досегът с пче-
лите и природа-
та изрови мое-
то задрямало 
вдъхновение“, 
признава бур-
газлийката. При 
всяко отиване в 
Странджа, в ста-
рата къща на се-
ло, в нея се на-
дига това спящо 
вдъхновение.

Започва да пи-
ше кратки исто-
рии в интернет 
страницата на 
пчелина, разказ-
ва за природата, 
животните, пче-
лите. Много се 
страхува да не 
досади на хората 
с това лирическо 
отклонение. 

„Обаче стана 
точно обратното: 

фейсбук прияте-
лите харесваха те-

зи текстове и започнаха 
да ме съветват да ги пуб-
ликувам в книга. Дори 
съвсем непознати в реал-
ността хора! Пишех от те-
лефона, в тъмното, дока-
то пътуваме от или за Се-
лището. Някой да повяр-
ва в мен бе изключителен 
двигател. После се запоз-
нах случайно с издателя 
от ИК „Знаци“ Румяна 
Емануилиду, тя също по-
вярва в моите истории и 
ме подкрепи. Всичко се 
нареди от една незрима 
ръка и ме поведе по пътя 
на моята дебютна книга - 
„Шивачът на времето“, 
без да бързам, без да съм 
устремена към това на 
всяка цена. Но с огънчета 
на светулки в мен! Кори-
цата на книгата също са-
ма дойде при мен. Един 
ден Валя Брадшоу публи-
кува във фейсбук карти-
на, която бе нарисувала, 
вдъхновена от наша сним-
ка на Селището на пчели-
те. Малко по-късно съща-
та тази картина-поезия 
спечели и награда в САЩ. 
Винаги съм твърдяла, че 
Бог е събирач!”, катего-
рична е Елена Стойчева.

„Шивачът на времето” 
съдържа 20 разказа, кои-
то обхващат миналото и 
настоящето. Във всяка 
история има зрънце исти-
на от истории, които 
действително са й раз-
казвани. Разказите са 
проза, в която се е опита-
ла да вплете поезията ка-
то начин за възприемане 
на света - не с „розови 
очила“, а с красотата и 
жаждата за добро. 

„Семейството, споме-
ните, обичта, талантът, 
доброто, вярата, волята 
са слънчевият конец в тъ-
канта, с която Шивачът на 
времето шие нашия жи-
вот. Именно те са онази 
сила, която ни прави съ-
автори на съдбата ни, ко-
ято аз съм нарекла мета-
форично „Шивачът на 
времето“. В книгата има 
кучета, които са аристо-
крати; пирон, който даря-
ва щастие; череши, които 
имат вкус на вишни пора-
ди гузна съвест; баба, ко-
ято за първи път през жи-
вота си напуска родното 
село; ореол, който идва 

от спомените; топлина, 
която идва от споделе-
ността”, казва още писа-
телката.

Книгата „Шивачът на 
времето” може да се на-
мери на сайта на ИК „Зна-
ци“ или да се поръча чрез 
фейсбук със съобщение 
към профила на Елена. 
Поради епидемичната об-
становка малко ще се за-
бави дистрибуцията й в 
книжарниците, но и това 
ще стане на по-късен 
етап.

Нуждае ли се сегашно-
то време от своя шивач? 
Бургазлийката казва, че 
Шивачът е част от живота 
и към днешна дата той ни 
е скроил света не по на-
ша воля. Изправя ни пред 
много изпитания, каквито 
са и сегашните обстоя-
телства в световен ма-
щаб и битката с корона-
вируса. 

„В това пандемично 
време здравата ни психи-
ка и физическото ни оце-
ляване са подложени на 
изпитание. На моменти 
светът ни е със скъсани 
дрехи или вехт и закърпен 
като скитник. Но не бива 
да забравяме, че ние но-
сим в себе си силата да 
се борим с несгодите и да 
прекрояваме света. Ши-
вачът на времето, подоб-
но дявола Воланд от „Май-
стора и Маргарита“, ни 
пакости, но всъщност све-
тът му е мил и копнее да 
не вижда пошлост, лице-
мерие, грубост, лъжа, алч-
ност. Тогава и той ще се 
усмири и ще спре да ни 
наказва. Както народът 
казва: „Първо се научи да 
даваш, а после да получа-
ваш”, 

В момента Стойчева 
продължава да твори, ка-
то пише детска книга за 
момиченце, което е сред 
пчелите. Пчелите не спи-
рат да учат Елена, да я 
учудват, да я вдъхновя-
ват. Чрез писането тя че-
те себе си. Харесва й да 
разгръща своите душевни 
страници. Но признава, 
че е много трудно, са-
мотно и ангажиращо за-
нимание. 

„Обаче има нещо, което 
за мен е неконтролиру-
емо и това е вдъхновени-
ето. Като ме връхлети, по-
някога дори и в засада, 
задъхвам се и за да ди-
шам отново с пълни гър-
ди, свободно, му се отда-
вам. Иначе ме мъчи, чо-
върка ме и ми оставя не-
приятен вкус в устата - 
като на изгоряло, на не-
що, на което съм отказа-
ла раждането. Странен 
манипулатор е вдъхнове-
нието”, допълва авторка-
та на „Шивачът на време-
то”.

Ако трябва да избира 
между пчеларството и пи-
сането, бургазлийката да-
ва лек превес на творче-
ската дейност. Жилото на 
буквите й дава хоризонт, 
докато това на пчелите – 
едем. „И все пак пчелите 
и природата ми дават 
онова вдъхновение, в ко-
ето се ражда смисълът на 
буквите. Свързани са!“, 
категорична е тя.

Стра ни ца 12 11-14 дЕКЕМВри 2020

Второто Аз
Бургазлийката Елена –  
между пчелите и писането на книги
4 Наскоро тя издаде дебютната 
си книга „Шивачът на времето”
4 Жилото на буквите є дава 
хоризонт, докато това на 
пчелите – едем

Елена, заедно със съпруга си Андрей в тяхното Селище на пчелите

Дебютната й книга съдържа 20 
разкази, които обхващат миналото 
и настоящето



Дона МИТЕВА

Туризмът и хотелиер-
ството са необятно поле, в 
което всеки може да наме-
ри място за изява. Успехи-
те обаче са в ръцете на хо-
рата, които ползват услуги-
те. А тайната според Борис 
Минчев - име, познато в 
бранша, е в това да оби-
чаш онова, което правиш. 
Да го правиш със сърце и 
душа и да го правиш за хо-
рата. Този безценен урок е 
усвоил от семейството си и 
го прилага непрекъснато.

От създаването на хотел 
„Аква” в Бургас, той е не-
гов мениджър. Останал е 
от строителството му, така 
че може да се каже, че по-
знава всеки камък, поло-
жен в хотела. Но много 
преди това неговото се-
мейство свързва живота 
си с хотелиерството. Пре-
ди повече от тридесет го-
дини създават семейният 
хотел „Даф” в Обзор. Съз-
дават го родителите му - 
философът и корабен агент 
Георги Минчев и чаровната 
му съпруга Дафина, чието 
име носи и мястото за нас-
таняване. 

За хотелиерството Борис 
казва, че е интересен и ди-
намичен бизнес, а хората, 
които му се посвещават, 
трябва да са дипломатични 
и гъвкави.

От това лято Борис упра-
влява и  хотел в Слънчев 
бряг. Така се оказва, че но-
си три дини под една миш-
ница. А на провокацията – 
кой хотел е приоритетният 
– отговаря логично и дело-
во: „в зависимост от ситуа-
цията  се подреждат”.

За баща си Борис казва, 
че и досега може да се 
разчита на него, защото 
той е двигателят на семей-
ния бизнес. „Баща ми и 
майка ми са в основата да 
го има този семеен хотел”. 

В необичайното лято на 
тази година двамата – ба-
ща и син, можеха да бъдат 
забелязани често в края на 
седмицата да пътуват с 
маршрутката  за Варна, 
слизайки в Обзор. 

„Баща ми е един много 
добър човек и много гри-
жовен и сърдечен към се-
мейството, което пренася 
и към гостите в хотела. Ед-
но съм  разбрал - човек ка-
къвто е към близките си, 
такъв е и към останалите”, 
обяснява Борис. А наблю-
дението на колеги и прия-
тели установява, че тези 
качества самият той е на-
следил също и благодаре-
ние на тях печели приятели 
и управлява успешно хоте-
лите.

В стопанисването на 
„Даф” помага  Ирина – сес-
трата на Борис, която е по-
малка от него – отличен ме-
ниджър, хвали се баткото. 
И допълва: „Тя е лъчезар-

на, слънчева, много пози-
тивна и грижовна майка”. 

„Съвсем различно е да 
работиш за собственик и 
за себе си. Работата в го-
ляма фирма е привилегия, 
от друга страна, собстве-
никът си създава някакъв 
ред, правила, с които тряб-
ва да се съобразяваш. Под-
чиняваш се на вече утвър-
дени стандарти и фирмени 
правила. Стараеш се да се 
спазват и да се надгражда 
над тях. В собствения хо-
тел е различно – далеч по-
лесно, защото ти опреде-
ляш правилата, ти си ше-
фът”, разсъждава хотели-

ерът с три дини под мишни-
цата. В думите му прозират 
професионализъм и отго-
ворност. Пътувал е по све-
та, бил е в големи курорти 
в престижни хотели в чуж-
бина, но си признава, че 
трудно чуждият опит се 
прилага у нас. Може човек 
да се обогати и да види 
какво правят колегите по 
света, да свери часовника 
си, както се казва, но до-
там. „В семейния хотел ня-
ма как да се приложи нещо 
от Запада, защото семей-
ството си го развива по 
собствена логика“, катего-
ричен е Борис. 

Визитната картичка на 
онова, което прави фами-
лията е, че хората са на 
първо място. „Бизнесът си 
е бизнес, но първостепен-
ни са хората. Туристите, 
тяхната почивка и настрое-
ние са на първо място. От 

това идват и всички резул-
тати за нас. Според мене 
всеки трябва  така да раз-
съждава”,  споделя бургаз-
лията и допълва: „Искам 
туристът да стане мой при-
ятел и в семейния хотел 
той да се чувства като у до-
ма”.

Доказателство за успеха 
на фамилията е, че имат за 
годините, в които същест-
вува хотелът, приятели и 
хора от цялата страна, кои-
то всяко лято се връщат 
при тях. Имат и гости от 
Германия, Полша, Русия, 
Беларус, Украйна, които 
предпочитат да прекарат 
почивката си в Обзор в се-
мейния хотел на семейство 
Минчеви.

Правейки ретроспекция, 
Борис признава, че не се е 
насочил съзнателно към 
туризма, а просто се е слу-
чило, но това не му пречи 

да работи с ум и сърце и да 
съчетава знанията и уме-
нията, които е придобил, 
така че да е полезен в дей-
ностите, с които се зани-
мава.

„Нашата фирма си бе 
строителна и след като по-
строихме хотел „Аква”, ос-
танах да работя като мени-
джър, а семейния хотел 
ние си го изградихме сами. 
Основно дейността мина 
през ръцете, ума и сърцето 
на майка ми и баща ми”, 
разказва Борис, обясня-
вайки, че първия опит в 
сферата на туризма доби-
ва в семейния хотел в Об-
зор. Това му дава и само-
чувствие да направи крач-
ка напред към „Аква”.

Брат и сестра, посветени 
на хотелиерството, не се 
конкурират в работата, на-
мерили са верния баланс. 
Като мениджър на „Даф”, 

Ирина основно взема ре-
шенията си сама. А жен-
ския и мъжки прагматизъм 
семейството съчетава в уп-
равлението - „няма конку-
ренция, по-скоро единият 
каже едно, другият -  друго, 
и така се оформя общо ре-
шение, което е добро за 
намиране на оптималния 

вариант. На всичко отгоре 
при нас няма  битка и на 
поколенията”, допълва хо-
телиерът и обяснява, че ба-
ща му е съвременно ми-
слещ човек, който приема 
модерните, новите тенден-
ции. Така че не пречи, а по-
мага на децата си.

Необичайното лято на 
2020 година семейството на 
Борис определя като много 
добро. „В Обзор лятото бе 
отлично, тук, в „Аква”, бе 
сравнително добро и в 
Слънчев бряг не бе съвсем 
лошо…” - за разлика от бол-
шинството хора от туристи-
ческия бранш, Борис не е 
от хората, които се оплак-
ват. Така е научен – да тър-
си решение, да отчита по-
зитивното във всяка ситуа-
ция и да действа. „Човек и 
да се оплаква – няма никак-
ва полза. По-скоро трябва 

да вървиш напред. Където 
има проблеми – да ги реша-
ваш”, заключава той.

Най-сериозният проблем 
за бургаския хотел е раз-
делянето с екипа, когато се 
затваря. „За туристите бе 
ясно, че има ограничения и 
мерки, но ние загубихме 
част от хората – и това е 
най-сериозно”, признава с 
болка мениджърът. По ду-
мите му, той не е човекът, 
който трябва да направи 
оценка как е работил хоте-
лът, това се прави от оне-
зи, които отсядат в него. 
Фактът, че той е едно от 
предпочитаните места за 
настаняване в Бургас, е 
атестация за работата на 
целия екип. Затова му е 
тежко, че се е наложило да 
се раздели с част от хора-
та, създаващи отличния 
имидж на бургаския хотел. 
Той говори трудно за изпи-
танието със затварянето 
на местата за настаняване. 
„За мене, ако има как, хо-
рата трябва да са си на ра-
бота, но не съм собственик 
аз, и затова се подчинявам 
на онова, което ми се ка-
же”, с болка в гласа обяс-
нява мениджърът.

В семейния хотел е по-
лесно – той работи само 
лятото и извън фамилията 
в напрегнатите дни пома-
гат само още 1-2 жени.  

Както за всички малки 
обекти, така и за хотела в 
Обзор лятото, което отми-
на, за фамилията е повече 
от добро. „С изключение 
на юли, когато бе слабо ту-
ристическото присъствие, 
лятото бе нормално, дори 
добро. Имахме много до-
бър август, макар и само с 
българи”,  признават от фа-
милията. А тайната им е да 
дадат на гостите си топли-
на и уют. Тънкостта е в на-
мерения баланс да не се 
досажда, но винаги да си 
на линия, когато  потряб-
ваш. „Ние не го правим 
съзнателно, то си идва от-
вътре някак”, разсъждава 
Борис и споделя, че има и 
семейства, с които неряд-
ко като с истински прияте-
ли сядат на по питие.

Трите дини под една 
мишница не тежат тогава, 
когато имаш подкрепата на 
семейството. Когато поко-
ленията говорят на един и 
същи език и си поставят 
общи цели. Тайната е в то-
ва, че човекът е във фокуса 
– бащата, сестрата, гостът. 
Еднакво доброто отноше-
ние сгрява и дава сили да 
се върви напред.

Тайната в хотелиерството -  
да обичаш това, което правиш

ФамилиятА
За честта на
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4 Борис Минчев – с три дини 
под една мишница

4 Семейният хотел е първата 
крачка в този бизнес

Хотелиерът уважи тържеството на „Черномор-
ски фар“ по случай 100-годишнината на вестника и 
една от проявите - детската работилничка за шап-
ки и лодки



Михаил КОЛЕВ

Волейболните шампиони 
при мъжете - „Нефтохимик 
2010” (Бургас), започнаха 
отново своята подготовка 
за двубоите от Суперлига-
та. Тимът бе най-поразени-
ят от коронавируса, като 
почти целият състав бе но-
сител на COVID-19, а тре-
ньорът Николай Желязков 
за втори път се сблъска с 
вируса. Всичко това дове-
де до невъзможността бур-
газлии да играят своите 
срещи, като по този начин 
отпаднаха служебно от 
сръбския „Млади Радник” 
(Пожаревац) във втория по 

сила евротурнир CEV. 
Пред вестник „Черномор-

ски фар” от ръководството 
на „Нафтата” заявиха, че 
тренировъчният процес 
протича много трудно, тъй 
като волейболистите са все 
още уморени след битката 
с коронавируса и нямат 
нужните сили. Положител-
ното е, че почти всички в 
лагера на шампионите из-
караха наведнъж вируса. 

Сега пред бургазлии 
предстои друго тежко изпи-
тание – гостуване на „Доб-
руджа”. Двубоят между два-
та тима е на 14 декември от 
18:30 часа в зала „Доброти-
ца” в Добрич и ще бъде пре-

даван пряко по Diema Sport 
2. В състава на добричлии 
също имаше заразени със-
тезатели, но те вече са на 
линия и тренират на пълни 
обороти за дербито. 

„Ще се борим, пък какво-
то стане. Чака ни тежък мач. 
Принципно винаги играем 
за победа, сега обаче об-
стоятелствата са доста по-
различни и е малко нереал-
но да имаме големи очак-
вания. Надяваме се, че ня-
ма да имаме контузени иг-
рачи след тази среща зара-
ди дългата пауза”, коменти-
ра изпълнителният дирек-
тор на „Нефтохимик 2010” 
Огнян Томов.
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Постъпката на играчите на 
„Нефтохимик” (Бургас) се 
превърна в една от най-об-
съжданите футболните теми 
в страната през тази седми-
ца. Футболистите решиха да 
обявят бойкот на ръковод-
ството заради неизплатена 
заплата и премия, като не 
се качиха в автобуса за гос-
туването на „Лудогорец 2”. 
Така се наложи „шейхове-
те” да излязат на терена със 
седем души, един от които 
се контузи още в началото 
на двубоя и при този развой 
по правилник съдията тряб-
ваше да прекрати срещата. 
До този момент бургазлии 
губеха с 0:2, а след присъ-
дената служебна победа за 
„Лудогорец 2” резултатът 
става 0:5. Но това е най-мал-
кият проблем на тима. Сра-
мът от случилото се дълго 
време ще се помни, а не 
крайният резултат. 

Новият собственик на от-
бора Анелия Златкова обя-
ви пред вестник „Черномор-
ски фар”, че в никакъв слу-
чай не приема и не толери-
ра постъпката на бунтари-
те, казвайки за нея, че оп-
ределено не е мъжка. Тя е 
обещала на футболистите, 
че въпросните пари, които 
им се дължат, ще бъдат из-
платени в деня на мача с 
втория отбор на „Лудого-
рец”, но след като те не са 

се явили за гостуването, па-
рите няма как да им бъдат 
преведени. Очаква се това 
да стане тези дни, когато 
Златкова се завърне отно-
во в Бургас.

„Играчите много добре 
знаят, че винаги съм нами-
рала начини, за да им оси-
гуря дължимото, дори и в 
по-трудни ситуации от тази. 
Не съм се замисляла дали 
ще има наказания за тях, 
по принцип не съм човек, 
който обича да налага санк-

ции. Дали някой стои зад 
този бойкот – не искам да 
го мисля това”, коментира 
бизнес дамата.

За нея със случилото се 
в Разград „Нефтохимик” е 
достигнал дъното. Въпреки 
това Златкова изрази сери-
озен оптимизъм за бъдеще-
то на клуба и добави, че не-
го ще го има, колкото и да 
не им се иска това на някои 
хора. Вече има и осигурени 
средства от един спонсор, 
въпреки ситуацията на пан-

демия.
„Работим по селекцията, 

набелязали сме няколко иг-
рачи. Убедена съм, че ще за-
почнем много силно полусе-
зона, на отбора му предсто-
ят хубави дни. Аз съм страш-
но инатлив човек, обичам да 
участвам в битки и най-ве-
че да ги печеля и няма да се 
предам или откажа”, заяви 
Анелия Златкова. 

Амбициите й в „Нефтохи-
мик” са свързани най-вече 
с детско-юношеската шко-

ла на тима, където предсто-
ят сериозни промени в тре-
ньорския щаб, а освен то-
ва намеренията на бизнес 
дамата са екипировката за 
децата вече да е напълно 
безплатна, клубът да осигу-
ри кампус за футболисти, 
които не са от Бургас и юно-
шеските формации да участ-
ват на повече турнири.

Официално Златкова 
трябва да встъпи в длъжност 
в средата на януари, когато 
ще получи пълния пакет от 

акции на клуба, които тя за-
воюва през ноември.

Пред мъжкия отбор пред-
стои още един мач до края 
на годината. Днес „шейхо-
вете” приемат тима на 
„Спортист” (Своге) от 12:45 
часа на стадион „Лазур”. 
Предстои да разберем да-
ли отново ще има бойкот и 
„Нафтата” ще запише ново 
срамно петно в историята 
си, или отношенията между 
ръководство и играчи вече 
са изгладени.  

Бившият вратар на „Нефтохимик” 
Свилен Симеонов-Дзенга успя да спе-
чели наддаването за фланелката на 
друга легенда на тима – Велиян Пару-
шев. Тениската на железния брани-
тел на „шейховете”, който си отиде от 
този свят през януари 2013 година 
след тежко боледуване, бе откупена 
за 1212 лева. Допреди това неин при-

тежател бе привърженикът Антон Ми-
ронов. Средствата ще отидат за се-
мейството на Парушев, а волята на 
Симеонов е фланелката също да ос-
тане при тях. Фланелката, която бе 
разиграна търг, е била носена от Ве-
лиян Парушев при гостуването на 
„Нефтохимик” на „Литекс” на 5 април 
1998 година.

Дзенга откупи фланелка 
на Велиян Парушев

„Нефтохимик” удари дъНото
ФУтБОЛ
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Шампионите излизат 
от COVID-кризата

„Черноморски фар”

Успешният спортен клуб 
по автомобилизъм „Вро-
мос рейсинг" отбелязва 20 
години от създаването си 
този декември. Поздрав-
ление за годишнината и 
успехите на клуба отпра-
ви кметът на община Бур-
гас Димитър Николов. 

„Гордеем се в вашите 
успехи. Сигурен съм, че 
състезателите от "Вро-
мос рейсинг" ще продъл-
жат да покоряват големи 
спортни върхове”, се каз-
ва в поздравителния ад-
рес на градоначалника. 

АСК „Вромос” е първи-
ят частен клуб - органи-
затор на кръг от нацио-
нален шампионат по ав-
томобилизъм. В периода 

от 2000 година до насто-
ящия момент през клуба 
са преминали над 50 пи-
лота. Той се развива във 
всички направления на 

автомобилизма, като има 
участници в националния 
пистов, планински, рали-
крос и дамски шампио-
нат.

„Вромос” чукна 20 години

Позорната постъпка на играчите 
дълго време ще се помни

ВОЛЕЙБОЛ аВтОМОБиЛиЗЪМ

Въпреки кризата, Анелия Златкова очаква добро 
бъдеще за тима
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06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Референдум /п/
13:30 - Живот на граница документален филм 
/България, 2015г./, режисьор Пепа Коши-
шка-Зяпкова
14:00 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на горските мечоци 
анимационен филм
14:45 - Капри тв филм /67 еп./
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:10 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - БНТ на 60 /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Потомци на слънцето тв филм /5 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Бизнес.БГ
21:30 - Джинс
22:00 - БНТ на 60
23:00 - По света и у нас
23:30 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 еп./(12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл/п/
02:15 - Потомци на слънцето тв филм /5 
еп./п/
03:25 - Капри тв филм /67 еп./п/
04:15 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 
еп./п/(12)
05:00 - Още от деня
05:40 - Телепазарен прозорец

06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" 
- анимация, с.3 еп.8
06:30 - "Тази сутрин" - информаци-
онно предаване с водещ Антон Хе-
кимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с во-
дещи Десислава Стоянова и Алек-
сандър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна еми-
сия
12:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
13:30 - Премиера: "Втори шанс" - 
с.2 еп.19
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.6 еп.49
16:00 - "Едно голямо семейство" 
- еп.7
17:00 - bTV Новините
17:25 - "Лице в лице" - публици-
стично предаване с водещ Цветан-
ка Ризова
18:00 - Премиера: "Опасни улици" - 
с.13 еп.98
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Сълзи от Рая" 
- еп.93
21:00 - "Фермата: Нов свят" - ри-
алити, с.5
22:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
23:00 - bTV Новините - късна емисия
23:30 - "Луцифер" - с.2 еп.16
00:30 - "Стрелата" - с.2 еп.8
01:30 - "Домашен арест" - с.2 еп.16
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Опасни улици" /п./ 
05:30 - "Лице в лице" /п./

06:20 - "Здравей, България" 
09:30 - "На кафе" - предаване
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 3
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Прости ми" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публици-
стично предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
17:55 - "Теглене на Лото 5 от 35 - 
"Златната топка"
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - 
телевизионна игра
19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Откраднат живот: Кръвни 
връзки" (премиера) - с. 8
21:00 - "Игри на волята: България" 
(премиера) - риалити
22:00 - "Пътят на честта" (премиера) 

23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 2
00:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6
01:30 - "Завинаги свързани" 
02:30 - "Слънце и луна" 
04:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6 /п/
05:20 - "Добрата съпруга" - с. 2 /п/

06:30 - Шпионката на Коко - Скри-
та камера
06:59 - Делници - с Николай Колев

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Кардиограма - с проф. Д-р 
Надка Бояджиева
12:00 - Психологически портрет - с 
Рени Анастасова
13:00 - Новини
13:15 - Заедно българи - с Алексан-
дър Томов
14:15 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
19:30 - Новини
20:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич
22:00 - България на живо - с Иво 
Божков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
04:30 - Темида - цената на истината - 
с Нина-Никол Хамилтън
05:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич

06:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6 /п/
07:00 - "Инспектор Джордж Джент-
ли" - с. 6
08:50 - "Ангел на Коледа" - романтичен 
филм с уч. на Дженифър Финигън, Джо-
натан Скарфи, Холи Робинсън Пийт, Та-
мо Пеникет и др.
11:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6
12:00 - "Кралицата девственица" - истори-
ческа драма с уч. на Ан-Мари Дъф, Тара 
Фицджералд, Сиена Гилори, Иън Харт, Том 
Харди, Декстър Флетчър и др., II част
14:10 - "Следващото карате хлапe" - екшън 
с уч. на Пат Морита, Хилари Суонк, Май-
къл Айрънсайд, Констанс Тоуърс и др. /п/
16:30 - "Съкровището: Книгата на тайни-
те" - приключенски екшън с уч. на Никъ-
лъс Кейдж, Даян Крюгер, Джъстин Барта, 
Джон Войт, Хелън Мирън и др. /п/
19:00 - "София - Ден и Нощ" - риали-
ти сериал
20:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7
21:00 - "Железният човек 2" - екшън-фан-
тастика с уч. на Робърт Дауни-мл., Ми-
ки Рурк, Скарлет Йохансон, Гуинет Пол-
троу, Дон Чийдъл, Сам Рокуел, Самюел Л. 
Джаксън, Пол Бетани и др.
23:30 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7 /п/

05:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мла-
дежи до 23 години
07:00 - Куриози
07:25 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, втори ден
09:25 - Снукър: Шампионат на Китай, 
трети ден, директно
14:25 - Топ 5
14:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, жени
15:00 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мъ-
же, директно
18:05 - Топ 5
18:10 - Куриози
18:30 - Конен спорт: Световно пър-
венство за младежи в Белгия
19:30 - Мотоциклетизъм: 24 часа на 
Бол д'Ор, обзор
20:00 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, трети ден
21:00 - Новини
21:05 - Волейбол: Европейско пър-
венство за мъже, четвъртфина-

ли, обзор

06:00 - "Гаражът на Джей Лено" - ри-
алити, с. 2
06:50 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 3 /п/
07:50 - "Черният списък" - с. 4 /п/
09:10 - "Да се посмеем"
10:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1 /п/
11:00 - "В.И.П" - с. 4
12:00 - "Хавай 5-0" - с. 6 /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 3
14:00 - "Черният списък" - с. 4
15:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
16:00 - "Женени с деца" - с. 2, 2 еп.а
17:00 - "Американска нинджа 2" - екшън с 
уч. на Майкъл Дудикоф, Стив Джеймс, Ла-
ри Поиндекстър, Гари Конуей и др. /п/
19:00 - "Игри на волята: България" - ри-
алити /п/
20:00 - "Военни престъпления: Лос Ан-
джелис" - с. 4
21:00 - "Хавай 5-0" - с. 6
22:00 - "Герой" - екшън с уч. на Джет Ли, 
Тони Лунг Чу-Уай, Маги Чунг Ман-Юк, Жан 
Зъи, Чен Дао Минг, Дони Йен и др.
00:00 - "Военни престъпления: Лос Андже-
лис" - с. 4 /п/
01:00 - Еротичен телепазар
03:00 - "Национална лотария" /п/

СПРАВОЧНИК

СРЯДА
Температура: 16/20°C
Облачно, кратък дъжд
Вероятност за валежи: 71%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 59%

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 15/23°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 37%
Вероятност за буря: 3%
Облачност: 44%
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в бургас

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

Петър НИКОЛАЕВ

Бургаски жилищен 
блок в комплекс „Въз-
раждане” впечатли ця-
лата страна със своята 
коледна украса. В дни, 
когато всичко се върти 
около пандемията от ко-
ронавирус, живущите в 
блока са се организира-
ли и придали коледно на-
строение, каквото засе-
га изцяло липсва, пред-
вид обстановката. 

Със светещи лампич-
ки от първия до послед-
ния етаж се е образува-
ла своеобразна елха. 

По традиция всяка го-
дина в Бургас има кон-
курс за най-красива ко-
ледна украса, а този 
блок дава сериозна за-
явка за първото място. 

Снимката обиколи со-
циалната мрежа и хора 
от цяла България изрази-
ха впечатлението си от 
това, което е направено 
със светещите лампички. 
Потребителите коменти-
раха, че се надяват това 
да мотивира и други хо-
ра, които да последват 
примера на живеещи-
те в този блок във „Въз-
раждане”.

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

Бургаски блок 
впечатли с украса

Плашещи човечета  
и стъклени играчки за елхата
Коледа  

2020

Класическите топки 

за елхата са винаги 

модерни

Чаровно грозноватите 

човечета, които станаха 

хит преди празниците

Предлагат се и други 

видове човечета

Коледна фея – мечтата на 

малките момиченца

Таралежче – 

ретро играчка
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