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Иван Малев

Близо 10 години в Бъл-
гария се говори за за-
кон против тютюнопу-
шенето в закрити поме-
щения – най-напред да
го има или да го няма.
При управлението на
Царя – председател на
партия и мистър-пред-
седател /да не казвам,
че отначало беше изо-
бщо против партиите/
измислиха закон, който
делеше в едно помеще-
ние масите за пушачи и
непушачи. Това беше
пълна глупост, обезс-
мисляща тогавашния
закон, който уж трябва-
ше да опазва здравето

Ëèöåìåðèå èëè  ïðåñòúïëåíèå?
на населението. В края
на мандата на т.нар.
„Тройна коалиция” гла-
суваха закон, забраня-
ващ пушенето в закри-
ти помещения, но до 50
кв.м. по избор – собст-
веникът да си определи
за пушачи или за непу-
шачи. Това е друга без-
смислица, която пък
можеше да раздели ед-
на компания от прияте-
ли или семейства в раз-
лични заведения.

Имам заведение, пос-
троено преди 18 години.
Тогава също много се
пушеше, пък и населе-
нието беше повече,
имаше много повече
работа и естествено без
да чакам някой да ми ка-
же, направих вентила-
ционна инсталация. Ня-
маше тогава кой да ми-
сли за опазване здраве-
то на непушачите. Дой-
де Симеон обаче, изми-
сли някакви правила –
да се измерва кубатура-

та на заведението дали
отговаря на вентилаци-
онната инсталация. Ес-
тествено определят ня-
каква фирма, която да
измерва съотношение-
то – кубически метра –
въздух и мощта на вен-
тилацията. Слава Богу,
бях в нормите, но тряб-
ваше да платя такса 50
лв. До тук добре, в ред
съм, но каква беше из-
ненадата ми, когато на
следващата година идват
пак  и пак искат 50 лв. –
такъв бил законът.Куба-
турата е същото, венти-
лационната система –
също и работи. Не съм
чувал стените да се из-
дуват някак си, но тъй
като отказах и нямах не-
обходимия документ –
фактура за третата годи-
на, бях глобен 100 лв.
Малко се отклоних от те-
мата, но тъй като все пак
е свързана с тютюнопу-
шенето, се зарадвах на
предния закон, който да-

ваше избор – за пушачи
и непушачи. Избрах, ес-
тествено за непушачи и
вече повече от 2 години
заведението ми е опре-
делено за непушачи. Но
това никак не ми се от-
рази на работата. Не мо-
га да разбера моите ко-
леги – ресторантьори,
които хленчат сега, след
последния /Дано!/за-
кон, че щели да бъдат ра-
зорени, като се спре пу-
шенето в закрити поме-
щения. Нямало да могат
да си изплатят вложени-
те средства за плътното
отделяне със стени и
плъзгащи врати на голе-
мите зали за пушачи и
непушачи.

Не помнят ли кой го
измисли това? С оби-
чайното си колебание и
смяна на становищата
си, Б.Борисов ги прину-
ди преди 2 години. Да си
искат сега парите за та-
зи глупост от него. Той
олекоти предния закон

на миналото Народно
събрание за забрана на
тютюнопушенето в об-
ществени и закрити ме-
ста. Нека се замислят за-
що е толкова колеблив
Б.Борисов – защото зад
гърба му в неговата пар-
ламентарна група стоят
лобисти – собственици
на големи картели в тю-
тюнопроизводството.
Под натиска, обаче, на
европейската общност,
към която уж принадле-
жи, най-после Бойко на-
ложи последния закон,
за което го приветствам.
Именно тези лобист по-
дстрекават заблудени
браншовици-ресторан-
тьори да протестират и
се оплакват, че щели да
фалират. Нека покажат
в коя страна това се е
случило.

Целият свят вече се
бори с този вреден по-
рок – тютюнопушене-
то. Колкото до пушачи-
те, никой не им забра-

нява да пушат, но да не
тровят другите около
себе си, включително
бременни и деца. Стра-
хуват се картелите, че
ще изгубят огромните
си печалби от тютюна,
но за сметка на здраве-
то на хората.

Драги ресторантьори,
бъдете спокойни, ще има
работа за всички. Аз съм
жив пример за това, че
вече 2 години идват не-
пушачи и те ще стават все
повече. А къде ще оти-
дат заклетите пушачи, ко-
гато навсякъде няма да се
пуши. Нали все пак тряб-
ва да отидат и да влязат в
някакво заведение. Пу-
шачите ще стават все по-
малко и ще се срамуват,
че пушат, защото така е
вече в много нормални
държави. Знае се, че тю-
тюнопушенето е дошло
след Колумбовата Аме-
рика от местните индиан-
ци. Тук при нас чрез реп-
ликата на министър –

председателя пушещите
на закрито място са про-
стаци. Как да разбираме
обаче стоящият на закри-
то заседание  на МС до
Бойко председател на
„Подкрепа” Тренчев с
лула в устата? Нима той
не е простак тогава? Ако
пък непуши в момента, а
само държи в устата си
празна лула, не е ли това
демонстративна закрила
на пушенето? За мен та-
кова поведение се равня-
ва на пропагандиране на
шовинизъм и нацизъм.
Какво е тогава даването
на трибуна от екраните
на телевизията на закле-
ти пушачи, за жалост и
политици, тълкуващи ве-
че излезлия в сила закон.
За да има тоя ефект оба-
че , трябва всички инсти-
туции със своите конт-
ролни органи да следят за
най-строгото спазване на
този закон. За опазване
здравето на народа ни!

Иван МАЛЕВ

Тази година освен след осми клас сме планирали и прием след завършен седми клас и придобиване на трета степен на професионална квалификация. Професията се нарича
“Ресторантьор”  - същата, която се предлага и от Професионалните гимназии по туризъм в гр. Добрич и гр. Варна. Това означава, че не е нужно децата от нашата община, които искат
да имат такава професионална подготовка, да отиват в други градове и да бъдат отделяни от семействата си на тази крехка възраст. За тази професия е заложено и интензивно
изучаване на английски език с хорариум 13 часа седмично за осми клас. Това е фундаментална подготовка по езика, която се надгражда през следващите класове и с професионална
подготовка. Освен всички тези предимства всички наши ученици, завършващи тази професия, както и професиите “Сътрудник в малък и среден бизнес” и “Готвач”, са приети
направо във втори курс в съответните специалности на Новия български университет, който има филиал и в гр. Варна. Още същата година тези студенти са изпращани на високо
платени стажове във Франция и други европейски страни, като по този начин те сами могат да заплащат таксите за обучението си занапред. След осми клас тази година ще приемаме
ученици в професията “Сътрудник в малък и среден бизнес”. Младите хора, които имат интерес в тази насока, ще изучават предметите от професионална подготовка: Право,
Микроикономика, Макроикономика, Обща теория на счетоводството, Счетоводство на предприятието, Икономика на предприятието, Бизнес кореспонденция, Маркетинг, Оперативен
мениджмънт, Борси и борсови операции, Предприемачество и дребен бизнес, Чужд език по професията, Работа с компютър в предприятието и др. В часовете по учебна и
производствена практика учениците се учат да прилагат и затвърждават наученото, както и да подготвят бизнес проект за малко или средно предприятие. Както бе посочено, те също
са приети директно от втори курс в Нов български университет и се справят лесно с предметите, които се изучават в икономическите университети. Новост тази година е и задочното
обучение, предназначено за хора, завършили осми клас, но отпаднали по някакви причини от системата на образованието. Предлагаме и едногодишно обучение в дневна форма
след осми клас с придобиване на първа степен на професионална квалификация “Работник в заведенията за хранене и развлечение”. За по-подробна информация за сроковете за
подаване на документи и записване може да посетите нашия уеб сайт:  http://pg-balchik.webnode.com, както и да позвъните на телефоните: 0579/72710 или 0889979741.

За учениците, завършващи 7 и 8 клас, и техните родителите прилагаме графиците за приема:

Ïðèåì íà ó÷åíèöè â ÏÃ çà ÊÎÑ “Àë. Êîíñòàíòèíîâ” - Áàë÷èê
çà íîâàòà 2012/2013 ó÷åáíà ãîäèíà

След завършен VІІ клас

1. Подаване на документи (копие на удостоверение за завършен VІІ клас,
служебна бележка за оценките от положените приемни изпити и на медицинско
свидетелство от личния лекар) в РИО  Добрич. (Може да се донесат и в ПГ за КОС
„Алеко Константинов”, от където документите на всички ученици заедно ще бъдат
занесени в Добрич)

Срок: 15 - 20.06 2012 г.

2. Записване в ПГ за КОС „Алеко Константинов” на І етап на класиране с
оригиналите на документите.

Срок: 27 - 29.06.2012 г.

3. Подаване на документи за ІІ класиране.
Срок: 27 - 29.06.2012 г.

4.  Записване в ПГ за КОС „Алеко Константинов” на ІІ етап на класиране с
оригиналите на документите.

Срок: 04 - 06.07.2012 г.

5. Подаване на документи за ІІІ класиране.

Срок: 10 - 11.07.2012 г.

6. Записване в ПГ за КОС „Алеко Константинов” на ІІІ етап на класиране с
оригиналите на документите.

Срок: 16 - 17.07.2012 г.

7.Записване в ПГ за КОС „Алеко Константинов” след ІІІ етап на класиране с
оригиналите на документите.

             Срок: до 31.07.2012 г.

След завършен VІІІ клас

1. Подаване на документи (свидетелство за основно
образование и  медицинско свидетелство от личния лекар) в ПГ за
КОС „Алеко Константинов” за участие в І етап на класиране

Срок: 03 - 01.07 2012 г.

2. Записване на приетите на І етап на класиране, с
оригиналите на документите.

Срок: 09 - 07.07.2012 г.

3. Подаване на документи за ІІ етап на класиране.
                                       Срок: 11.07.2012 г.

4.  Записване на приетите на ІІ етап на класиране, с
оригиналите на документите.

                              Срок: 16.07.2012 г.

5. Подаване на документи за ІІІ етап на класиране.
                              Срок: 19.07.2012 г.

6. Записване на приетите на ІІІ етап на класиране, с
оригиналите на документите.

                              Срок: 23.07.2012 г.

7.Записване в ПГ за КОС „Алеко Константинов” след ІІІ етап
на класиране, с оригиналите на документите.

                              Срок: до 05.09.2012 г.




