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Проф. дтн инж. Веселин Венков
Преди повече от 40
години проф.Веселин
Ст.Венков обиква нашия град и от ранна
пролет до късна есен
битува скромно в "Белите скали" със семейството си. Синът му обиква морето и има мно-

го приятели в Балчик.
Самият професор доскоро надуваше платната на своята яхта, вдъхвайки морския бриз и
слънцето на Белия град.
Сега, без да се оплаква, мъдро преценява, че
най-голямата болест,

неизлечима, е самотата.
Много по-младата му
съпруга е вече покойница, а синът му - известният техн.директор на
международната фирма"Промат" инж.Веселин Веселинов отдавна
се е отказал да го пресели при семейството си
във Франция и всяка вечер с двете си малки
внучки проф.Венков говори упорито на български по скайпа.
И мястото на този
продуктивен учен, преподавател в Инженерно-строителния институт в София и автор на
научна литература, е в
България, където сърцето му тупти вече 90 години с мисълта за младото поколение, за нацията, която се самоубива.
Всеки млад, амбициозен и трудолюбив младеж намира своя път
към чужбина и ако се
връща, то е от носталгия, която постепенно
отмира.
Родом от Габрово,
проф.Венков на 5 години е вече софиянец. Баща му е директор на начално училище, а той
получава много високо
образование и става емблематична фигура за
катедра "Геотехника"
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Свещеник забрани на
кмета на село Кранево да
строи спортна площадка
до църквата. Причината
- богохулни думи щели
да влизат през божиите
врати в храма. Претенциите на отец Стойко,
който е председател на
църковното настоятелство изглеждат странни за
кмета и хората от Кранево. Храмът, в който отец
Стойко служи, се строи
на общинска земя със
средства от дарения и
без нито стотинка от митрополията.
В село Кранево живеят над 1200 души, като голяма част от тях са млади хора с малки деца.
Кметът решава да построи спортната площадка
за всички деца на единст-

веното останало общинско място в селото - до
църквата. Това обаче разсърдило божия наместник и по думите на кмета
отсякъл: или храма, или
площадката.
"Още не мога да осъзная думите на отец Стойко. Не си дава никаква
сметка какво говори. Децата щели да псуват и да
се чува в Божия храм.
Ами точно за това е този Божи храм, децата да
са до него, да го видят и
да получат християнско
възпитание", недоумява
кметът.
Отец Стойко призна по
телефона, че все още не
е запознал епархийския
съвет с мотивите си и
уточни, че изразява лично мнение. Той смята,

че на площадката може
да се разгорят спортни
страсти и езикът да загрубее. По неговите думи опитът показва, че
обикновено храмовете
съжителстват с читалища и училища, а не със
спортни съоръжения.
Упорството на свещеника разгневи много
жители на Кранево. Хората са възмутени от поведението на отеца, който ги поставя пред такава дилема. Жителите на
Кранево са готови на
ефективни протести,
ако епрахийският съвет
към Варненска митрополия подкрепи искането на отец Стойко да се
спре изграждането на
спортната площадка.
news7.bg

във ВИАС. От 1958 г.
преподава на студенти и
от 1978 г. е с титлата професор. Преминава през
всички степени на научната йерархия. Дори
сега, в преклонна възраст е канен да чете лекции във ВСУ "Ч.Храбър" гр. Варна.
През 2005 г., по инициатива на проф. д.т.н.
инж. Веселин Венков, е
учреден а ст ипен дия
"Проф. арх. Пейо Бербенлиев", която се връчва всяка година на някой от редовните дипломанти в катедра "История и теория на архитектурата". Стипендията е
показател за прозорливостта на професора младите трябва да се
стимулират.
С катедра "Геотехника" проф. дтн инж.Веселин Венков учредява
студентска стипендия,
именувана "Земна механика - проф.Б.БАЛУШЕВ"на името на основоположника на катедрата, изучил поколения
инженери и дал на българската архитектурна и
строителна наука неоценим принос.
От 2004 г. до 2012 г.стипендии са получили и
достойно са я защитили:Любомира Марино-

ва Василева; Петранка
Трендафилова Търкаланова; Асен георгиев Въльовски, Христо Иванов
Христев, Милен Костадинов Миланов; Даниел Стефанов Бунарджиев; Адриана Валериева
Таскова; Радослав Орлинов Тодоров, Любомир
Димитров Диев; Пламен Николаев Кочев.
А вижте колко сложна и взискателна е научната тематика и терминология на проф.Веселин Венков:
Свойства на почвитеНапрежения , деформации, якост, водопропускливост; лабораторни
проби от най-различно
естество;2.Фундиране Анализ и проектиране
на плитки и дълбоки
фундаменти; 3.Моделни изследвания и интерпретация; 4. Насипи
върху слаби почви; 5.
Машинни фундаменти
с проектиране и изпълнение на укрепителни
сондажни конструкции;
Проблеми на земния
натиск, подпорни стени; шпунтови стени;
преградни конструкции, тунели в меки почви, дълбоки из копи,
вкл.дренажен контрол;
6. Насипни язовирни
стени и тяхното фунди-

Радваме се , когато се сътвори нещо добро за полза на всички. На хубавия
християнски празник Цветница извърших освещаване на чешма на стария гробищен парк изградена с
труда и средствата на предприемачи от Балчик и
членове на Ротари клуб.
Събитието е отразено във
вестник ,,Балчишки телеграф" брой 15, както и в
същия брой на вестник
,,Балчик" от Снежанка Желязкова със статия озаглавена: ,,Чешма -дарение в
стария гробищен парк на
Балчик". Авторката много хубаво е описала събитието като благославя дарителите. Накрая обаче
във вестник ,,Балчишки
телеграф" е написала: ,,На
12.04.14г. дарената чешма
беше осветена от отец Георги /срещу заплащане/".
Естествената реакция на
хората е да се възмутят от
постъпката ми, да ме осъдят, да възроптаят. Като че
статията е написана не да
отрази благородното дело,
а да ме оклевети и оплюе.
Разбира се, че не съм извършил освещаване на чешмата срещу заплащане.
Тези, които ме познават
знаят, че не е вярно. Един
от дарителите ми предложи двадесет лева, които отказах , при което той настоя да ги взема като дарение за храма. Явно някой
е видял как вземам парите, но не се е заинтересувал за какво са дадени. Но
това няма значение -важ-

ното е да бъда оклеветен.
Всъщност идеята да се направи чешма на това място е моя от преди много
години и се направи с труда на добри хора и много
се зарадвах. Но написаното остави горчилка в душата ми. Като прочетох
статията с дадените за храма двадесет лева закупих
и смених крана на чешмата
с нов, защото беше поставен стария кран. Сега чешмата е още по-красива,
но както казват ,,казана

ране. 7.Устойчивост и
деформации на земнонасипни и каменнонасипни язовирни стени,
филтрация и нейният
контрол, използване на
геосинтетика, проектиране и изпълнение на
филтри;8.Суфозия и образуване на пукнатини,
хидравлично пукнатинообразуване, проблеми на дисперсните глини и измервания по
време на строителството. 9. Намаляване природния риск-геотехнически проблеми, свързани с масови земни
движения: земетресения; свлачища; кални
потоци; пропадания;
кални вулкани; проливни наводнения; урагани
и тайфуни. Дълбоки изкопи, насипни язовирни
стени;фундиране;10.Устойчивост и деформации на земнонасипни и
каменнонасипни язовирни стени; използване н а геос интети ка;
11.Суфозия и образуване на пукнатини , хидравлично пукнатинообразуване; проблеми на
дисперсните глини и измервания по време на
строителство; 12.Пилоти.Химично заздравяване на почвите, метод за
дълбочинно полагане
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дума -хвърлен камък".
Много хора са се съблазнили да ме осъдят в постъпката ми. Нека обаче помним: ,,Който хвърля кал
срещу другите сам се изцапва". Освен това госпожа Желязкова говори като свидетел при положение, че не присъства на освещаването, също така написаното е без знанието и
съгласието на предеседателя на Ротари клуб Слави
Сербезов, както и на други дарители. Да, живеем в

на смеси, пилоти в насип и 13.Рес тавраци
14.Геотехническо инженерство15. Подводна
морска геотехнология;
хвостохранилища, тръбопроводи, подводни
морски откоси. 16.Анкери и шлицове; 17. Пътища и жп линии; 18.Индустриални отпадъци и др.
За Балчик проблемите от естеството на познаниятана проф.Венков са много. Затова
той многократно е помагал и сега е готов да
се от зове за п омощ.
Например укрепването на Дамбата, поддържането на тунела за отходн ит е води под
ж.к."Балик", свлачищата на много места. Балчик има добро бъдеще, защото добре се
грижат за него съответните органи.
"За мен той е един
магнетичен град и ако
не го познавах и ако не
бях го приел като роден, все едно не съм
ж ивял "
ка зва
проф.Веселин Венков,
на когото пожелавам от
сърце здраве и много
радост на 9 юни, когато
ще бъде поздравен от
семейството си за своята 90-годишнина.
Маруся КОСТОВА

демокрация, всеки има
свободата да говори и пише каквото иска, но трябва да внимаваме,защото словото може да храни, но и да
отравя душата. За езика се казва ,,кости няма, а кости троши". А Словото Божие ни поучава: ,,Начало на всяка работа е размишление, а преди
всяко действие -съвет" /Книга
Премъдрост на Иисуса син
Сирахов 37:20/. За да не вредим на другите и на себе си.
Протойерей
Георги ПЕТКОВ

