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АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ
За мен да летя и да пиша е едно и също нещо

Антоан дьо Сент Екзюпери /1900 - 1944/
е френски писател, поет, философ, летец.
„Човекът е длъжен да се осъществи“, казвал Сент-Екс, който наистина успял да
осъществи себе си – и в авиацията, и в литературата, и в личния си морал. Всичко
преживяно през дългите му полети, при
които обиколил половината свят, е пренесено във философската му проза: „Малкият принц“, преведена на над 180 езика,
„Нощен полет“, „Земя на хората“, „Боен
пилот“, „Южна поща“, екранизирана в
САЩ през 1933 г., „Писмо до един заложник“.
Екзюпери е носител на наградата „Фемина“, на Голямата награда на Френската академия, на Националната книжна
награда на САЩ, на Военния кръст на Френската република.
През 1944 г. писателят-летец изчезва по време на полет.
Улицата, на която се намира родният му дом, днес носи неговото име. Един астероид получава името „Малкият принц“, а друг е кръстен на писателя. Името на
Екзюпери носят летището в Лион и няколко френски езикови училища в Европа,
Канада и Латинска Америка. С лика на Малкия принц има евро-монета. По книгата е сниман филм, направен е и мюзикъл.
През 2020 г. се навършват 120 г. от рождението на Екзюпери.
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онио. „Аз не съм много уверен, че съм живял,
след като е преминало детството ми“, казвал Екзюпери.
Роден е на 22 юни 1900 г. в
Лион в аристократичното семейство на Мария дьо Фонколомб и Жан Дьо Сент-Экзюпери, починал, когато Антоан
бил на 4 г. Майката и петте
ѝ деца се установяват в живописните замъци на бабата
на Тонио, както го наричали
вкъщи. Приятелите му го наричали Сент-Екс. Две били
детските му страсти – изобретателството и съчинителството. Бил ленив в училище, но
там и до днес се пазят ученическите му съчинения. Въпреки че бил много смел, му казвали „Лунатик“, тъй като бил
винаги замислен и гледал към
небето.
Първия си полет Антоан направил на 12 г. Когато е на 17,
умира брат му Франсоа, с когото били неразделни.
Проваля се на изпитите във
Военно-морското
училище.
Постъпва в архитектурния отдел на Художествената академия, но захвърля обучението.
През 1921 г. се записва в авиационния полк на Страсбург.
На 27 г. е вече граждански летец. След много тежки черепни увреждания, причинени от
катастрофа, е демобилизиран.
Зовът на небето. През 1926
г. Екзюпери превозва пощата
по трасето Тулуза – Дакар и
публикува първия си разказ
„Летец“. Самолетите в онези
дни били много примитивни и
Сент-Екс често бил на косъм от
смъртта. През 16-те му месеца
като началник на авиобазата
Кап Жюби 14 пъти оказал съдействие на екипажи, кацнали
с повредени самолети в пустинята. През 1930 г. става Кавалер на Почетния легион.
Писането. „За мен да летя и
да пиша е едно и също нещо“,
казвал младият пилот-писател. След едно аварийно приземяване в Сахара излиза романът му „Южна поща“, 1929
г., много добре приет от критиците – заради динамичния
му стил, плътността и ритмиката на повествованието.
Сент-Екс продължил приключенията си - в Южна
Америка станал директор на
аржентинската служба за авиопоща. Маршрутите му през
Андите били изключително
опасни – бурите в планините
били смразяващи.
През 1931 г. се завръща във
Франция, публикува „Нощен

полет”, жени се и работи като
летец-изпитател,
служител
по връзки с обществеността в
„Еър Франс” и журналист, вкл.
с репортажи от Гражданската
война в Испания.
Консуело. На Екзюпери принадлежи популярната сентенция „Да обичаш – не означава
да се гледате един друг в очите. Да обичаш – означава да
гледате в една посока“. Веднъж, пътувайки до Буенос Айрес, 30-годишният летец кани
в пилотската си кабина красива пътничка – горещата латиноамериканка Консуело Гомес
Карило от Салвадор. Любовта
между двамата избухнала мигновено. Последвала първата
целувка във въздуха. След 7
дни се оженили.
Сент-Екс бил висок, красив и
очарователен, но преди Консуело не вярвал, че може да
се влюби истински, живеел
бохемски. Имал вече една голяма любов – с Натали Палей,
френска манекенка и актриса, която рядко отговаряла на
пламенните му писма. Преди
нея била Луиза - първата му
любов, необикновена красавица, но родителите й я омъжили за друг.

С Консуело
Бракът с Консуело бил бурен
и сложен, но любовта им никога не угаснала. Пламенната
аржентинка по-късно ще стане първообразът на Розата в
„Малкият принц“. Била точно
като нея - дребничка, крехка
и страдала от хронична кашлица. Консуело, фантазьорка
с буен темперамент, живеела
в свой измислен свят и точно
това привличало писателя.
Също като него тя се палела от всяка авантюристична
идея. Екзюпери я наричал
„моят малък салвадорски вулкан“ и „моята бодлива роза“.
Тя често го заливала с лава от
гняв, отстоявайки прищевките
си. Първият ѝ съпруг, който се
самоубил, според някои – за-

ради характера на жена си, ѝ
внушил самочувствие за изключителност. Консуело смятала, че непременно трябва
да бъде обожавана - защото
е красива, забавна и умее да
се облича.
Обичали да вечерят с приятели, разхождали се, разговаряли. Често оставали без
пари, но материалното не ги
вълнувало. Карали се, тя си
тръгвала, той я връщал, а тя
не се съпротивлявала. Изне-

рани и халюциниращи, били
открити от един бедуин. От
това изпитание е вдъхновена
поетично-философската книга
на Екзюпери „Малкият принц“.
Войната. През 1938-39 г.
той заминава за Америка, където работи над биографичния си роман „Земята на хората“. Издава и „Вятър, пясък
и звезди“. Бил мобилизиран
в армията, но само за служба
на земята. С ходатайства бил
назначен в авиационното разузнаване. Между март и юни
1940 г. изпълнява 7 разузнавателни мисии. Получава военен кръст „За бойни заслуги“.
През 1942 г. излиза книгата му
„Военен летец“, а след година
- „Писмо на един заложник“.
„Малкият принц“. Това е
разказ за един пилот, който
среща един Малък принц, след
като по принуда е приземил
самолета си в пустинята. Кни-

гата-алегория Екзюпери пише
в един хотел в Ню Йорк и сам
прави илюстрациите към нея.
Тя излиза през 1943 г. на английски в САЩ, а след това и

учил, че „Най-същественото е
невидимо за очите. Истински
се вижда само със сърцето“.
Безследно. За да опазят
литературния му талант, приятелите на Екзюпери безуспешно се мъчели да го откажат от участие във войната.
На 31 юли 1944 г. – горещ и
ясен ден, се състоял неговият девети военно-разузнавателен полет. В ранното утро
излетял на „Лайтнинг“ от корсиканското летище Борго и се
насочил към крайбрежието на
окупирана Франция. Възнамерявал да продължи на север
до Анеси и Гренобъл, проследявайки германски военни
части. Очаквали завръщането
му по обяд. Часовете се влачели, надеждата на другарите
му избледнявала, до 14:30 ч.
горивото на Сент-Екс трябвало да е свършило. В 15:30 ч.
в докладната за мисията му
било записано: „Пилотът не се завърна
и се смята за изчезнал“. Екзюпери бил
на 44 г.
Много са версиите за причините за
гибелта му: отказал
двигател, обстрел от
вражески самолети,
загуба на съзнание от стари рани, дори самоубийство. Нито една от тях не била
доказана. И до днес тайната
за изчезването на Екзюпери
остава неразгадана.

Из „Молитвата на Антоан дьо Сент-Екзюпери“
Господи, аз моля не за чудеса и не за миражи, а за силата на всеки ден. Научи ме на изкуството на малките крачки. Научи ме правилно да разпределям времето в живота си. Дари мe с тънък усет, за да различавам значимото от маловажното. Помогни ми да осъзная, че илюзиите не помагат с нищо. Помогни ми да
бъда тук и сега и да възприемам тази минута като най-важната. Опази ме от наивната вяра, че всичко
в живота трябва да бъде гладко. Напомняй ми, че сърцето често спори с разума. Изпрати ми в нужния
момент някого, който има силата да ми каже истината, но би го направил с любов. Знам, че решението
на много проблеми е в изчакването. Затова научи ме на търпение. Ти знаеш колко силно се нуждаем от
приятелство. Направи ме достоен за този прекрасен и нежен дар на съдбата. Опази ме от страха да не
пропусна нещо в живота. Дай ми не това, което искам, а това което действително ми е необходимо.
верявали си, но и безумно се
ревнували. Съзнавали, че не
могат един без друг, каквото
и да си причинят. „Не мога да
бъда с теб, не мога да бъда и
без теб!“, ѝ пише влюбеният
писател. В крайна сметка си
дали дума да сложат край на
волностите в брака си. Според биографите на Екзюпери,
Консуело има огромна роля
за разгръщането на таланта
му.
Безкрайните опасности.
Сент-Екс продължавал да
лети: превозвал пощата от
Марсилия до Алжир, обслужвал вътрешни частни линии,
купил си самолет „Симун“.
Като летец-изпитател претърпял няколко аварии, имал
тежки наранявания. През
1934 г. изобретил нова система за приземяване на самолетите. Бил автор на 10 научно-технически изобретения.
През 1935 г. посетил СССР и
публикувал интересна серия
от материали за тази страна.
През с. г., при опит да прелети от Париж до Сайгон за
рекордно кратко време и да
спечели награда от 150 хиляди франка, той и неговият механик Андре Прево се разбили със „Симун“ в Либийската
пустиня. Храната, която имали - грозде, един портокал и
малко вино, привършила за
ден. След 4 дни, дехидрати-

на френски. Днес е една от
най-четените в света, продадени са над 80 млн. копия.
Много цитати от нея са превърнати в афоризми, а визуалният образ на принца е сред
най-разпознаваемите.
Образът на лисицата е вдъхновен от нюйоркската журналистка Силвия Хамилтън,
която „опитомявала“ писателя
в апартамента си със специалитетите си с яйца и коктейли
от джин и кола, докато той пишел книгата си. На нея, преди
да се присъедини към ВВС, Екзюпери връчил една хартиена
чанта. Вътре бил ръкописът на
„Малкият принц“ - с петна от
кафе, дупки от цигари и рисунки с водни бои. През 2014
г. този ръкопис бил шедьовърът на специална изложба в
Музея на Ню Йорк.
За образа на Малкия принц
се предполага, че това е самият автор, който като момче бил
толкова рус, че го наричали
„Кралят на слънцето“. И точно
като героя си бил любопитен,
дързък и самотен. И точно като
него по най-трудния начин на-
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Срещи:

През 1998 г. на марсилското крайбрежие местният рибар Жан-Клод Бянко намерил
гривна. На нея били гравирани
имената на Екзюпери и неговата Консуело.
Консуело не искала да повярва, че той е загинал и продължила да му пише писма...
Уверявала, че нощем чува
стъпките му и усеща дъха му
върху лицето си... Тя издава
книгата си „Спомените на Розата“.
През 2004 г. водолази намират край Марсилия останки от
„Лайтнинг“, предполага се, че
е на Екзюпери. През 2008 г.
88-годишният бивш пилот на
Луфтвафе Хорст Рипърт излиза
с изявлението, потвърдено и от
други източници, че през онзи
ден е свалил един „Лайтнинг”
и че е възможно пилотът да е
бил Екзюпери, но не можел да
бъде напълно сигурен. „В младостта си всички сме го чели,
– казал Рипърт. – Обичахме
книгите му. Ако знаех, не бих
открил огън. Не и по него!”.
Мария Рашкова
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„АРСЕНАЛ“ ПРЕЗ 2020 :

ЗАПАЗВАТ СЕ ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ
и в Техническия колеж в Казанлък към ТУ - София
също се запазват.
В зависимост от успеха студентите ще получават
частично подпомагане в таксите от ръководството,
като отличниците ще продължат да получават и съответни стипендии, както от университета, така и от
“Арсенал“ АД като стимул за тяхното усърдие.

З

апазват се всички придобивки и бонуси, които са част
от социалната програма на фирмата за работещите в
„Арсенал“ АД и „Арсенал 2000“ и през новата 2020 година.
Това съобщи изпълнителният директор на „Арсенал“ АД
Николай Ибушев. Той уточни, че и през тази година работниците и служителите ще получават ваучери за храна в
размер на 60 лева месечно при същите условия, както досега, като се запазват и допълнителните ваучери за Коледа,
Великден и празника на фирмата.
И през тази година ръководството предвижда възможност
за безплатни
6-дневни почивки на море за най-добрите служители в двете дружества. Запазва се и времето, в
което ще може да се ползва тази възможност.
Договорените условия за студентите-стипендианти на
„Арсенал“ в
ТУ - София, филиал Пловдив,

На въпрос на „Трибуна Арсенал“ за евентуални
планирани оптимизации по отношение на персонала, изпълнителният директор бе категоричен, че
„за кадърните и трудолюбиви, съвестни и отговорни работници и служители, в „Арсенал“ винаги ще
има работа“.
И през тази година ще се поощряват и насърчават тези, които полагат старание за своето
професионално израстване чрез допълнителни професионални квалификации, съобразени
с профила на фирмата.
„Трибуна Арсенал“

ПРЕДЛАГАТ ПРОМЕНИ В БОЛНИЧНИТЕ
Л

ичните лекари ще могат
да изписват на пациентите болничен до 7 дни непрекъснато, а не както е досега – до 14 дни.
Това е една от мерките, които предлага правителството,
за да се намалят злоупотребите с болнични у нас.
Освен това, джипито ще
може да дава болнични за не
повече от 20 дни с прекъсване в рамките на една календарна година.
Лекарските комисии по решение на ТЕЛК пък ще изписват еднократно до 20 дни,
вместо сегашните 30, а тези
от 180 ще бъдат намалени
на 120. „След изтичане на
120 дни непрекъснат отпуск
или 240 дни с прекъсване в
две предходни календарни

години и в годината на боледуването при необходимост от продължаване на
временната неработоспособност – след решение на
ТЕЛК“, пише в мотивите на
правителството.
Предлага се да не се разрешава ползването на отпуск за временна неработоспособност непрекъснато
за повече от 360 дни. Държавата няма да плаща болничния, ако болният не се
яви, а е призован за повторна проверка в ЛКК. При
профилактични
прегледи пък няма да се издават
болнични. „В тези случаи
лекарят, който прави прегледа, изследването или
консултацията, да издава
служебна бележка на осигурения, в която да отра-

зява часа на явяването и часа
на приключването на изследването“, пише още в анализа
на кабинета „Борисов“.
Регионални съвети от представители на РЗИ, НОИ и РЗОК
ще могат да му правят внезапни проверки дали спазва предписания в болничния
лист режим на лечение, предвиждат още новите мерки.

Работодателите да бъдат
включени в процеса на контрола, предвид обстоятелството, че те много по-добре
познават своите работници и
служители и могат да подпомогнат процеса с допълнителна информация за обичайното
поведение и отношение към
работата на съответното лице,
пише още в документа на правителството.
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ИЗЛОЖЕНИЯ

ПОРЕДНО УЧАСТИЕ В ИНДИЯ

Ц

ялата гама оръжия и боеприпаси, произвеждани в „Арсенал“ АД, ще
бъдат представени на тазгодишното издание на DefExpo 2020.
Едно от най- големите и авторитетни световни изложения на фирмите от отбранителната индустрия ще се проведе от 5 до 8 февруари
2020г. в Индия.
Фирмата участва в изложението от 2008 година насам.
Тази година продукцията на „Арсенал“ ще бъде показана в изключителен иновативен самостоятелен щанд от 130 кв. м. Респектираща и
авторитетна фирмена делегация ще участва в изложението и в съпъстващите го форуми.
Индия е един от основните пазари за продукцията на българската отбранителна промишленост.

„ДАНЪЧНОТО РОБСТВО“ С 3 ДНИ ПО-МАЛКО

Д

енят на данъчна свобода
през 2020 г. ще настъпи
на 15 май. Това съобщават
от Института за пазарна икономика. Именно от този ден
нататък гражданите ще спрат да работят за държавата
и ще започнат да работят за
себе си.
Миналата година работихме

с 3 дни повече за държавата и денят на данъчната
свобода настъпи на 18 май.
Тази година в държавната хазна е планирано да
постъпят рекордните 46,8
млрд. лв. приходи. Средно за един календарен ден
българите ще изработват
по 346 млн. лв., което оз-

начава, че ще са необходими скална рамка за 2020 г.
близо 136 дни за попълване Тази година най-много дни - 34, ще са необходими за попълване на приходите от ДДС. За приходите от акцизи ще са
на хазната.
Датата е символична и показва кога държавната хазна
ще се попълни, ако всичко
изработено бъде незабавно Издателски съвет: Николай Ибушев, Янко Запрянов, Цветан Шиков, Добрин Драгнев;
изземвано. Въпросните 136 Редколегия: Деляна Бобева - гл. редактор, Диана Нейчева, Мария Рашкова, Първодни отразяват общите при- лета Петкова, Мария Пискова, Искра Буюклиева, Юлия Младенова, Венко Юнаков,
ходи в консолидираната фи- Невена Атанасова. Със съдействието на КНСБ и КТ “Подкрепа” в “Арсенал”АД.
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КАФЕТО НА ПЕТЪР: НОВОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ
„Artisti del Gusto“ - необичайни артисти. Те
не блестят по театралните сцени, нито в художествените или концертни зали. Тяхната
„сцена“ винаги има вкус на кафе.
Такива в България има малко. Една от тях
е в Казанлък. На чашка отлично италианско
кафе говорим с Петър Кръстев за... кафето.
За какво друго? – може и за финанси, разбира се, за бизнес.
Моят домакин е професионален банкер.
Вече три поредни мандата, като специалист
в тази област, е част от листата канидати за
общински съветници на „Експерти за Казанлък“, сега – „Алтернативата на гражданите“.
Повечето казанлъчани обаче го знаят като
Майстора на кафето. Просто е – не всички
правят бизнес, но кафе пият всички. А и хубавото кафе не се намира навсякъде.
Топлата плътна напитка с магичен аромат в
свободното си от банката време зад бара на
уютното си кафене Кръстев приготвя лично.
Да приготвиш кафето по правилата на майсторите, също е професия.
В тази професия някога Петър Кръстев тръгва като чист хобист. Но това е отдавна.
Днес той я владее до степента на съвършенството, удостоверено със съответния университетски печат. Да, има такива университети, които изучават основно кафето.
Università del Caﬀè в италианския град Триест е точно такъв университет. В Казанлък
може и да не знаем за него. Но там знаят за
нас, оказва се, видно от специалната покана,
изпратена в края на 2019-а на адрес с получател – България, Градът на розите.
Покана за обучение в малка група от видни баристи, финансирано от Università del
Caﬀè. Сред десетината, събрани от общата си страст към кафето, в международния тим
има по човек от Турция, Румъния, китайци от Хонконг и двама българи.
Единият – от Казанлък. Coﬀee expert Петър Кръстев.

Д

а си „Кафе експерт“ означава да имаш сертификат за това. Казанлъшкият
Майстор на кафеения вкус го
има. Получава го след много
четене и хиляди лично приготвени чашки от омайната
течност. След последното си
обучение в университета в
Триест Петър Кръстев твърди,
че представите на участниците в курса относно уменията
да направиш добро кафе са
„изстреляни в други измерения“. Измеренията на науката,
изкуството и необикновените
преживявания.
Кафето е преживяване
Точно заради необикновеното преживяване в Казанлък,
следвайки маршрута по картата от телефона си, идват
много българи. И чужденци.
Това е чиста истина. Когато
приятел на Петър се прибрал
от чужбина, побързал да му
сподели: “Знаеш ли, известни
сте и в Италия!“. Кръстев знае.
В семейното кафене идват
професионални баристи, идват и фенове на доброто кафе
отвсякъде. Особено по Празника на розата. „Ние сме кафе-посланиците на Казанлък
по света. Посланици на нещо
хубаво. Това много ни радва!“,
казва кафе-експертът. Наясно е, че много казанлъчани
не си дават сметка за това. Но
се радва, че пият кафето си
при него с удоволствие. Радва се, че напитката тук държи качество, че се показват
все нови и нови неща. Новото
идва с наученото по време на
такива обучения като последното в Триест. Там Кръстев за
пореден път е впечатлен от

огромните инвестиции, които производителите на кафе
правят в науката и иновациите. В това той вижда тайната
на големия успех на „Illy“ – не
се жалят средства за модерно
развитие. Мисълта за бъдещето провокира нови посоки
на мислене и действие. Така,
освен точния географски избор и подбор на сортовете
кафе, безгрешната творческа
комбинация за получаването на уникалния бленд и отличния усет в точната ръка
на човека зад бара, новите
майстори на кафето трябва
да се съобразяват и с други
неща. След голямата суша
преди няколко години, която
застраши реколтата в Бразилия и повиши цената на
световните пазари, агрономи
търсят алтернативи при отглеждането на растението,
така че да се реши въпросът с
промяната в климата и влиянието му върху продукцията.
Специалистите вече работят
по формула на селекция на
зърната за получаване на
марка естествено нискокофеиново кафе, което не минава
през процеса на извличане
на кофеина по химичен път.
Сомелиерите комбинират бленд според идеята за здравословно пиене на кафе. Вече
е медицински установено, че
кофеинът в други напитки е
далеч повече и по-вреден,
отколкото в чашката качествено еспресо. Знае се точната здравословна доза кафе
на ден, изчислени са максималната плътност, горчивина, сладост. Конструирани са
нови сортировъчни машини
за кафеени зърна, обработвани при огромно количество

друг ръчен труд. За бъдещето
работят хабилитирани лица –
за Кръстев срещите с лекторите са впечатляващи – науката за кафето е прецизна,
задълбочена, широка. Обучението обхваща теми от отглеждането на кафето в плантациите на субтропическия

чествената напитка. Учените
постоянно правят нови проби,
селекции, опитват нови букети вкусове. Известно е, че
сортът робуста е различен от
арабика. Мекият вкус на арабиката, която има по-малко
кофеин, е точно вкусът, който
Петър предлага. Той държи на

в който никой не свири фалшиво. Не разбира защо някои
клиенти искат добавен вкус.
Няма нужда от това, сомелиерите и баристите вече са
„композирали“
произведението. И то следва да се изпълни „по ноти“.
Петър има лични предпочитания към флоралния и
цитросов послевкус, но в работата си уважава класическата формула на „Illy“. И я
следва точно. В нея има девет сорта арабика в различни
съотношения. Вкусът на кафето зависи от мястото, където вирее растението. Зърната
от Гватемала имат шоколадови нотки вкус, бразилските
носят дъх на карамел, етиопското кафе е попило цветен
аромат...
Казанлъчанинът
вече умее да ги разпознава
при дегустация. Показва го
и на колегите си експерти в
Триест в една от практическите задачи. В сегашното си
обучение казанлъшкият експерт научава още неща.
Актуални са темите за кафето и здравето, за приспособяването на бранша към
климатичните промени и новите пазарни стандарти. Но
най-силно
казанлъчанинът
е впечатлен от общуването
с колеги от целия свят и от
преподавателите – висококомпетентни, много от тях –
млади хора.
Най-ценна си остава срещата, запечатана в снимка
за спомен с ръководителя на
кафе- компанията от Триест
Андреа Илли, трето поколение бизнесмен, но повел бизнеса със същия хъс и усет към
новото и високото качество, като предшествениците
си. Защото всичко е важно:
точният сорт кафе на зърна,
отлично комбиниран бленд,
перфектна
кафе-машина,
професионален барист!
Това е човекът, който при-

Койна Русева, българска актриса :

Иска ми се хората да усещат „специалността“ на театъра
Т

я е красивата и харизматична хулиганка на българската сцена. Телец. И личи отвсякъде.
На когото хората се радват и когото
аплодират.
Примата на Младежкия театър.
Има забележително присъствие на
сцената, което те „ държи“ дълго, след
като пуснат завесите.
Магичността на синьото в очите й и
хладният сексапил, който излъчва,
я нарежда до имена от световното
кино като Шарън Стоун или Марлене
Дитрих. А тя си е Койна.
От Стара Загора. Която обича пикантно и топло - в кухнята. В живота
е иначе: там е фен на горещото и лютото. И понякога обича да й е трудно, „защото така стимулира себе си да
бъде на 100%“.
Казва, че е дива и работохоличка,
която все още иска да покори света.
Има три деца – Калина, Калоян и
Константин и интересен съпруг. И много, много ревниво пази личния си живот далеч от хорските очи.
В разгара на тази пролет ще има прекрасен юбилей.
И може и да ни зарадва с песен.
Иначе:
Е минала през невероятната школа на ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов“.
Завършила е актьорско майсторство в класа на проф. Крикор Азарян с асистенти Елена Баева и Тодор Колев.
Играе на сцената на Младежкия театър, в театър „Сълза и смях“, в театър „София“. Има забележителни роли в киното.
Последната и впечатляваща роля бе в „Скъпи наследници“, където изигра бизнес дамата Милица Дочева.
Една от последните й вълнуващи театрални роли е в постановката „Специални
поводи“ на Бърнард Слейд, където заедно с колегата си Димитър Баненкин, в
ролите на Ейми и Майкъл, пресъздават живота на един мъж, една жена и всичко
между настоящето, миналото и бъдещето, в „специалните поводи“ в живота ни.
Казанлък имаше възможността да се наслади на прекрасната им актьорска
игра.
Тези, които са пропуснали, ще имат нова възможност в съвсем скоро време на 26 февруари във Военния клуб.
За читателите на в. „Трибуна Арсенал“ актрисата Койна Русева отдели специално внимание.
Наричат Ви българската
Марлене Дитрих, други Шарън Стоун. Как приемате тези определения?

него. В този смисъл: има
ли мечта Койна Русева за
българския театър? Скорошна такава, близка...

Не обичам никак подобни
определения. Аз съм си Койна Русева.

Да. Имам. Искам българският театър да получи, да
се върне в статута си на изкуство номер 1, защото е
живо изкуство. И защото - да

... която си е прекарвала детските и момичешки лета в близко до Стара
Загора село...

ването на театъра: не да им
звънят телефоните в залата,
а някак си да мислят заедно с нас, да живеят заедно с
нас. Защото ние сме горе на
сцената, за да им разкажем
тази история, те да я преживеят заедно с нас. Това
би ми се искало да се върне
като сила на театъра: да се

В кой момент решихте,
че ще станете актриса?

правилото, че не е кофеинът съставката, която определя
добрия вкус на кафето. Други
са факторите.
Кафето е букет от
вкусове, симфония
Работа на добър оркестър,

готвя кафето. Само тогава
пием хубаво еспресо. Или капучино. Най-новата рецепта,
донесена последно от Триест,
предстои скоро да опитаме в
кафенето на Петър.
Диана Рамналиева

То не е в момент. Просто…
животът някак си. Не съм се
събудила и в един момент
да си кажа: „Сега ще ставам
актриса“. Просто стана някак от само себе си. Влечеше ме сцената още от училище. После от самодейността,
навремето имаше такава. И
накрая се пръкна актриса от
мен. Не е станало за една сутрин, изневиделица.
През изминалата година българският театър
много осиротя. Тръгнаха
си завинаги много негови емблеми. Сякаш някаква прокоба тегне над

Да, факт. И не искам да
гледат на нас като на жив
телевизор. Не, ние не сме телевизор, ние сме живи хора.

живея. А дали бих го направила така в живота, не знам.
Нямам мислене на режисьор,
затова обичам да работя с
мислещи режисьори.

Тодор Колев, Крикор
Азарян са били Ваши учители, Ваши ментори. Какво Ви оставиха тези двама
велики мъже за театъра?

Изминалата 2019 година
беше за Вас една много
музикална година - направихте две песни, два
хита, клипове към тях с
Миро, има ли трето продължение този Ваш страхотен проект?

Всичко за театъра. Научиха
ни на А, Б-то в тази професия. На хубавите и на лошите
й страни. Всичко ни показаха. Абсолютно всичко, което
знам за тетатъра, го дължа
на тях. И на асистентите, с
които те работеха: Поляков,
Елена Баева и други.
А коя е Койна Русева отвъд театъра? И в тази Ви
последна роля, в „Специални поводи“, Ви видяхме в най-различни превъплъщения. А всъщност
изиграхте живота.

е всяка вечер дори един и
същи спектакъл, поради нашите различни биоритми,
ако щете, той изглежда различен. Има различно лице.
С различна публика като се
срещаме, ние реагираме различно. Живото си е живо
изкуство. Бих искала някак
си хората да имат усещане
за тази специалност на случ-

влиза, хайде да не казвам
чак като в храм, но все пак
с едно уважение да се подхожда. Ние сме живи хора
горе на сцената и ние сме
там заради публиката. Заради нея сме готови на всичко.
...за да преживеят магията...

Да, ще има трето продължение, но още е в проект.
„Нависоко“ или „Ти защо
си тук?“. То е нещо като
другият прочит на любовта ли?

Каква съм аз извън театъра, вълнува само моите найблизки хора. А публиката ще
познава само тази моя част,
която е свързана с театъра.
Ще ме познават през ролите

Да, може и така да се каже.
Радвам се, че хората ги приемат. Това също е вид изкуство и ние го предлагаме.
А хората го приемат по различен начин. Това е хубаво.
Всеки от собствената си камбанария, всеки от собственото си изживяно или от собственото си видяно
приема
нещата. По негов собствен
начин и го трансформира по
свой си начин. Това е прекрасно. Аз харесвам и двете

ми - било на малка или голяма сцена, или на голям или
малък екран. Другото си е
мое.

песни. Те са много различни.
И двете песни се приемат по
различен начин. А това е хубаво.

В
„Специални
поводи“
изиграхте
любовта
и живота.
Ако
Вие
сте долу,
в
залата,
като
част
от
публиката, какъв
ще
бъде
Вашият
прочит на
случващото се на
сцената?

Да, имам село, Остра могила се казва. Там съм прекарвала летата си - там, при
баба и дядо. Детството - в
Стара Загора.

пояс по цялото земно кълбо
до внимателното пускане на
течността от машината за еспресо. Около девет месеца
са нужни за финализиране
на процеса: от отглеждането
на растенията до масичката в
някое кафене. Всяка стъпка е
важна за получаването на ка-
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Срещи

Този въпрос ми харесва.
Идея нямам. Както си мисля,
че познаваме всички аспекти
на живота и в един момент
това трябва да се направи
на сцена, да е синтезирано, сгъстено в час и 40, 50
минути… и вече се появяват
трудностите. И там е виртуозността и на режисьора, и
на драматурга. Аз съм актриса. Моята работа е да го из-

Сега играете и в „Ромео
и Жулиета“. Но не сте в
ролята на Жулиета. Как е?
Не. Трябваше да играя Жулиета, много исках, но не ми
се получи. Ха-ха-ха!
А всичко ли Ви се получава на сцената?
С високо самочувствие ви
казвам, че засега на сцената
всичко ми се получава. Наистина.
А каква година искате да
ви се случи 2020?
Като всяка предишна,
която съм искала: пълна с
професионални
предизвикателства и усмивки от наймилите ми любими и близки
хора. Да са щастливи. Оттам
нататък нищо друго не ме
интересува.
Деляна Бобева

Общество

24 януари 2020 г.

24 януари 2020 г.

„АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ ДАРИ ЗА
УЧЕНИЧЕСКАТА ГВАРДИЯ В КАЗАНЛЪК

Хроника

Деветгодишен читател на общинската библиотека „Искра“ в Казанлък е рекордьорът по заети прочетени книги за миналата година. Това показва статистиката
на казанлъшката културна институция.
Момчето е заемало по 5 книги на
седмица, като в края на годината общият брой заети книги е бил 275.
Най-малкият читател на библиотеката е бил само на година и половина, а
най-възрастният - на 91 години, сочи
още библиотечният анализ.
Половината от ползвателите на библиотеката са ученици - 50%, 27% са
пенсионерите и безработните, а децата от 7 до 14 години са 1 426.
Общинската библиотека е регистрирала и респектиращ брой читатели,
които не са в училищна възраст - деца
до 6 години - 144.
Жените са основен контингент читатели - 69% от всички посетители на библиотеката. Ползващите услугите й висшисти са 916 души.
Всеки един читател на библиотека „Искра“ през миналата година е имал средно
16,4 посещения, сочи още отчетът.
Традиционно най-голям е процентът на заеманата художествена литература 64%, следвана от обществено-политическата - 15 133 и литературата за изкуството
- 3 191.
Най-нисък е бил читателският интерес към литературата и документите, свързани
с краезнанието - едва 6% от посетителите на библиотеката са предпочели да заемат такъв тип четива.
В края на миналата година библиотечният фонд на ОБ „Искра“ е почти 38 хиляди
тома.

*************

Възпитаничката на Спортен клуб „Шори
Доджо“, Казанлък - Габриела Джамбазова,
стана „Фаворит на публиката“ и „Спортист
на годината“ в Казанлък. Джамбазова получи Почетна грамота на големия победител и плакет.
Световната шампионка за 2019 година в
дисциплината „Ката“ от Световното първенство по Шотокан карате До спечели гласовете на казанлъчани и в първата по рода
си он-лайн анкета. Отличието „Треньор на
2019 година“ заслужено отиде при треньора на Спортист №1 - Илиян Дянков от Спор-

тен клуб по карате ,,Шори Доджо“.
Отбор на годината стана Спортен клуб по таекуондо ,,Кентавър“. Почетен плакет
за изключителната си воля получи 14-годишната Христослава Колева, която завоюва 15 медала по адаптирано плуване при хора с увреждания със синдром на Даун.
Специалното отличие за силен спортен дух получи една от емблемите на Футболен
клуб „Розова долина“ Милен Христов.

*************

На първо четене, след близо 30 години и поредица неуспешни опити, най-накрая
Народното събрание прие Закон за маслодайната роза. Целта на този закон е защита на интересите на розопроизводителите и розопреработвателите, както и гарантиране качеството на
българското розово масло. Законът предвижда
създаването на публичен електронен регистър
на розопроизводителите, розопреработвателите
и обектите за производство на продукти от маслодайна роза.
Предвиждат се и сериозни глоби за нарушителите. От 500 до 1000 лева глоба ще има за производство на розата без вписване в регистъра. От
3000 до 5000 лева е глобата за преработвателите. Глоби ще има и, ако продукт се представи за
розово масло, а всъщност не е. Към земеделския министър вече ще има Консултативен съвет по маслодайната роза.

*************
Няма проблем с водоподаването в област Стара Загора. Тезата е на упpaвитeля
нa „Boдocнaбдявaнe и ĸaнaлизaция” EOOД – Cтapa Зaгopa,
инж. Pyмeн Paйĸoв.
9 са водоизточниците, захранващи Казанлък и населените
места от общината Търничене - Габарево, Дренаж - Сахране и Северните кладенци. Средно 30 км пътува водата от
водоизточниците до средната зона на Казанлък. В резерв
е водоизточникът Тунджа - Запад с 3 кладенеца, които се
включват за водоснабдяване на южната зона на община
Казанлък при възникване на авария, е съобщил управителят на ВиК.
Дължината на външните водопроводи от водоизточниците
до чертите на Казанлък и 19-те населени места в общината
е 250 километра, а на вътрешните водопроводи - 130 км.
Общата дължина нa вoдoпpoвoднaтa мpeжa в област Стара Загора е 3000 ĸм.

*************

Казанлъчанин е сред претендентите за отличието „Личност на годината 2019“ на
бургаския сайт Флагманбг. Това е анестезиологът д-р Николай Игнатов. Преди да
се пресели в Бургас, лекарят е бил джипи в село Ръжена, работил е и в местната
болница.
Зад гърба си д-р Игнатов, който е бил и републикански консултант по анестезиология, има и три мисии като доброволец в Африка.

Щъркелов дар
С най-големия подарък,
при това в двойна опаковка, завърши старата и започна новата
2020 година за арсеналката от завод 0/760,
контрольорът по качеството
Теменуга Иванова.
В последния ден на Коледа, в Деня на бащата, тя дари съпруга си и близките си с прекрасните Ивайла и Борислав
- първородните рожби в семейството.
Голямата радост е щедро и искрено споделена и умножена
и от колегите на Теменуга от СК на КТ „Подкрепа“ в „Арсенал“.
Да растат първородните в здраве, обич, топлина и късмет
във всичките им отворени житейски пътища!
Честита радост!
КТ „Подкрепа“ –„Арсенал“ АД

*************

Идеята
за
създаването
на първия ученически
гвардейски
отряд,
който да е част
от Сдружението
„Национална ученическа
гвардия“, е на
директора
на
гимназията Мариана Демирева, която е член
на „Алтернативата на гражданите“.
Дарението на
казанлъшките
Експерти е поето и изпълнено
предизборно обещание от
тяхна страна.
Ученическият
гвардейски отхиляди лева за подкрепа на създаването на първия ученически ряд ще е от 36
гвардейски отряд в Старозагорско и в Казанлък дариха членове- ученици,
сред
те на местната коалиция „Алтернативата на гражданите“.
тях 3-ма
знаСредствата ще са основно за изработката на униформите на младите меносци, 1 когвардейци от ПГ „Иван Хаджиенов“ в града.
мандир и 20
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Младият казанлъшки математик, деветокласникът от
ПМГ „Никола Обрешков“ Александър Проданов, спечели сребърен медал от престижната Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика, провела
се в Алмати, Казахстан.
В олимпиадата българските ученици спечелиха общо
23 медала за България, от които 6 златни, 5 сребърни и
12 бронзови отличия в конкуренция с над 580 участници от 21 държави.

*************

21 130 лева дариха казанлъчани за Родилното отделение в общинската болница „Д-р Христо Стамболски” в
града. Финансовите дарения са 42 на брой , 14 от които
са от бизнес организации, 15 са от частни дарители, 12
са от благотворителни инициативи и 1 от политическа
партия.
Това е резултатът от кампанията под мотото „Дай живот в Казанлък - да подкрепим Родилното отделение“,
която стартира на 5 декември и бе инициирана от Сдружение „Бъдеще за децата”, Община Казанлък и МБАЛ
„Д-р Христо Стамболски” ЕООД.
Със средствата ще бъдат закупени модерно родилно
легло, два гинекологични стола - за малката операционна и за приемния кабинет, и хирургически инструменти за операционна зала.
„Трибуна Арсенал“

гвардейци, 12-членен е духовият оркестър към училището.
Дарените средства няма да
са достатъчни за униформите на младите гвардейци,
уточни директорът на гимназията Марияна Демирева.
Търсят се още 6 400 лева.
Униформите на казанлъшките млади гвардейци ще се
шият от същата фирма, която шие униформите на Националната гвардейска част
в страната.
Сформиращият се първи в
областта ученически гвардейски отряд към Националната ученическа гвардия ще
има официално представяне
в Казанлък, на което ще му
бъдат връчени и съответните сертификати и специалното знаме на отряда.
Плановете са това да стане
в средата на март на площад
„Севтополис“ в Казанлък.
На официалната церемония се очаква да присъстват
представители на Сдружението „Национална учени-
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ческа гвардия“, на Министерството на културата, на
Министерството на отбраната и на МОН.
Специално за събитието ще
пристигне и група от Националната гвардейска част.
Първата официална проява
за казанлъшките гвардейци
от ПГ „Иван Хаджиенов“ се
планира за големия училищен юбилей в края на април,
когато първото техническо
училище в следосвобожденска България ще отбележи
своята 95-а годишнина от
създаването си.
Още по-голямо предизвикателство за казанлъшките
гвардейци ще е и участието
им във военния парад в София в Деня на храбростта –
6-ти май.
За големия си юбилей казанлъшкото Механо ще има
и свой химн. Той вече се
пише от двама известни творци - композиторът
Хайгашот Агасян и поетесата Надежда Захариева.

Н А Ш И Х О Р А С П О Д К Р Е П А З А „Д А Р И Ж И В О Т!“

*************
От 17 януари
2020 година са
в сила новите
изисквания
за
по-висока
биосигурност
при
отглеждане
на
свине в лични
стопанства, фамилни и индустриални ферми. Основната им цел е да се
минимизират рисковете от проникване и разпространение на заразни заболявания. В личните стопанства
е прецизиран броят на допустимите за отглеждане животни за лични нужди. При свинете се допуска отглеждането на не повече от 3 прасета за угояване. Трябва
да бъдат осигурени места за храна, вода и съхранение
на фуража. Всяко стопанство трябва да има ограда и
обособено място за отглеждане на животните с определена площ. Във фамилните ферми допустимият брой
свине за отглеждане е до 10 свине майки с приплодите
им, но не повече от 200 броя общо с определена площ
за съответната категория животни.
За животновъдните обекти, пасищата за целогодишно отглеждане на животни, са въведени изисквания
за поставяне на ограждения и осигуряване на храна и
вода. Те трябва да имат и навес за осигуряване на защита от неблагоприятни климатични условия, както и
на място за извършване на ветеринарно-медицински
манипулации.

Алтернативата на гражданите

С

обственичката на едноименната туристическа
агенция и член на групата
„Алтернативата на гражданите“ Антония Славова е
сред активните организатори на четвъртата поред
благотворителна
кампания на дамския клуб „Инър
Уийл“ в Казанлък, посветена на каузата „Дари живот!
Помогни да затупти детско
сърце!“.
Инициативата има за цел
да набере средства за подпомагане на семейства с
репродуктивни
проблеми,

които имат желание
за деца и които не
са успели да получат финансиране от
общинския фонд „Ин
витро“.
Каузата, обединила
в едно усилията на
жените,
членуващи
в „Инър Уийл“ клуб
– Казанлък, до момента е
успяла от набраните средства да помогне на няколко
семейства от община Казанлък, в резултат на което
за трите години до сега от
провеждането на благотворителните вечери, да се
родят 8 ин витро бебета.
На път е и девето бебе.
Благотворителна
вечер
ще се проведе на 8-ми февруари /събота/ от 19 часа в
ресторант „Казанлък“.
Събраните средства ще
бъдат дарени на семейства

за ин витро процедури.
Според Антония Славова,
която е дългогодишен член
на клуба, каузата „Дари живот! Помогни да затупти едно
детско сърце!“ е изключително смислена кауза и би било
хубаво да бъде сърцато поета
от казанлъчани, защото е кауза, която ражда нов живот,
нови деца на България.

Желаещите да подкрепят
каузата „Повече деца в общината“ могат да сторят това
по няколко начина:
Като си закупят благотворителни куверти за вечерта
на стойност 60 лева, от които
половината сума е благотворителната лепта.
Могат да подкрепят инициативата и като дарят само
благотворителна лепта или
си закупят от специалните
благотворителни картички с

... С 3 ДНИ ПО-МАЛКО
нъчното
бреме
върху
всички български граждани, включително деца
и пенсионери. В действителност обаче работещите понасят в най-голяма
степен данъчната тежест
в страната. За тях тя е
близо 50%, което означава, че за работещите денят на данъчна свобода
идва чак в края на юни.
От Института за пазарна
икономика отчитат още,
че живеещите в България
отново ще получат помощ
от европейските данъкоплатци, които ще ги “отменят” за близо 8 дни работа към държавата. Това
отразява заложените в
бюджета близо 2,7 млрд.
лв. помощи от ЕС. Местните данъкоплатци ще

знай родния край“, „Чети дари“, с жени и момичета по
проект „Грижа за жените и
момичетата“. Ежегодно клубът подпомага талантливите
и даровити деца на Розовата долина, Художественото
училище и деца и семейства
в нужда.
Всеки, който иска да подкрепи „Дари живот! Помогни да затупти едно детско
сърце!“, може да стане част
от благотворителната вечер
на 8- ми февруари или да
участва в останалите форми
за подпомагане.
За помощ
и подкрепа на каузата телефон:
0897979391- Дарина Иванова, президент на клуба.
Добро, сторено за Добро, е
два пъти Добро.
„Трибуна Арсенал“

За много години!

Продължение от стр.1
нужни над 16 дни, за осигуровките - съответно 24
дни за социално осигуряване и 9 дни за здравно.
Приходите от подоходните данъци ще се попълнят
за близо 13 дни, а тези от
корпоративни данъци - за
малко над 8 дни. Други
над 7 дни ще се работи,
за да платим държавните
и общинските такси.
През последните години
се отчита тенденция дните, необходими на българските данъкоплатци да
попълнят тяхната част от
бюджета, да бъдат все повече и денят на данъчна
свобода да идва по-късно.
Това означава, че данъчната тежест в страната нараства.
От ИПИ поясняват, че
сметката разпределя да-

лого на инициативата, които
са на стойност 10 лева.
По време на благотворително събитие ще се проведе и специален търг и
отделно – благотворителен
търг на предмети, изработени от хора с различни
увреждания по проект „Социално включване чрез заетост“. Събраните средства
от търга, както и от благотворителната кулинарна изложба, сътворена от ръцете
на жените от казанлъшкия
Инър Уил клуб, също ще
станат част от каузата за
подпомагане на семействата
с репродуктивни проблеми,
желаещи да имат деца.
Освен с набирането на
средства за подпомагане на
семейства, желаещи деца,
клубът усилено работи и по
проект „Антидрога“, с деца
и младежи по проект „Опо-

работим до 7 май за държавата, а в дните до 15 май
ще бъдем отменени от европейските данъкоплатци.
Освен това, за пръв път от
над 10 години държавният
бюджет е планиран без излишък или дефицит. През
последните години традиционно в бюджета се залага
дефицит, а в крайна сметка
се формира излишък - това
се случи през 2016-2018 г.,
припомнят от ИПИ.
През 2020 г. за пръв път
след рецесията у нас от
2009 г. се планира бюджет
с балансирано салдо.
„Трибуна Арсенал“

Казват, че човек, както и да
реди дните и годините си, винаги
има в годината един ден, в който
му се полага с право да събира
плодовете на пътя си, извървян
от самия него.
И да се радва на приятели и
близки хора, които го обичат.
25 януари е денят на един от
най-харизматичните членове на
Общинския съвет в Казанлък и един от основателите на
групата от експерти за Казанлък – „Алтернативата на
гражданите“.
Човекът, без когото не може нито една местна власт в
последните 20 години в областта на строителството и инфраструктурата.
„Човекът-оркестър“ по отношение на инфраструктурата
на „Арсенал“ и един от най-добрите експерти в областта
на строителството и устройството на територията.
Инженер Цветан Шиков.
Здрава и вълнуваща нека е житейската му и професионална работа и в следващите му красиви години, полéти
обилно със здраве, радост, късмет, топлина и обич.

Честит празник!
МК „Алтернативата на гражданите“

кола 2 лице
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ХОТЕЛ „АРСЕНАЛ“ - ЛЯТО 2020 год.

Х

отел „Арсенал“ в град Несебър, намиращ се само на 100 метра от централния плаж, обяви
своите цени за новия летен сезон през 2020 година. Посочените цени са за една нощувка
за цяло помещение, с включена туристическа такса и 9% ДДС.

КАТО ВЪРША НЕЩО, ИСКАМ ДА СТАНЕ ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН

Продължение от стр. 1

... ПРОМЕНИ

В БОЛНИЧНИТЕ

Цената е в лева на база ALL INCLUSIVE.

П

редлага се също работодателите да бъдат
включени в интегрираната
информационна система, за
да получават информацията
за временната неработоспособност на своите подчинени в реално време и да могат
да предоставят информация
от своята компетентност
обратно към контролните
органи в случаите, когато
техни подчинени попаднат
в извадка за текущ контрол
или самите те преценят, че
имат основание да обжалват
болничния лист.
Друго предложение предвижда болничният лист да
се подписва и от лекар, с
когото работодателят има
сключен договор.
Допълнителен
контрол
може да се осигури и чрез
регламентиране на възможност за работодателя да
сключи договор с лечебно
заведение, в което да изпраща за повторна експертиза своите служители, с тяхно съгласие, при съмнение

В резултат делът на разходите за този вид обезщетения от брутния вътрешен
продукт нарастват от 0,34%
през 2010 г. до 0,42% през
2018 г.
От анализа става ясно, че
най-голям е ръстът на болничните с плащане от НОИ /
от 4-я ден/ при работещите
над 55 години. Нараства броят и на издадените болнични
листове за групите 35-44 г.,
45-54 г., 55-64 г. и 65 и повече години, пише в анализа.
Най-често срещаните диагнози, по които са издадени
болнични листове, са „Остър
бронхит, неуточнен“, „Увреждания на междупрешленните
дискове в поясния отдел“,
“Остра инфекция на горните
дихателни пътища, неуточнена“, „Заплашващ аборт“ и
„Вирусна инфекция, неуточнена“. По тези пет диагнози през 2018 г. са издадени
близо 29 на сто от всички
болнични листове с плащане
от ДОО и по тях са изплатени обезщетения за временна

Т

ази максима говори за перфекционизъм, стремеж
към непрекъснато развитие и постигане на все повисоки цели в професията. От нея се ръководи един от
най-младите кадри на „Арсенал”, който вече е намерил
място в Алеята на трудовата слава – Стефан Растев,

технолог в Завод 1/104.
Постъпва
в
„Арсенал”
през февруари 2015 година. Първо започва като
ОТК в Завод 0, но след
това се прехвърля в Завод
1 в технологичен отдел.
Тук го въвежда в работата Васил Манчев, главен
технолог на завода. Очевидно, той бързо е преценил новопостъпилия като
перспективен млад кадър
и чудесно е изпълнил задачата си да предизвика
у него траен интерес към
професията. Днес Стефан
признава, че именно като
технолог е намерил своето
истинско място. ”Работата
ми е много интересна, тя е
изключително динамична”,
споделя той. Правейки си
равносметка, той определено счита, че прехвърлянето му в технологичния
отдел е едно от на-хубавите неща в професионалния
му път досега. Защото всеки ден научава нещо ново,
всеки ден надгражда. Да,
за 5 години няма как да
каже, че е постигнал всичко, реалист е младият мъж,
но пък желанието да върви
напред, да знае и да може
все повече, ръководи неговите действия.
Когато постъпва в „Арсенал”, Стефан Растев е
бакалавър
по
специалността „Индустриален мениджмънт” от ВТУ „Тодор
Каблешков” – София.

Имена отвъд Алеята

Т

Отстъпки при
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА
РАБОТЕЩИ В „АРСЕНАЛ“ АД

Отстъпки при
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА
НЕРАБОТЕЩИ В „АРСЕНАЛ“ АД

• 01.11.19 г. - 31.01.20 г. - 35%
• 01.02.20 г. - 29.02.20 г. - 30%
• 01.03.20 г. - 31.03.20 г. - 25%
• 01.04.20 г. - 30.04.20 г. - 20%
• 01.05.20 г. - 31.05.20 г. - 15%

• 01.11.19 г. - 31.01.20 г. -30%
• 01.02.20 г. - 29.02.20 г. - 25%
• 01.03.20 г. - 31.03.20 г. - 20%
• 01.04.20 г. - 30.04.20 г. - 15%
• 01.05.20 г. - 31.05.20 г. - 10%

Повече информация - в СК на КНСБ в „Арсенал“ АД и в КНСБ по заводи в дружеството.
Дете до 6 г. - безплатно, но е без право на легло.
Дете от 6 до 12 години на допълнително легло – заплаща се 50% от цената на редовно легло, а на
редовно - 80% от него.
Анулиране на резервация без неустойка се прави до 14 дни преди датата на настаняване.
От 14 до 7 дни преди датата на настаняване неустойката е в размер на 2 нощувки.

Повече на: www.complex-arsenal.com; e-mail: complex_arsenal@abv.bg

че болничните листове са
фалшиви.
Предлаганите мерки от
правителството, като мярка
срещу злоупотребата с болничните, идват само седмица, след като публично
бяха оповестени данни от
съвместния анализ на НОИ и
НСИ по отношение на болничните листове.
От документа на двете
институции се разбра, че
за осем години, в периода
2010-2018 година,
боледуването сред работещите
бележи ръст от 83,2%. За
периода 2010-2018 г. разходите за парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо
заболяване са нараснали от
около 253 млн. лв. до малко
под 463 млн. лв. Това е ръст
от 83,2%.

неработоспособност поради
общо заболяване на над 45
на сто от всички лица с изплатено обезщетение.
Област Стара Загора е сред
областите, в които броят на
издадените болнични листове от заведенията за извънболнична помощ с плащане
от ДОО е значително над
средното за страната ниво от
647 болнични листове.
На база направен анализ на
болничните в „Арсенал“АД
и изплатените за това обезщетения отстрана на работодател и държава, също са
предприети мерки с цел преустановяване на злоупотребите и по- добър контрол при
издаването им.
„Трибуна Арсенал“

ПОМОЩ ЗА АНА И ИВАН
Домът на едно арсеналско семейство бе изпепелен от пожара на 6 януари в
Долно Изворово.
Електрончикът от Завод 5, цех 373, Иван Иванов и неговата съпруга Ана, която
е пенсионерка, но е работила в Завод 3 на „Арсенал“, са останали без покрив
над главите си в резултат на огъня, разразил се малко след 17 часа в техния
дом.
От 20 години семейството живее в Долно Изворово.
След пожара на практика семейството няма дом, няма вещи, тъй като щетите
са огромни. Живеят в къща на съсед, който им протяга ръка.
Семейството получава подкрепата на своите съселяни.
Приятели и доброволци са помогнали в разчистването на опожарената къща.
Обявена е и банкова сметка, в която всеки, който желае, може да дари средства на пострадалото семейство и да му помогне в този много тежък момент:

Общинска банка, Филиал Казанлък
Иван Станчев Иванов
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG60 SOMB 9130 1021 3309 01
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ой се казва Стоян Вълчев Милчев и е стругар.
На 56 години.
Няма друго работно място, освен „Арсенал“- Казанлък, на който е посветил 35
години от своя живот.
Част е от колектива на Завод 6, цех 140. Нещо повече- той е ветеранът в цеха.
Завършил е някогашното
СПТУ по машиностроене.
Лоялността му към марката е респектираща: и в найтрудните за оръжейницата
години, при изключително
примамливи предложения
за нова работа, той е останал верен на марката „Арсенал“. И на колегите си.
Обича работата си ... и
своя струг. И не прави компромиси и с двете . Изключително привързан е към
колегите си.
И много се дразни от мързеливи или с формално отношение към задачите в
работата си хора.
Отвъд това е изключително скромен, тих и съвестен
работник.
Такъв е и в живота отвъд
портала.
Там по „нервите му“ с
любов и надежда „лазят“
тримата му внуци - Борко,
Криси и ... взелият името му
малък Стоян.
За стругаря от Завод 6 ,
цех 140, Стоян Милчев няма
по- голяма радост от това
да ги види
пораснали
честни и достойни хора,
щастливи и успели

в своята работа .
За която няма да жалят време и енергия, за да
се обичат и дават взаимно.
„ Трибуна Арсенал“

Амбициозният млад
човек веднага вижда възможността за развитие, която
предлага дружеството, и
записва магистратура към
Техническия университет
– София, филиал Пловдив.
През март 2018 година се
дипломира като магистъринженер по специалността
„Машиностроене и уредостроене”. Отличник е по
време на цялото следване.
На защитата на дипломната си работа ”Проектиране
на самозарядна карабина”
впечатлява
изпитващата
комисия с разработката на
възел, с който се постига
намален импулс на отката
на автомата. Консултант на
Стефан е конструкторът от
Завод 1/103 Симеон Загаров. Двамата са изпълнили
възела в метал, а самата
разработка има опцията за
патент!
Качествата
на
младия
мъж, потенциалът му като
специалист, както и желанието непрекъснато да учи
и надгражда, се виждат от
неговите
ръководители.
За сравнително краткия
си трудов път в „Арсенал”
Стефан Растев вече неколкократно е изпращан
на отговорни командировки в чужбина. Опитът му
расте, расте и стремежът
му да бъде още по-добър
в работата си. За да стане най-добрият в това, с
което се занимава. И това

изглежда напълно естествено, защото Стефан има
достойни примери в своето
семейство. Неговият баща
Никола Растев цял живот е
работил в завода и е един
от първите арсеналски отличници, намерили място в
Алеята на трудовата слава,
която се възражда отново
преди 15 години. Майка му
Фанка Растева и до днес е
ценен арсеналски кадър.
Приемственост, която сякаш се е закодирала във
фамилия Растеви.
Експедитивен, усмихнат и
пределно съсредоточен във
всичко, Стефан Растев впечатлява с увереността какво иска от живота си и как
да го постигне. Млад човек
с цели и амбиции, най-вече за собственото си усъвършенстване и израстване като специалист. Затова
и шансът му отваря врати
– среща го с отлични професионалисти, колективът
е чудесен, работата върви.
Намерил е и хоби, което го
разтоварва от делничното
ежедневие – от 2 години е
ловец, обикаля планините.
Най-вече обича природата през лятото. А за своето
място в „Арсенал” е кратък
и ясен: „Харесва ми това, с
което се занимавам. Обичам си работата!”.
Юлия Младенова

Иди и виж
28 януари, 19 часа - Военен клуб - „ABBA
Мания“ - концерт с любими песни на групата. Изпълняват Яна Чакалска и Адриана Бенова с участието на Симфониета
Видин и оркестър“София“
....
30 януари,19 часа - Военен клуб - комедията „2 билета за Париж“ с Робин Кафалиев
....
31 януари и 1-ви февруари – Държавна опера- Стара Загора –19 часа- „Sting
the Opera”
Концерт с великолепната музика на Стинг в симфоничен аранжимент с участието на оркестъра на Държавна
опера-Стара Загора и Военния биг-бенд
....
1 февруари, 11 часа - Инфоцентър-Казанлък - Детско
утро „Тримата братя и златната ябълка“
....
7 февруари, 17,30 часа - ЛХМ „Чудомир“ – изложба на
бургаския художник Климент Атанасов.

....
13 февруари, 19 часа – Военен клуб - „Търновската царица“ - с участието на актрисата Елена Петрова.
....
14 февруари, 19 часа - кино Лекс - в сградата на Община
Казанлък - „Асансьорът“ по Георги Марков - спектакъл на
театър „Л. Кабакчиев“
....
21 февруари, 19 часа - Военен клуб - „Самодива“ - спектакъл на театър „Л. Кабакчиев“.

кола 2 гръб
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отел „Арсенал“ в град Несебър, намиращ се само на 100 метра от централния плаж, обяви
своите цени за новия летен сезон през 2020 година. Посочените цени са за една нощувка
за цяло помещение, с включена туристическа такса и 9% ДДС.
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... ПРОМЕНИ

В БОЛНИЧНИТЕ

Цената е в лева на база ALL INCLUSIVE.

П

редлага се също работодателите да бъдат
включени в интегрираната
информационна система, за
да получават информацията
за временната неработоспособност на своите подчинени в реално време и да могат
да предоставят информация
от своята компетентност
обратно към контролните
органи в случаите, когато
техни подчинени попаднат
в извадка за текущ контрол
или самите те преценят, че
имат основание да обжалват
болничния лист.
Друго предложение предвижда болничният лист да
се подписва и от лекар, с
когото работодателят има
сключен договор.
Допълнителен
контрол
може да се осигури и чрез
регламентиране на възможност за работодателя да
сключи договор с лечебно
заведение, в което да изпраща за повторна експертиза своите служители, с тяхно съгласие, при съмнение

В резултат делът на разходите за този вид обезщетения от брутния вътрешен
продукт нарастват от 0,34%
през 2010 г. до 0,42% през
2018 г.
От анализа става ясно, че
най-голям е ръстът на болничните с плащане от НОИ /
от 4-я ден/ при работещите
над 55 години. Нараства броят и на издадените болнични
листове за групите 35-44 г.,
45-54 г., 55-64 г. и 65 и повече години, пише в анализа.
Най-често срещаните диагнози, по които са издадени
болнични листове, са „Остър
бронхит, неуточнен“, „Увреждания на междупрешленните
дискове в поясния отдел“,
“Остра инфекция на горните
дихателни пътища, неуточнена“, „Заплашващ аборт“ и
„Вирусна инфекция, неуточнена“. По тези пет диагнози през 2018 г. са издадени
близо 29 на сто от всички
болнични листове с плащане
от ДОО и по тях са изплатени обезщетения за временна

Т

ази максима говори за перфекционизъм, стремеж
към непрекъснато развитие и постигане на все повисоки цели в професията. От нея се ръководи един от
най-младите кадри на „Арсенал”, който вече е намерил
място в Алеята на трудовата слава – Стефан Растев,

технолог в Завод 1/104.
Постъпва
в
„Арсенал”
през февруари 2015 година. Първо започва като
ОТК в Завод 0, но след
това се прехвърля в Завод
1 в технологичен отдел.
Тук го въвежда в работата Васил Манчев, главен
технолог на завода. Очевидно, той бързо е преценил новопостъпилия като
перспективен млад кадър
и чудесно е изпълнил задачата си да предизвика
у него траен интерес към
професията. Днес Стефан
признава, че именно като
технолог е намерил своето
истинско място. ”Работата
ми е много интересна, тя е
изключително динамична”,
споделя той. Правейки си
равносметка, той определено счита, че прехвърлянето му в технологичния
отдел е едно от на-хубавите неща в професионалния
му път досега. Защото всеки ден научава нещо ново,
всеки ден надгражда. Да,
за 5 години няма как да
каже, че е постигнал всичко, реалист е младият мъж,
но пък желанието да върви
напред, да знае и да може
все повече, ръководи неговите действия.
Когато постъпва в „Арсенал”, Стефан Растев е
бакалавър
по
специалността „Индустриален мениджмънт” от ВТУ „Тодор
Каблешков” – София.

Имена отвъд Алеята

Т

Отстъпки при
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА
РАБОТЕЩИ В „АРСЕНАЛ“ АД

Отстъпки при
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА
НЕРАБОТЕЩИ В „АРСЕНАЛ“ АД

• 01.11.19 г. - 31.01.20 г. - 35%
• 01.02.20 г. - 29.02.20 г. - 30%
• 01.03.20 г. - 31.03.20 г. - 25%
• 01.04.20 г. - 30.04.20 г. - 20%
• 01.05.20 г. - 31.05.20 г. - 15%

• 01.11.19 г. - 31.01.20 г. -30%
• 01.02.20 г. - 29.02.20 г. - 25%
• 01.03.20 г. - 31.03.20 г. - 20%
• 01.04.20 г. - 30.04.20 г. - 15%
• 01.05.20 г. - 31.05.20 г. - 10%

Повече информация - в СК на КНСБ в „Арсенал“ АД и в КНСБ по заводи в дружеството.
Дете до 6 г. - безплатно, но е без право на легло.
Дете от 6 до 12 години на допълнително легло – заплаща се 50% от цената на редовно легло, а на
редовно - 80% от него.
Анулиране на резервация без неустойка се прави до 14 дни преди датата на настаняване.
От 14 до 7 дни преди датата на настаняване неустойката е в размер на 2 нощувки.

Повече на: www.complex-arsenal.com; e-mail: complex_arsenal@abv.bg

че болничните листове са
фалшиви.
Предлаганите мерки от
правителството, като мярка
срещу злоупотребата с болничните, идват само седмица, след като публично
бяха оповестени данни от
съвместния анализ на НОИ и
НСИ по отношение на болничните листове.
От документа на двете
институции се разбра, че
за осем години, в периода
2010-2018 година,
боледуването сред работещите
бележи ръст от 83,2%. За
периода 2010-2018 г. разходите за парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо
заболяване са нараснали от
около 253 млн. лв. до малко
под 463 млн. лв. Това е ръст
от 83,2%.

неработоспособност поради
общо заболяване на над 45
на сто от всички лица с изплатено обезщетение.
Област Стара Загора е сред
областите, в които броят на
издадените болнични листове от заведенията за извънболнична помощ с плащане
от ДОО е значително над
средното за страната ниво от
647 болнични листове.
На база направен анализ на
болничните в „Арсенал“АД
и изплатените за това обезщетения отстрана на работодател и държава, също са
предприети мерки с цел преустановяване на злоупотребите и по- добър контрол при
издаването им.
„Трибуна Арсенал“

ПОМОЩ ЗА АНА И ИВАН
Домът на едно арсеналско семейство бе изпепелен от пожара на 6 януари в
Долно Изворово.
Електрончикът от Завод 5, цех 373, Иван Иванов и неговата съпруга Ана, която
е пенсионерка, но е работила в Завод 3 на „Арсенал“, са останали без покрив
над главите си в резултат на огъня, разразил се малко след 17 часа в техния
дом.
От 20 години семейството живее в Долно Изворово.
След пожара на практика семейството няма дом, няма вещи, тъй като щетите
са огромни. Живеят в къща на съсед, който им протяга ръка.
Семейството получава подкрепата на своите съселяни.
Приятели и доброволци са помогнали в разчистването на опожарената къща.
Обявена е и банкова сметка, в която всеки, който желае, може да дари средства на пострадалото семейство и да му помогне в този много тежък момент:

Общинска банка, Филиал Казанлък
Иван Станчев Иванов
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG60 SOMB 9130 1021 3309 01
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ой се казва Стоян Вълчев Милчев и е стругар.
На 56 години.
Няма друго работно място, освен „Арсенал“- Казанлък, на който е посветил 35
години от своя живот.
Част е от колектива на Завод 6, цех 140. Нещо повече- той е ветеранът в цеха.
Завършил е някогашното
СПТУ по машиностроене.
Лоялността му към марката е респектираща: и в найтрудните за оръжейницата
години, при изключително
примамливи предложения
за нова работа, той е останал верен на марката „Арсенал“. И на колегите си.
Обича работата си ... и
своя струг. И не прави компромиси и с двете . Изключително привързан е към
колегите си.
И много се дразни от мързеливи или с формално отношение към задачите в
работата си хора.
Отвъд това е изключително скромен, тих и съвестен
работник.
Такъв е и в живота отвъд
портала.
Там по „нервите му“ с
любов и надежда „лазят“
тримата му внуци - Борко,
Криси и ... взелият името му
малък Стоян.
За стругаря от Завод 6 ,
цех 140, Стоян Милчев няма
по- голяма радост от това
да ги види
пораснали
честни и достойни хора,
щастливи и успели

в своята работа .
За която няма да жалят време и енергия, за да
се обичат и дават взаимно.
„ Трибуна Арсенал“

Амбициозният млад
човек веднага вижда възможността за развитие, която
предлага дружеството, и
записва магистратура към
Техническия университет
– София, филиал Пловдив.
През март 2018 година се
дипломира като магистъринженер по специалността
„Машиностроене и уредостроене”. Отличник е по
време на цялото следване.
На защитата на дипломната си работа ”Проектиране
на самозарядна карабина”
впечатлява
изпитващата
комисия с разработката на
възел, с който се постига
намален импулс на отката
на автомата. Консултант на
Стефан е конструкторът от
Завод 1/103 Симеон Загаров. Двамата са изпълнили
възела в метал, а самата
разработка има опцията за
патент!
Качествата
на
младия
мъж, потенциалът му като
специалист, както и желанието непрекъснато да учи
и надгражда, се виждат от
неговите
ръководители.
За сравнително краткия
си трудов път в „Арсенал”
Стефан Растев вече неколкократно е изпращан
на отговорни командировки в чужбина. Опитът му
расте, расте и стремежът
му да бъде още по-добър
в работата си. За да стане най-добрият в това, с
което се занимава. И това

изглежда напълно естествено, защото Стефан има
достойни примери в своето
семейство. Неговият баща
Никола Растев цял живот е
работил в завода и е един
от първите арсеналски отличници, намерили място в
Алеята на трудовата слава,
която се възражда отново
преди 15 години. Майка му
Фанка Растева и до днес е
ценен арсеналски кадър.
Приемственост, която сякаш се е закодирала във
фамилия Растеви.
Експедитивен, усмихнат и
пределно съсредоточен във
всичко, Стефан Растев впечатлява с увереността какво иска от живота си и как
да го постигне. Млад човек
с цели и амбиции, най-вече за собственото си усъвършенстване и израстване като специалист. Затова
и шансът му отваря врати
– среща го с отлични професионалисти, колективът
е чудесен, работата върви.
Намерил е и хоби, което го
разтоварва от делничното
ежедневие – от 2 години е
ловец, обикаля планините.
Най-вече обича природата през лятото. А за своето
място в „Арсенал” е кратък
и ясен: „Харесва ми това, с
което се занимавам. Обичам си работата!”.
Юлия Младенова

Иди и виж
28 януари, 19 часа - Военен клуб - „ABBA
Мания“ - концерт с любими песни на групата. Изпълняват Яна Чакалска и Адриана Бенова с участието на Симфониета
Видин и оркестър“София“
....
30 януари,19 часа - Военен клуб - комедията „2 билета за Париж“ с Робин Кафалиев
....
31 януари и 1-ви февруари – Държавна опера- Стара Загора –19 часа- „Sting
the Opera”
Концерт с великолепната музика на Стинг в симфоничен аранжимент с участието на оркестъра на Държавна
опера-Стара Загора и Военния биг-бенд
....
1 февруари, 11 часа - Инфоцентър-Казанлък - Детско
утро „Тримата братя и златната ябълка“
....
7 февруари, 17,30 часа - ЛХМ „Чудомир“ – изложба на
бургаския художник Климент Атанасов.

....
13 февруари, 19 часа – Военен клуб - „Търновската царица“ - с участието на актрисата Елена Петрова.
....
14 февруари, 19 часа - кино Лекс - в сградата на Община
Казанлък - „Асансьорът“ по Георги Марков - спектакъл на
театър „Л. Кабакчиев“
....
21 февруари, 19 часа - Военен клуб - „Самодива“ - спектакъл на театър „Л. Кабакчиев“.

кола 2 гръб
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„АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ ДАРИ ЗА
УЧЕНИЧЕСКАТА ГВАРДИЯ В КАЗАНЛЪК

Хроника

Деветгодишен читател на общинската библиотека „Искра“ в Казанлък е рекордьорът по заети прочетени книги за миналата година. Това показва статистиката
на казанлъшката културна институция.
Момчето е заемало по 5 книги на
седмица, като в края на годината общият брой заети книги е бил 275.
Най-малкият читател на библиотеката е бил само на година и половина, а
най-възрастният - на 91 години, сочи
още библиотечният анализ.
Половината от ползвателите на библиотеката са ученици - 50%, 27% са
пенсионерите и безработните, а децата от 7 до 14 години са 1 426.
Общинската библиотека е регистрирала и респектиращ брой читатели,
които не са в училищна възраст - деца
до 6 години - 144.
Жените са основен контингент читатели - 69% от всички посетители на библиотеката. Ползващите услугите й висшисти са 916 души.
Всеки един читател на библиотека „Искра“ през миналата година е имал средно
16,4 посещения, сочи още отчетът.
Традиционно най-голям е процентът на заеманата художествена литература 64%, следвана от обществено-политическата - 15 133 и литературата за изкуството
- 3 191.
Най-нисък е бил читателският интерес към литературата и документите, свързани
с краезнанието - едва 6% от посетителите на библиотеката са предпочели да заемат такъв тип четива.
В края на миналата година библиотечният фонд на ОБ „Искра“ е почти 38 хиляди
тома.

*************

Възпитаничката на Спортен клуб „Шори
Доджо“, Казанлък - Габриела Джамбазова,
стана „Фаворит на публиката“ и „Спортист
на годината“ в Казанлък. Джамбазова получи Почетна грамота на големия победител и плакет.
Световната шампионка за 2019 година в
дисциплината „Ката“ от Световното първенство по Шотокан карате До спечели гласовете на казанлъчани и в първата по рода
си он-лайн анкета. Отличието „Треньор на
2019 година“ заслужено отиде при треньора на Спортист №1 - Илиян Дянков от Спор-

тен клуб по карате ,,Шори Доджо“.
Отбор на годината стана Спортен клуб по таекуондо ,,Кентавър“. Почетен плакет
за изключителната си воля получи 14-годишната Христослава Колева, която завоюва 15 медала по адаптирано плуване при хора с увреждания със синдром на Даун.
Специалното отличие за силен спортен дух получи една от емблемите на Футболен
клуб „Розова долина“ Милен Христов.

*************

На първо четене, след близо 30 години и поредица неуспешни опити, най-накрая
Народното събрание прие Закон за маслодайната роза. Целта на този закон е защита на интересите на розопроизводителите и розопреработвателите, както и гарантиране качеството на
българското розово масло. Законът предвижда
създаването на публичен електронен регистър
на розопроизводителите, розопреработвателите
и обектите за производство на продукти от маслодайна роза.
Предвиждат се и сериозни глоби за нарушителите. От 500 до 1000 лева глоба ще има за производство на розата без вписване в регистъра. От
3000 до 5000 лева е глобата за преработвателите. Глоби ще има и, ако продукт се представи за
розово масло, а всъщност не е. Към земеделския министър вече ще има Консултативен съвет по маслодайната роза.

*************
Няма проблем с водоподаването в област Стара Загора. Тезата е на упpaвитeля
нa „Boдocнaбдявaнe и ĸaнaлизaция” EOOД – Cтapa Зaгopa,
инж. Pyмeн Paйĸoв.
9 са водоизточниците, захранващи Казанлък и населените
места от общината Търничене - Габарево, Дренаж - Сахране и Северните кладенци. Средно 30 км пътува водата от
водоизточниците до средната зона на Казанлък. В резерв
е водоизточникът Тунджа - Запад с 3 кладенеца, които се
включват за водоснабдяване на южната зона на община
Казанлък при възникване на авария, е съобщил управителят на ВиК.
Дължината на външните водопроводи от водоизточниците
до чертите на Казанлък и 19-те населени места в общината
е 250 километра, а на вътрешните водопроводи - 130 км.
Общата дължина нa вoдoпpoвoднaтa мpeжa в област Стара Загора е 3000 ĸм.

*************

Казанлъчанин е сред претендентите за отличието „Личност на годината 2019“ на
бургаския сайт Флагманбг. Това е анестезиологът д-р Николай Игнатов. Преди да
се пресели в Бургас, лекарят е бил джипи в село Ръжена, работил е и в местната
болница.
Зад гърба си д-р Игнатов, който е бил и републикански консултант по анестезиология, има и три мисии като доброволец в Африка.

Щъркелов дар
С най-големия подарък,
при това в двойна опаковка, завърши старата и започна новата
2020 година за арсеналката от завод 0/760,
контрольорът по качеството
Теменуга Иванова.
В последния ден на Коледа, в Деня на бащата, тя дари съпруга си и близките си с прекрасните Ивайла и Борислав
- първородните рожби в семейството.
Голямата радост е щедро и искрено споделена и умножена
и от колегите на Теменуга от СК на КТ „Подкрепа“ в „Арсенал“.
Да растат първородните в здраве, обич, топлина и късмет
във всичките им отворени житейски пътища!
Честита радост!
КТ „Подкрепа“ –„Арсенал“ АД

*************

Идеята
за
създаването
на първия ученически
гвардейски
отряд,
който да е част
от Сдружението
„Национална ученическа
гвардия“, е на
директора
на
гимназията Мариана Демирева, която е член
на „Алтернативата на гражданите“.
Дарението на
казанлъшките
Експерти е поето и изпълнено
предизборно обещание от
тяхна страна.
Ученическият
гвардейски отхиляди лева за подкрепа на създаването на първия ученически ряд ще е от 36
гвардейски отряд в Старозагорско и в Казанлък дариха членове- ученици,
сред
те на местната коалиция „Алтернативата на гражданите“.
тях 3-ма
знаСредствата ще са основно за изработката на униформите на младите меносци, 1 когвардейци от ПГ „Иван Хаджиенов“ в града.
мандир и 20
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Младият казанлъшки математик, деветокласникът от
ПМГ „Никола Обрешков“ Александър Проданов, спечели сребърен медал от престижната Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика, провела
се в Алмати, Казахстан.
В олимпиадата българските ученици спечелиха общо
23 медала за България, от които 6 златни, 5 сребърни и
12 бронзови отличия в конкуренция с над 580 участници от 21 държави.

*************

21 130 лева дариха казанлъчани за Родилното отделение в общинската болница „Д-р Христо Стамболски” в
града. Финансовите дарения са 42 на брой , 14 от които
са от бизнес организации, 15 са от частни дарители, 12
са от благотворителни инициативи и 1 от политическа
партия.
Това е резултатът от кампанията под мотото „Дай живот в Казанлък - да подкрепим Родилното отделение“,
която стартира на 5 декември и бе инициирана от Сдружение „Бъдеще за децата”, Община Казанлък и МБАЛ
„Д-р Христо Стамболски” ЕООД.
Със средствата ще бъдат закупени модерно родилно
легло, два гинекологични стола - за малката операционна и за приемния кабинет, и хирургически инструменти за операционна зала.
„Трибуна Арсенал“

гвардейци, 12-членен е духовият оркестър към училището.
Дарените средства няма да
са достатъчни за униформите на младите гвардейци,
уточни директорът на гимназията Марияна Демирева.
Търсят се още 6 400 лева.
Униформите на казанлъшките млади гвардейци ще се
шият от същата фирма, която шие униформите на Националната гвардейска част
в страната.
Сформиращият се първи в
областта ученически гвардейски отряд към Националната ученическа гвардия ще
има официално представяне
в Казанлък, на което ще му
бъдат връчени и съответните сертификати и специалното знаме на отряда.
Плановете са това да стане
в средата на март на площад
„Севтополис“ в Казанлък.
На официалната церемония се очаква да присъстват
представители на Сдружението „Национална учени-
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ческа гвардия“, на Министерството на културата, на
Министерството на отбраната и на МОН.
Специално за събитието ще
пристигне и група от Националната гвардейска част.
Първата официална проява
за казанлъшките гвардейци
от ПГ „Иван Хаджиенов“ се
планира за големия училищен юбилей в края на април,
когато първото техническо
училище в следосвобожденска България ще отбележи
своята 95-а годишнина от
създаването си.
Още по-голямо предизвикателство за казанлъшките
гвардейци ще е и участието
им във военния парад в София в Деня на храбростта –
6-ти май.
За големия си юбилей казанлъшкото Механо ще има
и свой химн. Той вече се
пише от двама известни творци - композиторът
Хайгашот Агасян и поетесата Надежда Захариева.

Н А Ш И Х О Р А С П О Д К Р Е П А З А „Д А Р И Ж И В О Т!“

*************
От 17 януари
2020 година са
в сила новите
изисквания
за
по-висока
биосигурност
при
отглеждане
на
свине в лични
стопанства, фамилни и индустриални ферми. Основната им цел е да се
минимизират рисковете от проникване и разпространение на заразни заболявания. В личните стопанства
е прецизиран броят на допустимите за отглеждане животни за лични нужди. При свинете се допуска отглеждането на не повече от 3 прасета за угояване. Трябва
да бъдат осигурени места за храна, вода и съхранение
на фуража. Всяко стопанство трябва да има ограда и
обособено място за отглеждане на животните с определена площ. Във фамилните ферми допустимият брой
свине за отглеждане е до 10 свине майки с приплодите
им, но не повече от 200 броя общо с определена площ
за съответната категория животни.
За животновъдните обекти, пасищата за целогодишно отглеждане на животни, са въведени изисквания
за поставяне на ограждения и осигуряване на храна и
вода. Те трябва да имат и навес за осигуряване на защита от неблагоприятни климатични условия, както и
на място за извършване на ветеринарно-медицински
манипулации.

Алтернативата на гражданите

С

обственичката на едноименната туристическа
агенция и член на групата
„Алтернативата на гражданите“ Антония Славова е
сред активните организатори на четвъртата поред
благотворителна
кампания на дамския клуб „Инър
Уийл“ в Казанлък, посветена на каузата „Дари живот!
Помогни да затупти детско
сърце!“.
Инициативата има за цел
да набере средства за подпомагане на семейства с
репродуктивни
проблеми,

които имат желание
за деца и които не
са успели да получат финансиране от
общинския фонд „Ин
витро“.
Каузата, обединила
в едно усилията на
жените,
членуващи
в „Инър Уийл“ клуб
– Казанлък, до момента е
успяла от набраните средства да помогне на няколко
семейства от община Казанлък, в резултат на което
за трите години до сега от
провеждането на благотворителните вечери, да се
родят 8 ин витро бебета.
На път е и девето бебе.
Благотворителна
вечер
ще се проведе на 8-ми февруари /събота/ от 19 часа в
ресторант „Казанлък“.
Събраните средства ще
бъдат дарени на семейства

за ин витро процедури.
Според Антония Славова,
която е дългогодишен член
на клуба, каузата „Дари живот! Помогни да затупти едно
детско сърце!“ е изключително смислена кауза и би било
хубаво да бъде сърцато поета
от казанлъчани, защото е кауза, която ражда нов живот,
нови деца на България.

Желаещите да подкрепят
каузата „Повече деца в общината“ могат да сторят това
по няколко начина:
Като си закупят благотворителни куверти за вечерта
на стойност 60 лева, от които
половината сума е благотворителната лепта.
Могат да подкрепят инициативата и като дарят само
благотворителна лепта или
си закупят от специалните
благотворителни картички с

... С 3 ДНИ ПО-МАЛКО
нъчното
бреме
върху
всички български граждани, включително деца
и пенсионери. В действителност обаче работещите понасят в най-голяма
степен данъчната тежест
в страната. За тях тя е
близо 50%, което означава, че за работещите денят на данъчна свобода
идва чак в края на юни.
От Института за пазарна
икономика отчитат още,
че живеещите в България
отново ще получат помощ
от европейските данъкоплатци, които ще ги “отменят” за близо 8 дни работа към държавата. Това
отразява заложените в
бюджета близо 2,7 млрд.
лв. помощи от ЕС. Местните данъкоплатци ще

знай родния край“, „Чети дари“, с жени и момичета по
проект „Грижа за жените и
момичетата“. Ежегодно клубът подпомага талантливите
и даровити деца на Розовата долина, Художественото
училище и деца и семейства
в нужда.
Всеки, който иска да подкрепи „Дари живот! Помогни да затупти едно детско
сърце!“, може да стане част
от благотворителната вечер
на 8- ми февруари или да
участва в останалите форми
за подпомагане.
За помощ
и подкрепа на каузата телефон:
0897979391- Дарина Иванова, президент на клуба.
Добро, сторено за Добро, е
два пъти Добро.
„Трибуна Арсенал“

За много години!

Продължение от стр.1
нужни над 16 дни, за осигуровките - съответно 24
дни за социално осигуряване и 9 дни за здравно.
Приходите от подоходните данъци ще се попълнят
за близо 13 дни, а тези от
корпоративни данъци - за
малко над 8 дни. Други
над 7 дни ще се работи,
за да платим държавните
и общинските такси.
През последните години
се отчита тенденция дните, необходими на българските данъкоплатци да
попълнят тяхната част от
бюджета, да бъдат все повече и денят на данъчна
свобода да идва по-късно.
Това означава, че данъчната тежест в страната нараства.
От ИПИ поясняват, че
сметката разпределя да-

лого на инициативата, които
са на стойност 10 лева.
По време на благотворително събитие ще се проведе и специален търг и
отделно – благотворителен
търг на предмети, изработени от хора с различни
увреждания по проект „Социално включване чрез заетост“. Събраните средства
от търга, както и от благотворителната кулинарна изложба, сътворена от ръцете
на жените от казанлъшкия
Инър Уил клуб, също ще
станат част от каузата за
подпомагане на семействата
с репродуктивни проблеми,
желаещи да имат деца.
Освен с набирането на
средства за подпомагане на
семейства, желаещи деца,
клубът усилено работи и по
проект „Антидрога“, с деца
и младежи по проект „Опо-

работим до 7 май за държавата, а в дните до 15 май
ще бъдем отменени от европейските данъкоплатци.
Освен това, за пръв път от
над 10 години държавният
бюджет е планиран без излишък или дефицит. През
последните години традиционно в бюджета се залага
дефицит, а в крайна сметка
се формира излишък - това
се случи през 2016-2018 г.,
припомнят от ИПИ.
През 2020 г. за пръв път
след рецесията у нас от
2009 г. се планира бюджет
с балансирано салдо.
„Трибуна Арсенал“

Казват, че човек, както и да
реди дните и годините си, винаги
има в годината един ден, в който
му се полага с право да събира
плодовете на пътя си, извървян
от самия него.
И да се радва на приятели и
близки хора, които го обичат.
25 януари е денят на един от
най-харизматичните членове на
Общинския съвет в Казанлък и един от основателите на
групата от експерти за Казанлък – „Алтернативата на
гражданите“.
Човекът, без когото не може нито една местна власт в
последните 20 години в областта на строителството и инфраструктурата.
„Човекът-оркестър“ по отношение на инфраструктурата
на „Арсенал“ и един от най-добрите експерти в областта
на строителството и устройството на територията.
Инженер Цветан Шиков.
Здрава и вълнуваща нека е житейската му и професионална работа и в следващите му красиви години, полéти
обилно със здраве, радост, късмет, топлина и обич.

Честит празник!
МК „Алтернативата на гражданите“

кола 2 лице
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Алтернативно

24 януари 2020 г.

24 януари 2020 г.

КАФЕТО НА ПЕТЪР: НОВОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ
„Artisti del Gusto“ - необичайни артисти. Те
не блестят по театралните сцени, нито в художествените или концертни зали. Тяхната
„сцена“ винаги има вкус на кафе.
Такива в България има малко. Една от тях
е в Казанлък. На чашка отлично италианско
кафе говорим с Петър Кръстев за... кафето.
За какво друго? – може и за финанси, разбира се, за бизнес.
Моят домакин е професионален банкер.
Вече три поредни мандата, като специалист
в тази област, е част от листата канидати за
общински съветници на „Експерти за Казанлък“, сега – „Алтернативата на гражданите“.
Повечето казанлъчани обаче го знаят като
Майстора на кафето. Просто е – не всички
правят бизнес, но кафе пият всички. А и хубавото кафе не се намира навсякъде.
Топлата плътна напитка с магичен аромат в
свободното си от банката време зад бара на
уютното си кафене Кръстев приготвя лично.
Да приготвиш кафето по правилата на майсторите, също е професия.
В тази професия някога Петър Кръстев тръгва като чист хобист. Но това е отдавна.
Днес той я владее до степента на съвършенството, удостоверено със съответния университетски печат. Да, има такива университети, които изучават основно кафето.
Università del Caﬀè в италианския град Триест е точно такъв университет. В Казанлък
може и да не знаем за него. Но там знаят за
нас, оказва се, видно от специалната покана,
изпратена в края на 2019-а на адрес с получател – България, Градът на розите.
Покана за обучение в малка група от видни баристи, финансирано от Università del
Caﬀè. Сред десетината, събрани от общата си страст към кафето, в международния тим
има по човек от Турция, Румъния, китайци от Хонконг и двама българи.
Единият – от Казанлък. Coﬀee expert Петър Кръстев.

Д

а си „Кафе експерт“ означава да имаш сертификат за това. Казанлъшкият
Майстор на кафеения вкус го
има. Получава го след много
четене и хиляди лично приготвени чашки от омайната
течност. След последното си
обучение в университета в
Триест Петър Кръстев твърди,
че представите на участниците в курса относно уменията
да направиш добро кафе са
„изстреляни в други измерения“. Измеренията на науката,
изкуството и необикновените
преживявания.
Кафето е преживяване
Точно заради необикновеното преживяване в Казанлък,
следвайки маршрута по картата от телефона си, идват
много българи. И чужденци.
Това е чиста истина. Когато
приятел на Петър се прибрал
от чужбина, побързал да му
сподели: “Знаеш ли, известни
сте и в Италия!“. Кръстев знае.
В семейното кафене идват
професионални баристи, идват и фенове на доброто кафе
отвсякъде. Особено по Празника на розата. „Ние сме кафе-посланиците на Казанлък
по света. Посланици на нещо
хубаво. Това много ни радва!“,
казва кафе-експертът. Наясно е, че много казанлъчани
не си дават сметка за това. Но
се радва, че пият кафето си
при него с удоволствие. Радва се, че напитката тук държи качество, че се показват
все нови и нови неща. Новото
идва с наученото по време на
такива обучения като последното в Триест. Там Кръстев за
пореден път е впечатлен от

огромните инвестиции, които производителите на кафе
правят в науката и иновациите. В това той вижда тайната
на големия успех на „Illy“ – не
се жалят средства за модерно
развитие. Мисълта за бъдещето провокира нови посоки
на мислене и действие. Така,
освен точния географски избор и подбор на сортовете
кафе, безгрешната творческа
комбинация за получаването на уникалния бленд и отличния усет в точната ръка
на човека зад бара, новите
майстори на кафето трябва
да се съобразяват и с други
неща. След голямата суша
преди няколко години, която
застраши реколтата в Бразилия и повиши цената на
световните пазари, агрономи
търсят алтернативи при отглеждането на растението,
така че да се реши въпросът с
промяната в климата и влиянието му върху продукцията.
Специалистите вече работят
по формула на селекция на
зърната за получаване на
марка естествено нискокофеиново кафе, което не минава
през процеса на извличане
на кофеина по химичен път.
Сомелиерите комбинират бленд според идеята за здравословно пиене на кафе. Вече
е медицински установено, че
кофеинът в други напитки е
далеч повече и по-вреден,
отколкото в чашката качествено еспресо. Знае се точната здравословна доза кафе
на ден, изчислени са максималната плътност, горчивина, сладост. Конструирани са
нови сортировъчни машини
за кафеени зърна, обработвани при огромно количество

друг ръчен труд. За бъдещето
работят хабилитирани лица –
за Кръстев срещите с лекторите са впечатляващи – науката за кафето е прецизна,
задълбочена, широка. Обучението обхваща теми от отглеждането на кафето в плантациите на субтропическия

чествената напитка. Учените
постоянно правят нови проби,
селекции, опитват нови букети вкусове. Известно е, че
сортът робуста е различен от
арабика. Мекият вкус на арабиката, която има по-малко
кофеин, е точно вкусът, който
Петър предлага. Той държи на

в който никой не свири фалшиво. Не разбира защо някои
клиенти искат добавен вкус.
Няма нужда от това, сомелиерите и баристите вече са
„композирали“
произведението. И то следва да се изпълни „по ноти“.
Петър има лични предпочитания към флоралния и
цитросов послевкус, но в работата си уважава класическата формула на „Illy“. И я
следва точно. В нея има девет сорта арабика в различни
съотношения. Вкусът на кафето зависи от мястото, където вирее растението. Зърната
от Гватемала имат шоколадови нотки вкус, бразилските
носят дъх на карамел, етиопското кафе е попило цветен
аромат...
Казанлъчанинът
вече умее да ги разпознава
при дегустация. Показва го
и на колегите си експерти в
Триест в една от практическите задачи. В сегашното си
обучение казанлъшкият експерт научава още неща.
Актуални са темите за кафето и здравето, за приспособяването на бранша към
климатичните промени и новите пазарни стандарти. Но
най-силно
казанлъчанинът
е впечатлен от общуването
с колеги от целия свят и от
преподавателите – висококомпетентни, много от тях –
млади хора.
Най-ценна си остава срещата, запечатана в снимка
за спомен с ръководителя на
кафе- компанията от Триест
Андреа Илли, трето поколение бизнесмен, но повел бизнеса със същия хъс и усет към
новото и високото качество, като предшествениците
си. Защото всичко е важно:
точният сорт кафе на зърна,
отлично комбиниран бленд,
перфектна
кафе-машина,
професионален барист!
Това е човекът, който при-

Койна Русева, българска актриса :

Иска ми се хората да усещат „специалността“ на театъра
Т

я е красивата и харизматична хулиганка на българската сцена. Телец. И личи отвсякъде.
На когото хората се радват и когото
аплодират.
Примата на Младежкия театър.
Има забележително присъствие на
сцената, което те „ държи“ дълго, след
като пуснат завесите.
Магичността на синьото в очите й и
хладният сексапил, който излъчва,
я нарежда до имена от световното
кино като Шарън Стоун или Марлене
Дитрих. А тя си е Койна.
От Стара Загора. Която обича пикантно и топло - в кухнята. В живота
е иначе: там е фен на горещото и лютото. И понякога обича да й е трудно, „защото така стимулира себе си да
бъде на 100%“.
Казва, че е дива и работохоличка,
която все още иска да покори света.
Има три деца – Калина, Калоян и
Константин и интересен съпруг. И много, много ревниво пази личния си живот далеч от хорските очи.
В разгара на тази пролет ще има прекрасен юбилей.
И може и да ни зарадва с песен.
Иначе:
Е минала през невероятната школа на ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов“.
Завършила е актьорско майсторство в класа на проф. Крикор Азарян с асистенти Елена Баева и Тодор Колев.
Играе на сцената на Младежкия театър, в театър „Сълза и смях“, в театър „София“. Има забележителни роли в киното.
Последната и впечатляваща роля бе в „Скъпи наследници“, където изигра бизнес дамата Милица Дочева.
Една от последните й вълнуващи театрални роли е в постановката „Специални
поводи“ на Бърнард Слейд, където заедно с колегата си Димитър Баненкин, в
ролите на Ейми и Майкъл, пресъздават живота на един мъж, една жена и всичко
между настоящето, миналото и бъдещето, в „специалните поводи“ в живота ни.
Казанлък имаше възможността да се наслади на прекрасната им актьорска
игра.
Тези, които са пропуснали, ще имат нова възможност в съвсем скоро време на 26 февруари във Военния клуб.
За читателите на в. „Трибуна Арсенал“ актрисата Койна Русева отдели специално внимание.
Наричат Ви българската
Марлене Дитрих, други Шарън Стоун. Как приемате тези определения?

него. В този смисъл: има
ли мечта Койна Русева за
българския театър? Скорошна такава, близка...

Не обичам никак подобни
определения. Аз съм си Койна Русева.

Да. Имам. Искам българският театър да получи, да
се върне в статута си на изкуство номер 1, защото е
живо изкуство. И защото - да

... която си е прекарвала детските и момичешки лета в близко до Стара
Загора село...

ването на театъра: не да им
звънят телефоните в залата,
а някак си да мислят заедно с нас, да живеят заедно с
нас. Защото ние сме горе на
сцената, за да им разкажем
тази история, те да я преживеят заедно с нас. Това
би ми се искало да се върне
като сила на театъра: да се

В кой момент решихте,
че ще станете актриса?

правилото, че не е кофеинът съставката, която определя
добрия вкус на кафето. Други
са факторите.
Кафето е букет от
вкусове, симфония
Работа на добър оркестър,

готвя кафето. Само тогава
пием хубаво еспресо. Или капучино. Най-новата рецепта,
донесена последно от Триест,
предстои скоро да опитаме в
кафенето на Петър.
Диана Рамналиева

То не е в момент. Просто…
животът някак си. Не съм се
събудила и в един момент
да си кажа: „Сега ще ставам
актриса“. Просто стана някак от само себе си. Влечеше ме сцената още от училище. После от самодейността,
навремето имаше такава. И
накрая се пръкна актриса от
мен. Не е станало за една сутрин, изневиделица.
През изминалата година българският театър
много осиротя. Тръгнаха
си завинаги много негови емблеми. Сякаш някаква прокоба тегне над

Да, факт. И не искам да
гледат на нас като на жив
телевизор. Не, ние не сме телевизор, ние сме живи хора.

живея. А дали бих го направила така в живота, не знам.
Нямам мислене на режисьор,
затова обичам да работя с
мислещи режисьори.

Тодор Колев, Крикор
Азарян са били Ваши учители, Ваши ментори. Какво Ви оставиха тези двама
велики мъже за театъра?

Изминалата 2019 година
беше за Вас една много
музикална година - направихте две песни, два
хита, клипове към тях с
Миро, има ли трето продължение този Ваш страхотен проект?

Всичко за театъра. Научиха
ни на А, Б-то в тази професия. На хубавите и на лошите
й страни. Всичко ни показаха. Абсолютно всичко, което
знам за тетатъра, го дължа
на тях. И на асистентите, с
които те работеха: Поляков,
Елена Баева и други.
А коя е Койна Русева отвъд театъра? И в тази Ви
последна роля, в „Специални поводи“, Ви видяхме в най-различни превъплъщения. А всъщност
изиграхте живота.

е всяка вечер дори един и
същи спектакъл, поради нашите различни биоритми,
ако щете, той изглежда различен. Има различно лице.
С различна публика като се
срещаме, ние реагираме различно. Живото си е живо
изкуство. Бих искала някак
си хората да имат усещане
за тази специалност на случ-

влиза, хайде да не казвам
чак като в храм, но все пак
с едно уважение да се подхожда. Ние сме живи хора
горе на сцената и ние сме
там заради публиката. Заради нея сме готови на всичко.
...за да преживеят магията...

Да, ще има трето продължение, но още е в проект.
„Нависоко“ или „Ти защо
си тук?“. То е нещо като
другият прочит на любовта ли?

Каква съм аз извън театъра, вълнува само моите найблизки хора. А публиката ще
познава само тази моя част,
която е свързана с театъра.
Ще ме познават през ролите

Да, може и така да се каже.
Радвам се, че хората ги приемат. Това също е вид изкуство и ние го предлагаме.
А хората го приемат по различен начин. Това е хубаво.
Всеки от собствената си камбанария, всеки от собственото си изживяно или от собственото си видяно
приема
нещата. По негов собствен
начин и го трансформира по
свой си начин. Това е прекрасно. Аз харесвам и двете

ми - било на малка или голяма сцена, или на голям или
малък екран. Другото си е
мое.

песни. Те са много различни.
И двете песни се приемат по
различен начин. А това е хубаво.

В
„Специални
поводи“
изиграхте
любовта
и живота.
Ако
Вие
сте долу,
в
залата,
като
част
от
публиката, какъв
ще
бъде
Вашият
прочит на
случващото се на
сцената?

Да, имам село, Остра могила се казва. Там съм прекарвала летата си - там, при
баба и дядо. Детството - в
Стара Загора.

пояс по цялото земно кълбо
до внимателното пускане на
течността от машината за еспресо. Около девет месеца
са нужни за финализиране
на процеса: от отглеждането
на растенията до масичката в
някое кафене. Всяка стъпка е
важна за получаването на ка-
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Срещи

Този въпрос ми харесва.
Идея нямам. Както си мисля,
че познаваме всички аспекти
на живота и в един момент
това трябва да се направи
на сцена, да е синтезирано, сгъстено в час и 40, 50
минути… и вече се появяват
трудностите. И там е виртуозността и на режисьора, и
на драматурга. Аз съм актриса. Моята работа е да го из-

Сега играете и в „Ромео
и Жулиета“. Но не сте в
ролята на Жулиета. Как е?
Не. Трябваше да играя Жулиета, много исках, но не ми
се получи. Ха-ха-ха!
А всичко ли Ви се получава на сцената?
С високо самочувствие ви
казвам, че засега на сцената
всичко ми се получава. Наистина.
А каква година искате да
ви се случи 2020?
Като всяка предишна,
която съм искала: пълна с
професионални
предизвикателства и усмивки от наймилите ми любими и близки
хора. Да са щастливи. Оттам
нататък нищо друго не ме
интересува.
Деляна Бобева

Времена и хора

24 януари 2020 г.

АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ
За мен да летя и да пиша е едно и също нещо

Антоан дьо Сент Екзюпери /1900 - 1944/
е френски писател, поет, философ, летец.
„Човекът е длъжен да се осъществи“, казвал Сент-Екс, който наистина успял да
осъществи себе си – и в авиацията, и в литературата, и в личния си морал. Всичко
преживяно през дългите му полети, при
които обиколил половината свят, е пренесено във философската му проза: „Малкият принц“, преведена на над 180 езика,
„Нощен полет“, „Земя на хората“, „Боен
пилот“, „Южна поща“, екранизирана в
САЩ през 1933 г., „Писмо до един заложник“.
Екзюпери е носител на наградата „Фемина“, на Голямата награда на Френската академия, на Националната книжна
награда на САЩ, на Военния кръст на Френската република.
През 1944 г. писателят-летец изчезва по време на полет.
Улицата, на която се намира родният му дом, днес носи неговото име. Един астероид получава името „Малкият принц“, а друг е кръстен на писателя. Името на
Екзюпери носят летището в Лион и няколко френски езикови училища в Европа,
Канада и Латинска Америка. С лика на Малкия принц има евро-монета. По книгата е сниман филм, направен е и мюзикъл.
През 2020 г. се навършват 120 г. от рождението на Екзюпери.

Т

на стр.

онио. „Аз не съм много уверен, че съм живял,
след като е преминало детството ми“, казвал Екзюпери.
Роден е на 22 юни 1900 г. в
Лион в аристократичното семейство на Мария дьо Фонколомб и Жан Дьо Сент-Экзюпери, починал, когато Антоан
бил на 4 г. Майката и петте
ѝ деца се установяват в живописните замъци на бабата
на Тонио, както го наричали
вкъщи. Приятелите му го наричали Сент-Екс. Две били
детските му страсти – изобретателството и съчинителството. Бил ленив в училище, но
там и до днес се пазят ученическите му съчинения. Въпреки че бил много смел, му казвали „Лунатик“, тъй като бил
винаги замислен и гледал към
небето.
Първия си полет Антоан направил на 12 г. Когато е на 17,
умира брат му Франсоа, с когото били неразделни.
Проваля се на изпитите във
Военно-морското
училище.
Постъпва в архитектурния отдел на Художествената академия, но захвърля обучението.
През 1921 г. се записва в авиационния полк на Страсбург.
На 27 г. е вече граждански летец. След много тежки черепни увреждания, причинени от
катастрофа, е демобилизиран.
Зовът на небето. През 1926
г. Екзюпери превозва пощата
по трасето Тулуза – Дакар и
публикува първия си разказ
„Летец“. Самолетите в онези
дни били много примитивни и
Сент-Екс често бил на косъм от
смъртта. През 16-те му месеца
като началник на авиобазата
Кап Жюби 14 пъти оказал съдействие на екипажи, кацнали
с повредени самолети в пустинята. През 1930 г. става Кавалер на Почетния легион.
Писането. „За мен да летя и
да пиша е едно и също нещо“,
казвал младият пилот-писател. След едно аварийно приземяване в Сахара излиза романът му „Южна поща“, 1929
г., много добре приет от критиците – заради динамичния
му стил, плътността и ритмиката на повествованието.
Сент-Екс продължил приключенията си - в Южна
Америка станал директор на
аржентинската служба за авиопоща. Маршрутите му през
Андите били изключително
опасни – бурите в планините
били смразяващи.
През 1931 г. се завръща във
Франция, публикува „Нощен

полет”, жени се и работи като
летец-изпитател,
служител
по връзки с обществеността в
„Еър Франс” и журналист, вкл.
с репортажи от Гражданската
война в Испания.
Консуело. На Екзюпери принадлежи популярната сентенция „Да обичаш – не означава
да се гледате един друг в очите. Да обичаш – означава да
гледате в една посока“. Веднъж, пътувайки до Буенос Айрес, 30-годишният летец кани
в пилотската си кабина красива пътничка – горещата латиноамериканка Консуело Гомес
Карило от Салвадор. Любовта
между двамата избухнала мигновено. Последвала първата
целувка във въздуха. След 7
дни се оженили.
Сент-Екс бил висок, красив и
очарователен, но преди Консуело не вярвал, че може да
се влюби истински, живеел
бохемски. Имал вече една голяма любов – с Натали Палей,
френска манекенка и актриса, която рядко отговаряла на
пламенните му писма. Преди
нея била Луиза - първата му
любов, необикновена красавица, но родителите й я омъжили за друг.

С Консуело
Бракът с Консуело бил бурен
и сложен, но любовта им никога не угаснала. Пламенната
аржентинка по-късно ще стане първообразът на Розата в
„Малкият принц“. Била точно
като нея - дребничка, крехка
и страдала от хронична кашлица. Консуело, фантазьорка
с буен темперамент, живеела
в свой измислен свят и точно
това привличало писателя.
Също като него тя се палела от всяка авантюристична
идея. Екзюпери я наричал
„моят малък салвадорски вулкан“ и „моята бодлива роза“.
Тя често го заливала с лава от
гняв, отстоявайки прищевките
си. Първият ѝ съпруг, който се
самоубил, според някои – за-

ради характера на жена си, ѝ
внушил самочувствие за изключителност. Консуело смятала, че непременно трябва
да бъде обожавана - защото
е красива, забавна и умее да
се облича.
Обичали да вечерят с приятели, разхождали се, разговаряли. Често оставали без
пари, но материалното не ги
вълнувало. Карали се, тя си
тръгвала, той я връщал, а тя
не се съпротивлявала. Изне-

рани и халюциниращи, били
открити от един бедуин. От
това изпитание е вдъхновена
поетично-философската книга
на Екзюпери „Малкият принц“.
Войната. През 1938-39 г.
той заминава за Америка, където работи над биографичния си роман „Земята на хората“. Издава и „Вятър, пясък
и звезди“. Бил мобилизиран
в армията, но само за служба
на земята. С ходатайства бил
назначен в авиационното разузнаване. Между март и юни
1940 г. изпълнява 7 разузнавателни мисии. Получава военен кръст „За бойни заслуги“.
През 1942 г. излиза книгата му
„Военен летец“, а след година
- „Писмо на един заложник“.
„Малкият принц“. Това е
разказ за един пилот, който
среща един Малък принц, след
като по принуда е приземил
самолета си в пустинята. Кни-

гата-алегория Екзюпери пише
в един хотел в Ню Йорк и сам
прави илюстрациите към нея.
Тя излиза през 1943 г. на английски в САЩ, а след това и

учил, че „Най-същественото е
невидимо за очите. Истински
се вижда само със сърцето“.
Безследно. За да опазят
литературния му талант, приятелите на Екзюпери безуспешно се мъчели да го откажат от участие във войната.
На 31 юли 1944 г. – горещ и
ясен ден, се състоял неговият девети военно-разузнавателен полет. В ранното утро
излетял на „Лайтнинг“ от корсиканското летище Борго и се
насочил към крайбрежието на
окупирана Франция. Възнамерявал да продължи на север
до Анеси и Гренобъл, проследявайки германски военни
части. Очаквали завръщането
му по обяд. Часовете се влачели, надеждата на другарите
му избледнявала, до 14:30 ч.
горивото на Сент-Екс трябвало да е свършило. В 15:30 ч.
в докладната за мисията му
било записано: „Пилотът не се завърна
и се смята за изчезнал“. Екзюпери бил
на 44 г.
Много са версиите за причините за
гибелта му: отказал
двигател, обстрел от
вражески самолети,
загуба на съзнание от стари рани, дори самоубийство. Нито една от тях не била
доказана. И до днес тайната
за изчезването на Екзюпери
остава неразгадана.

Из „Молитвата на Антоан дьо Сент-Екзюпери“
Господи, аз моля не за чудеса и не за миражи, а за силата на всеки ден. Научи ме на изкуството на малките крачки. Научи ме правилно да разпределям времето в живота си. Дари мe с тънък усет, за да различавам значимото от маловажното. Помогни ми да осъзная, че илюзиите не помагат с нищо. Помогни ми да
бъда тук и сега и да възприемам тази минута като най-важната. Опази ме от наивната вяра, че всичко
в живота трябва да бъде гладко. Напомняй ми, че сърцето често спори с разума. Изпрати ми в нужния
момент някого, който има силата да ми каже истината, но би го направил с любов. Знам, че решението
на много проблеми е в изчакването. Затова научи ме на търпение. Ти знаеш колко силно се нуждаем от
приятелство. Направи ме достоен за този прекрасен и нежен дар на съдбата. Опази ме от страха да не
пропусна нещо в живота. Дай ми не това, което искам, а това което действително ми е необходимо.
верявали си, но и безумно се
ревнували. Съзнавали, че не
могат един без друг, каквото
и да си причинят. „Не мога да
бъда с теб, не мога да бъда и
без теб!“, ѝ пише влюбеният
писател. В крайна сметка си
дали дума да сложат край на
волностите в брака си. Според биографите на Екзюпери,
Консуело има огромна роля
за разгръщането на таланта
му.
Безкрайните опасности.
Сент-Екс продължавал да
лети: превозвал пощата от
Марсилия до Алжир, обслужвал вътрешни частни линии,
купил си самолет „Симун“.
Като летец-изпитател претърпял няколко аварии, имал
тежки наранявания. През
1934 г. изобретил нова система за приземяване на самолетите. Бил автор на 10 научно-технически изобретения.
През 1935 г. посетил СССР и
публикувал интересна серия
от материали за тази страна.
През с. г., при опит да прелети от Париж до Сайгон за
рекордно кратко време и да
спечели награда от 150 хиляди франка, той и неговият механик Андре Прево се разбили със „Симун“ в Либийската
пустиня. Храната, която имали - грозде, един портокал и
малко вино, привършила за
ден. След 4 дни, дехидрати-

на френски. Днес е една от
най-четените в света, продадени са над 80 млн. копия.
Много цитати от нея са превърнати в афоризми, а визуалният образ на принца е сред
най-разпознаваемите.
Образът на лисицата е вдъхновен от нюйоркската журналистка Силвия Хамилтън,
която „опитомявала“ писателя
в апартамента си със специалитетите си с яйца и коктейли
от джин и кола, докато той пишел книгата си. На нея, преди
да се присъедини към ВВС, Екзюпери връчил една хартиена
чанта. Вътре бил ръкописът на
„Малкият принц“ - с петна от
кафе, дупки от цигари и рисунки с водни бои. През 2014
г. този ръкопис бил шедьовърът на специална изложба в
Музея на Ню Йорк.
За образа на Малкия принц
се предполага, че това е самият автор, който като момче бил
толкова рус, че го наричали
„Кралят на слънцето“. И точно
като героя си бил любопитен,
дързък и самотен. И точно като
него по най-трудния начин на-
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Срещи:

През 1998 г. на марсилското крайбрежие местният рибар Жан-Клод Бянко намерил
гривна. На нея били гравирани
имената на Екзюпери и неговата Консуело.
Консуело не искала да повярва, че той е загинал и продължила да му пише писма...
Уверявала, че нощем чува
стъпките му и усеща дъха му
върху лицето си... Тя издава
книгата си „Спомените на Розата“.
През 2004 г. водолази намират край Марсилия останки от
„Лайтнинг“, предполага се, че
е на Екзюпери. През 2008 г.
88-годишният бивш пилот на
Луфтвафе Хорст Рипърт излиза
с изявлението, потвърдено и от
други източници, че през онзи
ден е свалил един „Лайтнинг”
и че е възможно пилотът да е
бил Екзюпери, но не можел да
бъде напълно сигурен. „В младостта си всички сме го чели,
– казал Рипърт. – Обичахме
книгите му. Ако знаех, не бих
открил огън. Не и по него!”.
Мария Рашкова

За връзка с редакторите на “Трибуна Арсенал”:
Редакция: e-mail: tribuna.arsenal@gmail.com
Деляна Бобева: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
Диана Рамналиева: e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
Юлия Младенова: 0882 98 70 14
Мария Рашкова: 0882 98 70 12; Първолета Петкова: 5 74 55
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„АРСЕНАЛ“ ПРЕЗ 2020 :

ЗАПАЗВАТ СЕ ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ
и в Техническия колеж в Казанлък към ТУ - София
също се запазват.
В зависимост от успеха студентите ще получават
частично подпомагане в таксите от ръководството,
като отличниците ще продължат да получават и съответни стипендии, както от университета, така и от
“Арсенал“ АД като стимул за тяхното усърдие.

З

апазват се всички придобивки и бонуси, които са част
от социалната програма на фирмата за работещите в
„Арсенал“ АД и „Арсенал 2000“ и през новата 2020 година.
Това съобщи изпълнителният директор на „Арсенал“ АД
Николай Ибушев. Той уточни, че и през тази година работниците и служителите ще получават ваучери за храна в
размер на 60 лева месечно при същите условия, както досега, като се запазват и допълнителните ваучери за Коледа,
Великден и празника на фирмата.
И през тази година ръководството предвижда възможност
за безплатни
6-дневни почивки на море за най-добрите служители в двете дружества. Запазва се и времето, в
което ще може да се ползва тази възможност.
Договорените условия за студентите-стипендианти на
„Арсенал“ в
ТУ - София, филиал Пловдив,

На въпрос на „Трибуна Арсенал“ за евентуални
планирани оптимизации по отношение на персонала, изпълнителният директор бе категоричен, че
„за кадърните и трудолюбиви, съвестни и отговорни работници и служители, в „Арсенал“ винаги ще
има работа“.
И през тази година ще се поощряват и насърчават тези, които полагат старание за своето
професионално израстване чрез допълнителни професионални квалификации, съобразени
с профила на фирмата.
„Трибуна Арсенал“

ПРЕДЛАГАТ ПРОМЕНИ В БОЛНИЧНИТЕ
Л

ичните лекари ще могат
да изписват на пациентите болничен до 7 дни непрекъснато, а не както е досега – до 14 дни.
Това е една от мерките, които предлага правителството,
за да се намалят злоупотребите с болнични у нас.
Освен това, джипито ще
може да дава болнични за не
повече от 20 дни с прекъсване в рамките на една календарна година.
Лекарските комисии по решение на ТЕЛК пък ще изписват еднократно до 20 дни,
вместо сегашните 30, а тези
от 180 ще бъдат намалени
на 120. „След изтичане на
120 дни непрекъснат отпуск
или 240 дни с прекъсване в
две предходни календарни

години и в годината на боледуването при необходимост от продължаване на
временната неработоспособност – след решение на
ТЕЛК“, пише в мотивите на
правителството.
Предлага се да не се разрешава ползването на отпуск за временна неработоспособност непрекъснато
за повече от 360 дни. Държавата няма да плаща болничния, ако болният не се
яви, а е призован за повторна проверка в ЛКК. При
профилактични
прегледи пък няма да се издават
болнични. „В тези случаи
лекарят, който прави прегледа, изследването или
консултацията, да издава
служебна бележка на осигурения, в която да отра-

зява часа на явяването и часа
на приключването на изследването“, пише още в анализа
на кабинета „Борисов“.
Регионални съвети от представители на РЗИ, НОИ и РЗОК
ще могат да му правят внезапни проверки дали спазва предписания в болничния
лист режим на лечение, предвиждат още новите мерки.

Работодателите да бъдат
включени в процеса на контрола, предвид обстоятелството, че те много по-добре
познават своите работници и
служители и могат да подпомогнат процеса с допълнителна информация за обичайното
поведение и отношение към
работата на съответното лице,
пише още в документа на правителството.

Продължава на стр. 4

ИЗЛОЖЕНИЯ

ПОРЕДНО УЧАСТИЕ В ИНДИЯ

Ц

ялата гама оръжия и боеприпаси, произвеждани в „Арсенал“ АД, ще
бъдат представени на тазгодишното издание на DefExpo 2020.
Едно от най- големите и авторитетни световни изложения на фирмите от отбранителната индустрия ще се проведе от 5 до 8 февруари
2020г. в Индия.
Фирмата участва в изложението от 2008 година насам.
Тази година продукцията на „Арсенал“ ще бъде показана в изключителен иновативен самостоятелен щанд от 130 кв. м. Респектираща и
авторитетна фирмена делегация ще участва в изложението и в съпъстващите го форуми.
Индия е един от основните пазари за продукцията на българската отбранителна промишленост.

„ДАНЪЧНОТО РОБСТВО“ С 3 ДНИ ПО-МАЛКО

Д

енят на данъчна свобода
през 2020 г. ще настъпи
на 15 май. Това съобщават
от Института за пазарна икономика. Именно от този ден
нататък гражданите ще спрат да работят за държавата
и ще започнат да работят за
себе си.
Миналата година работихме

с 3 дни повече за държавата и денят на данъчната
свобода настъпи на 18 май.
Тази година в държавната хазна е планирано да
постъпят рекордните 46,8
млрд. лв. приходи. Средно за един календарен ден
българите ще изработват
по 346 млн. лв., което оз-

начава, че ще са необходими скална рамка за 2020 г.
близо 136 дни за попълване Тази година най-много дни - 34, ще са необходими за попълване на приходите от ДДС. За приходите от акцизи ще са
на хазната.
Датата е символична и показва кога държавната хазна
ще се попълни, ако всичко
изработено бъде незабавно Издателски съвет: Николай Ибушев, Янко Запрянов, Цветан Шиков, Добрин Драгнев;
изземвано. Въпросните 136 Редколегия: Деляна Бобева - гл. редактор, Диана Нейчева, Мария Рашкова, Първодни отразяват общите при- лета Петкова, Мария Пискова, Искра Буюклиева, Юлия Младенова, Венко Юнаков,
ходи в консолидираната фи- Невена Атанасова. Със съдействието на КНСБ и КТ “Подкрепа” в “Арсенал”АД.
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Приемник на в.“Заводска трибуна”
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