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Бургас, 27 април - 10 май 2021 г.

Бургаски блясък на
Оскарите
4 Мария Бакалова не успя
да грабне статуетката, но
влезе с шут в Холивуд
4 Брад Пит и` предрича
звездно бъдеще
Мария Бакалова не успя да
грабне статуетката „Оскар“
за поддържаща женска роля,
но самото й номиниране е
огромен успех за България,
Бургас и артистите от Източна
Европа.
Цяла България стиска палци

u16

Човекът, който посреща
изгрева и изпраща
залеза в Странджа

за момичето, което влезе във
всеки български дом. За първи път след легендарната 1994
година, когато българският национален отбор стигна до 4-то
място, нацията се вълнуваше с
Мария и се молеше да спечели
златното човече. И въпреки че
не стигна до него, тя вече успя
и влезе с шут в Холивуд.

Мина Кръстева:

Да се вземем в ръце и да работим
за едно по-добро настояще и бъдеще

Над стотачка
Пошла имитация на Кристо за трапезата
оцеля един следобед на Великден
Стр. 14-15

а
традицията е жив

Стр. 12-13

Силвия ШАТЪРОВА

Снимка: A.DELINA

Cyan Magenta Yellow Black

Год. XXXV бр. 33/8250/

Баловете - легални или
нелегални - ще ги има

Стр. 3
Следващият
брой на вестник
„Черноморски
фар“ ще излезе
на 11 май

Стр. 2-3

Красив Лазаровден
в поморийското село Еркеч
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Над стотачка за

Дона МИТЕВА

Според изчисленията
на Системата за агропазарна икономика тази година великденската кошница за четиричленно семейство в Бургаско ще струва 106,16
лв. В сметките се набляга на агнешкото месо,
яйцата, козунака, зелената салата, доматите и
краставиците, дроб сармата и необходимите за
нея продукти – дреболии и ориз. Прибавя се
и нещо за пиене – алкохолно и безалкохолно.
Агнешкото е калкулирано в сметката за два
килограма и цената му е

Бургас посреща празника с пасхална
служба и тържествен концерт

Бургас посреща Великден с пасхална служба и тържествен концерт.
Службата ще бъде отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Иоаникий и бургаското православно духовенство в
храм „Св. св. Кирил и Методий“. Тя
ще започне в 23.00 часа. Община Бургас е предвидила както миналата година мерки за безопасност на присъстващите. Осигурени са стикери,
които да указват на каква дистанция
да застават гражданите, както и места за дезинфекция. В празничния 2

май бургазлии и гостите на града ще
могат да се насладят на концерт с
участието на хор „Родна песен“ с художествен ръководител Милена Добрева, хор „Милка Стоева“ с художествен ръководител Светла Стоева
и хор на ПФА „Странджа“ с хормайстор Атанаска Бонева. Той ще започне в 11.00 часа в Културен дом НХК.
Програмата продължава на открита
сцена „Охлюва“ в 12.30 часа с фолклорен поздрав от ФА „Китка“ с художествен ръководител Мария Маркова
– Халачева.

Община Несебър
ще отстранява аварията
с канализацията в Обзор
„Черноморски фар“

Инспектор от ИАРА се размина
с условна присъда
Инспекторът от ИАРА
Янчо Г. получи условна
присъда за подкуп. Окръжен съд – Бургас му наложи наказание от три години „лишаване от свобода“, отложено за изпитателен срок от пет години.
Като длъжностно лице –
специалист по „Рибарство
и контрол“ в периода от 2
юли 2019-а до 25 септември 2019-а в Бургас той е
приел суми в общ размер
от 850 лева от две лица.
Съдът наложи и наказание Глоба на подсъдимия

Корабът „Анастасия“
води туристи до Острова
ЛОТО
ОТ НАЧА Й
НА МА

„Черноморски фар“

Остров Света Анастасия очаква първите си посетители през предстоящите Великденски празници. Най-нетърпеливите да посетят острова ще могат
да го направят още на 1 май (събота).
Приемат се записвания и за провеждане на лични или корпоративни събития – сватби, кръщенета, рождени дни,
тиймбилдинги. Подобрен е достъпът от
пристана към сградите, а в реновирания ресторант отново ще могат да се
опитат вкусни рибни специалитети по
островни рецепти.
Кораб „Анастасия“ ще извършва по
три курса на ден с часове на отплаване от Магазия 1: 10:00, 13:00 и 15:00 часа.
Посрещането, изпращането на пасажерите, престоят на борда на кораб
„Анастасия“ и на остров Света Анастасия ще се извършват при спазване на
всички противоепидемични мерки. В
тази връзка желаещи да пътуват до
остров Света Анастасия задължител-

Във връзка с възникнала авария по канализационния колектор под
крайбрежната алея в Обзор началниците на ВиК
- Несебър Георги Димитров и ВиК - Обзор Константин Иванчев огледаха района. Те бяха придружени от инж. Динко
Войнов - началник-отдел
„Инвестиционно планиране, строителство и режими по организация на
движението“ към община Несебър.
На място беше оценен
размерът на настъпилата щета и бяха обсъдени
последващи действия.
Общината се ангажира
да предприеме своевременни мерки за отстраняване на повредата.

Панайот ГЕОРГИЕВ

30,40 лв., комплект дреболии е малко под 8 лева. Яйцата, вкарани в
сметката, са размер L.

в размер на 4000 лв., както и лиши Янчо Г. от правото да заема държавна и
обществена длъжност в
областта на рибарството
и аквакултурите и да упражнява професия или
дейност в областта на рибарството и аквакултурите за срок от 4 години.
Държавното обвинение
пледира Янчо Г. да бъде
признат за виновен по
повдигнатото му обвинение – продължавано престъпление. Прокурорът поиска наказание от 4 години „Лишаване от свобода“
при „общ“ режим и подсъ-

Цената им за нашия регион за 20 броя е 6,20.
Добавя се и левче и двадесет за боя. Макар модерните – пастели, седефени и какви ли не
комплекти да удрят десетачка, че и повече.
Сравнено с другите
области в страната, великденската кошница в
Бургаско гравитира към
златната среда.
Месо за Великден ще
има, успокояват търговците, нетърпеливите да
се снабдят с крехкото
ритуално месце.
В момента за килограм живо тегло агнешко върви между 6 и 8 лв.
- т.е. с 15% повече от
миналата година. В магазина цената за килограм започва от 13.50 лв.
и достига до 17.50 лв. –

димият да бъде лишен от
правото да заема длъжност в публичната администрация, свързана със
стопанисването, опазването и контрола в сферата
на рибарството за срок от
5 години. Защитниците заявиха пред съда, че подсъдимият следва да бъде
оправдан по повдигнатите
му три криминални деяния
и че не се доказва неговото авторство и вина.
Присъдата на Окръжен
съд – Бургас може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен
срок.

но трябва да направят предварителна
резервация.
Резервации се приемат всеки ден от
9:00 часа на телефон 0882 004 124 или
на е-mail reservations@gotoburgas.com,
като е необходимо пътуването да се
заяви най-късно до 17:00 часа на предходния ден.
Билети могат да бъдат закупени на
гише от Туристическия информационен център, който се намира във фоайето на "Магазия 1". Възможни са и
картови разплащания.
Цени за пътуване с кораб „Анастасия“ до 31 май: Стандартен билет – 12
лева; За ученици и пенсионери – 9 лева; За деца от 3 до 7 ненавършени години – 3 лева; За деца до 3 години и хора с увреждания – безплатно.
Организирани групи ползват отстъпка.
Предвид динамично променящите
се метеорологични условия, уверете
се предварително, че кораб „Анастасия“ ще извършва плавания до острова. На телефон 0882 004 124 ще получите актуална информация.
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великденската трапеза

в зависимост от това
дали избираме бут или
плешка и в коя част на
страната пазаруваме. В
Бургас най-често се
среща цена от 14.00 лева.
При живото тегло може да се договаря и пазари със собственика
на стадото. Там проблемът е да се купи цялото
агне, а мнозина бургазлии купуват просто за
традицията само килограм или килограм и половина от това месо.
В квартални магазини, където се знае от
коя птицеферма се доставят яйцата, върви и
записване. Огромните
яйца, които са с два
жълтъка, са по четиридесет стотинки бройката. Едрите, но с един
жълтък - оранжев и напомнящ на онези от свободните кокошки на баба, вървят по 0.28 лв.
Голяма част от семействата, особено там, където има малки деца,
залагат на малки яйца,
но много на брой, за да
има повече бройки за
великденската битка.
Принципно може да
се каже, че всичко опира до джоба и желанието на всяко домакинство колко пари е готово да похарчи за предстоящите празници.

Без „синя зона“ в празничните
дни, „зелената“ почива на 6 май
Георги РУСИНОВ
Предвид приближаващите празнични дни бургазлии питат как ще работят платените зони в града. Най-голям интерес
предизвикват двата работни дни в дългата поредица от празнични – 5 и 7
май. Пред „Черноморски
фар“ директорът на ОП
„Транспорт“ Андрей Рунчев обясни, че в тези два
дни платените зони ще си
работят.
Интерес има и към така
наречената „синьо-зелена зона“. Това е участъкът около хотел „Приморец“, където доскоро беше само „синя зона“, но с
решение на Общински
съвет – Бургас бе прието
от май до септември да
функционира и като „зелена зона“. Т.е. и през
уикендите паркирането в
района да се заплаща.
Целта бе да се даде равна възможност на бизнеса за развитие, тъй като
най-големият поток към
плажа е именно през уикенда. Докато около
„Приморец“ бе само „си-

ня зона“, то интересът
към заведенията в нея
част бе по-голям.
До 29 април там функционира „синята зона“.
„Зелената“ започва да
функционира от 4 май,
включително и в новите
участъци до улиците

„Места“ и „Копривщица“. 4 май
се пада вторник
и е един от почивните дни. На
Гергьовден – 6
май, няма да
работи и „зелената зона“.

Георги РУСИНОВ

Мъж от
Рудник изгоря
при пожар в
къщата си
51-годишен бургазлия
е станал жертва на
пожар, съобщиха от
пресцентъра
на
Областна дирекция на
МВР-Бургас. В полицията е получено съобщение за възникнал пожар
в самостоятелна тухлена постройка, разположена на улица „Лиляна
Димитрова“ 4 в бургаския квартал „Рудник“,
която мъжът обитавал.
Огънят е потушен от
близко живеещи роднини. Причина за пожара :
късо съединение в електрическата мрежа на
къщата.

Млада жена е починала, а мотоциклетист бе в
тежко състояние след
катастрофа, съобщиха
от
пресцентъра
на
Областна дирекция на
М В Р - Б у р г а с .
Инцидентът е станал в
неделя, около 13:00 часа
по
пътя
Бургас
–
Приморско, непосредствено след моста на
река Ропотамо, в посока
Приморско.
Тогава
„Рено Меган“, управлявано от 64-годишен мъж
от Бургас, отнема предимството на мотоциклет „Априлия СП-1000
Фалко“, управляван от
25-годишен мъж от
Добрич. От катастрофата умира на място спътничката на мотоциклетиста - 26-годишна жена
от Шумен. Самият той
вече е без опасност за
живота и е на лечение в
УМБАЛ-Бургас.

Хванаха
крадец, обрал
бургазлийка
на автобусна
спирка

помним и изборния резултат
на партията на последните
избори. 4315 души от цялата
област са дали гласовете си
за тях. Може пък всички в
над 200-хилядния Бургас да
мислят като тях. Съдейки по
коментарите в социалните
мрежи, тъй като хепънингът
беше предаван на живо във
Фейсбук, подкрепа срещнаха предимно от симпатизантите на партията. В доста коментари неделната дейност
на активистите бе заклеймена като вандалство. Към тях
бяха отправени въпроси:
„Альошата кога?“.
Ето и какво пишат активистите във Фейсбук като ко-

"Черноморски фар" еАД
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Димитър Николов
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крими

Катастрофа
между кола и
мотор коства
живота на
млада жена

Пошла имитация на Кристо
оцеля един следобед
В неделния следобед десетина активисти на „Възраждане“ (предимно от Несебър и някой-друг от Бургас) решиха, че най-големият проблем на Бургас е
скулптурата на Боян Мага на
Морска гара. И си спретнаха
един протест с хепънинг на
място. Причината – скулптурата, която далеч не е на
най-централното място на
града като една друга, олицетворяваща близкия им
руски народ, бръкна в очите
на „възрожденци“ за пореден път. Патриотите, наметнати с българския флаг на
гръб, опаковаха Боян Мага
като пошла имитация на вече покойния Кристо. А на
статуята лепнаха надпис, че
„Бургас предпочита Коджакафалията“.
На родолюбците от „Възраждане“ напомняме, че Бащата на Бургас ще има не
един, а два монумента в негова памет. Единият ще е
възстановяването на оригиналния паметник до БСУ, а
вторият ще изобразява Александър Георгиев – Коджакафалията в цял ръст и ще се
намира в градинката до гарата. И двете предложения
бяха гласувани и приети от
Общински съвет – Бургас в
предния му мандат.
И тъй като от „Възраждане“ заявяват, че говорят от
името на цял Бургас, ще при-
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Силвия Шатърова

ментар над живото предаване (с лека редакторска намеса от наша страна в пунктуацията и правописа):
„Цялата скулптура е изографисана с противоречиви
символи, използвани в сатанински ритуали. Общият вид
на скулптурата е ужасяващ
и отблъскващ.
Това „произведение на изкуството“ загрозява облика
на града ни и в частност
Морска гара.
Смятаме, че е недопустимо едно от първите неща, които ще видят гражданите и
гостите на град Бургас, посещавайки Морска гара, да
бъде това нещо.

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

Също така смятаме, че това ще допринесе за религиозното напрежение в града,
защото статуята проповядва
езичество и антихристиянски ценности. Няма как това
нещо изобщо да се свързва
с историческата фигура на
Боян Мага - син на цар Симеон Велики.
Бургас предпочита Коджакафалията!“.
От бургаската/несебърската структура на партията
обявиха и че стартират подписка с искане за демонтирането на „Боян Мага“.
Авторът на произведението на изкуството – успешният и признат в цял свят бур-

газлия Георги Андонов, написа следното във Фейсбук:
„Поласкан съм! Кристо,
когото не харесвам, пасти
да яде!“
Дали ПР-акцията с хепънинга ще има ефект за изборния резултат на „Възраждане“ при евентуални
нови избори, за които всеки
ден се говори? Не мисля. Но
като няма с какво друго да
се захванеш и да покажеш,
че има такава партия (предлагам го безплатно като име)
и добре познатата дъвка става за дъвчене. А Боян Мага
си почина има-няма месец и
нещо, без да се шуми около
него.

Вестникът е носител на орден "Св. св. Кирил и Методий",
втора степен. Член е на Българската асоциация на регионал
ните медии (БАРМ).
"Черноморски фар" е
учредител и член на
Български медиен
съюз (БМС)
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Полицаи от Второ
районно управление –
Бургас са задържали
извършител на кражба
на дамска раница със
сумата от 580 лева, 220
евро и лични документи,
съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Бургас.
Откраднатите вещи са
собственост на 51-годишна
бургазлийка.
Кражбата е осъществена на 10 април тази година, около 19:30 часа на
автобусна спирка в ж.к.
„Братя Миладинови“.
Крадецът е криминално
проявен и осъждан мъж
от Нови пазар, който
направил пълни самопризнания и върнал част
от откраднатите вещи.

Адрес на редакцията:
ул."Милин камък" 9, ет.3
"Черноморски фар"
e-mail: far@chfar.com
info@faragency.bg
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Баловете легални или
Родители и ученици
в трескава подготовка
Дона МИТЕВА
Снимки: Архив
Въпреки многото неизвестни, подготовката за
тазгодишните абитуриентски балове тече трескаво в семействата на завършващите. „Не можем
да ги намерим, за да ги
изпитаме, да оформим
оценките им. В главите
им само прически, ресторанти, костюми и рокли“,
жалват се преподаващите на последния клас в
бургаските училища.
Къде официално, къде
не, но като подводно течение бурните страсти
около завършването, с
акцент върху знаменитата вечер, ги има. Има вълнения и около подготовка за съпътстващите завършването концерти и
изпращане.
Фотинка Въргова, директор на Професионалната
гимназия споделя, че се
готвят за бал, който да
е на 24 май в Слънчев
бряг, но има някакви неудачи около избрания хотел. В понеделник предстои нова среща с посредничещия туроператор, на която да се изяснят и изгладят проблемите. „В училище има създаден инициативен комитет
на дванадесетокласниците, който движи организацията“, обясни Фъргова.

Тема

на деня
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По неофициални данни всички езикови гимназии в Бургас са избрали да празнуват своя бал на 24 май

Тя не можа категорично
да каже дали празничната вечер ще е с преспиване, или ще има транспорт
за прибиране, мотивирайки се с това, че не се знае
дали няма да се сменя избраният хотел.
Какво и как ще се случи, какви ще са мерките,
трябва ли всеки абитуриент да се придвижва сам
до мястото, където ще се
празнува? Ако заетостта в заведенията остане
на 50% означава ли, че

Със сигурност локациите, на които ще се събират абитуриентите тази година, ще
са различни. Може дори някои да предпочетат да тръгнат направо към избраните
заведения, за да няма струпване на хора
ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОБЯВА
Съгласно заповед № РД-01-276/26.04.2021 г. на кмета на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ №00878.501.409 по КККР на гр. Ахтопол,
с площ от 466кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с
АЧОС №2111/2020 г
Начална тръжна цена – 38212 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10% .
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Община Царево до 15,00 ч. на 12.05.2021г.
Срок за подаване на предложенията за участие до 16.00 часа
на 13.05.2021г.
Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на
депозит за участие-3821,20 лева, вносим по сметка на Община
Царево ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно до 12.05.2021г.
Дата на отваряне на предложенията- 14.5.2021г., час-10,15
часа, място- заседателната зала в сградата на фронт офиса на
община Царево.
Оглед на имота ще се извършва по искане на кандидат след
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до датата на провеждане на търга.
За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

трябва да се наемат заведения с по 300 места,
за да може един випуск
да празнува заедно? Това
са само част от въпросите, които в училищата, където има завършващ випуск, се задават.
Въпреки всичко родители и ученици са в трескава подготовка на тоалети,
прически и всички модни
капризи.
По неофициални данни всички езикови гимназии в Бургас са избрали да празнуват своя бал
на 24 май. Същото са направили и математическата и търговската гимназии и част от професионалните.
Веселка Иванова, директор на Профилирана
гимназия за чужди езици
(ПГЧЕ) „Васил Левски”, е
категорична, че е далеч
по-добре ръководството
на училището да е в течение на организацията на
баловете, отколкото учениците сами почти нелегално да си организират
всичко.
„Съдействаме с каквото
можем, макар учениците
- по един от клас и класния ръководител на всеки клас от завършващите, оформяйки инициативен комитет, да си правят
организацията. Аз участвах в няколко онлайн срещи. Принципно пазя и
фактурите, защото имахме предни години случаи на загубени такива.

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОБЯВА
Съгласно заповед № РД-01-277/26.04.2021 г. на кмета на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ №00878.501.410 по КККР на гр. Ахтопол,
с площ от 447кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с
АЧОС №2110/2020 г
Начална тръжна цена – 36 654 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10% .
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Община Царево до 15,00 ч. на 12.05.2021г.
Срок за подаване на предложенията за участие до 16.00 часа
на 13.05.2021г.
Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на
депозит за участие-3665,40 лева, вносим по сметка на Община
Царево ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно до 12.05.2021г.
Дата на отваряне на предложенията- 14.5.2021г., час-10,00
часа, място- заседателната зала в сградата на фронт офиса на
община Царево.
Оглед на имота ще се извършва по искане на кандидат след
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до датата на провеждане на търга.
За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

Има и група в социалната
мрежа, където учениците
си обсъждат менюто, как
ще се комбинират по стаите в хотела, защото са
избрали да са в Слънчев
бряг с преспиване.
Имаше опция да пътуват и до Турция. Бяха се
записали около 80 ученици, но заради тестовете и
оскъпяването на пакета,
голяма част се отказаха.
Сега са неповече от 10 15 души. Съветвам ги ако
продължават да държат
на отиването в Турция –
да потърсят група от друго училище и да помолят
да се присъединят към
нея“, обясни Иванова.
Тя не отрича, че ситуацията е много динамична
и крие много неизвестни, които са изпитание
за всички и част от казусите ще се решават в последния момент.
Голяма част от преподаватели ученици и родители тръпнат в очакване какво ще бъде становището на НОЩ (ако го
има), както и последващите заповеди на министъра на здравеопазването. От просветните органи
също чакат явно това.
Сред онези учебни заведения в Бургас, за които на този етап се говори,
че няма да организират
официално бал, е строителният техникум.
Директорката Даниела
Симеонова е категорична, че като ръководство

не организират празнуването. „По принцип децата искат. Ние се лутаме
за много неща. Аз лично
не знам те дали сами си
организират нещо. Моята
препоръка е, ако се прави
празнуване – то да е през
юни, когато им връчваме
дипломите. Тогава и изпитите ще са зад гърба им и
ще имат повод да празнуват – с диплом в ръка“, категорична Симеонова.
В Механото пък половината от учениците искат да ходят на бал, другите се въздържат.
Принципно организацията на баловете лежи върху самите ученици техните родители, подпомагани от класните ръководители, припомня инж.
Виолета Илиева, началник на Регионалното управление на образованието. Институцията, която представлява, изисква
от директорите на учебните заведения, където
има завършващи, да изпратят справка кой къде
ще празнува, няколко дни
преди баловете. „Заедно
с Община Бургас и полицията се грижим за сигурността на абитуриентите. Това е, което правим от години“, допълва
Илиева.
Гергана Пъйнева се занимава с туризъм от 21
години. С нейната агенция „Виа Орбита“ от много години организира и
абитуриентски балове.

ОБЯВА
“Топлофикация Бургас” АД уведомява своите абонати, че във
връзка с настъпване на края на отоплителния сезон и благоприятната дългосрочна прогноза, ще пристъпи към изключване на отоплението от 28.04.2021 год. (сряда).
Абонатите, желаещи отоплението им да продължи да функционира, трябва да представят протокол с решение от Общото събрание на живущите във входовете, отоплявани от съответната абонатна станция, на районните топлоенергетици.
Отоплението на обектите със социално предназначение (болници, детски заведения, училища, общежития, поликлиники и др.) ще
продължи да функционира, ако писмено заявят това.
ОБЯВА
Община Бургас и "МИМ ВАНДЕВ 1991" ЕООД уведомява за инвестиционно предложение: "Водопровод от
съществуващ водопровод в ПИ 07079.602.107, УПИ II-107,
преминаващ през УПИ II-107 и по обслужваща улица с
идент. 07079.602.96 и канализация по обслужваща улица
с идент. 07079.602.96 при о.т.1114, частично през УПИ II107 и по обслужваща алея в УПИ II-107 до съществуваща
канализация при о.т.1212, ж.к. Славейков“, гр. Бургас"
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нелегални - ще ги има

Тя е категорична, че тазгодишният випуск са много наясно с предизвикателствата на времето и
затова младите хора не
проявяват излишни капризи. „Абитуриентите
са информирани предварително, знаят за голяма част от проблемите, затова и не проявяват излишни капризи, за
разлика от предни години, когато нямаше пандемия. Тогава капризите по
отношение на ресторантите и техния клас бяха
огромни. Сега няма такова нещо. Там, където съм
провела срещи, се знае и
се обсъди и вероятността да се пренасочат дати,
ако е наложително. Но
си мисля, че ако се запази обстановката такава, няма да се стигне до
ситуацията на миналата
година, когато 2 – 3 пъти
се сменяха дати“, обясни
Пъйнева.
По нейни наблюдения
на този етап 50:50 са нагласите да се остава с
преспиване. Избраната

дестинация е категорично
Слънчев бряг. Различното
тази година е, че едва в
последните два месеца е
започнала истинската организация по баловете.
И в този момент има желаещи да пътуват в съседна Турция вместо празнична вечеря. В началото на май ще се направят

нови срещи между туроператора и учениците, за
да се види отново броя на
желаещите и да се обсъдят вероятностите.
Гледната точка на младите хора определено
е, че те държат да имат
своя празник и правят
всичко възможно той да
се случи.

Валят заявления от родители
за неочаквана ваканция
Правят 5 и 7 май неучебни за наследниците си, за да пътуват
Дона МИТЕВА
Изпращането от училище е също чакано с нетърпение от мнозина

Бургаски студенти взеха участие в
престижна международна конференция
Весела ГОРАНОВА
Бургаски студенти от
специалността „Българска
филология“ от университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ взеха участие
във Всеукраинска научна
конференция за млади учени-филолози Vivat Academia,
посветена на 150-годишнината от рождението на Леся
Украинка, организирана от
Филологическия факултет
на Лвовския национален
университет „Иван Франко“
(Украйна). Конференцията
е достатъчно популяр-

на сред филологическите
среди, тъй като се провежда вече за деветнайсети път. Новото тази година е, че съорганизатор на
конференцията бе катедра
“Български език и литература” при Факултета по обществени науки към университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ . Бургаските
студенти филолози Синди
Едрева, Димитринка
Петрова, Анелия Василева,
Ивелина Иванова, Йоан
Петров, Теодора Бързева,
Ивелина Андреева под ръководството на своите пре-

подаватели проф. д.ф.н.
Марияна Парзулова, доц.
д-р Антоанета Буюклиева и
ас. д-р Ирена Димова презентираха докладите си в
секция “Славистика”.
Заради извънредната
епидемична обстановка
конференцията се проведе в електронна среда.
Докладите от конференцията ще бъдат включени в
сборник, което означава,
че българското слово чрез
студентските разработки
ще бъде популяризирано
сред младите филолози в
Украйна.

Май винаги е държал
своеобразен рекорд за
най-много почивни дни.
Тази година не прави изключение. Въпреки това, в
момента родители подават
заявления за освобождаване на наследниците им от
учебни занятия на 5 и 7 май.
Масово родителите, които
са си направили планове и
са уредили своите почивни
дни, освобождават и децата си, коментират учители и
директори на бургаски училища. Някои от родителите
прибягват и до бележки от
личния лекар.
Според двама синдикалисти в образованието - Огнян Маринов и
Константин Янков, това не
е прецедент. Почти всяка година това е обичайна
практика по празниците.
„Със сигурност е така“,
подчертава лаконично
Маринов, от Регионалния
синдикат „Образование“
към КТ „Подкрепа”.
„Още преди месец поставихме този въпрос пред

отрасловия съвет, с настояване тези два дни да бъдат отпуснати като ваканция. Нека подчертая, че с
онлайн обучението тази година в българското училище няма нито един загубен
учебен ден. А има принципно 2 седмици, които се отделят обичайно за патронни празници, спортни полудни или екскурзии. Все
още има възможност чрез
вътрешна заповед тези два
дни да бъдат обявени за неучебни“, коментира Янков
от Синдиката на българските учители към КНСБ.
По негови думи родителите имат законното право да освободят децата си
от учебни занятия, първо
със заявление до класния
ръководител, а ако е за подълго време - и с такова до
директора. Янков напомня,
че и кметовете на отделните населени места също
имат право да обявят определени дни за неучебни. Обикновено те се възползват от това си право
за празника на населеното място или при черезви-

П К „НАПРЕД“ ГР. АЙТОС
ПОКАНА
На основание чл.16, ал.3, т.1 от ЗК, чл.23 от
Устава на кооперацията и в изпълнение на Решение на УС с протокол № 5 от 23.04.2021 г. УС
свиква 76-то общо годишно отчетно събрание на
ПК „Напред“ гр. Айтос на 14.05.2021 г. /петък/ от
9 часа в Заседателната зала на ОбНС гр. Айтос,
поканени за участие са всички член кооператори при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Утвърждаване на нови членове на кооперацията. Прекратяване на членство в кооперацията.
Докл.: Председателят на ПК
2.Отчет на Управителния съвет за дейността му
през 2020 година.
Докл.: Председателят на ПК
3.Приемане на годишния финансов отчет за
2020 г. и основните насоки за развитие на дейностите на ПК „Напред“ гр. Айтос за 2021 година.
Докл.: Председателят на ПК
4.Заключение на Контролния съвет по отчета на
УС и отчет за дейността му през 2020 година.
Докл.: Председателят на КС
5.Определяне средства за дейността на Контролния съвет през 2021 година.
Докл.: Председателят на ПК
6.Вземане на решение за ипотекиране на недви-

чайна ситуация.
Казусът в момента касае
най-много учениците от начален етап на обучение, които са присъствено на училище. В клас на описаните
дати трябва да са и учениците от 6, 9 и 12.
Онези, които са онлайн,
могат и от Египет или пък от
Северния полюс, или пък,
както в много случаи се получава, от леглото у дома,
да присъстват, стига да има
интернет. За тях освобождаване от учебни занятия
не е необходимо. Нужен
им е само телефон.
„По Кодекса на труда и
разпорежданията на този
етап от Просветното министерство 5 и 7 май са работни и учебни дни“, припомня инж. Виолета Илиева,
началник на Регионалното
управление на образованието.
Учители са на мнение, че
сега, когато мерките, свързани с пандемията, са достатъчно разхлабени, много от семействата отдалече са планирали пътувания
и почивки.

жимо имущество, като гаранция по кредити и делегиране право на председателя на ПК „Напред“ гр.
Айтос да сключва договори за кредити.
Докл.: Председателят на ПК
7.Вземане решение за разпореждане с недвижимо имущество, собственост на ПК „Напред“
гр. Айтос.
Докл.: Председателят на ПК
8.Избор на делегати за общото годишно отчетно
събрание на РКС „Черноморие“ гр. Бургас.
Докл.: Председателят на комисията по предложенията
ЗАБЕЛЕЖКА:
1.Материалите за събранието се намират в счетоводството и всеки член кооператор може да се
запознае с тях от 05.05. до 13.05.2021 год. без
събота и неделя от 7:30 ч. до 16 ч.
2.Всеки член кооператор трябва да се регистрира за участие в събранието от 8:30 ч. до 9 ч. на
14.05.2021 г.
3. На основание чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите при липса на кворум, събранието ще
започне 1 час по- късно от първоначално обявения от 10 часа като решенията ще бъдат законни независимо от броя на членовете, които присъствуват.
УС на ПК „Напред“ гр. Айтос
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Георги Базотев
поиска Конната база за 30 години
Бизнесменът ще я развива
до европейски нива

Георги РУСИНОВ
Бургаският бизнесмен Георги Базотев поиска Конната база в парк „Езеро“ за 30
години. Председателят на
ККС „Кан Крум – Бургас“ е
изпратил писмо до Общински съвет – Бургас и кмета
на община Бургас Димитър
Николов, с което обявява
инвестиционно намерение
за развитие и поддръжка на
базата в парка.
За целта Базотев иска от
местния парламент да му се
учредят ограничени вещни
права върху базата за срок
от 30 години. Това трябва да
стане като обектът се изключи от Плана за действие
за общинските концесии на
Община Бургас и Националния концесионен регистър и
да бъде включен в списъка
на спортните обекти, а
спортният клуб, управляван
от него, да участва в процедурата за учредяване на
ограничени вещни права.
В писмото Базотев посочва, че нееднократно през годините е инвестирал лични
средства в Конната база за
доизграждане и модернизиране. От конния клуб са изградени съоръжения за физическо натоварване на конете, летни боксове, поливна система на три вида плацове – състезателен, тренировъчен и за начално обучение. Изграден е загряващ
манеж, специализирани машини и приспособления и
съоръжения, както и коне с
най-различни характеристики – от такива за начално
обучение, през състезателни и се стигне до коне за ре-

хабилитация на
хора с увреждания.
Пред „Черноморски фар“ Базотев разкри част
от бъдещите си
планове за развитие:
„Имам готови
разработки
от
доста време. Въпреки че през последните години
стопанисването
на базата доста
се подобри, тя
все още е далеч
от това, което може да е и да даде
на града. Поради тази причина искам учредяване на
ограничени вещни права за
срок от 30 години. Много
бургазлии знаят, че състезанията, които се провеждат,
са интересни. Клубът ни редовно печели медали от всякакви първенства и прославя Бургас. При нас локацията е уникална. Морето е наблизо. Атмосферата е много
полезна. Аз съм от много години председател на ККС
„Кан Крум“, имам опит и в
управлението на Българската федерация по конен
спорт, където отговарях
именно за контрола на конните бази в Южна България.
Смятам, че конната база
трябва да е като във всички
останали държави, на които
завиждаме – модерна и добър възпитателен център за
децата“, заяви пред наш репортер бизнесменът.
Георги Базотев иска
спортната дейност, в която
той финансира значителни

Що е то хипотерапия?

средства, да може да се самоиздържа. В базата смята
така да инвестира, че да
има реалната възможност
разходите да се възвърнат
след време. А ако му бъде
учредено ограничено вещно
право за 30 години, то бизнесменът ще е спокоен за
бъдещите си инвестиции и
ще развива и модернизира
базата.
„Задачата е трудна и подхождам много внимателно и
сериозно към нея. Смятам,
че с нещата, които съм предвидил това ще може да се
случи, ако ми се учреди това право върху базата. Законът за спорта и спортните
клубове позволява срокът
да е до 30 години за спортни
обекти“, заяви председателят на ККС „Кан Крум“.

Какво ново ще има?
„Ще има възможност да
се изнасят различни пред-

ставления и концерти с изграждането на трибуна и
сцена. Те ще са
удобни и за публиката при провеждане на състезания. Ще има достатъчно зони за хипотерапия, за начално обучение, за
напреднали, за рехабилитация, различни приспособления и иновации,
свързани с опазване на околната среда. Имам намерение да направя и
тренажор. Той реагира по същия начин, както реагират и животните,
само че без елемента животното
евентуално да се
стресне. Тренажорът работи в различни режими – от
начално обучение, през леки разходки, езда в гората,
състезание и други. Смятам,
че това много ще увеличи
посещаемостта на базата.
Всеки, който се колебае да
се качи на кон, може да започне именно с тренажора.
Естественият страх може да
бъде преодолян по този начин. Ще има една въртележка за конете, където да могат да тренират, тъй като
пространството е ограничено. Ще има и карантинни боксове, манипулационна за
извършване на ветеринарни
манипулации“, посочи той.
Преди време територията,
където се намира Конната
база, бе разделена на различни парцели.
„Например територията
между базата и жп линията
ще е голям паркинг. Малко
се увеличава и зоната за
Фестивала на пясъчните фигури, ще има и някакви дру-

ги атракции. За Конната база остават едни 15 декара и
нещо, което е малко под минимума. Това ще наложи
складовите площи за храната на животните да бъдат изнесени извън базата. В парк
„Езеро“ има и проектирана
алея, където, ако има възможност ще можем да извеждаме посетителите и животните на разходки чак до
Солниците“, конкретизира
Базотев.
Вярва, че нещата около
Конната база се развиват
добре.
„Ако си спомняте какво
беше преди 10 години и какво е сега, ще видите разликата. В интересите на града

ни е да имаме добре развита конна база. Идеите ми са
отдавна, но сега им дойде
времето. В началото бургазлии гледаха на това нещо
като на един обор. Чужденците като видеха на какво
прилича и не влизаха. Сега
вече не е така, но може да е
и много повече. И за състезателите, и за възпитанието
на децата, и за рехабилитацията“, завърши той.
Писмото с искането на
Базотев тепърва ще се разглежда в постоянните комисии на Общински съвет –
Бургас. Какво ще решат общинските съветници ще стане ясно на сесията през май
месец.

Увеличават работното време
на важен за рехабилитация
на деца център

Създаваме организация
времето за ползване на единствения в региона общински
Център за рехабилитация и
психологическо подпомагане
на деца с церебрална парализа и аутизъм в квартал
„Ветрен“ да бъде увеличено.
Това заяви кметът на община
Бургас Димитър Николов по
време на своя визита в заведението.
В момента специализираният център работи от понеделник до петък от 07.00 до
14.00 часа, но поради интереса от страна на родителите,
работно време ще бъде удължено до 17.00 часа, всеки
делничен ден.
Центърът във Ветрен предлага диагностика, комплексно лечение, рехабилитация и
психологична помощ на деца
от 0-18 години, страдащи от
детска церебрална парализа, деца със соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания и деца с аутизъм.
Той е единственият в целия Югоизточен регион, който предоставя процедури,
раздвижване и рехабилитация в басейн, използващ лечебните свойства и ползите
на минералната вода. Тя е
подходяща за лечение и профилактика на редица заболявания и има благотворно

действие за укрепване на общото състояние на организма.
Минералната вода е подходяща за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, нервната система, състояния след фрактура
на костите, последици от
травми и наранявания и много други. Ползите от водолечението в басейна са най-големи при децата със синдром на Даун, церебрална парализа и деца с аутизъм.
Центърът се стопанисва от
общинския „Диагностичноконсултативен център I“, а
специалистите, които обслужват децата, са от Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания „Св.
Стилиан“ (бившия Дом за медико-социални грижи за деца
„Вяра, Надежда и Любов“).
В него работят логопед,
психолог, рехабилитатор, физиотерапевт, лекар, медицинска сестра и санитари,
които прилагат различни терапии за подобряване на цялостното състояние и повлияване на симптомите, което
помага за оздравително-възстановителния процес и за
подобряване на познавателните и социални умения на
детето, а оттам и по-пълноценната му интеграция в обществото.
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Кметът спря работата на фирма, наета от ВиК
да възстанови асфалта след ремонти
Изпълнението е некачествено, Общината ще настоява пред ВиК за преасфалтиране
По закон ВиК има ангажимент да възстанови асфалтовата настилка след
извършени ремонти по водопроводната мрежа в град
Айтос. В тази връзка, ВиК е
наела фирма, която да положи асфалтово покритие
на ремонтираните участъци
в града. Инвеститорският
контрол също се осъществява от ВиК, научи НП.
Предвид факта, че дейностите се осъществяват
на територията на община
Айтос, на 24 април т.г. общинските специалисти са
констатирали некачествено изпълнение от страна на фирмата. В същия
ден работата по полагането на асфалт на определените участъци е преустановена по нареждане на кмета Васил Едрев.
Община Айтос ще настоява участъците, които са
некачествено изпълнени,
да бъдат преасфалтирани според стандартите, коментира градоначалникът
пред НП.

136.4% увеличение на приходите
отчете МЦ І - Айтос за 2020 г.
Близо 130% е ръстът на
средната брутна работна
заплата, докладва пред
ОбС д-р Феим Мурад
Увеличение на приходите за 2020 г. със
136.4%, отчете пред Общинския съвет на 26 април т.г., управителят на
„Медицински център І“
ЕООД - Айтос, д-р Феим
Мурад. Отчетът за дейността на общинското търговско дружество
беше одобрен единодушно. И как иначе - приходите на центъра за доболнична помощ са скочили на 604 570 лв., при
отчетени приходи за 2019
г. в размер на 443 213 лв.
Почти двойно повече са
приходите от платени
такси и услуги - 190 622
лв., при 86 119 лв. за предходната година. Ръст
бележат и приходите от
РЗОК - 362 436 лв., при
288 042 лв.за 2019 г.
Общинското дружество разполага с добра
материална база - инвестирани са 8410 лв в
дълготрайни материални активи, сочи още отчетът на управителят д-р
Мурад. Към края на м.г.
паричните средства в касата и разплащателната
сметка на „МЦ І“ ЕООД
са 42 771 лв.
Във връзка с пандемичната обстановка са
скочили и разходите -

„Медицински център І“ ЕООД - Айтос

телно - през 2019 г. средната работна заплата в
дружеството е била 1361
лв. Медицинското търговско дружество е приключило 2020 г. с печалба от 4331 лв., сочат още
данните в доклада на управителя.
В заседателната зала
д-р Мурад се обърна с
апел съм ОбС да бъдат
предвидени средства за
ремонт на покрива на
сградата на МЦ І, или парите да бъдат осигурени
по проект за цялостното
й реновиране.

Д-р Феим Мурад с поредния пациент

600 239 лв, при направени разходи през 2019
г. 439 225 лв. От тях за
заплати са разходвани 393 419 лв, с близо 90
хил. лв повече. Висок е
и ръстът на средната работна заплата в дружеството през м.г. - 129.9%.
През 2020 г. средната работна заплата в „МЦ І“
ЕООД е 2126 лв, като за
лекарите-специалисти тя
е 3110 лв, а за медицинския персонал - 1301 лв.
Сравнението е показа-

В МЦ І - доболнична помощ, плюс дневен стационар

Още на стр. 2
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Д-р Феим Мурад: Ковид не се лекува по телефона

Болните да знаят - имат право на „зелен коридор“
На заседанието на Общински съвет - Айтос, на 26
април, д-р Феим Мурад направи специално обръщение към общинските съветници и кметовете на населени места.
Като лекар, специалист
по белодробни болести, д-р
Мурад припомни, че лечението на ковид е отговорен
процес, който изисква специално внимание към всеки
пациент. "Загубихме много

пациенти по една или друга
причина. За да не се случва
това - пациентите не трябва
да се лекуват по телефона.
Аз повече от една година
работя с ковид-болни - нямам нито един смъртен случай. Направете си извода защо? Защото болните успяват да дойдат при специалист. Всеки един болен е
отделен случай. Не може да
се лекува шаблонно - по телефона. Има различни слу-

чаи, всеки от тях се нуждае
от различно лечение. Пациенти с много придружаващи
заболявания биват заключени за 14 дни в карантина, и всеки им казва - няма
да излизаш от къщи, не можеш да ходиш при личния
си лекар, нямаш право да
ходиш при специалист... Аз
не съм съгласен. Какво се
случва с този заключен вкъщи болен? Той се влошава.
Никой не го информира, че
Д-р Феим Мурад с обръщение към съветниците и кметовете на населени
места
има право на "зелен коридор". Моят апел е - кажете
на гражданите в града и селата, че имат право на зелен
коридор. Т.е. след четвъртия
- петия ден, когато болният
не е добре, има много висока температура, има задух и
т.н., задължително трябва да
иска "зелен коридор". Това
означава да поиска разрешение да отиде при лекар и ако бъдат спрени от полицията, няма да бъдат глобени", заяви д-р Феим Мурад
в заседателната зала.
Според пулмолога, умират болни, защото няма кой
да ги лекува. Няма адекватно поведение и отношение
към тях. "Идват в много теж-

Пред кабинета на пулмолога в „МЦ І“ ЕООД

Фондация „Пазител на
традицията - Пазителите”
info@pazitelnatradiciite.com • https://pazitelnatradiciite.com/
Здравейте приятели,
За поредна година стартираха
номинациите за участие в националната инициатива “Пазител
на традицията”, организирана от
Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“, приемник на
Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите – 7.
“Пазител на традицията” е национална инициатива, подкрепяща съхраняването на българските бит, култура и обичаи. Уникална по рода си национална инициатива, която цели да подкрепи и стимулира работата на творци и организации от различни области на изкуството, занаятите и традиционната българска кулинария, като покаже
на обществото начина, по който те работят, за да съхранят изконните ценности, бит и обичаи
на България, претворявайки ги
в изкуство.
Инициативата се провежда
от 2009 година насам. Отличават се постижения с приза “Пазител на традициите” в общо 7
категории - за фолклор, занаяти, изобразително изкуство,
кулинария, организация, личност и селище.
Каним всички с интерес да побързат да направят своите предожения. Убедени сме, че във
всяко кътче на нашата родина
живеят и творят хора, чийто живот и дело са посветени на каузата за популяризиране на традициите. Всяко селище – без
значение колко е голямо, носи в
себе си духа на изконните български ценности и заслужава
всички да научат за това.
Всеки творец и дори всеки
българин може да бъде номиниран за почетното отличие, стига
да е забелязан приносът му за
„опазване на българското”. Наймного се ценят личности, които
освен че умеят да пазят традициите, успяват да ги популяризират и разпространяват.
Всеки човек може да направи предложение за номинация,
като изпрати снимка на номинирания, както и кратка информация, с какво тази личност, занаятчия, художник, певец, танцьор,
организация или селище заслужава приза. В кратко описание

ко състояние, така че незабавно трябва да постъпят в
интензивно отделение. В ковид-отделенията се лекуват
по 15-20 дни и познайте какво се случва с тях, след като
излязат от болницата?! При
мен идват много млади хора
след ковид със задух и продължителна кашлица. Тези
пациенти, които не се чувстват добре - да търсят специализирана лекарска помощ,
за да не губим повече пациенти", категоричен беше д-р
Мурад. Той благодари на Община Айтос и на кмета Васил Едрев за помощта, която оказват на „МЦ І“ ЕООД,
за консумативите, които се
"харчат като топъл хляб".

Като управител на „МЦ І“
ЕООД, д-р Мурад постави
пред Общинския съвет проблема с лошото състояние
на сградата. "Течовете се
увеличават. Всеки ден личните лекари се жалват от
проблеми. Имам апел - през
тази година да работим за
проект по европейска програма - за ремонт на покрива и саниране на сградата.
Мисля, че всички сте доволни от специалистите и личните лекари в МЦ І - всички
те, както и пациентите, заслужават реновирана сграда", каза в заключение управителят на Медицинския
център.
НП

ОБЯВА

Няма нелечима болест за човешкото тяло!
Желаете ли да възвърнете здравето
си, доверете се на природните закони Медицината на бъдещето!
Здравни консултации:
- детоксикация
- хранителни нарушения
- наднормено тегло
- обратимост на заболяванията
- хранителни добавки
Офис: гр. Бургас,
ул. „Рилска“ № 6 ЦГЧ
С предварително записване на
тел. 0878/ 886 004
Промоция за абитуриенти!

е необходимо да се опишат заслугите на личността или организацията към опазването на българското наследство.
Крайният срок за подаване на предложения за номинации за „Пазител на традициите”
2021. е 23 май 2021 г. Предложенията се приемат на email: info@pazitelnatradiciite.com
или чрез съобщение към Фейсбук страницата на инициативата https://www.facebook.com/
groups/pazitelnatradiciite
Гласуването в категориите
ще стартира на 10 юни 2021 г.
и ще приключи на 19 октомври
2021 г. Всеки ще може да гласува в страницата ни във Фейсбук за своя фаворит в съответната категория.
Крайните победители във всяка категория се избират от жури
сред 7-те най-харесвани от публиката номинации. Журито се
състои от носители на наградата през изминалите години. За
номинацията събрала най-много гласове в онлайн гласуването
също е предвидена награда.
Информация за националната
инициатива “Пазител на традицията” може да бъде намерена на
интернет страницата на инициативата https://pazitelnatradiciite.
com/
За всяка допълнителна информация, от която се нуждаете, сме
винаги на разположение на телефон +359-878477469 или на
e-mail: info@pazitelnatradiciite.
com
Всеки българин е пазител на
традициите! Нека го докажем
заедно!
Пеньо Иванов - Vasko
Управител на Фондация
„Пазител на Традицията – Пазителите“

П К „НАПРЕД“ ГР. АЙТОС
ПОКАНА
На основание чл.16, ал.3,
т.1 от ЗК, чл.23 от Устава на
кооперацията и в изпълнение на Решение на УС с протокол № 5 от 23.04.2021 г. УС
свиква 76-то общо годишно
отчетно събрание на ПК „Напред“ гр. Айтос на 14.05.2021
г. /петък/ от 9 часа в Заседателната зала на ОбНС гр. Айтос, поканени за участие са
всички член кооператори при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Утвърждаване на нови
членове на кооперацията.
Прекратяване на членство в
кооперацията.
Докл.: Председателят на
ПК
2.Отчет на Управителния
съвет за дейността му през
2020 година.
Докл.: Председателят на
ПК
3.Приемане на годишния
финансов отчет за 2020 г. и основните насоки за развитие
на дейностите на ПК „Напред“
гр. Айтос за 2021 година.
Докл.: Председателят на
ПК
4.Заключение на Контролния съвет по отчета на УС и
отчет за дейността му през
2020 година.
Докл.: Председателят на
КС
5.Определяне средства за
дейността на Контролния съвет през 2021 година.
Докл.: Председателят на
ПК
6.Вземане на решение за
ипотекиране на недвижимо

имущество, като гаранция по
кредити и делегиране право
на председателя на ПК „Напред“ гр. Айтос да сключва
договори за кредити.
Докл.: Председателят на
ПК
7.Вземане решение за разпореждане с недвижимо имущество, собственост на ПК
„Напред“ гр. Айтос.
Докл.: Председателят на
ПК
8.Избор на делегати за общото годишно отчетно събрание на РКС „Черноморие“ гр.
Бургас.
Докл.: Председателят на
комисията по предложенията
ЗАБЕЛЕЖКА:
1.Материалите за събранието се намират в счетоводството и всеки член кооператор може да се запознае с
тях от 05.05. до 13.05.2021 год.
без събота и неделя от 7:30
ч. до 16 ч.
2.Всеки член кооператор
трябва да се регистрира за
участие в събранието от 8:30
ч. до 9 ч. на 14.05.2021 г.
3. На основание чл.17, ал.2
от Закона за кооперациите
при липса на кворум, събранието ще започне 1 час покъсно от първоначално обявения от 10 часа като решенията ще бъдат законни независимо от броя на членовете,
които присъствуват.
УС на ПК „Напред“ гр.
Айтос

Един забавен и красив момент от края на учебната седмица за учениците от IVб и IV клас в СУ „Никола Вапцаров" - Айтос. Играй, твори, рисувай, но никога не забравяй, че "КНИГАТА Е ПРОЗОРЕЦ КЪМ
СВЕТА НА ЗНАНИЕТО!
ОСТАВИ ВСИЧКО И ЧЕТИ! Това е съветът на директора Ирина Вътева

НАУЧИ ИСПАНСКИ ИЛИ
КАТАЛУНСКИ ЕЗИК С ESTREYA
С Антонио Перез от ESTREYA - Българо-испански културен център, научи испански или каталунски език! Упражнявай се и слушай езика от тези, за които е роден!
Курсове за деца от 3 до 6 г. от 7 до 12 г. за тийнейджъри и работещи.
Преподавателите имат преквалификация за преподаване на терапевтични, когнитивни класове за +60-годишна
възраст. Курсистите имат възможност да участват в различни културни дейности, свързани с испаноезичната култура, гастрономия, традиции, обичаи, културно-туристически и езикови пътувания, литературни беседи, разказване на истории и приказки, поезия и музика, средновековна испанска култура, музика и сефарадски кулинарни рецепти и песни.
Потърсете ни: в Айтос - Учебен център " Призма"
Tел: 00359878988221
е-mail: estreya.eu@gmail.com
facebook: @Antonio Perez Moreno
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Повече приходи и разходи, по-малко
пациенти заради ковид в МБАЛ Айтос
62 300 лв. от дарения са постъпили в болницата
през м.г., отчете управителят д-р Паруш Парушев
Изпълнението на медико-санитарните показатели, финансово-икономическото състояние, тенденциите, перспективите и проблемите на „МБАЛ Айтос“ ЕООД
представи пред Съвета на 26
април т.г., управителят д-р
Паруш Парушев, в годишен
отчет за 2020 г..
Общинските съветници
приеха анализа за състоянието на болницата, която за
първи път от създаването си
отчита година на пандемия.
Според управителя 2020 г. е
била "динамична и изискваща нестандартни и бързи
решения", но заради пандемията, значително е намаляла дейността на МБАЛ спрямо 2019 г. И в момента болницата работи с 50% от капацитета и възможностите
си, а основните причини са
прекратеният планов прием
на пациенти и страхът на хората от престой в стационара заради ковид.
От общо 2150 приети пациенти, 928 са преминали през
Вътрешно ковид-отделение.
Общо за стационара, намалението на броя на леглодните е с 1267 спрямо предходната година.
До края на м.г., от общо
298 случая на мозъчен инсулт, само един е починал,
благодарение на адекватната реанимация в първите часове на постъпването на пациентите, сочи още годишната статистика на болницата.
В сравнение с предходни години, значително са се увеличили случаите на хепатит
- 5% от пациентите, а предвид ковид-обстановката, Инфекциозно отделение е лекувало болни от цялата Бургаска област.
587 болни по-малко са
преминали през айтоската болница през м.г. В същото време, финансовите
приходи от Здравната каса
са били с 38 561 лв. повече,
сравнено с 2019 г., заради
завишение на цените на клиничните пътеки. "Но имайки
предвид огромните разходи
по обслужване на пациентите с ковид, този положителен приход за болницата
е недостатъчен", пише в доклада на д-р Парушев.
И още факти за 2020 г. В
клиничната лаборатория на
„МБАЛ Айтос“ ЕООД са извършени 36 298 изследвания, общият брой на изследваните пациенти е 2800. В

Д-р Паруш Парушев пред ОбС
отделението по образна диагностика пък са направени 1513 рентгенови изследвания и 289 компютърни томографии.
Заложените месечни лимити за дейността на болницата са били между 150 хил.
лв. и 160 хил. лв. "Тези лимити биха били изпълними
в други условия, но в ситуация на ковид няма как да бъдат постигнати", пише в анализа. Изводът е, че "в настоящата ситуация на пандемия
е невъзможно да се предвидят нито тенденциите, нито
месечните колебания в пациентопотока", твърди още
управителят.
За 2020 г. общо приходите
на болницата са в размер на
2 874 407 лв., с над 711 хил.
лв. повече, сравнено с 2019
г. Разходите са 2 789 666 лв.,
с над 740 хил. лв. повече от
предходната година. Констатациите на д-р Парушев
са, че пандемията е прекъснала тенденцията от последните години за увеличаване на приходите, намаляване на задълженията и съответно - увеличаване на печалбата на болницата. Въпреки някои корекции, цените на клиничните пътеки
все още не покриват разходите, които лечебното заведение прави, а най-драстично недофинансирането
е при лечението на пациенти с ковид. НЗОК плаща по
1200 лв., а разходите често
надвишавали двойно и тройно тази сума. "Този дисба-

ПОКАНА
На основание чл.16, от ЗК, Управителният съвет на ЗКПУ „Единство“- град Айтос, в съответствие с решението си от 12.04.2021
година, свиква Годишно отчетно събрание на кооперацията, което
ще се проведе на 08.05.2021 година от 10.00 часа в Залата на
Община Айтос при следния дневен ред:
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Приемане и освобождаване на член- кооператоридокл. председателя на УС.
2. Отчетен доклад за дейността на УС и приемане на годишния
финансов отчетдокл. председателя на УС.
3. Отчетен доклад за дейността на КС- докл. председателя на
КС.
4. Избор на одитор за заверка на ГФО за 2021 година.
5. Вземане на решения от ОС, с което се упълномощава председателя на кооперацията и членовете на УС, за сключване на договори за кредити с Държавен Фонд „Земеделие“, Разплащателна Агенция, юридически и физически лица и други видове договори, свързани с дейността на кооперацията, за закупуване на земеделска земя и ДМА.
6. Общото събрание упълномощава председателя на кооперацията да сключва договори за наем или аренда със срок повече
от една година.
7. Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
УС на ЗКПУ „Единство“- гр. Айтос

През 2020 г. МЗ дари на болницата кислородни концентратори
ланс донякъде се покрива
от увеличената субсидия от
МЗ, но и разходите на болницата са драстично увеличени - за лекарства, кислород и лични предпазни средства", сочи отчетът. Като
най-голям се посочва ръстът
на разходите за медикаменти и консумативи, заплати и
еленергия.
През последните няколко
години, тенденцията е за поОбяви за
продажби
• ПРОДАВА се апартамент в град Айтос, близо до Автогарата, етаж ІІ
(среден). Напълно обзаведен - нова баня, нова
дограма, три тераси, голямо мазе с метална врата.
Цена 45 000 евро - възможен коментар на място.
За запазване на час за
оглед и повече информация, звънете на тел. 0894
66 40 03.
• Тел. 0558/ 2 51 35 Айтос ПРОДАВА гараж и гаражна стая в центъра, ул.
„Богороди“ №10А. Цена
по споразумение.
• Тел. 0558/ 2 51 35 Айтос ПРОДАВА апартамент в гр. Малко Търново, 58 кв.м. Цена по договаряне.

ложителен финансов резултат, който според д-р Парушев се дължи на увеличените субсидии от МЗ и получените дарения в натура и на
парични средства. По сметката и в касата на МБАЛ Айтос, до края на 2020 г. са постъпили 62 300 лв. от дарения. Апаратурата, придобита от болницата със средства от дарения, е на стойност 20 350 лв. С част от

средствата са закупени активи с по-ниска стойност,
предпазни средства, дезинфектанти, бързи тестове, реактиви и др. Увеличават се
задълженията към доставчиците, но пък болницата няма
нито лев просрочени задължения, включително към
НАП и НОИ, показва справката от м.г..
Увеличените цени на клиничните пътеки, средно с

10%, субсидията от МЗ и
дарените парични средства
са дали възможност на болничната управа да завиши с
20% заплатите на медицинския персонал. Със свои
средства болницата е извършила спешни ремонти за изграждане на изолатор, преградни стени, санитарни възли, тавани, външна стълба
и др. Закупена е медицинска
апаратура, предимно кислородни концентратори, пречистватели на въздуха и бактерицидни лампи. По проект
"Обединени срещу ковид"
на БДФ е закупена линейка на старо. А получените
суми от дарения са използвани единствено и само съобразно волята на дарителите, твърди управителят.
Приоритетни задачи за
болницата през 2021 г. са
ремонтът на Инфекциозно
отделение, ремонтът на покрива на архива и кадровият
проблем. Средната възраст
на лекарите е 59 години, а на
специалистите по здравни
грижи - 54 години. Процентът
на работещите пенсионери се покачва и ковид-кризата е извадила на повърхността този сериозен недостиг на кадри, с който дружеството само не може да се
справи. "Ако трябва с една
дума да определя 2020 г., то
тя беше успешна за общинското търговско дружество
„МБАЛ Айтос“ ЕООД", пише
в заключение управителят
д-р Паруш Парушев.
НП
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Помогнете да довършим делото на отец Ромил

Cyan Magenta Yellow Black

Призив от ИК за изграждане на храм
„Св. Рождество Богородично“ в село Дрянковец
„Необходими са средства, за да завършим тази
българска красота“, това е лаконичният призив на
Инициативния комитет за изграждане на храм „Св.
Рождество Богородично“ в с. Дрянковец. Вече знаем, че благодарение на ИК и Църковното настоятелство на храм „Св. Димитър“ - Айтос, градежът беше
завършен, и днес красивата сграда на черквата радва и местните, и гостите на селото. Но за да бъде
осветен и открит храмът, е необходимо да бъде зографисан и обзаведен. „Правим всичко възможно да
доведем докрай делото на отец Ромил, който положи основите и с много желание и вяра беше поел
отговорността за строителството. Надяваме се на
подкрепата на хората, за да я довършим. Трудно е,
но оставаме с вярата, че с обединени усилия мо-

жем да го направим“, казват хората с дрянковски
корен, които не се отказват от мечтата си да видят
новия храм действащ.
С благодарност към всички спомоществователи
за подкрепата, преди големия християнски празник
Възкресение Христово, Инициативният комитет призовава за помощ всеки, който има възможност, да
подкрепи богоугодното начинание на дрянковлии, и
да бъде съпричастен - за слава на Светата единосъщна и неразделна Троица.
Банкова сметка на храм "Св. Димитър" град Айтос, за новоизграждащия се храм
"Св. Рождество Богородично" - село Дрянковец:
IBAN: BG40 UNCR 7630 1078 6913 18
BIC UNCRBGSF Unicredit Bulbank - Айтос

„Дотук сме стигнали... И продължаваме с надежда за подкрепа“, казват от ИК

Църквата „Св. Рождество Богородично“

Осем месеца от кончината на
ставрофорен иконом Ромил Негозов
За нашия отец Ромил - спомен от едно... домашно
В деня, в който Айтос
отбеляза осем месеца от
кончината на о. Ромил Негозов, редакцията на НП
попадна на едно прелюбопитно... домашно. В тъжния за всички ден успяхме да се усмихнем на съхранения спомен за Нашия
отец. И за кой ли път да си
припомним мъдрите му съвети, ентусиазма в отстояване на вярата и топлото му човешко отношение
към всеки един от нас. Искахме да си спомним живота му, не опелото...
Оказа се, че на 28 април 2021 г. щяха да се навършат точно 25 години
от службата му в Айтос.
Пристигна в айтоската
черква почти момче - на
26. Посрещнат беше от тогавашния кмет Митко Митев и ръкоположен в един
от чиновете на свещен-

ството, от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий. Чрез този свещенодействен акт о. Ромил
беше облечен с особена
духовна власт по отношение на нас, енориашите да ни учи на истините на
Христовата вяра, да извършва тайнствата и богослуженията, да ни води
по пътя на нравственото съвършенство и духовни дела, да бъде водач на
християнската ни общност.
25 години оттогава...
Два дни преди 28 април,
денят, в който общността
можеше да празнува четвъртвековната служба на
о. Ромил, изненадани и
развълнувани разгръщаме едно домашно от 2012
г., написано прилежно от
по-голямата му дъщеря Галина Негозова, тогава

ученичка в Х а клас. А задачата на домашното е анкетно проучване, свързано с ценности, по учебната
дисциплина ЕТИКА и ПРАВО - учениците се самоанкетират и успоредно с
това задават въпросите от
анкетата на избран от тях
възрастен. Галина е избрала да зададе въпросите на
своя баща. И добре, че го
е направила, за да научим
днес още за стоицизма на
о. Ромил, за отдадеността
на вярата и за искрената
му обич към хората...
На първия въпрос от анкетата - „Кое е достойнството, което най-много цените у хората?“, о. Ромил
отговаря: „Любовта един
към друг!“ „Вашата отличителна черта?“ - „Вярата“ е категоричният отговор на свещеника. Неговата представа за щастието

е Христос, за нещастието Юда. А недостатъка, който
е склонен лесно да извини
- незнанието. „Вашето любимо занимание?“, пита
Галина. "Богослужбата", е
краткият отговор на баща
й. За любим свой прозаик
о. Ромил сочи Архм. Серафим, а за свои любими герои - Св. Георги и Св. Димитър. И анкетата продължава - с „Любима героиня?“ Преп. Мария Египетска е отговорът. Не сме и
подозирали, но на въпроса за любимо цвете, о. Ромил посочва игликата. „Любимо име?“ - „На всички
светии!“ „Любим девиз?“
- ВЯРВАЙ В ХРИСТА! Вярваме, че душата на Нашия
отец вече е удостоена с
място в Царството небесно! И от там още ни учиш,
отче Ромиле! Поклон!
НП

Трайна зелена среда
в СУ „Никола Вапцаров“ - Айтос
В Деня на Земята учениците от IVб и IVв клас на СУ "Никола Вапцаров" - Айтос за
поредна година засадиха дръвчета в двора на училището. "Тази година избрахме магнолии и ристифини. Стремежът ни е нашите ученици да учат, спортуват и отдъхват в
зелена среда", коментира директорът Ирина Вътева.

Малко са селата в община Айтос като село Караново, които ревностно пазят
традицията на Лазаровден. При спазване на противоепидемичните мерки, навръх празника, лазарската група при читалище "Петър Житаров 1928" обиколи
селото, за да пожелае на карановци богата реколта и здраве във всеки дом.
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Силвано Пранди извика двама
бургазлии в националния по волейбол
Селекционерът на националния волейболен отбор - мъже на България, Силвано Пранди извика двама бургазлии в разширения
състав, който ще се подготвя за мачовете от
Лигата на нациите. В групата са включени
Денис Карягин и Георги Петров. И двамата
играят на позицията посрещач. 18-годишният Карягин направи силен сезон с родния си
отбор "Нефтохимик 2010", с който спечели
купата и суперкупата на страната и стана вицешампион.
Георги Петров, който също е рожба на бур-

гаската волейболна школа игра през сезона
с екипа на френския "Шомон", където старши треньор е именно Силвано Пранди.
В националния отбор са повикани Николай Колев и Жани Желязков, които бяха част
от "Нефтохимик 2010" през сезона. Централният блокировач има действащ договор с
бургаския тим, докато диагоналът е освободен и ще търси ново предизвикателство.
Помощник на Силвано Пранди е Николай
Желязков, който ще води "Нефтохимик 2010"
и през сезон 2021/2022.

Важни победи за „Черноморец“
и „Нефтохимик“
„Акулите“ мушнаха три гола на „Хасково“,
„шейховете“ надвиха „Хебър“

Георги РУСИНОВ
Важни победи записаха
футболните отбори на Бургас в последните си мачове
от Югоизточна трета лига и
Втора лига.
На стадион „Черноморец“,
„акулите“ се наложиха с класическото 3:0 над тима на
„Хасково“.
Първият гол във вратата
на хасковлии падна след
удар с глава на Нуретин
Пюскюлю засечен след центриране от фаул в 30-ата минута.
12 минути по-късно вторият гол за „Черноморец“ дойде след бърза контраатака.
Голмайстор бе Мариян Тонев, който опъна мрежата на
празната врата след пас от

Милен Танев. В 54-тата минута Стоян Вълчев оформи
крайния резултат – 3:0. Тонев отново имаше шанс за
гол с прехвърлящ удар, но
топката удари гредата.
В „Лазур“ на „Ефбет Арена“ закъсалият финансово
„Нефтохимик“ победи сензационно шестия в класирането на Втора лига отбор на
„Хебър“ (Пазарджик).
Мачът не стартира добре
за бургазлии и още в 3-тата
минута на мача „шейховете“
изоставаха с 0:1 след гол на
Евгени Игнатов. Изравнителното попадение дойде в края
на полувремето. Точен бе
Мохамед Брахими, който
прати топката зад вратаря
на „Хебър“ Александър Любенов.

Така желаните три точки
за „Нефтохимик“ дойдоха в
87-мата минута на двубоя.
Уилсън Филипе вкара и предизвика екстаз сред съотборниците си, ръководството и феновете.
А фенове имаше и на двата мача, тъй като ден преди
двубоите здравният министър Костадин Ангелов разреши публиката да се върне на
стадионите при 30% от максималния капацитет. Ръководството на „Нефтохимик“
обяви, че пуска безплатен
вход за всички до 18 години.
Срещу показване на лична
карта те бяха допускани до
стадиона без да закупуват
билет. С тях трябваше да има
и придружител. За пенсионери цената на билета бе 2.50

лева, а за всички останали
5 лева. ВИП-пропуските
струваха 10 лева.
След победите си двата
футболни отбора на Бургас
запазват шансовете си за
промоция и оцеляване.
„Черноморец“ продължава похода си към Втора лига. „Акулите“ остават лидери в класирането на Югоизточна трета лига с една точка преднина пред отбора на
„Марица“ (Пловдив). В 29-ия
кръг „акулите“ гостуват на
тима на шестия в класирането „Атлетик“ (Куклен). Основният им претендент за

Бургас се прости с надеждите
за полуфинал в НБЛ
Бургаските надежди за
полуфинал в НБЛ бяха посечени след две загуби на
„Черноморец“ срещу пловдивския „Академик“. По
регламент в четвъртфиналните двубои се играят до 2
от 3 победи. Преди дни
баскетболистите на „Черноморец“ изгубиха на
собствен терен с 95:77 от
„Академик“. В неделния
следобед допуснаха втора
загуба в поредицата с
91:77 в Пловдив.
Първият мач в зала
„Бойчо Брънзов“ стартира
равностойно, но в един момент баскетболистите на
„Академик“ направиха
силна серия, с която се изстреляха напред. Първата
част завърши 47:36 за
пловдивчани. Във втората
част бургазлии се стегнаха и дори завършиха с
66:61 в тяхна полза.
В началото на четвъртия
период обаче „Академик“

†

На 27.04.2021 г. се навършва

една година

без скъпия ни баща, дядо,
прадядо и сродник

СТИЛИЯН
ДИКОВ
РУСЕВ

ОБЯВА
Търся
тракторист-механизатор
до 45 години.
Работи се с нови машини.
Целогодишна работа,
добро заплащане.
Район Бургас.
Телефон за връзка:

0899 929083

на 95 години

Благодарим ти за грижите, търпението и обичта,
с които ни дари.
Благодарим ти за уроците по честност, трудолюбие,
почтеност и доброта, които ни предаде.
Благодарим ти за мъдростта и благородството,
които прояви през целия ти земен път.
Почивай в мир и светлина!

От семейството

за РЕКЛАМА
056 82 54 35
0897 897 149
www.faragency.bg

равенство с „Литекс“ (Ловеч), и поредните победи
над: „Кариана“ (Ерден) –
служебна, лидерът в класирането „Пирин“ (Благоевград), „Струмска слава“ и сега „Хебър“. В следващия кръг
на Втора лига „Нефтохимик“
гостува на „Янтра“ в директен сблъсък за оцеляване.
Тимът от Габрово е с 2 точки преднина пред „Нефтохимик“. Другият отбор, борещ
се за оцеляване - „Локомотив“ (Горна Оряховица), който е с равни точки с бургазлии – 20, гостува на „Септември“ (Симитли).

БАСКЕТБОЛ

Георги РУСИНОВ

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

промоция във Втора лига
„Марица“ излиза в градското дерби на Пловдив срещу
„Спартак 1947“. Третият, „Загорец“ (Нова Загора), който
е на 4 точки от „Черноморец“, гостува на „Верея“ в
Стара Загора.
Ситуацията при градския
съперник „Нефтохимик“ в
момента също е обнадеждаваща. С победата си над втория - „Хебър“, „шейховете“
записват пети мач без загуба и четвърта поредна победа. Последната им загуба бе
в началото на март от „Добруджа“ (Добрич). Последва

направиха две нови силни
серии. Стрелбата от тройката също бе успешна за
тях. Умората си каза думата за основната петица на
Васко Евтимов. При 19 точки разлика той пусна юношите в игра.
За „Черноморец“ най-добър бе Дианте Болдуин,
който завърши с 24 точки.
Евгени Хаджирусев и Уендел Люис вкараха по 17
точки. Марви Смит записа
8 точки и 18 борби.
За „Академик“ най-резултатен бе Васил Бачев с
21 точки. Обрад Томич записа 15 и 12 борби. С по 15
точки се отчетоха и Тони
Гуджино и Джаки Карсън.
Вторият мач в Пловдив
започна силно за домакините от „Академик“. В първата част вече водиха убедително срещу съперника
си от Бургас с 31:13.
„Черноморец“ не се предаде и с две много силни
серии дори поведоха с една точка. След размяна на

кошове в последните минути от „Академик“ взе
преднина с с 46:43.
В следващите части и
двата отбора имаха силните си моменти, но няколко
поредни тройки на „Академик“ се оказаха решаващи. Три минути и половина преди края „Академик“
вече имаше аванс от 23
точки. Последните минути
се доиграха като и двамата треньори вкараха играчите от пейката при ясна
победа за пловдивчани.
За „Черноморец“ най-добър отново бе Дианте Болдуин, който вкара 27 точки. Със 17 се отчете Марвин Смит.
За „Академик“ също с 27
най-резултатен бе Йере
Вучица. Обрад Томич вкара 18, а Титков 17.
Така след двете загуби
баскетболистите на „Черноморец“ приключват
един невероятен сезон, изпълнен с емоции и победи.

Мина Кръстева е родена на 10 юни 1956 г. в
с. Ген. Инзово, окр. Ямболски. Живее и твори в
Бургас. Автор е на книгите:
„Спомен с море” – поезия
„Слънце в косите” – поезия
„В пустинята на света” – поезия
„В ъгъла на кафене „Реалити” – разкази
„Разпилени надежди” – роман
„Вълнуваща история за верни приятелства,
опасни предателства и още по-опасни предизвикателства” – книга за деца
„Градежът“ - романизирана биография за Колю
Фичето
Произведения на авторката са преведени на
руски, турски, хърватски, арабски и сръбски езици и са публикувани в редица сборници, като :
„Антология на бургаската проза”, Sicak Taslar,
„Поезия с дъх на Черно море”, „Ако търсиш любов”, алманах „Бургас”, алманах „ Огоста”, алманах „Тракийска лира” и др.
Интервю на
Златина ДОЧЕВА
- Г-жо Кръстева, Вие
сте автор на много творби. Кои са според вас основните нюанси, които читателят трябва да улови в
творчеството Ви? Кои са
Вашите провокации?
- Обикновено, когато един
автор се реши да напише
нещо, той е провокиран от
някаква емоция, впечатление, ситуация. Ако става въпрос за поезия, тогава водещо е чувството, емоционалното състояние на поета.
Той е по-склонен да се вглежда в себе си, в повечето случаи на прицел е неговият вътрешен свят. Така, пречупвайки всичко случващо се
през своя поглед и емоционалност, той пресъздава заобикалящата го действителност по свой уникален начин. Когато говорим за проза обаче, там нещата стоят
малко по-различно. Казвам
малко по-различно, защото и
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Събеседник

тина на събитията и действията, които описва.
В моята проза се откроява доста чувствително
социалният нюанс, защото смятам, че разказът, романът, повестта трябва не само
да ти донесат удоволствието от това
да се запознаеш с
една интересна
история, но и да
те накарат да се
замислиш.
- Каква
е
Мина
Кръстева
като автор и
човек
– как
се определяте

Мина Кръстева:

Да се вземем в ръце и да работим
в прозата си авторът вгражда своите мисли, чувства и
идеи, но в много по-голяма
степен е склонен да гледа на
всичко случващо се или случило се и като един страничен наблюдател, да вмъква в
произведението си образи и
идеи, които не винаги съответстват на неговите разбирания и душевност, за да се
получи по-реалистична кар-

Вие самата?
- Много е трудно човек сам
да говори за себе си. Може
би най-кратката характеристика за мен е изразът: непоправим оптимист. Не обичам да мрънкам и да се оплаквам. Просто търся изход
от създалата се ситуация и
работя упорито до постигане
на поставената цел. И като
автор прилагам този прин-

Народ, който е създал народното читалище, никога
няма да се откаже от книгата и от светлината,
която тя носи в живота ни
цип. Винаги се стремя да
търся светлата страна на нещата и именно на тях наблягам, когато разказвам дадена история.
- Кое Ви вдъхнови да
напишете романизирана
биография за Уста Колю
Фичето?
- Отговорът ми ще бъде
продължение на предишния,
защото светлината и борческият дух, които би трябвало да са част нас, много
ярко и убедително присъстват в душевността и същността на тази възрожденска личност – Първомайстор
Колю Фичето. Неслучайно австрийският учен и пътешественик Феликс Каниц го нарича с възхита „ренесансовият
човек на България”.
Исках да припомня на хората, че има светли примери,
които могат да ни бъдат като
пътеводна звезда в нашите
лутания и пристъпи на отчаяние. Щом този истински творец, майстор и човек е успял
в години на робство и мрак
да създаде такава красота,
то значи и ние днес можем и
трябва да се вземем в ръце и
да работим за едно по-добро
настояще и бъдеще.
- Вие самата посетили
ли сте всички обекти, построени от майстор Колю
Фичето? Кой Ви е любимият и защо?
- Този забележителен български майстор и архитект ни
е оставил богато архитектурно наследство от църкви, обществени и жилищни сгради,
мостове, та дори и фабрика.
Някои от тях и днес радват
очите ни, други са били разру-

шени от тежки земетресения
през годините, но във всичко оцеляло до днес пулсира
душата на големия майстор.
Някои от тия градежи са се
превърнали във важна част
от нашата история, като великолепната сграда на Конака
във Велико Търново, в която се свиква първото Велико
народно събрание, след освобождението на България
от Османско иго; Беленският
мост, превърнал се в символ
на победата на българския
дух и признаване на българския строителен гений, не
само в Османската империя,

но и в чужбина.
На мен лично, като че ли
най-любим ми е ханът на
Хаджи Николи във Велико
Търново, при градежа на
който Колю Фичето вмъква
много нови и нехарактерни
за българската възрожденска архитектура елементи,
а именно колонадата. Ханът
е едно истинско бижу, ценен
образец на монументалната
архитектура от тоя период.
Разбира се, най-близка
на сърцето ми е църквата в
Килифаревския манастир,
тъй като там са кръстени децата ми. Макар и по-скром-

на, тази църква е интересна с това, че е първата, която той изгражда, като самостоятелен майстор.
- Какво мислите за живота на българите по време на Османското владичество – как те са успели да
съхранят българския дух,
традиции и ценности?
- Отново се връщаме към
оная светлина, която е водела народа ни в мрачните времена на чуждо потисничество
– упование в Бога, стремежът
към знания, осъзнаване силата на българския дух, преминал през векове на възхо-

Чф

Събеседник

ди, падения, пак възходи и
пак падения...
Една малка книжка, написана от монаха Паисий,
една извисила се към Бога
камбанария, издигната от
българския строителен гений Фичето, една призивна
песен „Стани, стани, юнак
балкански” на Чинтулов,
една велика саможертва
на Дякона Левски и много още български герои...
Всичко това стъпка по стъпка, ден след ден е водело към
Възраждане и утвърждаване
на българската нация.
- Смятате ли, че в днешно време българската история остава по някакъв начин на заден план?
Мислите ли, че такива хора
като Уста Колю Фичето са
позабравени?
- Не мисля, че българите
не се интересуват от своята
история и че големите личности са забравени. Някакво
доказателство на тези мои
думи е и интересът към книгата ми „Градежът”, посветена на Първомайстор Колю
Фичето. Хората имат потребност да си спомнят за светлите личности от нашето минало, защото това им дава
самочувствие и увереност в
силата на българския дух и в
техните собствени възможности. Мисля, че писателите
са в дълг към българския читател в това отношение. Не
е случайно, че авторка, като
Неда Антонова, е така обичана и популярна днес. Тя е
писателка, която последователно и неуморно възражда
в своите произведения спомена за големи личности от
нашата история.
- Според Вас, възможно ли е в 21 век да се построи нещо толкова грандиозно и величествено,

зиш чувства, вълнения, идеи,
отношение. Дали ще посегна към поезията, или прозата, зависи каква е нагласата ми в момента и какво искам да кажа или да разкажа
на читателя. И в двата жанра се чувствам като в неспокойни води, в които бих могла и да потъна, но бих могла и да изплувам, образно
казано.
- Смятате ли, че българите все още четат книги?
- Не можем да сложим
всички под общ знаменател. Има всякакви хора, едни
обичат да четат, други порядко посягат към книгата,
а трети считат четенето за
изгубено време.
Задачата на творците, на
образователната ни система, на така добре развитата мрежа от читалища е
да приобщават все повече
хора към магията на четенето. Разбира се, в съвременния дигитален свят, книж-

че е тяхна задача да следят развитието на литературата и на авторите като
нейни създатели, да дават
своите оценки и евентуални насоки.
Задачата на автора е да се
съсредоточи в реализиране
на своите творчески идеи и
да държи ръка на пулса на
съвремието ни.
- Какво е да си писател в
България? Има ли съдействие от държавата, от издателствата? Какво трябва да се промени?
- Писането е самотно занимание. То изисква готовност за дистанциране, в някаква степен, от ежедневния
битовизъм, от всички неизбежни грижи и отговорности.
Но българският писател няма
къде да избяга, макар и временно, от това. Нещо повече,
той е принуден всеки ден да
се бори за насъщния за себе
си и семейството и да краде
от времето си за почивка и
сън, за да пише.

в зависимост от това колко
са заемани от библиотеките
и четени през годината книгите на даден автор, той да
получава авторски хонорар
ежегодно.
В други държави ДДС за
книгите е сведен до минимум.
Това са все неща, които
биха могли да се приложат
и у нас. Засега българският
писател, а и издателите, могат само да си мечтаят за подобно отношение от страна
на държавата. Въпреки всичко, с възрожденски ентусиазъм, много писатели продължават да творят и, според силите и таланта си, да радват
читателите.
- Кое ви накара да работите с издателство
„Знаци”?
- С ИК „Знаци” подготвихме издаването на книгата ми „Градежът” – романизирана биография на
Първомайстор Колю Фичето.
Управителят на „Знаци”

което да остане за векове напред?
- Разбира се, че е възможно. Всяко време си има своите големи личности и архитектурни шедьоври. Още повече, че развитието на съвременната техника и технологии дават по-големи възможности да се строи с размах
и въображение.
- Какво предпочитате –
поезия или проза? В кое
Вие самата се чувствате
повече в свои води?
- Винаги ми е било трудно
да отговоря на този въпрос.
То е все едно да попитате
една майка кое дете й е полюбимо, с кое се чувства повече майка.
И поезията, и прозата са
все възможности да изра-

ното тяло на литературните произведения все повече се измества от лаптопа,
таблета и телефона, които
пък имат това предимство,
че можеш да носиш в джоба си цяла библиотека и да
четеш по всяко време и на
всяко място.
Аз вярвам в любознателността на българина. Народ,
който е създал такова уникално място, като народното читалище, никога няма
да се откаже от книгата и от
светлината, която тя носи в
живота ни.
- Какво според Вас е състоянието на съвременната
българска литература?
- Не искам да давам оценки. Да оставим това на литературните критици. Мисля,

В много европейски страни съществуват творчески
домове или други подобни
места, където се осигуряват
условия за твореца временно да се усамоти и да се съсредоточи върху творческия
процес. Съществува и практика издателствата да предоставят авансово хонорар
на автора, сключил договор
с тях за издаване на книга,
за да може писателят, осигурен материално, спокойно да се посвети на писането на своята творба.
В някои европейски страни държавата подпомага
своите писатели, като изкупува техни новоизлезли
книги и ги разпределя между библиотеките в страната. Съществува и практика,

Румяна Емануилиду е делови и организиран човек, с
когото е удоволствие да се
работи. В издателството се
подхожда много професионално и прецизно към всеки текст, към оформянето
на корицата на творбата и
полиграфското изпълнение.
Също така, много важно е и
това, че дори след излизане от печат на книгата, ИК
”Знаци” продължава да подкрепя своите автори, както и
да съдейства за разпространение на книгите им.
- Замисляте ли нова
творба? В каква насока
ще бъде?
- Почти приключих работата си по сборник с разкази. Този път темата е българското село – преди и сега.

27 АПРИЛ - 10 МАЙ 2021

13

Подходила съм към тази доста тъжна и тягостна тема,
като се има предвид състоянието на българското село
днес, с чувство за хумор.
Редактор на книгата е
Сергей Трайков, един от найдобрите български сатири-

сането е самотно занимание, поради това строгите мерки, ограничаващи контактите между хората, не ми се отразиха много зле. Предполагам, че е
така и с другите пишещи.
Единственото, което наис-

ци и дългогодишен редактор
във в-к „Стършел”. Неговите
думи за сборника са следните: „Твоята книга е едно топло, слънчево напомняне за
безвъзвратно отишли си времена – свят, който описваш
с обич, с познаване на найдребните детайли, със съпричастие, с поетичност и с
човеколюбив, незлоблив хумор. Той не е сатира, твоят
хумор е погалващ, най-точно
мога да го определя с една
дума, която употребяваше
моята баба – благ; твоят хумор е благ.”
- Как преживявате пандемичната обстановка? В
каква посока тя се отрази
на поведението на хората,
а на писателите?
- Както казах вече, пи-

тина ми липсва, са срещите с читателите. Ето, например, вече два пъти отлагаме
представянето на книгата ми
„Градежът” в родното място
на Колю Фичето – Дряново.
Тъкмо организаторите уточнят всичко и изведнъж ни застигат някакви строги мерки
и забрани. Дано по-скоро да
преминава тази пандемична
обстановка и отново да можем да се срещаме и разговаряме спокойно.
- Какъв съвет бихте дали
на своите читатели?
- Винаги съм се пазила от
това да давам непоискани
съвети. Просто пожелавам
на всички читатели, писатели и на хората, които ще прочетат това интервю, много
здраве и слънчеви дни!

за едно по-добро настояще и бъдеще
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Дона МИТЕВА
Горо Горов е посветил 41
години на гората, с баща,
който също е бил горски,
и майка, работила в горско
стопанство. Роден в сърцето на Странджа, в село Заберново, от дете тръгва с
баща си и майка си из дебрите на мистичната планина. Никога не си е представял, че може да бъде космонавт или лекар, както се
шегува той, а е знаел винаги, че ще е отдаден на гората и дивеча. Родното си
село определя като „центъра на Странджа“, защото се намира точно между Бургас и турската граница.
Ловец, работил и в ловно
стопанство, той пази спомени за бивши и настоящи
величия, ловували край Ропотамо. Опровергава митове за Тато, с уважение нарича ловец номер едно на
соца Пенчо Кубадински „бай Пенчо“, и не скрива,
че се е чувствал като ученик пред него. Шегува се,
че само с Цола Драгойчева
не е бил на пусия от всичките първи на БКП. Всичко това е Горо Горов, когото спокойно можем да наречем вселена от спомени
и преживявания, свързани със Странджа. А най-важният урок, който го води
през трудовата му кариера, е да посреща изгрева и
изпраща залеза в гората.
Родовата традиция при
него не е случайна, а и името му Горо – генетично носи
закодирано в себе си – от
една страна, любов към гората, и от друга – богат исторически фонд.
Името наследява през
дядо си – потомък на славен род. „Дядо ми е кръстен също на дядо си – Горо
Ников, който навремето е
бил муфтарин. Така са наричали селските кметове.
Той е изгорен жив от турците. Синът на Горо Ников
– Петър Горов, брат на прабаба ми, е бил воевода на
Смъртната дружина през
1903 година“, разказва сбито за родовата си история
лесовъдът Горо Горов.
Той поддържа стогодишната си родна къща в Заберново, подчертавайки,
че дори знае в коя стая е
роден. За селото веднага
добавя, че там се намира
и най-старата действаща
църква в Сливенска епархия. Тя се казва „Свети
Лука“ и е вградена в земята. А около Заберново има
десет параклиса. „Традицията е всеки род да поддържа определен параклис. Нашият е „Св. Георги“. Моята прабаба имала

27 АПРИЛ - 10 МАЙ 2021

съновидение, че на това
място трябва да се изгради параклис. Когато започнали да копаят основите на
параклиса, намерили мраморна плоча с изобразен
конник на нея. Тя е вградена в олтара на параклиса. Някои предполагат, че
е тракийски конник, други смятат, че това е св. Георги. Параклисът е паметник на културата“, направо като екскурзовод ни повежда из Странджа лесовъдът ветерани.
Щом се заговори за
Странджа, няма как да не
се говори за манастири,
подхвърля горският. И споделя версията, че Парорийският манастир, на който
не се знае точно местоположението, едната от версиите е, че е около Заберново. Другите са, че е под
параклиса около Граматиково, а третата версия е,
че е където е Голямобуковския манастир.
Децата на бай Горо са отлетели отдавна от родното гнездо: синът му живее
в Германия, дъщеря му – в

гледна сеч, експертът е на
друго мнение. Той смята,
че без сеч не може, защото е част от икономиката и
гората е възобновяем ресурс. А провежданата сеч
е в рамките на естествения
прираст.
Като директор на Горското в Ново Паничарево повече от двадесет години,
Горо Горов споделя друг
интересен факт, който в основата си е и доста тъжен.
През 1997 година половината от трудоспособното
население там е работело
в горите. А сега няма нито
един местен жител, който
да работи в гората. Положението е такова за цяла
Странджа. Работниците в
горските стопанства са основно гастролиращи роми
от Градец.
Преди това е работел в
Държавно ловно стопанство „Ропотамо“ като заместник-директор. То бе
прочуто в цялата страна и
чужбина. В него са ловували бивши партийни величия, както и част от настоящите.

Човекът, който посреща
Бургас. Но със сигурност
носят любовта към рода и
Странджа в себе си.
„Синът ми е IT специалист, завърши в Германия и остана там, за съжаление. Малко се прекъсна родовата връзка, но
това само в професионален план. Дъщеря ми пък
се занимаваше със селски
туризъм, който пак е свързан със Странджа“, прехвърля мост през поколенията Горо Горов, уверявайки, че връзката с природата е жива. Гордее се
с това, че децата му са израснали на село.
Единият от внуците му,
който живее в Германия
и носи „на дядо буквичката“ – Габриел, посещава
българско училище. Скоро
във видеовръзка поискал
от дядо си да го заведе на
Пирин, явно под влияние
на наученото. „Значи любовта към планината е жива“,
радва се лесничеят.
За Странджа лесовъдът ветеран говори с любов: „Това е най-големият широколистен масив,
има уникални растения,
които ги няма никъде –
от стара, понтийска растителност“. Що се отнася до модерната и злободневна тема, че тече безо-

4 Лесовъдът Горо Горов е водил на лов Тодор Живков
и Пенчо Кубадински
4 Винаги е знаел, че ще е отдаден на гората и дивеча

През 2018 година Горо Горов получи награда от 15-я Фестивал на зелениката за
заслуги към ПП „Странджа“

Горо Горов е категоричен, ДЛС „Ропотамо“ през
70 – 80-те години на миналия век е било номер 1 в
Европа и световноизвестно. А сега ловните стопанства за разлика от тогава
са частни и са по-скоро за
печалба само.
„Наскоро препрочитах
„Задочни репортажи за
България“ на Георги Марков, там има посветен и на
Аркутино. Авторът така добре е описал атмосферата. За съжаление, аз хванах последните години на
разцвета му“, разказва
лесовъдът и вмята между
другото, че там се намира и най-голямата пясъчна
дюна в Югоизточна Европа. Благодарение на това,
че е обявена за резерват,
остава непокътната.
По-често вече се стреля
за самата мръвка, за съжаление, твърди ловецът, кой-

то вече от две години не е
излизал на лов. Точно като
своеобразен бунт срещу
това. „Влезте в социалната мрежа и вижте ловците
как позират гордо зад наредени 10 – 12 прасета. В
миналото като се пишеха
бележките за лов се подчертаваше, че са за 1 или
2 прасета на излет. А сега
бройка не се уточнява. А
сега на излет има убити по
10 – 12 животни“, казва той
и допълва, че заради Африканската чума по свинете в
момента в Странджа дивото прасе е останало малко.
За радост, няма застрашени от изчезване видове.
„Запасите от дива свиня в момента клонят към
0, защото болестта много я порази“, казва лесовъдът и припомня, че 91ва година от чумата също
поголовието е било почти
нула, но се е възстанови-

ло с годините.
Говорим и за муфлоните
около Лъвската глава, които са истинска атракция.
„За тях задължително трябва да има скали, за да търкат копитата си“.
От муфлона бай Горо
прехвърля разговора на
друго животно – чакала.
„Едно време като дете в
Заберново, един капанджия бе хванал чакал и
цяло село се извървя да
го види що за животно е, а
сега изнасят цели хорови
концерти, огромни глутници са. Сега не само у нас,
цяла Европа е залята от чакалите – те правят по две
котила, ловуват организирано“, казва ловецът.
Отварям една друга интересна тема – за ДЛС „Ропотамо“ се носеха легенди
кой кога е стрелял там по
времето на соца. Горо Горов се подсмихва: „Само
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Цола Драгойчева не съм
водил на лов. Но не казвам, че и тя не е идвала в
ловното стопанство“.
Известният ловджия,
който не яде дивечово
месо, Пенчо Кубадински,
е бил чест посетител там и
даже, чувайки воя на чакалите, питал горските какво ловно стопанство ще
се прави там, щом го има
този вреден дивеч. По негово време и за първи път
започват да плащат по 10
лева за отстрелян чакал.
„Към този човек, когото
наричам „бай Пенчо“, се
отнасям с голямо уважение, защото той беше наистина ловец от класа. С
него съм ходил цяла седмица из гората без въобще да стреля. Той търсеше нещо специално. Той
ни направи ловци. Притежаваше нещо уникално за ловец – много точен
окомер. От разстояние определяше размерите на
трофеите. Например един
благороден елен, за да се
оцени, трябват 14 измервания. Бай Пенчо това го
правеше на око“, спомня
си Горов. И разказва случай, в който Кубадински
изпитва един по един служителите в ловното стопанство за рогата на един
лопатар. Един започва с
метър, другият сваля с пет
сантиметра, най-смелият
стига до метър и двайсет.
„Бай Пенчо показваше с

Професия
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той е: „За да си истински
специалист, утрото и залезът трябва да те заварват
в гората“. По негово време има дневници на чакалата, където всеки горски
е длъжен да попълва данни от наблюденията, които прави.
Преди приключване на
разговора отново подхващам темата за внуците и наследството. „Искам да им завещая странджанските корени и обичта към гората и природата.
Ще бъда най-щастлив, ако
това наследят от мен“, казва с надежда лесовъдът,
че колкото може, по-често ще се връщат към красивото Заберново. Друга
година синът и снахата са
пътували с децата си по
три пъти поне в годината
до България и са ходили в
Странджа.
„Под Заберново минават двете реки – Велека
и Младежка, и летата на
децата, пък сега и на внуците, когато са тук, минават там. Спомените на ро-

Опазването на гората не е само професия, това е мисия
величие е никакъв.
„ Я н у а р и ' 8 9 Т о до р
Живков беше на лов при
нас. Един от последните му. Той беше много земен. Няма нищо вярно в
това, че охраната му стреля заедно с него. Той си
стреляше. Даже имаше
и един куриоз при друго
посещение в стопанството. Самият Първи обясни,

ще отиде за пазара. Така
и стана – никой не се противопостави на това“, разказва Горо Горов и прави
паралел.
След промените отива
на лов с покоен вече областен управител и неговото обкръжение. Отстрелват се дори и женски кошути. Товарят се животните на една уазка и ги
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ми негови мигове. Не се
замисля изобщо: „Седя
на едно чакало на брега
на река Ропотамо. Чувам
плясване. Обръщам се, и
гледам две видри в любовна игра. Такава красота и
съвършенство. Това никога няма да го забравя. И
другият ми спомен: над Ропотамо има една лонгозна
гора с много красиви дър-

изгрева и изпраща
залеза в Странджа

ролетката размерите, които ние казвахме. Накрая
я прибра и вика: „Момчета, или имате някакво чудовище при вас, или хабер нямате от размерите на рогата. Световният
рекорд на такъв вид елен
е 92 сантиметра, как ще
имате един метър рога“.
Когато е отстрелян лопатарът, се оказва, че рогата са 82 сантиметра“, разказва горският.
Оттогава като се чуело, че Кубадински идва в
ДЛС, всички вадели учебниците и започвали да опресняват знанията си. „Четяхме повече, отколкото
сме чели за изпит, за да
не се излагаме“, спомня
си Горо Горов, казвайки,
че е водил из Странджа
и Александър Лилов, Гриша Филипов и още много
партийни величия от миналото.
Говорим и за имена като
Йордан Радичков и Дико
Фучеджиев, също страстни ловци, които са гостували в стопанството и
Горо Горов ги е водил на
лов из него.
„Спомням си, че с Радичков обикаляхме, но той
нищо не гръмна. За сметка на това такъв разговор проведохме, че не
усетих как мина времето. Дико Фучеджиев е почешит – мълчалив, докато
бай Данчо много сладкодумен. Макар да сме почти земляци с Фучеджиев,
който е роден в Граматиково, то по си мълчеше“,
спомня си горският.
Не подминаваме и Тато,
който също си е пада по
лова. Разказ от първо
лице развенчава мита, че
задължително когато Тодор Живков е на лов, с
него върви някой от охраната му и той като гръмне, охранителят трябва да
порази животното, щото
мерникът на партийното

вета. Там съм се скрил зад
едно дърво и на десет метра от мене два благородни елена се бият. Вечерта
– тишина и те като се засилят и като си блъснат рогата – гората кънти“.
Сладкодумецът разказва и как с германски ловец
намират на поляна елен
лопатар, който така дълбоко заспал, че чак похърква. Приближили се почти
на два метра от него…
Най-важния урок, който
цял живот използва, Горо
Горов получава от Никола
Костов, главен директор
на Регионалната дирекция на горите – Бургас, известен като „Цар Костов“
в средите на горските. И
че преминал голям глиган
пред мерника му, но дърво му попречило да стреля. Един от местните началници веднага разпореди да се отсече дървото.
„Ха сега, заради мене изсечете гората! Дървото не
е виновно – няма да го пипате“, възпротиви се първият“, разказва от първо
лице лесничеят ветеран.
И продължи с местните величия от това време: „Цялото бюро на Окръжния
комитет на БКП – Бургас
веднъж в годината, преди
Нова година, посещаваше
ловното стопанство. Едната година, още при първата гонка две прасета паднаха убити. Шефът на стопанството каза, че се прекратява ловът, защото те
имат разрешително за две
прасета.
Николай Жишев води
преговори с Костов и се
споразумяха, че каквото
и друго да се отстреля, то

карат в Поморийския манастир, защото там монасите имали специална рецепта за суджуци от дивечово месо. Та да им ги направят.
За съвременните величия, част от които са и
действащи политици, Горо
Горов говори обрано. Не
споменава имена. Само
обяснява, че се е махнал от ДЛС, за да не гледа какво се случва. Дава
само един пример. „Мислех си, че като се прави инструктаж, той важи
за всички. Още на първия
лов като видях как започнаха да стрелят на всичко, което бяга, разбрах,
че нещата отиват на зле“,
казва с болка ловджията.
Маха се от уважение към
животните.
Връщаме разговора към
настоящето и природата,
към красотата, с която тя
ни дарява. Моля бай Горо
да разкаже за незабрави-

дителите им са свързани
с тези места. Надявам се
да има възможност сега и
внуците да прекарват повече време по тези места“, пожелава си го ветеранът лесовъд, закопнял
за физическата близост с
близките си.
Чака това лято семейството на сина му да се
върне, за да се порадват заедно на тайните
на Странджа. Водил ги е
по параклиси, на Петрова нива. А какъв по-добър
водач от дядо, който знае
всичките тайни на планината и носи огромната любов към нея в себе си.
Готов да я дари на близки и познати.

Булевард
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Мария Бакалова не успя
да грабне статуетката,
но влезе с шут в Холивуд
Брад Пит ù предрича
звездно бъдеще

4
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Силвия ШАТЪРОВА

във филма.
"Ако някой си заслужи пояМария Бакалова не успя да ва на червения килим тази гограбне статуетката „Оскар“ дина, това е Мария", допълват
за поддържаща женска ро- от Би Би Си.
ля, но самото й номиниКрасавицата беше изране е огромен успех
брала зашеметяваща бяла
за България, Бургас
рокля на Louis
и артистите от ИзVuitton, комточна Европа.
бинирана със
Цяла Бългастилни бижурия стиска
палци за момичето, което
влезе във всеки
български дом. За
първи път след легендарната 1994 година, когато българският
национален отбор стигна до 4-то място, нацията
се вълнуваше с Мария и се
молеше да спечели златното човече. И въпреки че не
стигна до него, тя вече успя и
влезе с шут в Холивуд.
Тя се нареди до актриси като Глен Клоуз, Оливия Колман, Аманда Сайфред.
В категорията „Най-добра
актриса в поддържаща роля“
бе отличена южнкорейката
Юн Ю-джун.
Победителката беше обявена от Брад Пит. При представянето на номинираните актьорът оприличи Мария Бакалова на Мерилин Монро и
заяви, че тя ще бъде голяма
звезда някой ден.
Въпреки че се размина с
престижната награда, Мария

Бакалова получи ласкави отзиви за появата си на червения килим. Би Би Си отбелязва, че българката е била зашеметяваща и е успяла да покаже по-бляскавата си страна за разлика от героинята й

та от Moussaieff Jewels. Пред
Vanity Fair българката разказа
историята на тоалета.
Би Би Си отбеляза, че Бакалова е намерила най-лесния начин да се спазва социалната дистанция с широката

Тео Ушев:

Няма да имаме
втора Мария
Бакалова

си шест метра пола, изработена от сто метра тюл.
„Във филма Тутар е като Пепеляшка“, казва Бакалова за
героинята си като човек, който от дивата и пренебрегвана
дъщеря на Борат се превръща
в него-

вия безстрашен партньор.
„И в реалния си живот се
чувствам като Пепеляшка. Защото аз съм тази източноевропейска актриса с огромна
мечта да играе в Холивуд",
казва още Бакалова.
Тя обяснява цвета на разкошната си рокля с това, че
бялото е символ на "новото
начало".
Започвайки с първата й поява на церемонията за „Златните глобуси” през февруари,
българската звезда и нейният
стилист Джесика Пастър решават „да разкажат романтична история на една вълшебна принцеса”, пише още
Vanity Fair.
Тази история приключи в
неделя вечер, на връчването
на Оскарите, където Бакалова
бе номинирана за най-добра
актриса в поддържаща роля. Тя отбеляза голямото събитие в живота си, облечена
в бялата рокля Louis Vuitton,
съчетана с красиви бижута от
Moussaieff Jewels.
„Решихме, че това ще бъде нещо ярко, нещо, което
ще вдъхнови хората за добро
ново начало. Защото всеки
край е ново начало“, споделя
Мария предVanity Fair.

Преди 17 г. Христо Шопов
получи 3 номинации за Оскар и бе непоклатим!
Божидар Божков:

Скромно си снима филма, направи страхотна роля, ходи няколко пъти до раковата държава, но без да
търси „новия вълнуващ живот в Лос
Анджелис“
Преди 17 години Христо Шопов,
който си беше блестящ актьор и
преди това, се снима в страхотния
„Страстите Христови“ на Мел Гибсън, пак американски филм. Беше
при това в главната роля - на Пилат
Понтийски. Не ходи по хотелски стаи
да дебне хора на Тръмп кога ще си
бръкнат в гащите, за да се снима
около тях. Не игра кючек с опикани
гащи. Просто една класическа роля

в класически (вече) филм.
Българските комплексирани булевардни медии и тогава се опитваха
да пискат: ах; ох; ама, ах, бе. Обаче
Шопов - непоклатим. Нямаше тръшкания, нямаше на учинайка му приятелката, на баща му шивача, от първото му училище петият учител, пък
от детската градина лелката... Нямаше, вярно, и Фейс.
Скромно си снима филма, направи страхотна роля, ходи няколко пъти до раковата държава, но без да
търси „новия вълнуващ живот в Лос
Анджелис“, и си се върна тук, където направи много други стойност-

ни роли в театъра и киното. Голям
праз, че за тях новите комунисти и
комсомолци в Киноакадемията не
са чували.
Цялостното му поведение е въпрос на поколение, струва ми се.
Тогава „Страстите Христови“ получи три номинации за Оскар, но по
новите правила, наложени от скършените комсомолчета на Сорос, ако
филмът бе излязъл миналата година, към днешна дата Киноакадемията не би му дала ни една.
Мнението му е публикувано в сайта „Флагман“

Часове преди раздава- ното и неизличимо бездането на Оскарите, докато рие на страха.
всички сме затаили дъх и
Страх от силния на дестискаме палци на Мария ня, от институциите, от
Бакалова, най-влиятелни- общественото мнение, от
ят аниматор Теодор Ушев хейтърите, от конюнктуракоментира във Фейсбук с та, от забраната, от пантежки думи ситуацията в демията, от глада. Страх,
българското кино и цялата страх, страх. В българскинационална култура.
те театри се играе "страх",
Няма никакво значение в кината се прожектира
дали Мария Бакалова ще "страх", художниците риспечели "Оскар" тази ве- суват "страх".
чер, или не. Това, което
Страх и от изговарянетова момиче постигна, е то, честно и откровено нечуван успех и пробив. защо българската култуПреди това да се случи, ра, въпреки наличието на
бях сигурен, че български индивидуални таланти, не
актьор няма никакъв шанс успява да създава важни,
някога да бъде номини- вълнуващи, мащабни проран за "Оскар", "Бафта" и изведения.
всичките други признания
Една нация е велика не с
и награди, които тя полу- историята, миналото и лечи. Но ето - едно моми- гендите си.
че от Бургас го направи,
А със съвремията си. С
и то по най-зашеметител- онези стотици хиляди вения начин. Държа се дос- личествени "сега", които
тойно, направи блестяща се случват и в този момент
кампан ия, позици онира на хиляди места по света,
се добре в изключително докато коментираме в затрудния и жесток кинобиз- хлас поредното махленско
нес, поне за няколко годи- амбициозно политическо
ни напред.
нищожество.
Това няма да се слуНяма я смелостта на гручи никога отново. Поне в па хора да се опълчат среблизките 50-ина години. щу задушаващата тиня на
Няма да се случи не само институциализираната и
защото граничи с чудото. възпроизвеждаща се поА защото начинът, по кой- средственост.
то публиката, обществото
Няма кой да попита зав България реагира на то- що Морфов, Бакалова, Рава нечувано постижение лица Петрова, Санчо Финза български актьор, беше ци и много други радикалнездравословен. От ма- ни артисти се оказаха забхленските спорове, през ранени, обругавани и непатриотарските изхвърля- долюбвани у дома.
ния или неглижиране, до
Оскарите ще минат, във
обикновената провинци- вторник никой няма да
ална завист.
помни кой е спечелил, кой
Не, в България няма как загубил, мнозина от спеда има голямо, значимо челилите ще бъдат забрасветовно изкуство (в част- вени. Това са нормалниност кино) . Няма как да се те процеси, в нормалната
случи филм като боснен- културна индустрия. В тоския Quo Vadis, Aida, ни- зи нормален свят има мото полския "Студена вой- ди, вълни, нови звезди. И
на", нито ливанския "Чове- много падащи такива. Токът, който продаде кожата ва, което няма, са фосилиси", нито македонския "Ме- зираните величия и крепедена земя".
ното с десетилетия бездаЗащото няма смели тво- рие. Идваш, вършиш си рарци, които да забият пръст ботата, и си отиваш. Малв стотиците кървящи рани цина са тези, които успяна тази страна и с риск да ват да се задържат повебъдат обругани, да разбият че от 5-6 години.
стигмите, лъжите и фалшиЗатова - едно голямо
вите идоли и митове.
браво на Мария за куража
Затова културата ни е и глътката надежда.
обречена на сурогати, имиТя вече успя в най-ватации, кич и санирани соц жната категория - категотемели.
рията за достойно поведе75 г. българското изку- ние. Там е категоричен поство е задушено от страш- бедител!

