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Дона МИТЕВА

Ресторантите към места-
та за настаняване плахо от-
варят врати. Тяхното ра-
ботно време е от 18 до 22 
часа. Включително и в но-
вогодишната нощ. Онези 
приключенци, които са ре-
шили да посрещнат Новата 
2021 година извън домове-
те си в хотел, ще трябва да 
гръмнат шампанското в 
стаята си.

А това, че право да рабо-
тят, макар и с ограничения 
във времето, имат само 
ресторантите към местата 
за настаняване, е предпос-
тавка за конфликти в гилди-
ята, смятат собственици. 
Всеки си задава въпроса: 
„Различни ли са стандарти-
те – та за едните може, а за 
другите - не?”

„Празнична вечеря няма 
как да има, празнично ме-
ню - да. Но празнична  шо-
упрограма – не. Държа да 

подчертая, че той, ресто-
рантът, ще обслужи само 
гостите на хотела. Просто 
действаме по заповедта на 
министъра - до 22.00 часа. 
Това е валидно и за Нова 
година”, коментира Айдън 
Хасан, управител на ресто-
рантите в хотел „България”. 
По думите му, идеята  не е  
да се празнуват празници-
те, а гостите на хотела да 
се нахранят. Заявки за но-
щувки има, има и запитва-
ния, но по-голяма част от 
тях са преди окончателните 
мерки.

От 22 декември посетите-
лите на хотела ще имат въз-
можност да избират между 
поднасянето на храна в 
стаята или да слязат в рес-
торанта. До момента бе са-
мо услугата румсервиз. За 
бургазлии се предлага дос-
тавка на храна по домове-
те.

„В момента имам запазе-
ни пет стаи за 31 декември. 

Георги РУСИНОВ

Повече от два месеца 
след новината за коло-
салната кражба на ток 
в криптоферма в Бълга-
рово, от EVN все още 
не са назначили екс-
перт, който да каже 
колко всъщност е от-
краднатото количество 
ел. енергия. От Районна 
прокуратура – Бургас 
съобщиха за „Черно-
морски фар“, че по този 
начин разследването 
още не е започнало, тъй 
като на практика 33-го-
дишният наемател Йор-
дан Стаматов няма в 
какво да бъде обвинен. 

Стаматов, който е син 
на екзекутирания биз-

несмен Димитър Ста-
матов – Мастара, бе за-
държан за 24 часа при 
разбиването на крипто-
фермата, след което бе-
ше пуснат на свобода. 
До днес все още той ня-
ма повдигнато обвине-
ние по досъдебното 
производство на Ра-
йонна прокуратура – 
Бургас. Причината за 
проверката на помеще-
ние в двуетажна сграда 
на улица „9 септември“ 
в Българово тогава бя-
ха именно подозрител-
но високите сметки за 
ток.

В помещението бяха 
намерени и иззети 75 
майнери за различни 
криптовалути – 45 копа-

ча за биткойни и 30 за 
други видове, множе-
ство видеокарти, венти-
латори и платки, всички 
захранвани с електрое-
нергия. Служители от 
EVN констатирали, че 
към електроразпреде-
лителната мрежа има 
неправомерно присъе-
диняване, вследствие 
на което дружеството е 
ощетено в значителни 
размери. Първоначал-
но по предварителни 
данни се касаеше за 
кражба на ток в размер 
на 70 000 лева месечно.

Припомняме, че май-
ненето на криптовалута 
не е престъпление спо-
ред българското зако-
нодателство.

Пълна мъгла за  
откраднатия ток в 

криптофермата в Българово
Прокуратурата чака EVN да изпрати 

експерт да оцени щетите

В ноВогодиШната 

нощ

Ресторантите - 
отворени до 22 часа

Георги РУСИНОВ

Община Бургас ще спес-
ти сериозни разходи с ре-
формите в администрация-
та, които се гласуваха вче-
ра от Общински съвет. То-
ва обясни кметът Димитър 
Николов. Сливат се някол-
ко общински предприятия. 
Сливат се ОП „Спортни 
имоти”, ОП „Озеленяване” 
и ОП „Общински имоти”. 
Създава се ново общинско 
предприятия „Обреден 
комплекс“. В друга доклад-
на под шапката на ОП „Ту-
ризъм“ минават отдел „Ту-
ристически политики и 
дейности“, ОП „Морски 
знаци“ и Общинско радио 
„Гласът на Бургас“. Опти-
мизира се и съставът на 
ОП „Транспорт“. Идеята е 
да се оптимизира щата и 
да се направят икономии.

Николов добави, че Бю-
джет 2021 ще бъде много 
труден и тежък и със си-
гурност ще е по-малък от 
сегашния поради много 
причини.

„Светът се променя и 
ако не участваме в тази 
промяна, толкова по-зле 
за администрацията на об-
щина Бургас. Отнасяме се 
с голямо разбиране към 
данъците на бургазлии и 
търсим възможности да 
оптимизираме разходите. 
Икономистите знаят, че 
има теория на рационал-
ния избор и винаги трябва 
да изберем варианта с 
най-голяма полезност. Ча-
кат ни много подобни до-
кладни за оптимизиране 
на разходите в общинска 
администрация, те ще ка-
саят самия апарат, но не и 
резултата от работата“, за-
яви градоначалникът.

По думите му, с проме-
ните в структурите на об-
щина Бургас ще се спестят 
400 000 лева от фонд ра-
ботна заплата и 60 000 ле-
ва от други администра-
тивни разходи.

„Такива реформи ще има 
и в щата на община Бургас 
и търговските дружества. 
Подкрепяйте тази смела 

постъпка, защото иначе не 
ни чака добро бъдеще“, ка-
за Николов.

Друга докладна, която 
разгледаха по време на 
сесията съветниците, бе 
тази за преминаването на 
Младежки културен център 
под ръководството на ОП 
„Летен театър, фестивали и 
концерти“. Съдбата на 
МКЦ предизвика доста де-
бати сред парламентьори-
те. От БСП поискаха да 
разберат защо е необходи-
мо това като припомниха, 
че след това сливане МКЦ 
няма да разполага със 
собствен бюджет.

Заместник-кметът Диана 
Саватева взе думата, за да 
опровергае фалшиви нови-
ни, по думите й, че центъ-
рът се закрива и че дори 
сградата ще бъде съборе-
на. Тя посочи, че в момен-
та точно две школи са об-
щински, а всички останали 
са наематели. Последните 
ще се възползват и от 
предлаганите промени за 
намаляване на наемите за 
културните дейности. 

Обяснено бе и че МКЦ и 

„Летен театър“ няма да 
променят работата си и ще 
продължат да работят как-
то досега. Спестяват се и 
48 хиляди лева за година. 
Докладната защитиха и 
членовете на Културната 
комисия Тони Минасян и 
Веселин Пренеров.

Тук обаче изненадващо 
кметът Димитър Николов 
оттегли докладната си. 
Следващите предложения 
за обединения и преструк-
туриране преминаха без 
спорове.

„Няма ли да има дебати? 
Няма ли да запазим работ-
ни места? Нека да разход-
ваме повече разходи от 
данъците на бургазлии“, 
гневно заяви Николов, яв-
но недоволен от дебатите 
по предходната докладна.

През уикенда се появи 
онлайн петиция с искането 
МКЦ да не минава под 
шапката на ОП „Летен теа-
тър“. Над 600 бургазлии я 
бяха подкрепили. Появиха 
се и фалшиви новини, че 
Младежкият дом ще бъде 
заличен, а сградата дори 
съборена.

Близо половин млн. лева топи 
община Бургас с реформи

Младежкият културен център 
остава отделна структура

Кметът Димитър Николов
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Коледният дух започна все по-силно да се усеща и в 
най-големия бургаски комплекс „Меден рудник”. Голя-
ма елха бе поставена на поляната до училище „Петко 
Росен”. От 2017 година насам всяка година на това мяс-
то се поставя коледно дръвче. Масивното дърво прико-
ва вниманието на местните и бързо стана обект на сни-
мане, основно сред дечицата.

Таксата на то
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ще гърми в хотелската стая
Ако дотогава се увеличат и 
станат около десет – ще ор-
ганизирам вечерята в рес-
торанта на хотела – на сво-
бодна консумация”, казва 
Борис Минчев, мениджър 
на хотел „Аква”.

Сега се сервира само за-
куска, която до 21 декем-
ври включително бе само 
на пакети по стаите. Още в 
процес на обмисляне е то-
ва какво ще се предложи 
на посетителите на хотела 
в новогодишната нощ. Едно 
е ясно, ще бъдат спазени 
всички противоепидемични 
мерки.

По-сложен е проблемът с 
хотелите в курортните град-
чета като Поморие напри-
мер. Там резервациите от 
семейства и компании от 
вътрешността на страната 
са направени от доста вре-
ме. 

„Имам резервации, които 
са направени отдавна. Ще 

ги редуцирам и онзи, който 
не е платил капаро, няма 
да приемем. Лошото е, че 
това са гости на хотела, ко-
ито са се превърнали и в 
наши приятели. Те идват в 
Поморие да изкарат някол-
ко дни релакс и  да по-
срещнат Нова година. С то-
ва ограничение до 22 часа 
по-скоро ще изпратят ста-
рата година, отколкото да 
посрещнат новата”, казва 
хотелиерът Георги Тръ-
пков. 

Той е категоричен, че има 
и много ресторанти, които 
са извън хотели, където 
мерките могат да бъдат 
спазени и заслужават да 
работят, но ограниченията 
не им позволяват. „По-до-
бре ли е петнадесет души 
да се наврат в един хол на 
апартамент и да празнуват. 
Сигурен съм, че ще има та-
кива сбирки навсякъде”, 
пита се той, допълвайки, че 

всичко опира до качество-
то на услугата, която се 
предлага в заведенията. 
Тръпков е категоричен, че 
има противопоставяне в 
ресторантьорския бизнес, 
защото няма значение да-
ли един ресторант ще е към 
хотел, или самостоятелен. 
По-скоро е важно за колко 
души е и как може да се ор-
ганизира да работи заведе-
нието без да се нарушават 
спуснатите мерки.

За заведението в помо-
рийския хотел той е катего-
ричен, че залите ще бъдат 
реорганизирани така, че да 
се спази пълняемостта до 
50%.

Друг е въпросът след 22 
часа гостите дали трябва 
да си вземат храната за до-
яждане и шампанското, за 
да се качат по стаите, къде-
то да вдигнат първата на-
здравица за Новата 2021 
година. 

КРИМИ

Мъртво 
пиян 
шофира из 
Несебър

Несебърлия е задържан 
от полицията, след като е 
хванат да шофира в 
нетрезво състояние. Това 
съобщиха от пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. На несебър-
ската улица „Хан Крум”, 
служители от Районно 
управление - Несебър 
спрели за проверка авто-
мобил „Ситроен С3”, упра-
вляван от 62-годишния 
мъж. Органите на реда 
установили, че той шофи-
ра след употреба на алко-
хол с концентрация 2.90 
промила. Водачът е задър-
жан за срок от 24 часа. 

Откраднаха 
кола от 
гараж в 
Тръстиково

Лек автомобил е бил 
откраднат в каменското 
село Тръстиково, съобщи-
ха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Установено 
е, че от гаража във вилата 
на 53-годишен бургазлия, 
е отнет „Мерцедес 190 Д”. 
Задържан за деянието е 
49-годишен криминално 
проявен мъж от Бургас, 
който направил пълни 
с а м о п р и з н а н и я . 
Откраднатата кола е наме-
рена изоставена в близост 
до кръговото движение 
на изхода за квартал 
„Крайморие”. 

Бургазлия 
пострада 
при 
катастрофа

Бургазлия е пострадал 
при самостоятелна ката-
строфа на пътя София  - 
Бургас. Това съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
До пътния инцидент се е 
стигнало, след като в усло-
вията на десен завой 
37-годишният мъж, 
шофьор на автомобил 
„Фолксваген Голф”, е 
загубил контрол, преобър-
нал се е и се е блъснал в 
крайпътно дърво. От 
удара той е с контузия на 
гръдния кош, прегледан е 
и освободен за домашно 
лечение, без опасност за 
живота.

Меден рудник 
отново има своя 

коледна елха
„Черноморски фар“

Ценка Досева е на 82 годи-
ни от село Подвис, община 
Сунгурларе. Има медицинско 
образование като сестра и 
повече от 50 години стаж по 
специалността. След завърш-
ване на своето образование 
Ценка решава да се грижи за 
жителите на село Подвис - от 
1955 година до днес продъл-
жава своята кауза. 

Баба Ценка, както я нари-
чат по-младите, смайва със 
своята енергия и здрав дух.  
За новата година тя си поже-
лава най-много здраве. „От 
здраве да не се отърва, нищо 
друго не искам”, казва жена-
та, отдадена на нелеката про-
фесия.

„От началото на пандемич-
ната ситуация с COVID-19 
Ценка ежедневно беше в 
здравната служба да консул-
тира жителите на село Подвис 
и съседните села. Неотлъчно 
до своите съграждани, тя е 
изградила доверие сред насе-
лението. Един от малкото 
здравни работници, които до 
тази заветна възраст се гри-
жи за своите съграждани“ ка-
за кметът на община Сунгур-
ларе д-р Георги Кенов. 

Медицинската сестра с не-
уморен дух обслужва жители 
от съседните села, редовно 

измерва кръвното налягане 
на възрастните хора и помага 
в дейността на услугата „До-
машен социален патронаж“.

Всеки, който познава меди-
цинската сестра Ценка Досе-
ва, я определя като енергич-
на, борбена и с млад дух. И 
едва ли има човек от село 

Подвис, а и от съседните на-
селени места, който да не й е 
благодарен за помощта, коя-
то му е оказала. Баба Ценка е 
доказателство за това, че ко-
гато професията е избирана с 
любов, и когато си й се посве-
тил от душа и сърце, възрас-
тта няма никакво значение.

Медицинска сестра на  
82 години се грижи за болни 

хора в сунгурларско село

Дона МИТЕВА

Разнополюсните мнения по 
отношение решението на Ка-
бинета детските градини и яс-
лите да отворят врати, а деца-
та от 1-ви до 4-ти клас да се 
върнат в училище от 4 януари 
не са изненада за никого. 

Една част от родителите се 
обединиха в подписка против 
това да се случи, други пък на-
стояват за отваряне на учили-
щата за по-малките.

„Поведението на родители-
те никога не е било еднознач-
но. Те винаги са разделени на 
два полюса. Докато колегите 
учители от начален етап на 
обучение са категорични, че 
децата трябва да се върнат в 
клас”, коментира председате-
лят на Синдиката на българ-
ските учители за региона Кон-
стантин Янков. Той е категори-
чен, че рискът от заразяване 
при тези учители е далеч по-
малък, защото те работят само 

с един клас. Позова се и на ду-
мите на министъра на образо-
ванието Красимир Вълчев, че 
при по-малките деца е по-труд-
но обучението в електронна 
среда. „За Бургаско по-скоро 
нагласите са за връщане в 
клас“, допълва синдикалистът.

„Учителите са категорични, 
че всеки ден, в който децата, 
особено от първи и втори клас, 
не са в училище, е пагубен за 
пряката работа”, допълни Ян-
ков, затова и по-добрият вари-

ант е да се върнат към класно-
урочната работа. Извънкласни 
занимания и други дейности 
по интереси няма да има. 

Остава и възможността за 
родителите да подават заявле-
ние за електронно обучение. 
„Не е честно да обвиним деца-
та за разпространението на 
заразата“, категоричен бе об-
разователният министър по 
време на седмичния брифинг 
на Националния щаб.

Той цитира данни, от които 

става ясно, че има ясно раз-
граничение между по-малките 
деца и по-големите. Установе-
но е, че малките много по-ряд-
ко разпространяват коронави-
руса.

За големите ученици Янков 
коментира, че създадените 
мерки във всяко училище са 
проверени и добре работещи. 
На територията на училището 
те се спазват, но неговите пре-
ки наблюдения като учител, 
който преподава на близо 15 

класа в горен курс са, че из-
вън училище противоепиде-
мичните мерки не се спазват 
от младите хора. „Всичко е въ-
прос на възпитание и убеде-
ност на самия ученик. Няма 
как учителите да вървим след 
тях и да им напомняме за дис-
танцията или да не се прегръ-
щат и целуват. Те това не го 
правят в клас и по коридорите 
на училището, но не е същото 
по улиците, спирките, а и в 
парка”, допълва учителят.

Всеки ден извън клас  
за малките ученици е пагубен

Баба Ценка, както я наричат по-младите, смайва 
със своята енергия и здрав дух

Елхата в Меден рудник по традиция е в прос-
транство на втората спирка в комплекса



Дона МИТЕВА

Детските градини за-
творени – Дядо Коледа не 
идва. На този етап отпад-
на и възможността добри-
ят старец да бъде в двора 
на забавачката и да се из-
лъчва на живо, така че де-
цата да му се порадват.

„Като отпадна вероят-
ността да бъдат отворени 
детските градини, естест-
вено отпада и възмож-
ността децата да се срещ-
нат в реална среда с Дядо 
Коледа. В детска градина 
„Вълшебство” сме реши-
ли неговата вярна спът-
ница Снежанка в продъл-
жение на няколко дни да 
се среща с децата и да им 
поставя определени зада-
чи, чрез които те да усе-
тят коледния дух”, разка-
за Катя Мишева, дирек-
тор на бургаската детска 
градина. Разбира се, за-
бавачката, която тя упра-
влява, както и останали-
те детски градини в града 
са празнично украсени, а 
вечер коледните светлини 
доставят радост на малки 
и големи.

Екипът на друга детска 
градина – тази в квар-
тал „Зорница”, която по-
ема в момента децата 
на медиците – „Звездица 
Зорница”, също подготвят 
вариант за онлайн коле-
ден поздрав. Така че да 
има празнична атмосфера 
без да се събират много 

хора на едно място.
Актьорът Златко Ангелов, 

който заедно със своята 
колежка Невена Цанева 
са най-известната двойка 
Дядо Коледа и Снежанка, 
които радват децата в дет-
ските градини, не е изва-
дил костюма на добрия 
старец изобщо. Не са под-
готвили, както се прави 
обичайно, и спектакъл, с 
който да зарадват малки-
те бургазлийчета.

„Тази година нищо не 
правим, защото градини-
те са затворени. Имаше 
един вариант, в който от 
Общината бяха разреши-
ли отвън в дворовете на 
детските заведения да 
има Дядо Коледа. Няколко 
детски градини ни се оба-
диха, с идеята просто да 
поздравим децата, но и 
това отпадна”, коментира 
бургаският актьор. Никой 
не ги е поканил за онлайн 
изява. „Никой нищо не е 
поискал”, категоричен е 
Златко Ангелов.

Самият Ангелов от мно-
го години е спрял навръх 
Коледа да посещава до-
мовете на бургазлии и 
за раздава подаръци на 
децата им. „От много го-
дини вече съм се отка-
зал навръх Коледа да ра-
ботя и да посещавам до-
мове като Дядо Коледа. 
Първите години ходех, но 
сега – не. Коледата си е 
семеен празник и пред-
почитам да го посветя 

на семейството си”, за-
ключава актьорът и до-
пълва, че тази година до-
брият старец е в отпус-
ка. Бургазлията се надява 
всичко лошо да отмине.

„Чувстваме се цялата 
актьорска гилдия като в 
безвъздушно простран-
ство. Така го определям 
аз. Засега от театъра на-
мират как да ни плащат 
заплатите, но това, че ни 
осигуряват възнагражде-
ния, далеч не е всичко. 
Актьорът не работи само 
за заплата. Той трябва да 
играе, да е на сцена, да 
има за какво да мисли. 
Сега си казваш, че при на-
личието на много свобод-
но време можеш да ми-
слиш за много неща. Но 
като нямаш провокации, 
няма как да го измислиш, 
да твориш. Просто нищо 
не се ражда”, рисува кар-
тината на ограниченията 
актьорът.
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Без Дядо Коледа тази 

Дядо Коледа ще разнася подаръци-
те на децата по домовете със график, 
обявиха в Созопол. В града това ще 
се случи на 25 и 26.12.2020г. от 16:00 до 
18:00ч, а във всички останали населе-
ни места от 27 до 31 декември.

„Желаещите родители могат да доне-
сат подаръците за децата от 18.12 до 
23.12.2020 г., от 8:30 ч. до 15:00 ч., като на 
всеки подарък да бъде записано: дата 
за получаване, име на детето, адрес и 

телефон за връзка, за град Созопол – 
централен вход на Общинска админи-
страция, телефон за връзка 0888 532 049 
– Мария Вълчева, а в останалите насе-
лени места – в кметствата”. Това гласи 
обявата. Също се припомня, че всеки 
желаещ може да се включи в инициа-
тивата „Благотворителен Дядо Коледа“ 
в подкрепа на хората в неравностойно 
положение за посрещане на спокойни 
и светли Коледни празници.

В Созопол все пак ще дойде и 
ще раздава подаръци по график 

Актьорът не е извадил коледния костюм

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

на
 д

ен
я

Те
м

а
Посрещането му остава 
в ръцете на родителите

WWW.faragency.bg

Следете новините 
в развитие и на 

мобилната версия, 
достъпна за всички 
смартустройства

за РЕКЛаМа
056 82 54 35
0878 424 698
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Чф 5

година - в отпуска е
В онлайн заниманията 

на детските градини със 
сигурност вече са пус-
нати в употреба и еленът 
Рудолф, за който трябва 
да има бисквитка и топло 
мляко, и джуджетата – до-
брите помощници, които 
сега строго наблюдават 
колко послушни са деца-
та, но добрият старец ос-
тава грижа на родители-
те, които на Коледа ще 
трябва да импровизират. 
Най-лесният вариант, до 
който прибягват повече-
то семейства, е някой от 
семейството да се преоб-
лече и да раздаде пода-
ръците. Костюми за цел-
та има в магазинчетата 
за един лев. Те не са кой 
знае колко добри, но вър-
шат някаква работа.

Истински костюм за 

Дядо Коледа, който да е 
изработен от професио-
нален шивач, от качест-
вен червен плат прескача 
стотачката. Към това като 
се добавят брадата и мус-
таците – отиват още 40-50 
лева. Със сигурност оба-
че инвестицията си стру-
ва, защото служи дълги го-
дини. В такива неща вла-
гат актьорите, които зна-
ят, че всяка година са ан-
гажирани с раздаването 
на подаръците.

Косьо Лингорски, който 
от години посещава се-
мейства с малки деца, за 
да поднесе подаръците на 
Коледа и търпеливо да из-
слуша песните, приказки-
те и стиховете, подготве-
ни специално за добрия 
старец, тази година също 
смята да не прави нищо. 

„Не съм пускал обяви как-
то предходни години, ко-
гато са ми се обаждали 
със заявка за посещение 
по домовете и непознати 
семейства. На хората не 
им е до това, а и мерки-
те – Дядо Коледа с мас-
ка или с шлем трябва да 
се появи?! Някак се раз-
валя образът на стареца, 
ако към брадата и очилата 
сложим маска, например, 
а ако добавим и неизмен-
ното дезинфекциране…”, 
обяснява актьорът.

Както необичайни дотук 
са всички празници, така 
и Коледата ще бъде нео-
бичайна. В крайна сметка 
докато малчуганите спят, 
Дядо Коледа ще остави 
под елхата желаните по-
даръци. Важното е да има 
здраве.

Михаил КОЛЕВ

И тази година от 
„Български пощи” орга-
низираха конкурс за най-
красиво писмо до Дядо 
Коледа. Хиляди деца от 
страната отправят своите 
съкровени желания, думи 
на благодарност и вълну-
ващи послания към люби-
мия старец. 

В конкурса, който бе до 
12 декември, можеха да 
участват всички детски 
писма, стихове, рисунки и 
други, ако върху пощенска-
та пратка има правилно из-
писан адрес на подател и 
се заплати пощенската ус-
луга. На мястото на полу-
чателя трябваше да пише 
– За Дядо Коледа. 

На всички участници в 
конкурса Дядо Коледа из-
праща красиви лични пис-
ма, а най-добрите детски 
творби получават и награ-
ди от „Български пощи” 
ЕАД.

„До момента от Бургас 
за Лапландия има 500 
писма с най-различни 
желания, някои от кои-
то доста колоротни и ин-
тересни“, съобщиха за 
вестник „Черноморски 
фар” от „Български пощи”-

Бургас. 
Едно от децата е поже-

лало белобрадият старец 
да му подари компютър 
като на приятеля му Митко. 
Бургаско момиче пък иска 
нейната по-малка сестра 
да получи като подарък 
комплект за направата на 
дюнери и бургери. Някои 
са далеч по-сериозни в 
желанията си, като напри-
мер млада госпожица, коя-
то иска зъболекарски ком-
плекти, тъй като бъдещите 
й амбиции са да се научи 

на тази професия.
Хит сред желанията на 

бургаските деца тази годи-
на са грънчарско колело, 
машина за захарен памук, 
комплект за лакиране, иг-
рачки, свързани с анима-
ционното филмче „Маша и 
мечокът”, както и традици-
онните лаптоп, плейстей-
шън, телефон, компютър и 
телефон. 

Не всички писма обаче 
съдържат материални ис-
кания за подаръци, разкри 
Милена Станева от отдел 
„Маркетинг” на „Български 

пощи” – Бургас.

Немалко 
дечица искат 
просто здраве 
за себе си, сво-
ите близки и за 
целия свят.

„Мили Дядо 
Коледа, тази го-
дина бях мно-
го послушна. 
Обещавам, че 
догодина ще 
бъда още по-по-
слушна, затова 
искам всички да 
са живи и здра-
ви”, гласи пос-

ланието на Папи.
„Искам здраве и обич 

за целия свят”, пък пише в 
своето писмо Валерия от 
Бургас. 

Майки се оплакват, че 
белобрадият старец не от-
говарял

Покрай еуфорията с 
писмата до 
Дядо Коледа 
няколко бур-
гаски майки 
съобщиха в 
групи в соци-
алната мре-
жа, че техните 
деца все още 
не са получи-
ли отговор. 

От „Българ-
ски пощи” – 
Бургас пояс-
ниха, че при 
тях пристигат 

всички онези же-
лания на деца-
та, които са пус-
нати в пощен-
ските им кутии 
и са попълнени 
изрядно. „Няма 
да има дете, ко-
ето да не полу-
чи отговор на 
своето писмо“, 
заяви Милена 
Станева от отдел 
„Маркетинг”.

Действително, 
в морския град 
имаше и други 
поставени спе-
циални кутии, в 
които най-мал-
ките можеха да 
пуснат писмо-
то си до бе-
лобрадия ста-
рец. Тези пис-
ма се събират в  

Община Бургас, 
но няма прак-
тика да се връ-
ща отговор към 
т я х ,  п о я с н и -
ха пред вестник 
„ Ч е р н о м о р с к и 
фар” от пресцентъ-
ра на Общината.

„Това е прос-
то една атракция. 
До момента имаме 
стотици писма при 
нас, очакваме да 
пристигнат и още”, 
каза още оттам.

Компютър като на Митко и машина за дюнери 
искат бургаски деца от добрия старец

Украсата на детска градина „Вълшебство”
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Съветници питат, 
администрацията отговаря

Дона МИТЕВА

Директор на училище 
се превърна в Дядо Коле-
да. Станимир Миланов е 
бургазлия. От три-четири 
месеца е директор на Ос-
новно училище "Христо 
Ботев” в созополското 
село Зидарово. В навече-
рието на празниците той 
инициира благотворите-
лен жест към своите уче-
ници. На това отгоре об-
лече костюм на Дядо Ко-
леда, за да стане по-ве-
село.

„Всичко започна от то-
ва, че една майка дойде с 
детето си, за да получи 
два таблета за дистанци-
онното обучение. Напра-
ви ми впечатление, че де-
тето бе босо и по джапан-
ки. Попитах ги няма ли да 
настине, а детенцето при-
зна, че няма чорапи и 
обувки”, разказа Мила-
нов. 

Той обрисува картина, 
която далеч се размина-
ва с прекрасните споме-
ни за детство на село, къ-
дето печката на дърва 
бумти, а баба е оплела 
най-топлите шушони и пу-
ловери за децата. „Тук 
почти всички деца са от 
малцинствата. Родители-
те са трудолюбиви и съ-
вестни, но много бедни. 
Работят ден за ден – хо-
дят да берат билки или 
пък правят нещо друго в 
селското стопанство, но 
първо, доходите им са 
малки и второ – непосто-
янни”, рисува действи-
телността директорът. То-
ва го кара да организира 
и събере дрехи и обувки 
за своите ученици. 

„В инициативата се 

включиха старши експер-
ти от Регионалното упра-
вление на образование-
то-Бургас, колеги учители 
от училището, Община 
Созопол осигуриха нови 
обувки и употребявани 
дрехи, учители от учили-
ща от община Бургас, ди-
ректорът на Регионален 
център за подкрепа про-
цеса на приобщаващо об-
разование – Бургас, ре-
сурсни учители и логопе-
ди от Регионалния цен-
тър, частни фирми, мои 
приятели и познати”, из-
режда благодетелите Ми-
ланов.

Така учителската стая 
на зидаровското учили-
ще се превръща в рога 
на изобилието. А децата 

от най-затруднените фи-
нансово семейства вече 
идват заедно с майките 
си – мерят дрешки и обув-
ки и си тръгват усмихна-
ти. „Направихме органи-
зация – така че да не се 
струпват много деца и 
родители. Сега това е 
възможно заради обуче-
нието от дистанция. На 
спокойствие родител и 
дете или деца си избират 
дрехи и обувки по раз-
мер”, говори за органи-
зацията директорът. И не 
пропуска да подчертае, 
че всичко, което е полу-
чено като дарение, е в 
отличен вид, ако не ново, 
то поне обличано или 
обувано само няколко 
пъти.

Да се съберат камари-
те от дрехи помага на 
Станимир това, че преди 
е работел като експерт в 
Регионалното управле-

ние на образованието. 
Оттам има и многото кон-
такти. Освен това той е и 
футболен съдия – знаят го 
и в спортните среди.

Това, което прави за 
своите ученици, му носи 
истинско удовлетворе-
ние. Личи си по начина, 
по който разказва. Гово-
рейки въодушевено за 
акцията, която сега е ини-

циирал и провежда с го-
лям успех, той се връща и 
към началото на учебната 
година, когато неговите 
близки са скептични по 
отношение на задачата 
да оглави селското учи-
лище със 115 ученици. 
Самият той също има сво-
ите притеснения, но при-
ема предизвикателство-
то. 

Отива в Зидарово с ам-
бицията да се отдаде на-
пълно на училището и де-
цата. „Заварих двора бу-
ренясал и още първите 
учебни дни подканих по-
големите ученици да се 
включат в почистването 
му. Дори боядисахме фут-
болните врати. Децата са 
много трудолюбиви – над-
преварваха се кой пове-
че работа да свърши. 
Момчетата бяха с моти-
ките, а момичетата пъл-
неха чувалите с тревата. 
Още тогава разбрах, че 
работата ще върви”, раз-
казва директорът.

Голяма част от родите-
лите са неграмотни, но за 
сметка на това също тру-
долюбиви. Точно от тях 
децата им се учат на ра-
бота. Повечето семей-
ства се стараят и малчу-
ганите да бъдат непре-
къснато в училище. 

„Когато дойде майката 
с детето да получава 
таблетите, трябваше да 
напише имената си и да 
се разпише. Тя призна 
притеснено, че е негра-
мотна, успя само да се 
подпише. За сметка на 
това пък обясни, че имат 
интернет и държи децата 
й да работят онлайн, да 
се учат, за да не са като 
нея. Явно разбрала колко 
е важно да си грамотен” 
– точно случаи като този 
дават надежда и сили на 
младия директор да пра-
ви всичко за своите уче-
ници. А общността по 
свой си начин оценява 
направеното и му дава 
своето доверие.

Със сигурност Стани-
мир Миланов не е един-
ственият директор на учи-
лище в региона, който 
всеотдайно работи за 
своите ученици. Много 
други акции има органи-
зирани от организации, 
фондации и от кого ли 
още не в навечерието на 
Коледа. 

Скептиците казват, че 
„една птичка пролет не 
прави” – но в случая един 
директор, отдаден на ра-
ботата, може да направи 
Коледата за своите уче-
ници по-топла и време, в 
което да се научат да каз-
ват „Благодаря”. Може и 
да вдъхне надежда на 
техните родители, че има 
доброта, понякога и в ли-
цето на човек, от когото 
не очакваш.

Директор на селско училище 
осигури топли дрехи за децата
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НовинИ
добрите

Станимир 
Миланов  
се превърна  
в Дядо Коледа 
за учениците 
от Зидарово

Директорът Станимир Миланов (в средата) за-
радва своите ученици

Благодарение на личните си контакти като спортист и бивш член на екипа на РУО Миланов успя да събере нови и малко употребя-
вани дрехи и обувки, които да раздаде на нуждаещите се негови ученици
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

22.12.2020 - 04.01.2021, бр. 435

Айтозлии избраха - мъжка-
та двойка на клуба по спорт-
на акробатика “Орел” - айтос 
- Антон Станчев и Янко Ки-
ров за спортисти №1 на общи-
на Айтос за 2020 година. Две-
те айтоски момчета се състе-
зават във възрастова група 
8-14 години. Шампиони са от 
Държавното първенство по 
спортна акробатика за 2020 г. 
и носители на златни меда-
ли. Младата двойка шампи-
они са за втора поредна го-
дина водачи в класацията за 
Годишните награди на Общи-
на Айтос.

И второто място в онлайн 
класацията е за възпитаник 
на КСА “Орел” - Айтос. Ни-
колая Диянова се състеза-
ва във възраст 12-18 години. 
Участва в интегриран вид – 
женска двойка със състеза-
телка на КСА “Нефтохимик” 
- Бургас. На Държавния шам-
пионат през 2020 г. двойката 
завоюва сребърни медали за 
балансова, темпова и смесе-
на комбинации.

Бронзов медалист в надпре-
варата на най-добрите спорти-
сти е 18-годишният Огнян Бо-
дуров - Оги, последна година 
ученик в СУ ,,Христо Ботев”, 
гр. Айтос. От 10 години трени-
ра. През 2020 г. играе футбол 
в отбора “юноши старша въз-
раст” на ФК ,,Вихър” Айтос с 
треньор Борис Николов. На-
ходчив, старателен и всеотда-
ен на футболната игра, Оги е 
душата на отбора. Неуморим, 
раздава се докрай на футбол-
ния терен, казват за младия 
спортист неговите треньори и 
съотборници. 

На четвърта позиция ай-
тозлии са наредили 16-годиш-
ния Борислав Петков, състе-
зател на Спортния клуб по бор-
ба “Айтос”. Борислав е най-но-
вият и перспективен състеза-
тел на клуба. През 2020 година 
печели вицешампионска титла 
и сребърен медал на Държав-
ния шампионат за момчета в 
гр. Петрич. 

И петото място е за фут-
болна надежда - на ФК “Бяла 
река” с. Тополица. 16-годиш-
ният Мирен Салиибрям от 
една година играе във футбол-
ния отбор на с. Тополица. Ми-
нал е през всички възрастови 
групи на футболния клуб в гр. 
Карнобат. Родом от с. Тополи-
ца и през 2020 г. се утвържда-
ва като основен футболист на 
мъжкия отбор във ФК „Бяла 
река” с. Тополица. 

Баскетболният талант на 
Кети Стоянова е оценен 
от айтозлии с шестата пози-
ция в класирането. Родена е 
през 2007 г. През 2020 г. иг-
рае в представителния отбор 
на Баскетболен клуб „Вихър” - 
Айтос, момичета до 14 години. 
Макар и по-малка от съотбор-
ниците си, Кети е водещ със-
тезател и капитан на отбора, и 
вече е в проектния състав на 
Националния отбор на Бълга-
рия за момичета до 14 г.

С малка разлика след Кети 
в класацията се нарежда дру-
га млада баскетболистка - 
Гергана Кузманова - роде-

на през 2008 г. През 2020 г. иг-
рае в представителния отбор 
на БК „Вихър”, момичета до 12 
г. - водещ състезател и капи-
тан на отбора.

Осмото място е за най-до-
брата ни млада шахматистка 
- Неше Мехмед - състезател-
ката на клуб „Аетос-64” Роде-
на е през 2006 г. в с. Черна мо-
гила, ученичка в седми клас в 
ОУ „Хр. Ботев” с. Мъглен. Иг-
рае усилено шах и се състе-
зава на турнири с национал-
но и международно участие. 
Нейното постоянство и трудо-
любие са повод за номинаци-
ята й за спортист на община 
Айтос за 2020 г. Играе зряло 
и безкомпромисно. През 2020 
г., на Държавното индивидуал-
но първенство по блиц за деца 
до 14 години в гр. Асеновград 
се класира на пето място. На 
V шахматен турнир “Свобода“ 
в гр. Раднево, след оспорвана 
борба зае второ място в сво-
ята възрастова група. На VI 
международен шахматен тур-
нир „Траяна Куп”, гр. Стара 
Загора, е осма в своята въз-
растова група. Шесто място 
й определиха съдиите на ХIII 
шахматен турнир „Янко Гюзе-
лев“ в Бургас. В шахматен тур-
нир “Опен” - гр. Пазарджик, 
е девета в своята възрасто-
ва група.

Деветото място е за фут-
болиста Джесур Ахмедов-
Джеси, на 12 години, ученик 
от СУ ,,Н. Й. Вапцаров” гр. Ай-
тос. От четири години тренира 
във футболната школа на ФК 
,,Вихър” Айтос с треньор Ми-
лен Минчев. Дисциплиниран, 
завършен футболист, умеещ 
да играе на всеки един пост 
на терена. Бъдеща футболна 
звезда.

На десетата позиция е Мус-
тафа Смаил - 15 годишен, уче-
ник в 9 клас, състезател на 
Спортен клуб по борба “Ай-
тос”. Капитан на отбора. В 
клуба тренира от шест години. 
Техничен и перспективен със-
тезател. Класирал се на вто-
ро място на Републиканския 
турнир за момчета в гр. Раз-
град през 2020 г. и второ мяс-

то на Държавния шампионат 
за момчета в гр. Горна Оря-
ховица -2020 г. 

Следва го десетокласни-
кът Павел Тодоров, ученик в 
Професионална гимназия по 
транспорт в гр Бургас. Карто-
текиран състезател по волей-
бол в БФВ от м. март 2016 г. 
Ръст 184 см., тегло - 66 кг. За-
почва състезателния си път 
при треньора Димитър Кавръ-
ков. Участва в отбора на Во-
лейболен клуб “Айтос” – каде-
ти, на поста „посрещач”. Перс-
пективен и амбициозен със-
тезател. През м. януари 2020 
г. участва в отбора, който за-
воюва ІІІ място на Общинския 
етап на ученическите игри по 
волейбол във възрастова гру-
па VІІІ-Х клас. Участва с отбо-
ра на „кадети“ в Зонално ре-
публиканско първенство в гр. 
Стара Загора и гр. Царево, къ-
дето се отборът се класира на 
ІV място.

На дванадесето място сред 
най-добрите айтозлии са по-
ставили Богомил Йорданов 
- Боги, на 8 години., ученик в 
СУ ,,Христо Ботев” гр. Айтос. 
От две години тренира в Дет-
ско-юношеската школа на ФК 
,,Вихър” Айтос с треньор Дим-
чо Данов. Старателен, дисцип-
линиран, моторът на отбора, 
обича футболната игра и по-
казва таланта си на футбол-
ния терен. 

Тринадесетата позиция е за 
Аксел Шюкрю - 13-годишен, 
роден е през 2007 година. Тре-
нира в клуба от шест години. 
Класира се на второ място на 
Републикански турнир за деца 
в гр. Разград през 2020 г. и 
зае пето място на Държавния 
шампионат за деца в гр. Горна 
Оряховица 2020 г. Трудолюбив 
и талантлив състезател. 

Само на един глас разстоя-
ние след него е Даяна Дамя-
нова, родена през 2007 г. През 
2020 г. играе в представител-
ния отбор на Баскетболен клуб 
„Вихър”, момичета до 14 годи-
ни. Макар и по-малка на въз-
раст, е основен и водещ със-
тезател на отбора.

НП

От 21 декември беше 
отворена за посещения 
Осмата изложба на айтос-
кия художник Иван Петров 
- „Надежда за света“. Този 
път, заедно с картините на 
Петров, свои фотографии в 
Ритуалната зала на Общи-
на Айтос представя и Ма-
рия Димова. За младата 
фотографка това е първа 
подобна изява.

Иван Петров има зад гър-
ба си вече седем самосто-

ятелни изложби. В тази из-
ложба освен картините с 
маслени бои, той показва 
и пастелни произведения, 
както и творби с елемен-
ти на приложно изкуство. 
През четирите дни на из-
ложбата можете да се на-
сладите на картините, кои-
то разказват истории, пъл-
ни със заряда на личност-
та на художника.

Мария Филипова за пръв 
път представя своите твор-

би пред публика. В свои-
те снимки тя е запечата-
ла мигове от бързо пре-
минаващия живот. Цвето-
ве, които никога не са съ-
щите, моменти, които няма 
да се повторят, а ще оста-
нат само в спомените. Фо-
тографиите й са видима по-
езия от цветове, форми и 
послания.

Изложбата ще е отворе-
на до 24 декември от 10 до 
18 часа.

Осма изложба на Иван Петров, 
този път с участието на 

фотографа Мария Филипова

Уважаеми граждани на 
община Айтос,

Само дни ни делят от 
края на една различна 
година. Година на мер-
ки, изолация, на усилия 
за опазване на животи. 
Но и година на изключи-
телни примери за човеч-
ност, милосърдие, помощ 
и подкрепа. Вярвам, че 
изпитанията ни направи-
ха по-силни и по-добри, 
сплотиха ни като общност 
с грижата един за друг, 
с грижата за нашите ме-
дици, с грижата за бъде-
щето на децата на общи-
на Айтос. 

Не беше лека година, 
затова успехите трябва 
ни радват двойно пове-
че. Приключихме важни 
проекти, продължаваме 
да реализираме други, 
започваме нови. С увере-
ността, че 2021 година ще 
е по-здрава и по-спокойна за всички нас.

Благодаря на всеки един гражданин на община Айтос за търпението, за под-
крепата и за съпричастността. За това, че бяхте коректив на решенията и дейст-
вията на Община Айтос. 

В очакване на празниците, за мен е чест да Ви поднеса пожеланията си за 
здраве, късмет и благополучие. Носете добродетелите в сърцата си и всеки ден 
намирайте поводи за усмивка. 

Нека имаме желанието, куража и отговорността да бъдем част от общите 
усилия за справяне с предизвикателствата на нашето време. Затова празну-
вайте отговорно!

Нека да имаме силата да сътворяваме добри дела и през новата година!
Бъдете здрави!
Светли Рождественски празници!
Здрава и благословена 2021 година!

Васил Едрев
кмет на община Айтос

Антон Станчев и Янко Киров 
са най-добрите спортисти на 

общината за 2020 година 

Айтозлии решихА

Онлайн гласуване подреди 14-те номинирани  
спортисти за Годишните награди 

Светли Рождественски празници!
Здрава и благословена 2021 година!

Иван и Мария представят свои творби пред айтоската публика

Антон Станчев и Янко Киров - фаворити сред спорти-
стите на община Айтос и за 2019 година
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„Събота е, но кога-
то има хора, които не 
се плашат от работа, 
може цяла улица да 
бъде основно ремонти-
рана. Доказаха го дос-
тойни айтозлии, които 
с доброволен труд сто-
риха чудо“. Това напи-
са кметът Васил Едрев 
в профила си във фейс-
бук, впечатлен от тру-
да на петнадесетина-
та мъже, които само за 
няколко часа преобра-
зиха улицата, на която 
живеят.

Улицата, обновена с 
материали и техника, 
предоставени от Об-
щина Айтос, не е голя-
ма, но достатъчно про-

блемна и стръмна. Ста-
ва дума за участъка на 
ул. „Иван Комитов“, до 
ул. „Стара планина“ и 
ул. „Яне Сандански“. 
При дъжд е кална, при 
това и скалиста, зара-
ди местонахождение-
то й. Живеещите там от 
много време настояват 
проблемният участък да 
бъде ремонтиран - май-
ките с колички трудно се 
придвижват, колите са с 
ограничен достъп, да не 
говорим за специализи-
раните автомобили на 
Спешната помощ и По-
жарната.

В съботния ден мъ-
жете, живеещи там, за-
претнаха ръкави, и с 

подкрепата на общин-
ски служители, бетони-
раха улицата. Кметът 
Васил Едрев сърдеч-
но благодари на учас-
тниците в нелекия съ-
ботен труд. „Сърдеч-

но благодаря на добро-
волците Октай Нуредин, 
Илхан Мюмюн, Муста-
фа Осман, Мехмед Ос-
ман, Шевкет Шевкет, 
Мустафа Мустафа, Ер-
джан Есад, Ердинч Кя-

зим, Мехмед Билялов, 
Айхан Мюмюн, Хрюстем 
Мехмед, Ейваз Мехмед, 
Мехмед Мустафа, Зеки 
Хюсеин. Браво, мом-
чета! Доказахте, че с 
труд и разбирателство 

всичко се постига! Бъ-
дете здрави, Вие и Ва-
шите семейства! Досто-
ен пример на достойни 
мъже!”, написа още гра-
доначалникът.

НП

С подкрепа на Общината доброволци 
обновиха проблемна улица в Айтос

Децата са вкъщи и зани-
малните са все още празни, 
но Дядо Коледа успя обико-
ли всички детски градини на 
община Айтос, за да раздаде 
традиционно коледни подаръ-

ци за всяка детска и яслена 
група. Община Айтос напъл-
ни чувалите на добрия старец 
с играчки и дидактични игри, 
за да им се радват децата на 
4 януари догодина.

Дядо Коледа вече 
донесе подаръците за 

детските градини
Уважаеми ученици, 

учители, родители и 
граждани на Айтос!

По традиция училищ-
ната общност на Средно 
училище ”Христо Ботев” 
провежда благотворите-
лен коледен базар. Тази 
година обаче е различ-
на, но това не означава, 
че няма да останем съп-
ричастни към благотво-
рителността.

Нека покажем, че сме 
хора с големи сърца. 
Призоваваме всички вас 
да подкрепим кампания-
та на БМЧК „Заедно сре-
щу коронавируса“ и да 
проявим съпричастност 
към благородните уси-
лия на българските ме-
дици и към човешките 
страдания.

Всяко ваше дарение 
ще бъде важно за тях, за 

лекарите и медицински-
те работници на МБАЛ  
- Айтос.

От 15 декември до 15 
януари коледни кутии ще 
бъдат поставени в бутик 
„Олимп“ и книжарница 
„Звънче“, аптека „Аква-
марин“ (Светла), супер-
маркет „Сънимаркет“ 
и супермаркет „Стефа-

нови“.
И не забравяйте, че 

няма нищо извън сами-
те нас, за да бъдем щаст-
ливи ние и близките око-
ло нас.

Весели Коледни и Но-
вогодишни празници!

Су “Христо Ботев” - 
град Айтос

Дарителска кампания 
за МБАЛ -АйтосДо 15 януАри

Инициативата е на СУ „Христо Ботев“



За втора поредна година 
айтозлии избраха за Тре-
ньор №1 Мартин Бенов, 
треньор в Клуба по спорт-
на акробатика “Орел” - Ай-
тос. Бенов събра 84% от 
всички подадени гласове 
в надпреварата между се-
демте номинирани треньо-
ри за 2020 г. 

Роден е през 1981 г. в 
Плевен. Треньор е на шам-
пионската двойка мъже 
Антон Станчев и Янко Ива-
нов. Изключителен профе-
сионалист, влага знания, 
умения и опит за разви-
тието на айтоската шко-
ла по спортна акробатика. 
Бивш състезател, предста-
вял достойно Айтос и Бъл-
гария на национални, ев-
ропейски и световни със-
тезания.

Вторият резултат от е-
гласуването е за руж-
ди Ахмед - председател 
на Управителния съвет и 
треньор в Спортен клуб 
по борба “Айтос”. Роден 
е през 1967 год. Завър-
шил е Спортното учили-
ще в гр. Бургас и Нацио-
налната спортна академия 
гр.София. Ружди Ахмед е 
майстор на спорта, мно-
гократен републикански 
шампион, който преда-
ва опита си в свободната 
борба на айтоските деца. 
През 2020 г. е и треньор по 
проект на клуба, финанси-
ран от програмата „Спорт 
за децата в свободно-
то време” от ММС. Но-
миниран е и от ФК „Бяла 
река” с. Тополица за Тре-
ньор №1.

Старши треньора на 
футболния отбор на ФК 
,,Вихър” - Айтос - юноши 
старша възраст Борис 
Николов айтозлии са по-
ставили на трета позиция. 
За него местната футбол-
на общност казва, че е не-
вероятен педагог и специ-
алист. Треньор е в Детско-

юношеската школа в Ай-
тос от 10 години.

Катя Цанева - треньор 
в Клуба по спортна акро-
батика “Орел” - Айтос за-
ема престижната четвърта 
позиция. Цанева е с бли-
зо 40-годишен опит като 
треньор. Изградила е като 
спортисти и личности не-
малко шампиони. И през 
2020 г. със същата енер-
гия и професионален опит 
продължава да отстоява 
авторитета на айтоската 
школа като една от най-ус-
пешните в България.

Следва едно име леген-
да - Димчо Данов, дос-
коро треньор в детско-
юношеската школа на ФК 
,,Янтра” - Габрово. През 

2020 г. Данов е старши 
треньор на футболния от-
бор – деца (подготвителна 
група) на ФК ,,Вихър“ Ай-
тос. Опитният треньор се 
завърна в родния град, на 
терена, на който постигна 
първите си футболни ус-
пехи, за да предава май-
сторството си на млади-
те футболни надежди на 
Айтос.

Веднага след Данов 
името си между най-до-
брите треньори за тази 
година записа Драгомир 
иванов. Роден е през 1951 
година и един от ветера-
ните в  баскетбола. През 
2020 г. тренира два от от-
борите на БК „Вихър” – от-
бора  минибаскетбол мом-

чета до 10 г. и минибаскет-
бол момчета до 12 г..

За титлата Треньор №1 
в надпреварата влезе и 
25-годишната Анел Ше-
риф -  най-младият тре-
ньор в айтоската баскет-

болна школа. На първен-
ството в Истанбул пече-
ли шампионската титла, 
три пъти е бронзова ме-
далистка с отборите на 
“Нефтохимик” и “Овер-
газ”, и веднъж печели 

бронз от Републиканско 
първенство за подраства-
щи! Треньор е на най-мал-
ките - минибаскетбол, мо-
мичета във възрастовата 
група 9 -11 годишни.

НП
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Мартин Бенов е Треньор №1  
на община Айтос за 2020 година

С подкрепа на Общината доброволци 
обновиха проблемна улица в Айтос

Приключи онлайн гла-
суването за Спортист, 
Треньор и Отбор на об-
щина Айтос за 2020 г. За 
Спортист №1 са гласува-
ли 4616 граждани на об-
щина Айтос. Класацията 
при треньорите опреде-
лиха 648 души, а за От-
бор на 2020 г. гласуваха 
едва 143-ма. 

14 бяха номинирани-
те за приза „Спортист 

на годината“. Още се-
дем треньори и три от-
бора спориха в е-прос-
транството за Годишни-
те награди на Община 
Айтос. 

Заради противоепиде-
мичните мерки тази го-
дина тържествената це-
ремония по награждава-
нето се отменя. След но-
вогодишните празници 
кметът Васил Едрев ще 

се срещне само с първи-
те в класирането, за да 
им връчи плакети и па-
рични награди.

Традиционно всички 
номинирани за Спор-
тист, Треньор и Отбор 
на годината ще получат 
награди. Тази година 
това ще стане чрез тре-
ньорите и членовете на 
управителните съвети на 
спортните клубове.

Отменя се церемонията  
по награждаването

На-добрите спортисти на Айтос за 2019 г.

Мартин Бенов

Здравейте, скъпи съграждани! 
За поредна година показахте колко са големи сърцата 

ви! За поредна година ние всички бяхме единни, въпре-
ки коронакризата! 

Това е и резултатът от инициативата „Подари коледна 
вечеря на пенсионер в нужда“ (2020 г.)! На 19.12.2020 г. 
бяха доставени хранителните пакети по домовете на нуж-
даещите се. Отново стоплихме сърцата им и вярваме, че 
ще забравят поне за миг мъката, болката, неволите и са-
мотата! Всеки един от тях, възрастните, ще бъде благо-
дарен за това, което правим! 

 „За тях го правим, не за нас” 
Благодарим Ви, хора с големи сърца! 
* Продуктите бяха раздадени при спазване на всички 

мерки за безопасен контакт.

За Отбор на 2020 година с 49% от 
гласовете на айтозлии е избран ти-
мът на най-малките борци на Ай-
тос. Фаворит е отборът на децата 
от възрастова група 14-16 години на 
Спортен клуб по борба „Айтос“. 
Отборът беше номиниран от Клуба 
за постигнати успехи и златни ме-
дали от национални и международ-
ни състезания. Преди пандемията, 
отборът се класира на трето мяс-
то на Републиканския турнир в гр. 

Разград и на девето място на Дър-
жавния шампионат за момчета в гр. 
Горна Оряховица. 

Втората позиция е за отбора 
“Юноши старша възраст” на фут-
болен клуб „вихър” Айтос с 30% 
от гласовете. Треньор на юноши-
те е Борис Николов. През сезон 
2019/2020 г. момчетата се класи-
раха на второ място в Окръжната 
футболна група при юноши млад-
ша възраст. 

Третото място е за отбора на клу-
ба по спортна акробатика „Орел” 
Айтос с 21% от гласовете. Клубът е 
регистриран през 1993 год. като юри-
дическо лице с нестопанска цел, но 
акробатиката води своето начало в 
гр. Айтос много преди това. Отбо-
рът на клуба по спортна акробатика 
„Орел” защитава името на Айтос не 
само на Държавния шампионат, но и 
на международни състезания.

НП

Открит е нов магазин за 
детско, дамско и мъжко 

бельо в град Айтос 
Магазинът предлага изключително богат асорти-

мент от качествени стоки на конкурентни цени. 
С изискан и подходящ за всеки джоб подарък 

за коледните и новогодишните празници, можете 
да зарадвате приятели и близки, ако посетите но-
вия магазин - срещу входа на автогарата.

1702.38 лв. дариха 
айтозлии за коледна 
вечеря на пенсионери 

в нужда
ИК „Бъди човек“ - Айтос 
благодари на гражданите

Отборът на борците -  
най-добрият за 2020 година



На 17 декември беше 
сключен договор между 
“ДЮЛГЕР ГРУП” ЕООД, 
Държавен фонд „Земеде-
лие“ и сдружение „Мест-
на инициативна група – 
Айтос“ за одобрен за фи-
нансиране проект „Пус-
кане в експлоатация на 
цех за производство 
на мебели“ по процеду-
ра BG06RDNP001-19.270 
МИГ-Айтос - Мярка 6.4.1 
„Инвестиции в подкре-
па на неземеделски дей-
ности “от Стратегията за 
ВОМР по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции 
в рамките на стратегии 
за Водено от общности-
те местно развитие“ от 
Програма за развитие 
на селските райони 2014 
– 2020 г., съфинансирана 
от Европейския земедел-

ски фонд за развитие на 
селските райони.

Проектът предвижда 
създаване на високо-
технологичен цех за про-
изводство на мебели от 
масивно дърво в гр. Ай-
тос. Ще бъдат разкрити 
4 нови работни места. 
С изпълнението на про-
екта ще бъдат въведени 
и нови за предприятие-
то продукти и производ-
ствени процеси. Инвес-

тициите в машини и обо-
рудване ще позволят из-
работването на 2D и 3D 
модели, а чрез закупува-
нето на BSB – R - RP1300 
Planer ще се извършва 
четиристранно рендос-
ване на материала и оф-
ормянето. 

Стойността на про-
екта е 180 500.00 лева. 
Безвъзмездната финан-
сова помощ е в размер 
на 75% и е на стойност  

135 375.00 лева. 
След подписване на 

договора по традиция 
председателят на УС 
на „МИГ-Айтос“ г-н Сто-
ян Стоянов връчи сим-
вола на организацията 
на г-н Сейдар Зекерие, 
управител на „ДЮЛГЕР 
ГРУП“ ЕООД. От името 
на екипа на МИГ поже-
лаваме успешно изпъл-
нение и приключване на 
проекта.
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

49 айтоски деца с първа награда от 
конкурса „Моята коледна картичка 2020“
Декември е! Декември, който 

понякога е толкова красив и сне-
жен, друг път е студен и мрачен. 
Но това е месецът, в който всичко 
ни е позволено. Време е да поме-
чтаем! Иде Коледа! Най-прекрас-
ният и свят празник. Нощта, в ко-
ято забравяме дрязги и пробле-
ми, отваряме сърца за ближния. 
На този празник като че ли в нас 
се събужда детето, което вярва в 
чудеса. Много любов, доброта и 
жизнерадостно настроение лъхат 
и от произведенията на над 210-те 
участници в конкурса „Моята ко-

ледна картичка”. Те са експони-
рани във фоайето на читалището 
и всеки, който ги види, ще повяр-
ва, че светът е станал по-красив и 
още по-добър.

НЧ „Васил Левски 1869” Ви бла-
годари. На всички желаем да сбъд-
ват мечтите си. Радвайте се на вся-
ка усмивка, която изгрява пред 
вас, на любовта, която топли сър-
цето ви и нека вълшебството на 
Рождество ви съпътства през цяла-
та 2021 година. От всички участни-
ци в конкурса журито отличи 49, ко-
ито класира на първо място.

В навечерието на Коледа 15 деца и 24 възрастни от Цен-
търа за хора с увреждания в Айтос получиха своите пър-
ви подаръци. Благодарни сме на всички партньори и прия-
тели от Айтос, Камено, Бургас, София, Пловдив, Стара За-
гора, Севлиево, Испания, Турция, които подкрепиха бла-
городната акция! 

Бъдете здрави и благословени, хора с добри сърца! 
Благодарни сме за възможността да даряваме! 

Костадинка Митева

еврОПеЙСКиЯТ ЗеМеДеЛСКи ФОНД ЗА рАЗвиТие НА СеЛСКиТе рАЙОНи -
еврОПА иНвеСТирА в СеЛСКиТе рАЙОНи

СНЦ „МеСТНА иНиЦиАТивНА ГруПА – АЙТОС”

МИГ-Айтос сключи договор за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ и по мярка 6.4.1

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълне-
ние на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

еТО КОи СА НАГрАДеНиТе:

Мирослава Димитрова Янкова – 3 кл.. - ОУ ”Св. 
св. Кирил и Методий”, с. Карагеоргиево
Яшар Бехчет – 3 кл. - ОУ ”Св. св. Кирил и Мето-
дий” с. Карагеоргиево
Синем Ерхан Хълми – 1 кл. - ОУ ”Св. св. Кирил и 
Методий” с. Карагеоргиево
Аяз Дениславов Емануилов – 1 кл. ОУ ”Св. св. 
Кирил и Методий” с. Карагеоргиево
Амиде Хасан Чауш – 10 г.– ОУ „Христо Ботев” 
с. Мъглен
Надя Атанасова Атанасова -3 кл. - ОУ „Христо 
Ботев” с. Мъглен
Симай Ахмед Смаил – 3 кл. - ОУ „Христо Ботев” 
с. Мъглен
Харун Мехмед Халил – 10 г.. - ОУ „Христо Бо-
тев” с. Мъглен
Селен Белгин Топал – 3 кл.- ОУ „Христо Ботев” 
с. Мъглен
Хатидже Ереджеб Мехмед – 3 кл..- ОУ ”Христо 
Ботев” с. Пирне
Диляна Стоянова Бяндова – 2 кл..- ОУ ”Христо 
Ботев” с. Пирне
Радостина Наскова Радкова – 4 кл. - ОУ ”Хрис-
то Ботев” с. Пирне
Радко Асенова Радков – 2 кл. - ОУ ”Христо Бо-
тев” с. Пирне
Фанче Ивайлова Милчева – 4 кл. - ОУ ”Христо 
Ботев” с. Пирне
Кирил Иванов Евтимов – 3 а кл.- ОУ „Атанас Ман-
чев” гр. Айтос
Константина Борисова Йовчева – 3 б кл. - ОУ 
„Атанас Манчев” гр. Айтос
Слави Станимиров Маринов – 3 б кл. - ОУ „Ата-
нас Манчев” гр. Айтос
Кристиян Николаев Джамбазов – 4 б кл. - ОУ 
„Атанас Манчев” гр. Айтос
Мийрем Алексеева Йорданова - ОУ „Атанас Ман-
чев” гр. Айтос
Мирослава Николаева Джамбазова – 2 б кл. - ОУ 
„Атанас Манчев” гр. Айтос
Габриела Ценкова Огнянова – 2 б кл. - ОУ „Ата-
нас Манчев” гр. Айтос
Албена Ивайлова Кънчева – 1 а кл. - ОУ „Атанас 
Манчев” гр. Айтос
Зина Игнатиева Атанасова – 3 а кл. - ОУ „Атанас 
Манчев” гр. Айтос
Мелани Георгиева – 3 б кл. – СУ ”Н. Й. Вапца-
ров” гр. Айтос
Живко Христов – 1 в кл. – СУ ”Н. Й. Вапцаров” 
гр. Айтос
Георги Василев Иванов – 3 а кл. – СУ ”Н. Й. Ва-
пцаров” гр. Айтос
Дуйгу Ерол Осман – 1 в кл. – СУ ”Н. Й. Вапца-
ров” гр. Айтос
Кадил Исмаил Кадир – 3 б кл.- СУ ”Н. Й. Вапца-
ров” гр. Айтос
Валерия Николаева Миткова – 4 б кл. – СУ ”Н. Й. 
Вапцаров” гр. Айтос
Хасан Мехмедали Хасан – 1 в кл. – СУ ”Н. Й. Ва-
пцаров” гр. Айтос
Елиф Идриз Ърфан – 1 в кл. - СУ ”Н. Й. Вапца-
ров” гр. Айтос

Дария Атанасова Атанасова – 3 б кл. СУ ”Н. Й. 
Вапцаров” гр. Айтос
Галена Дамянова Костадинова – 4 д кл. – СУ 
„Христо Ботев” гр. Айтос
Никол Василева Епитропова – 3 д кл. – СУ „Хрис-
то Ботев” гр. Айтос
Симге Хюсеин Смаил – 2 б кл. – СУ „Христо Бо-
тев” гр. Айтос
Константин Купенов – 1 кл. – СУ „Христо Ботев” 
гр. Айтос
Ерджеб Ахмед Сейфула – 2 б кл. – СУ „Христо 
Ботев” гр. Айтос
Виктория Димитрова – 4 б кл. - СУ „Христо Бо-
тев” гр. Айтос
Наталия Пламенова Янкова - СУ „Христо Бо-
тев” гр. Айтос
Ивайла Димитрова Стоянова – 2 а кл. - СУ „Хрис-
то Ботев” гр. Айтос
Габриела Георгиева Ангелова – 2 а кл. - СУ „Хрис-
то Ботев” гр. Айтос
Мерлин А.Сюлейман – 2 а кл. - СУ „Христо Бо-
тев” гр. Айтос
Каан Гюнер Реджеб – 4 д кл. - СУ „Христо Бо-
тев” гр. Айтос
Симай Ахмед Смаил – 3 кл. - СУ „Христо Ботев” 
гр. Айтос
Филис Рейхан – 3 кл. – ОУ „Светлина” с. Топо-
лица
Берк Фейзи – 2 кл. - ОУ „Светлина” с. Тополи-
ца
Емилио Бисеров Хаджиев – 1 кл. – ОУ „Светли-
на” с. Тополица
Джемиле А. Реджеб – 3 кл. – ОУ „Светлина” с. 
Тополица
Ертан Тургай Джевджетов – 2 кл. – ОУ „Светли-
на” с. Тополица

Народно читалище 
“васил Левски 1869” - АЙТОС



Интервю на  
Ина ПЕТРОВА 

– В богослуженията в 
храмовете звучат спе-
циални молитви сре-
щу епидемии като се-
гашната, връхлетяла 
човечеството. Така ли 
църквата помага в тези 
трудни времена? 

– Това беше едно ок-
ръжно писмо от Светия 
синод още от първата въл-
на на коронавирус. По 
време на богослуженията 
има специални прошения, 
специални абзаци, кои-
то са посветени на това, 
когато има такива епиде-
мия и заразни смъртонос-
ни болести, както вина-
ги църквата се е молила, 
така се моли и сега. 

– Идват ли повече 
хора на тези богослу-
жения? Усещате ли по-
вече хора да се обръ-
щат към Бога в ситуа-
ция като тази, свърза-
на с COVID-19?

– Като цяло, в по-голя-
мата си част ние, българи-
те, сме по традиция пра-
вославни. Но не живеем 
всъщност живота си във 
вярата. Понякога църква-
та остава далеч от хора-
та, тя остава за тях като 
нещо, което е твърде 
строго, твърде архаично. 
И често хората не участ-
ват в литургията, в събра-
нието. Сега, във време на 
изпитания, сигурно пове-
чето хора си задават въ-
проса какво ще стане с 
нас, защо на нас. Аз лич-
но за себе си вярвам, че 
човек осъзнава, че той не 
е оставен на този свят да 
извърви своя земен път 
недостойно, а по-скоро да 
остави нещо след себе си. 
Хората като цяло се стра-
хуват. И църквата призо-
ва, който иска – да по-
сещава църквата, а кой-
то е притеснен и здрав-
но неразположен – да си 
остане вкъщи. По прин-

цип хората, които посе-
щават храма обикновено 
на много места са едни и 
същи. Понякога идват и 
нови хора, и млади хора, 
което е радостно. Но чо-
век винаги търси и кога-
то някой иска да стигне 
до някъде, той търси съ-
вет, следва някой път и 
човек достига до Бог, ако 
иска да стигне. Св. Паис-
ий казва: понякога пътят 
до Господ може да е мно-
го кратък, за едни може 
да е 500 метра, за дру-
ги може да е в рамките 
на 5000 км. Но крайната 
цел е една. Най-важното 
е човек да иска да отвори 
вратата, защото Христос 
казва: „аз хлопам на вся-
ка врата, на всяка душа, 
на всяко сърце“, но кога-
то ние не отворим, няма 
да може да се срещнем. 

Стигаме донякъде, но ко-
гато трябва да прекрачим 
прага и да влезем по-дъл-
боко във вярата, човек за-
почва да се плаши. Ситу-
ацията е много трудна, но 
не само за нас, за целия 
свят. И всеки един си за-
дава въпроса защо.

– Вие как отговаряте 
на този въпрос и как-
во бихте посъветвали 
хората?

– Бих посъветвал все-
ки един да бъде доста-
тъчно отговорен, за да не 
бъде заплаха за околни-
те. Всички виждаме неи-
моверните усилия на док-
торите, на медицинския 
персонал, които изнемог-
ват, всички ние като хора 
трябва да бъдем отговор-
ни и да знаем, че това е 
част от нашето общество 
и което ние ще преодо-
леем. Бих ги посъветвал 
да дадат сили в сърце-
то си да влезе Господ и 
като станат сутрин, ма-
кар да нямат време, за-
щото живем в един задъ-
хан свят, да намерят вре-
ме да останат себе си, да 
си кажат кратка молитва, 
да се помолят Бог да им 
даде сили, да се помолят 
за тези доктори, за всич-
ки хора, които се грижат 
за болни. Ако нямаме 
сили, вяра, защото вярата 
е преди всичко доверие, 
както човек се доверява 
на своите близки, така 
трябва да се доверим на 
Бог. Затова нека намерим 
време да се помолим за 
всяко човешко същество, 
защото ние живеем и об-
щуваме с хората. 

– Сега пандемията 
много ни ограничава. 
Отпадат масови ме-
роприятия, празнични 
прояви. Как според вас 
трябва да се отбележат 
наближаващите праз-
ници подобаващо?

– Със сигурност тази из-
олираност повлиява чис-
то емоциално и психиче-

ски, защото човекът е съз-
даден за общение. Сега 
с този вирус социална-
та изолация е доста го-
ляма. Най-тъжното е, че 
много често вместо до-
мовете ни да се превър-
нат в крепост, те се пре-
връщат в разбойнически 
вертепи, виждате колко 
много нараства домаш-
ното насилие, което оз-
начава, че хората живе-
ят с чужди, не познава-
ме семействата си. И как 
тогава ние ще можем да 
празнуваме пълноценно, 
дори да не съществува 
този вирус, при положе-
ние че съществуват мно-
го други неща паралел-
но с него? Със сигурност 
ситуацията е много труд-
на. Това, което трябва да 
се спазва, е да бъдем от-
говорни, да спазваме ус-

тановените мерки, дано 
да бъдат за добро. Със 
сигурност може би има 
хора, които не вярват и 
до ден днешен, но всяка 
стъпка, която се предпри-
ема от властта е в полза 
на хората.

– В този смисъл под-
крепяте ли по-строги-
те мерки? 

– Не мога да кажа дали 
ги подкрепям, но аз ще ги 
спазвам. Аз нямам реал-

но компетенция колко е 
страшно в глобален план 
за обществото. Аз като 
част от това общество 
трябва да ги подкрепя и 
да ги спазвам. Може да 
съм против, но щом дър-
жавата казва, че ще има 
ограничения, то се пра-
ви с цел да спаднат слу-
чаите. 

Що се отнася до праз-
ниците – дано всички да 
успеем да посрещнем 

Рождество Христово, но-
вогодишните празници. 
Хората имат нужда от по-
ложителни емоции. Този, 
който живее в паника и 
стрес, той трудно може 
да се пребори, затова 
трябва да се оповаваме 
и да вярваме. В псалми-
те на цар Давид се каз-
ва, че човек е като полски 
цвят, така цъфти, като ни 
понесе вятърът, сме мно-
го силни, с голям ресурс, 

но когато е разклатен от 
болест и терзание, човек 
често губи почва под кра-
ката си и се случват неи-
моверни трагедии. Дано с 
разсъдливост, с надежда, 
с упование, с помощ на 
възрастните и тези, кои-
то трябва да изтърпят ка-
рантина или друга изола-
ция, всички ние да помог-
нем да се пребори наци-
ята и не само ние, а це-
лият свят.

Чф
22 ДЕКЕМВРИ 2020 - 4 ЯНУАРИ 2021 11

Събеседник

Отец Димитър  
от храм „Св. Георги 
Победоносец“ в Созопол: С надежда и упование  
да помогнем да се пребори нацията

• Включиха специални молитви в богослуженията срещу 
COVID пандемията 

• Хората имат нужда от положителни емоции, в паника и 
стрес трудно ще се справим

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ОРТУС ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, 
уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, 
че има инвестиционно предложение за изграждане на „Вилна сгра-
да в УПИ I-034001 (ПИ № 67800.34.25 по КК на гр. Созопол), м. 
„Света Марина“, Община Созопол – промяна след издаване на раз-
решение за строеж.“

Лице за контакти: Филип Шумански
Тел. 0876611159

СЪОБЩЕНИЕ

ЗК “Единство” - с. Голямо Буково, обл. Бургас, общ. Средец, кани 
всички член-кооператори на изборно събрание, което ще се про-
веде на 11.01.2020 г. при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Попълване състава на Управителния съвет и избор на пред-

седател на Кооперацията.

Събранието ще се проведе в сградата на Кооперацията в с. Го-
лямо Буково от 10 часа, при липса на кворум - събранието ще за-
почне в 11 часа..

От Управителния съвет на Кооперациятаза РЕКЛаМа 0878 424 698

ОБЯВлЕНИЕ

Община Руен чрез своя кмет Исмаил Юсмен Осман уведомява, че 
обявление за изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – 
план за регулация (ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в те-
риториален обхват поземлен имот (п.и.) с № 238 по неодобрения ка-
дастрален план (КП) на с. Ясеново, общ. Руен, обл. Бургас е обнарод-
вано в бр. 104/ 08.12.2020 г. на “Държавен вестник”. Същият е изло-
жен в стая № 23 в сградата на Община Руен с административен адрес: 
с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. “Първи май” № 18. 

В едномесечен срок от обявлението, обнародвано в “Държавен 
вестник” заинтересуваните лица могат да направят своите писмени 
възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общин-
ската администрация.

КМЕТ: И. Осман



„Хайде заедно!“

Когато загубим близ-
ки хора, като че ли губим 
и част от себе си. Със за-
губата на Гого животът ни 
удари плесница и ни нака-
ра да се стреснем, да се 
огледаме, да се опомним. 
Колко кратки са дните и 
защо допускаме да бъдем 
разединени…

След случилото се прес-
танах да говоря в минало 
време. Забравих и простих 
всичко. Осъзнах, че дреб-
ните спорове и пререка-
ния са суета и човешка глу-
пост. Реших, че е време от-
ново да се съберем. Има-
ше повод – ставах на 70! И 
какво по-хубаво от това да 
направим голям концерт, в 
който да изпеем любими-
те песни!

Говорих с всички колеги 
и получих съгласието им. 
Заех се с нелеката зада-
ча да поема организация-
та и да напиша сценария. 
Исках да продължа идея-
та и стилистиката от бене-
фисния концерт. Да пре-
върна сцената в символич-
на кръчма, в която прияте-
ли се събират, за да се ви-
дят и изпеят песните си на 
чаша вино. Разбира се, до-
макин в нея трябваше да 
бъде отново вечно усмих-
натият добродушен Руди. 
Хрумна ми в спектакъла 
да включа хор от кукли, с 
които да подчертая идея-
та за заедност. Сценограф-
ското решение поверих на 
Жан Христов. Успях да съ-
бера на сцената в един от-
бор: „Тоника СВ“, Ваня Ко-
стова, Йорданка Христо-
ва, Орлин Горанов, Тони 
Димитрова, „5-те сезо-
на“, Боян Михайлов, Пени 
Ставрева, Дани Огнянов, 
формация „Врабчета“, ар-
тисти от Държавен куклен 
театър Бургас, мим Руди и 
акомпаниращите – щрайх 
оркестър с диригент Ле-
вон Манукян и група „Го-
рещ пясък“.

За водещ избрах Драго-
мир Драганов, защото при-
тежаваше огнен темпера-
мент, енергия и поетичен 
изказ, толкова необходи-
ми за подобен род пред-
ставления. Без да се ко-

лебая, нарекох спектакъ-
ла „Хайде заедно“.

Първият концерт се със-
тоя в Летния театър на Бур-
гас на трети август 2015 
година. Билетите бяха от-
купени седмици по-рано. 
Всичко премина като на-
сън… Това беше необикно-
вен концерт, една моя сът-
ворена мечта. Залата звън-
на с нашите песни! Създа-
де се приятелска атмос-
фера, която се прехвър-
ли и на публиката. Виждах 
хора, които не можеха да 
сдържат сълзите си. Аз са-
мият бях толкова развълну-
ван, че на моменти гласът 
ми изневеряваше. Оказа 
се, че времето не бе зали-

чило нашите положителни 
емоции, напротив!

Бях написал специално 
за случая песента „Вре-
ме е за чаша вино“. Воде-
щият Драго я обяви с ап-
ломб и на сцената излязо-
ха в един необичаен дует 
– Ваня Костова и Тони Ди-
митрова:
Време е за чаша вино
край морето светлосиньо!
В късен час, дълго чакан звън,
ти и аз – сигурно е сън!
Виждам те там, 

под вечерния дъжд –
спомен за теб, 

ей така,  изведнъж…!

Градусът на вълнение-
то се покачи, когато на 
сцената се появи непов-
торимата Сия от „Тони-
ка“, пристигнала специал-
но за събитието от САЩ. 
Заради нея бях променил 
текста на солото в песен-
та „Здравей, как си, при-
ятелко“:
Здравей, карам я някак си,
даже страхотно я карам… 
И виждам, и чувам в съня си
всеки от вас, всеки от вас…

След изпълнени-
ето на песента Сия 
ми подари нещо мно-
го, много съкровено 
– първата плоча на 
„Тоника“, създадена 
преди повече от 40 
години! 

Но това не беше 
всичко. Публиката, 
станала на крака, ис-
каше още и още…

И тогава над всич-
ки се извиси гласът 
на Ваня – завладя-
ващ, проникновен, не-
обятен… Тя запя на-
шата коронна песен 
„За старата любов“, а 
с нея запяха и всички 
в залата. Беше непов-
торимо!

След концерта за 
мен имаше още една 

изненада. Сред ре дицата 
от хора, които чакаха за 
автографи, се беше наре-
дил и първият ми учител 
по музика – Станчо Дра-
ганов. Той държеше в ръ-
цете си опакована кутия:

– Поздравления, Стефа-
не! Нося ти нещо – отвори 
го после. И запомни: „Ви-
наги стъпвай по земята, а 
не по облаците!“

В суматохата забравих 
за този подарък. Късно 
вечерта, когато приби-
рах цветята в колата си, 
забелязах кутията. От-
ворих я… Вътре имаше… 
чифт обувки.

Спектакълът „Хайде, за-
едно“ представихме още 
във Варна и Стара Заго-
ра, а на следващата го-
дина в София, зала 1 на 

НДК, както и на Лятната 
академия на изкуствата 
„Аполония“ в Созопол.

БТВ и БНТ осъществиха 
запис на концерта и го из-
лъчваха неколкократно. 

„Дванадесет 
коледни картички“

Песните за Коледа зае-
мат особено място в твор-
чеството ми. Може би за-
ради спомените от моето 
детство. Тогава, през оне-
зи тоталитарни години, 
този празник беше обез-
личен, но въпреки това в 
нашия дом той се случ-
ваше винаги. Мама Ма-
рия старателно подреж-
даше масата с какви ли 
не вкусотии. Ухаеше на 
хляб и вино… Татко Геор-
ги палеше тамян и с него 
обикаляше цялата къща – 
помещението с бъчвите, 
конюшнята, стаите и на-
края се качваше при нас. 
Ние го чакахме, подреде-
ни всички около трапеза-
та. Повтаряхме след него 
молитвата, след това той 
бавно разчупваше колед-
ната питка и раздаваше 
парчетата. Като най-ма-
лък бях последен. Толко-
ва много се радвах, ко-
гато паричката се падне-
ше на мен! По-късно раз-
брах, че мама тайничко е 
помагала за това…

След успешния Коле-
ден концерт в Народния 
театър „Иван Вазов“, аз 
и колегите ми реализи-
рахме почти всяка година 
празнични представления 
в цялата страна, най-мно-
го в София и, разбира се, 
в Бургас. За тях създавах 
нови и нови песни, пола-
гах упорити усилия за усъ-
вършенстване на сцената 
– да бъде необикновена, 
празнична, вълшебна… В 
това отношение верният 
ми съратник Огнян Мосо-
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ЛегендИ
бургаски

Певицата Ваня Костова, която свързваме с една 
от най-хубавите коледни песни - „Рождество“

Кметът Димитър Николов винаги присъства на ко-
ледните концерти на Стефан Диомов. Тази година за 
първи път заради пандемията те не се състояха

„Петте сезона“ на сцената на Операта 
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лов правеше чудеса! Той 
дори бе изобретил ефект-
на машина за сняг. Екипът 
ни беше малък, а времето 
за подготовка на сцената 
все не стигаше. 

Никога няма да забра-
вя спектакъла „Коледа в 
музикалния магазин“. За 
главната роля бях пока-
нил Тодор Колев. Напи-
сах интересен сценарий: 
В светлата нощ на Коле-
да инструментите в един 
музикален магазин ожи-
вяват. Случват се как-
ви ли не чудеса. Поста-
новката беше изпълне-
на със смешни гегове. 
Действието се развива-
ше на градския площад. 
Имаше църква, часовни-
кова кула и дори пивни-
ца. Огнян беше измайсто-
рил не само декорите, но 
и огромен тъпан, както и 
гигантско пиано, на ко-
ето се свиреше с крака. 
Аз и колегите ми – „Фа-
милия Тоника“, форма-
ция „Врабчета“, струнен 
квартет „Еолина“, „Горещ 
пясък“, положихме изклю-
чителен труд да направим 
нещо необичайно, нестан-
дартно… 

Но късметът не беше на 
наша страна. Пътувайки 
от Бургас за София, ден 
преди представлението, 
камионът с декорите и 
реквизита претърпя ава-
рия. Няколко часа престо-
яхме на шосето. Валеше 
мокър сняг – студено, не-
приветно… Най-после по-
вредата бе отстранена, но 

пристигнахме в НДК с го-
лямо закъснение. В този 
късен час, след полунощ, 
огромният ни багаж ня-
маше как да бъде разто-
варен. На следващия ден 
кошмарът продължи! Де-
корите стигнаха до сцена-
та едва по обед. За мой 
ужас трябваше да изча-
каме и обедната почивка 
на сценичните работници. 
Сцената беше готова чак 
след 17.30 часа! Фатал-
но късно… Имахме време 
само за кратка звукова 
репетиция и… нищо пове-
че! Нямаше как да „про-
гоним“ осветлението, раз-
положението на артисти-
те, на вокалните групи, на 
оркестъра, защото пуб-
ликата започна да заема 
местата си… Предстоеше 
ни да изнесем един нере-
петиран спектакъл пред 
препълнената зала 1 на 
НДК и пред камерите на 
Нова телевизия?! Какъв 
абсурд!

В живота на един ар-
тист има мигове, в кои-
то той изпитва истинско 
безсилие, въпреки че е 
положил огромен труд и 
е дал максималното от 
себе си. Точно това изпит-
вах в онзи момент… Виж-
дах как цялата ми идея 
за един неповторим кон-
церт бавно и безнадежд-
но се срутва…

Не знам какво видяха 
зрителите. Те очакваха 
своите любимци – изклю-
чителния Тодор Колев, 
„Фамилия Тоника“, Ваня 
Костова, „Врабчета“… Ръ-
копляскаха и се забавля-
ваха с тях! Донякъде про-
фесионализмът на коле-
гите ми спаси положение-
то… Но само донякъде! 

За съжаление, чувство-
то за провал и за неосъ-
ществена идея остана да 
горчи в спомените ми…

Но подобни моменти ти 
дават поука и те амбици-
рат да докажеш пред себе 
си и останалите, че мо-
жеш! В следващите колед-
ни концерти бях като на 
изпит и мисля, че трудът 
и усилията ми не остана-
ха напразни. Спектаклите 
ставаха все по-изградени, 
смислени, зрели…

През годините се натру-
паха достатъчен брой пес-
ни, реших да ги издам в 
албум. Нарекох го „12 ко-
ледни картички“. Изпъл-
нители бяха „Фамилия То-
ника“, Ваня Костова, Тони 
Димитрова, Пламен Став-
рев, „5-те сезона“, Дани 

Огнянов, „Морски песъ-
чинки“, „Врабчета“ и дру-
ги. Тези песни станаха ос-
нова за създаването през 
2010 година на един от 
най-ус пешните ми спекта-
кли – „12 коледни картич-
ки“. Последваха: „1001 ко-
ледни камбани“, „Светли-
ните на Коледа“, „Колед-
но улично веселие“, „12 
коледни картички – 2“ и 
„Бяла Коледа“. 

В отбора на моите пе-
вци блестящо се включи 
още един млад изпълни-
тел – Боян Михайлов, на-
следил от майка си Ваня 
Костова прекрасен глас 
и усет към майсторска-
та музикална фраза. И 
още – брилянтният вока-
лен ансамбъл „Фортиси-
мо“ с ръководител Миле-
на Добрева, постигнал не-
вероятни успехи у нас и в 

чужбина.
Поради големия инте-

рес последните две по-
становки се изпълняваха 
по два пъти в една вечер. 
Ето част от рецензия по 
повод на тези спектакли 
(вестник „Черноморски 
фар“ от 13 декември 2018 
г.): „Прекрасна сценогра-
фия, много артисти и из-
пълнители накараха пуб-
ликата да възкликне, че 
това е пиршество на се-
тивата, да забрави тего-
би и несгоди и да се пре-
несе за час и половина в 

един по-красив свят! Този 
спектакъл доказа, че по-
добни мащабни събития 
могат да се случват не 
само в НДК и зала „Аре-
на Армеец“ в София, но и 
на бургаска сцена.“ 

Всички тези концерти 
бяха излъчени от БТВ в 
много гледаемо време.

Откъс от автобиогра-
фичната книга на ком-
позитора Стефан Ди-
омов „Белите и черни 
клавиши на моя живот“ 
(ИК „Знаци“, 2020)
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Бургаски легенди

Коледните концерти  на Стефан Диомов

Концертите винаги са се отличавали с красива и приказна хореография, която допълнително доприна-
ся за коледното настроение
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Георги РУСИНОВ

Тази година Коледа 
идва една идея по-ра-
но, що се отнася до го-
лемите намаления на 
видеоигри, показа про-
верка на „Черномор-
ски фар“. Обвързано с 
локдауна в почти цял 
свят, доста онлайн ма-
газини и платформи 
пуснаха дни по-рано 
промоциите си. На 
места намаленията 
достигат до 80%. Идея-
та е, че така и така го-
ляма част от хората 
ще посрещнат празни-
ците вкъщи със семей-
ствата си, то поне да 
имат възможности за 
забавления. Офертите 
са както за конзоли, 
така и за компютри.

В един известен бъл-
гарски сайт например 
доста от актуалните 
заглавия в гейминг 
света в момента се 
продават на доста при-
мамливи, предвид на-
ближаващата Коледа, 
цени. Независимо да-
ли за конзола, или 
компютър, футболните 
фенове могат да заку-

пят най-новата FIFA 
2021 за 79.99 лева, 
вместо за 120 лева. 
Има и далеч по-големи 
оферти, като послед-

ните игри от Star Wars 
поредицата за по 40 и 
60 лева, които иначе 
също държат цени над 
100 лева. Любителите 

на мрачните фентъзи-
та пък могат да започ-
нат историята си в 
Diablo 3 само за 45 ле-
ва. 

Това е на българския 
пазар, като, разбира 
се, офертите са стоти-
ци и могат да бъдат 
разгледани в интернет. 

Подобни цени, прирав-
нени в български лева, 
държат и европейски-
те, и американските 
пазари за видеоигри. 

Тук обаче идва най-
коледната новина. 
Американската плат-
форма Epic Games ще 
раздава в продълже-
ние на 15 дни по една 
безплатна видеоигра 
на ден. Янките са из-
вестни в цял свят и 
трупат все повече фе-
нове благодарение на 
това, че от доста вре-
ме всяка седмица да-
ват по една или две 
безплатни игри. Загла-
вията са по-стари от 
най-горещите игри, но 
това не пречи на мили-
они хора да се сдоби-
ват с оригинални про-
дукти без да дават и 
една стотинка за тях. 
От 17 декември стар-
тира „геймърската Ко-
леда“, както наричат 
вече 15-дневната кам-
пания на Epic. В рам-
ките на този период 
американците обеща-
ват и че игрите в плат-
формата ще достигнат 
до 75% намаление.

Коледа идва по-рано с безплатни 
видеоигри и големи намаления

СтРа НИ ца 14 22 ДЕКЕМВРИ 2020 - 4 ЯНУаРИ 2021

ДжоБмоят В платформата всеки ден ще може да 
се взима по една безплатна видеоигра

Част от заглавията, които в момента са с намаления на българския пазар

Михаил КОЛЕВ

Традиционно в дните 
преди Коледа всички хи-
пермаркети в Бургас бе-
лежат сериозен ръст на 
клиенти, които правят не-
обходимите им покупки 
за празниците. И тази го-
дина това не прави из-
ключение, като въпреки 
пандемията от коронави-
рус, струпвания в голе-
мите вериги хранителни 
магазини има. В единия 
от тях вече на няколко 
пъти се налага охраната 
да моли идващи посети-
тели да изчакат отвън, 
видя репортерска про-
верка на вестник „Черно-

морски фар”. 
Събирането на едно 

място на много хора в за-
творено помещение изис-
ква спазването на мерки 
и дистанция, като първото 
се изпълняваше стриктно 
от купувачите в друг от хи-
пермаркетите в комплекс 
„Меден рудник”. 

За сметка на това обаче 
клиенти коментираха, че 
дистанция помежду им не 
се спазва, липсва каква-
то и да е култура на паза-
руване и хората са „един 
върху друг”.

„Седмица преди Коледа 
е нормално да има ожив-
ление по магазините, но е 
хубаво да се спазват мер-

ки и дистанция, а това ка-
тегорично не се случва. 
Само с предупредителни 
бележки не става”, комен-
тира мъж от комплекса, 
отишъл да напазарува. 

Според него през про-
летта мерките в хипер-
маркетите са били далеч 
по-смислени и ефективни, 
за разлика от сега, когато 
ситуацията с вируса е 
доста по-сериозна.

Допълва, че почти все-
ки ден пазарува в големи-
те хранителни магазини в 
комплекса, но не е забе-
лязал присъствието на 
полиция, която да следи 
за реда, въпреки че бе за-
явено, че такова ще има. 

Струпванията на хора в 
бургаските хипермаркети 

изнервя клиенти 

Ина ПЕтРОВа 

Близо 1800 работници в 
Бургаска област, излезли 
в принудителен неплатен 
отпуск, искат компенса-
ции от държавата по про-
грамата „Запази ме“. По-
дадените заявления в бю-
рата по труда са от името 
на 361 работодатели.

„Те идват предимно от 
сферата на хотелиерство-
то и ресторантьорството, 
културата, спорта, раз-
влеченията и търговията“, 
информира директорът на 
Агенцията по заетостта в 
Бургас Пенка Кирилова.

Програмата „Запази 
ме“ предвижда изплаща-
не на компенсации от 24 
лева дневно за периода 
на неплатен отпуск, след 
21 октомври, но за не по-
вече от 60 дни. Първите 
изплатени суми вече са 
преведени на одобрените 

фирми. 
От Агенцията поясниха, 

че заявленията се входи-
рат в Бюрото по труда 
според местоработата на 
служителите и работода-
телите, а ако една фирма 
има повече обекти, рабо-
тодателят може да пода-
ва само в едно бюро. От 
ведомството препоръч-
ват заявленията да се 
входират по електронен 
път. Документи могат да 
се изпращат и с препоръ-
чано писмо. Пакетът фор-
муляри може да се изтег-
ли от сайта на Агенцията 
по заетостта. 

Продължава да е силен 
интересът към схемата 
60/40. „Програмата на-
влезе в своя трети етап и 
от старта му досега са по-
дадени 592 заявления за 
получаване на средства 
за 11 431 работници. Те 
са от хотелиерство, рес-

торантьорство, производ-
ство, търговия, строител-
ство“, информира Кири-
лова. 

Само за секторите 
„Транспорт“ и „Туризъм“ 
трансформираната мярка 
60/40 плюс добавката от 
290 лв. е поискана за над 
5200 служители.

Равнището на безрабо-
тица в областта в края на 
ноември е 6,8% и е почти 
на същото ниво като за 
страната, което е 6,7 на 
сто. Цифрите за региона 
обаче показват с близо 
2500 души повече отпре-
ди година. Увеличение 
има и спрямо октомври с 
около 560 души. Според 
експертите това се дължи 
на края на активния ту-
ристически сезон и пре-
установяване напълно 
или частично на дейност-
та на фирми заради коро-
навируса.

1800 работници в неплатен 
отпуск искат компенсации  

от държавата



„Черноморски фар”

Вдъхновяващият Едмонд На-
зарян, който започна с летящ 
старт кариерата си в борбата 
и е на път да надмине ранните 
успехи на гордия си баща Ар-
мен, е победител в тазгодиш-
ното издание на класацията 
„Спортист на годината" в Бур-
гас. Той е състезател на Спор-
тен клуб по борба „Бургас", с 
треньор Николай Дачев. По 
традиция в края на всяка годи-
на Община Бургас награждава 
с парични премии отличените 
спортисти и техните треньори 
в следните категории: Спор-
тист и треньор на годината; От-
бор на годината; Млад талант; 
Спортист с увреждания. 

За първи път изборът се про-
веде в условията на вирусна 
пандемия, в година с редуци-

ран спортен календар и отме-
нени редица международни и 
национални състезания. Това 
наложи промяна в регламента 
на класацията, като в катего-
рия „Спортист и треньор на го-
дината” са отличени не десе-
тима, а петима състезатели. 
Номинациите бяха определе-
ни на база представените от 
спортните клубове предложе-
ния за атлети, постигнали 
престижни класирания. 

Победителите са избрани с 
анкетно гласуване от спортни-
те журналисти на бургаските 
медии. По разбираеми причи-
ни купите и медалите на отли-
чените няма да бъдат връчени 
сега, а в подходящо време до-
година. Финансовите им пре-
мии пък ще бъдат преведени 
по банков път.

Топ 5 в класацията тази го-

дина се допълва още от плуве-
ца на „Победа” Цанко Цанков, 
кикбоксьорът от клуб „Файт 
Фактори” Атанас Божилов, бо-
дибилдърът Тони Шивачев и 
плувкинята на „Акулите” Жанет 
Ангелова, която заедно с капи-
тана на волейболния „Нефто-
химик 2010” Николай Николов 
заемат петото място.

Волейболните шампиони и 
носители на Суперкупата 
„Нефтохимик 2010” отново бя-
ха избрани за Отбор на годи-
ната, за Млад талант бе избран 
шестгодишният Чавдар Руси-
нов, състезател в „Централен 
полицейски карате и Джу джи-
цу клуб Бургас”, а в категори-
ята „Спортист с увреждания” 
триумфира Йорданка Тодоро-
ва, която е състезател по те-
нис на маса в спортен клуб 
„Джавелин”.

Михаил КОЛЕВ

Черноморец записа втори 
успех в Националната ба-
скетболна в рамките на сед-
мица. След победата срещу 
„Академик” (Пловдив), тимът 
спечели и гостуването си на 
„Ямбол” с 89:84 най-вече след 
по-силно първо полувреме. 
Преднината на бургаския тим 
бе 22 точки в хода на мача, 
но в края съперникът им бе 
близо до пълен обрат. Побе-
дата бе трета за баскетболи-
стите на Васил Евтимов от 
шест срещи. 

Гостите започнаха много 
силно мача и се откъснаха с 
22:6 след близо минути игра. 
До края на частта „Ямбол” 
даде малко по-сериозен от-
пор на своя съперник и след 
първата част намали изоста-
ването си при 17:25. Домаки-
ните разчитаха основно на 
стрелбата от далечно разсто-

яние, като отбелязаха осем трой-
ки през първото полувреме, чети-
ри от които на вкаралия общо 17 
точки до почивката Иван Лилов. 
Те обаче отстъпваха сериозно в 
подкошието и грешаха по-често, 
което позволи на „Черноморец” 
на почивката да води с 48:36. Об-
що 26 от точките на бургаския тим 
пък бяха дело на тандема Болду-
ин – Люис. 

Подемът в играта на гостите 
продължи и след паузата, като за 
кратко време разликата в тяхна 
полза стана 21 точки. Последва-
ха обаче силни минути за „Ям-
бол”, който свали изоставането 
си само на 8, но преди заключи-
телната четвърт преднината на 
съперника му отново бе двуциф-
рена – 74:63. Домакините започ-
наха последната част със серия 
от 7:0 и почти заличиха пасива си, 
но след 5 точки на Марвин Смит 
и 3 на Константин Коев, „Черно-
морец” дръпна с 81:70. 

Баскетболистите на Тони Дечев 
обаче не се предадоха и на ня-
колко пъти намаляваха разлика-
та на 5-6 точки, но бургазлии удър-
жаха водачеството си до края. 
„Ямбол” вкара 14 тройки в мача 
срещу 5 за опонента си, но отбо-
рът от Бургас компенсира при 
стрелбата под коша и допусна по-
малко грешки.

„Много съм доволен от моите 
момчета. Единственото нещо, ко-
ето ме притеснява е, че имаше 
едно отпускане. Крайният резул-
тат не показва това, което реал-
но беше целият  мач. Ние водeхме 
с 20 точки през голяма част от 
срещата. Имам шест играчи с дву-
цифрен точков резултат. За мен 
това е истинският баскетбол”, за-
яви пред вестник „Черноморски 
фар” наставникът на „акулите” Ва-
сил Евтимов.

Късно вечерта „Черноморец” се 
изправи срещу „Берое” при гос-
туването си в Стара Загора.

“Гордея се, че българин отиде да се 
бие с хора, които държат четири по-
яса. Това е нещо уникално“, заяви в 
предаването легендарният бургаски 
боксьор Георги Костадинов в преда-
ването „Код Спорт”. 

Според него двубоят за световната 
титла между Кубрат Пулев и Антъни 
Джошуа е бил много интересен, но 

Кобрата е сбъркал с тактиката срещу 
именития британец и това му е ко-
ствало победата.

„Пулев трябваше да го изчаква, а 
точно обратното стана. Джошуа го из-
чакваше, въртеше го оттук-оттам и го 
нагласи. Кобрата тръгна напред и как-
во стана – грешка”, каза още първият 
ни олимпийски шампион по бокс.

Бургаска легенда 
подкрепи Кобрата

„Черноморец” продължава 
с победния ход

БАСКЕТБОЛ

Чф

Еди Назарян е Спортист 
на Бургас за 2020

Михаил КОЛЕВ

Волейболистите на „Нефто-
химик 2010” (Бургас) приемат 
„Левски” (София) в отложен 
мач от шести кръг на Първа 
осмица в Суперлигата при мъ-
жете. Насрочването на сре-
щата окончателно стана факт, 
след промени в заповедта на 
здравния министър и разре-
шаването на тренировъчна и 
игрова дейност на състезате-

ли под 18 години, които са кар-
тотекирани към съответните 
федерации. 

Така двубоят ще се играе 
днес от 17:00 часа в бургаска-
та зала „Младост” и ще бъде 
предаван пряко по Diema 
Sport 2. 

До момента „Нафтата” има 
изиграни три мача от елита, 
като с две победи, една загу-
ба и 5 точки заема четвърто 
място във временното класи-

ране. 
„Надяваме се на победа, ще 

е тежък мач. Все още криза-
та от коронавируса си оказ-
ва влияние при нас, липсва 
ни игрова практика. Въпреки 
това трябва да покажем да-
леч по-добро лице от това, ко-
ето демонстрирахме предния 
кръг срещу „Добруджа”, ко-
ментира изпълнителният ди-
ректор на бургазлии Огнян То-
мов.

„Нафтата” срещу „Левски” 
днес по телевизията

Бургазлии удариха 
„Ямбол” като гост

ВОЛЕЙБОЛ
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Фирма „АлексОК“ ЕООД - 
гр.Велико Търново 
набира шофьори 
с категория „Е“,

за курсове от България 
до Европа и обратно. 

Високо възнаграждение.
тел.0893068537
www.alexok.com

MИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”

ЗАТВОРА  -  БУРГАС

ОБяВА
На основание чл. 64, ал.1 от Закона за държавна собственост и чл. 2, т.1, във връзка с чл. 5 от На-

редба № 7 от 14 ноември 1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и за-
поведи № Л-4525/15.10.2020г. и № Л-4889/19.11.2020г. на гл. директор на ГД „ИН“, от 10.00 часа на 
12.01.2021г. в Затвора Гр. БУрГаС  ще се  проведе търг с тайно наддаване на движима вещ – частна 
държавна собственост, управлявана от затвора гр. Бургас, при начална тръжна цена, както следва:

№ по 
ред

Наименование и вид техни-
ката  /марка, модел/

вид на 
МПС

Мощност kw Година на произ-
водство

тръжна цена в 
лв. с вкл. ДДС

1 автобус Форд транзит автобус 56 Kw 1997 1914,16

обявената цена за движимата вещ е с включен ДДС.оглед на вещта може да бъде извършен всеки 
работен ден от 10:00 до 15.00 часа от 30.12.2020г. до 11.01.2021г. вкл. на адрес: Затвора гр. Бургас, 
адрес гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 88. тръжната документация може да бъде закупена в 
счетоводството на затвора гр. Бургас срещу сумата от 10,00 (десет) невъзстановими лева с вкл. ДДС.
офертите на кандидатите с всички необходими документи за участие в търга се приемат в деловодството 
на затвора гр. Бургас до 15.00 часа на 11.01.2021г. в запечатан плик лично или от техен упълномощен 
представител. 

Информация и лица за контакт: 
Стефка Колева – стоковед - тел. 056/878785, 0878 252412
валентин Карагогов – домакин Зо „Житарово“ – тел. 056/844118, 0878 913585
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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

БиСКВитКи

Продукти:

125 г меко краве масло

230 г захар
1 яйце
1/2 чаена лъжица сода бикарбонат

1/2 чаена лъжица бакпулвер

1/2 чаена лъжица сол

1/2 чаена лъжица екстракт от ванилия

240 г овесени ядки

200 г шоколадови капки/шоколад

85 г нарязани орехи

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 180 градуса с включени 

горен и долен реотан и вентилатор. 

Орехите се нарязват с нож или се смилат на ед-

ро в кухненски робот и заедно с шоколада се ос-

тавят настрана до употреба.

В купата на миксер се смесват брашното, захар-

та, солта, бакпулвера, содата, ванилията, яйцето 

и маслото. Прибавят се овесените ядки, орехите, 

шоколада. Размесва се докато ги поеме сместа. От 

около 25 г тесто се оформя топче с размер, колко-

то голям орех. При печенето се разливат.

Пекат се 10 минути в предварително затопле-

ната фурна. Когато се извадят от фурната са мно-

го меки и трябва да останат в тавата докато се ох-

ладят и стегнат.
Украсявате ги с Любов!Н

А
РО

Д
Н

О
 Ч

И
ТА

Л
И

Щ
Е 

"И
ЗГ

РЕ
В 

19
09
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Продукти за мъфините:

2 ч.ч. брашно

3 яйца
1 ч.ч. олио
1 ч.ч. захар

1 бакпулвер + 1 с.л. какао

Продукти за крема:

1/2 заквасена сметана

1/2 сметана за готвене

1/2 шоколад

Начин на приготвяне на мъфините:

От посочените продукти изпичаме мъфини.

Начин на приготвяне на крема:

Затопляме сметаната и добавяме шокола-

да. След като се разтопи, добавяме заквасе-

ната сметана и разбиваме до пухкав крем. По-

ставяме сместа в пош и напълваме в мъфини-

те. Прибираме в хладилника поне за 3 часа, за 

да стегне кремът.

Бон апети!

ПоСтеН СЛаДКиш 

        за БъДНи Вечер

Продукти:

1 пакет обикновени 

   бисквити - натрошени

1 пакет нишесте ванилия

1 ванилия + 1 пакетче канела

1 чаена чаша захар

1 голяма ябълка + 1 дюля + 1 круша

1 лимон + 1 портокал

1 малко пакетче стафиди

малко счукани орехи

Начин на приготвяне:

Всички посочени продукти се разбъркват 

много добре. Към тях се прибавят всички пло-

дове, настъргани на ренде. Прибавя се настър-

гана кора на 1 лимон и сокът от 1 портокал.

В тавичка с хартия за печене, леко намаза-

на с олио, се изсипва сместа.

Пече се на 180 градуса.  Охлажда се напъл-

но. Поръсва се с пудра захар.

Светли празници!

Бърз хЛяБ от ЛиМец 

С МаСЛиНи и розМариН

Продукти:

Начин на приготвяне:

Изсипвате киселото мляко в купа, добавяте 

оцета и содата и разбърквате добре, докато шу-

пне. Добавяте яйцата и олиото, и отново разбърк-

вате. Добавяте брашното, солта и розмарина, и 

разбърквате до получаване на кексова смес.

Нарязвате маслините на колелца, добавяте ги 

към сместа и разбърквате добре, за да се раз-

пределят равномерно.

Изсипвате сместа в предварително намасле-

на форма за печене и по желание поръсвате със 

сусам. Ако ползвате силиконова форма за пече-

не не е необходимо да я мажете с мазнина пред-

варително.
Печете хляба от лимец с маслини в предва-

рително загрята на 200 градуса фурна за око-

ло 45 минути.
изпълнете кухнята с аромат 

на прясно изпечен хляб!

400 г кисело мляко

3 ч.ч. брашно

1 ч.л. хлебна сода

2 яйца
1 ч.л. сол

2 суп.л. зехтин

1 ч.л. оцет

50 г маслини

1 ч.л. розмарин

торта СъС СУшеНи СЛиВи

Начин на приготвяне на блата:

В купа се разбиват 4 жълтъка с горещата вода на тън-

ка струйка и 160 г захар. В друга купа се разбиват 4 бел-

тъка с щипка сол и 20 г захар. Смесват се двете смеси 

и към тях се добавят 180 г пресято брашно с бакпулвера 

и какаото. Тестото за блата се пече във форма 20х24 см в 

предварително загрята фурна на 180 градуса. Изпеченият блат 

се разрязва на три части, които е напояват със сок от вишни.

Начин на приготвяне на крема:

Към разбитата сметана се добавя кондензираното мляко, в което предва-

рително е добавен разтворения на водна баня желатин. Към крема се доба-

вят нарязаните сливи и орехи. Сиропираните блатове се намазват с крем. 

Тортата се оставя за 3 часа в хладилник. Залива се с глазура от 150 г че-

рен шоколад и 90 г масло, разтопени на водна баня.

Готовата торта се декорира с нарязани на половинки сушени сини сли-

ви и натрошени орехи.

Сладко изкушение!

Продукти за блата:

4 яйца
70 мл гореща вода

180 г захар
180 г брашно

25 г какао + 5 г бакпулвер

Продукти за крема:

300 мл млечна сметана с 25-35% масленост

160 мл кондензирано мляко + 7 г желатин

200 г сушени сини сливи, нарязани на ситно

150 г натрошени орехи

В кухнята  
на/с читалище 
„Изгрев 1909“

Светлин СВЕТЛЕВ

Екипът на бургаското читалище „Изгрев 1909“ предизви-
ка читатели, приятели със своя конкурс „Празници в рецеп-
ти“. Получи се доста интересна, полезна и забавна кулинар-
на виртуална книжка. И за да не остане тя само в интернет 
пространството и да се забута и загуби, ние я публикуваме, 
за да остане на хартия.

Вижте любимите рецепти на някои от приятелите на чита-
лището, изпробвайте ги по време на празниците и се разви-
хрете в кухнята. 

Така във време, когато се прекарва повече време у дома, 
всеки може да отдели малко време в кухнята и да се похва-
ли със свой шедьовър.
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