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Любопитковци от IV "a" клас. "Планетите" от нашата слънчева система.
Фото: Пенка НИКОЛОВА

Малки родолюбци-За Левски,за Ботев,Раковски,Бенковски...........-ПОКЛОН!!!
Фото: Димитрина СТОЯНОВА

Íàöèîíàëåí êîíêóðñ çà åñå
íà òåìà "Äúðæàâàòà, â êîÿòî

èñêàì äà æèâåÿ"
Европейско висше

училище по икономика
и мениджмънт обявява
НАЦИОНАЛЕН КОН-
КУРС ЗА ЕСЕ на тема
"Държавата, в която ис-
кам да живея" Конкур-
сът се обявява за учени-
ци от X до XII клас. Цел-
та е да се стимулира по-
цялостното и задълбоче-
но развитие на полити-
ческата и гражданската
култура на младите хора
и да се популяризират
принципите на организа-
цията и функциониране-
то на публичната власт и
гражданското общество
в демократичната дър-
жава. За повече инфор-
мация за условията за
участие посетете:
www.ehsem.bg/ese

Обща Информация
Конкурсът се обявява

за ученици от X до XII
клас. Целта е да се сти-
мулира по-цялостното и
задълбочено развитие на
политическата и граж-
данската култура на мла-
дите хора и да се популя-
ризират принципите на
организацията и функ-

ционирането на публич-
ната власт и гражданско-
то общество в демокра-
тичната държава. Оценя-
ването ще се извърши от
комисия, включваща
преподаватели от ЕВУ-
ИМ. Изискването на ко-
мисията е текстът да бъ-
де авторски – не се раз-
решава плагиатство. Ко-
мисията ще толерира
кандидатите с високо ни-
во на езикова култура и
ще поощрява оригинал-
ността на представените
идеи.

Награди
Първа награда – 3000 лв.
Втора награда – 2000 лв.
Трета награда – 1000 лв.
Четвърта и пета награ-

да – 300 лв.
Наградените есета ще

бъдат публикувани в спе-
циализираното списание
на ЕВУИМ – „Наука и би-
знес“. Наградите ще се
връчат на официална це-
ремония през месец ап-
рил 2016 г. в първа ауди-
тория на ЕВУИМ в гр.
Пловдив. УСЛОВИЯ ЗА
УЧАСТИЕ Участниците в
конкурса представят есе

на тема „Държавата, в ко-
ято искам да живея“ с
обем до шест стандартни
печатни страници (30 ре-
да по 60 знака на страни-
ца, включително интер-
вали). На отделен доку-
мент участниците изпис-
ват трите си имена, въз-
раст, адрес, телефон, еле-
ктронна поща и учебно
заведение. Крайният срок
за изпращане на есета за
участие в конкурса е
10.04.2016 г. на:

адрес: Пловдив 4004,
ул. Задруга 18, „За наци-
оналния конкурс за есе“
или на електронна поща:
info@ehsem.org.

Авторите на първите
десет класирани от жури-
то есета ще бъдат пока-
нени да представят текс-
товете си в рамките на 10
мин. пред студенти и
преподаватели на ЕВУ-
ИМ. На това изслушва-
не журито има право да
задава въпроси на учас-
тниците. След представя-
нето ще бъдат официал-
но обявени резултатите и
ще се състои церемони-
ята по награждаването.

Òàáëåòúò - ëþáèìàòà èãðà÷êà
íà îñåìãîäèøíèòå

Това сочи проучване
на Центъра за безопасен
интернет. Таблетът и
смартфонът са любими-
те играчки на децата до
осем години. Това сочи
проучване на Центъра за
безопасен интернет. Спо-
ред повечето родители,
които са били анкетирани,
още на тази възраст мре-
жата дава на децата по-го-
ляма възможност да об-
щуват с връстниците си.
Повечето от малчугани-
те си имат и профили в
социалната мрежа, напра-
вени от родителите им.

Някои от най-предприем-
чивите хлапета успяват да
използват нета дори за пе-
челене на пари. Дете, на-
пример, разбрало как да
прави профили във Фей-
сбук и срещу 50 стотинки
ги продавало на връстни-
ците си.

Заместник-координа-
торът на центъра Луиза
Шабхазян подчерта, че
децата ползват таблети и
в детските градини, но ли-
псва ясен регламент и
правила за употребата
им. Тя коментира, че опа-
сното съдържание, деб-

нещо малките в интернет,
е на два клика разстояние
от рекламите и анимаци-
онните филмчета, които
те гледат. По нейните ду-
ми, малките трябва да по-
лучават повече инфор-
мация за безопасно по-
ведение в мрежата от ро-
дителите си.

"Децата носят устрой-
ствата си в детската гра-
дина и училище, като там
обаче липсват правила за
тяхната употреба - или се
забраняват неефективно,
или децата могат да ги
използват неконтролира-

но. В нито едно от семей-
ствата няма ясни, точни
правила, свързани с уст-
ройствата. На много ме-
ста има правила детето
да използва устройство-
то за няколко часа или да
не го изнася от вкъщи.
Но тези правила много
често не се спазват. На-
пример родителят реша-
ва да направи компро-
мис, защото другите де-
ца на детската площадка
също имат устройства",
посочва тя.

Център за безопасен
интернет

Никола Дичков и Ева Мирославова от 6-годишни са пристрастни към таблетите си. Фото: М. КОСТОВА
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Предците на Атанас
Буров тръгват от Балчик.
Това става ясно от пуб-
ликация в БГНЕС, която
се позовава на разказа на
проф. Нено Неделчев -
горнооряховчанин и ав-
тор на книгата "Векове-
те на Атанас Буров".

Ученият успява да спа-
си част от архива, свър-
зан с търговските друже-
ства и живота на семей-
ството, преди да бъде съ-
борена и напълно зали-
чена родната къща на фа-
милия Бурови. Той посо-
чва, че Атанас Буров е
роден на 31 януари 1875
г. (12 февруари 1875 г. по
нов стил). Лясковец и
Горна Оряховица до ден-
днешен спорят за родно
място на видния българ-
ски банкер.

 Предците на Буров
идват от Балчик и се за-
селват първо в гр. Елена,
а от там се местят в Ляс-

ковец. Синовете на ста-
рия Атанас Буров, на ко-
гото е кръстен и извест-
ният банкер, се премес-
тват в Горна Оряховица
в средата на XIX в. Два-
мата братя Иван и Ата-
нас са родени в Горна
Оряховица.

“Бурови не са се зани-
мавали със земеделие,
както повечето семейст-
ва от този край, а с лих-
варство и търговия с па-
шкули (за коприна). Те са
притежавали първата ли-
хварска къща в Горна
Оряховица, както и фаб-
рика за производството
на коприна. Занимавали
са се също и с търговия

на спиртни напитки – ви-
но и ракия, които са из-
насяли след създаването
на търговската им къща
през 1862 г., като вината
достигат дори до Русия
и Мала Азия. Освен това
фамилията се е занима-
вала и с отглеждането на
едър рогат добитък за
клане“, разказва пред
БГНЕС проф. Нено Не-
делчев.

Докато е жив Димитър
Буров – бащата на Ата-

нас Буров, фамилията
има 15 чифлика в Доб-
руджа, в които общо са
имали 25 – 30 хил. крави
и хиляди овце. Един от те-
зи чифлици е продаден
на евреина Петър Габе,
баща на известната пое-
теса Дора Габе. По по-
вод на това, дъщерята на
Атанас Буров Недялка е
разказала на проф. Не-
делчев, че Петър Габе
всяка година ги е канел в
чифлика на гости в знак

на благодарност за чиф-
лика, който е купил.

Атанас Димитров Бу-
ров (12 февруари 1875 –
15 май 1954) е български
финансист, дипломат и
политик от Народната
партия, а по-късно на
умереното крило на Де-
мократическия сговор.
Той е министър на тър-
говията, промишленост-
та и труда (1913, 1919 –
1920) и на външните ра-
боти и изповеданията

(1926 – 1931). Считан е за
една от най-влиятелните
фигури в българския по-
литически живот през
първата половина на 20-
ти век, а заради полити-
ческите си речи и въве-
ждането на модерни за
времето си европейски
практики на българска
почва, е наричан „идео-
лог на българската бур-
жоазия“.

Станислава
КРЪСТЕВА

Атанас Буров
Фото: Wikipedia




