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Проф. дтн инж. Веселин Венков

Преди повече от 40
години проф.Веселин
Ст.Венков обиква на-
шия град и от ранна
пролет до късна есен
битува скромно в "Бе-
лите скали" със семейс-
твото си. Синът му оби-
ква морето и има мно-

го приятели в Балчик.
Самият професор дос-
коро надуваше платна-
та на своята яхта, вдъх-
вайки морския бриз и
слънцето на Белия град.

Сега, без да се оплак-
ва, мъдро преценява, че
най-голямата болест,

неизлечима, е самотата.
Много по-младата му
съпруга е вече покой-
ница, а синът му - изве-
стният техн.директор на
международната фир-
ма"Промат" инж.Весе-
лин Веселинов отдавна
се е отказал да го пресе-
ли при семейството си
във Франция и всяка ве-
чер с двете си малки
внучки проф.Венков го-
вори упорито на бъл-
гарски по скайпа.

И мястото на този
продуктивен учен, пре-
подавател в Инженер-
но-строителния инсти-
тут в София и автор на
научна литература, е в
България, където сърце-
то му тупти вече 90 го-
дини с мисълта за мла-
дото поколение, за наци-
ята, която се самоубива.
Всеки млад, амбицио-
зен и трудолюбив мла-
деж намира своя път
към чужбина и ако се
връща, то е от ностал-
гия, която постепенно
отмира.

Родом от Габрово,
проф.Венков на 5 годи-
ни е вече софиянец. Ба-
ща му е директор на на-
чално училище, а той
получава много високо
образование и става ем-
блематична фигура за
катедра "Геотехника"

във ВИАС. От 1958 г.
преподава на студенти и
от 1978 г. е с титлата про-
фесор. Преминава през
всички степени на нау-
чната йерархия. Дори
сега, в преклонна въз-
раст е канен да чете лек-
ции във ВСУ "Ч.Хра-
бър" гр. Варна.

През 2005 г., по ини-
циатива на проф. д.т.н.
инж. Веселин Венков, е
учредена стипендия
"Проф. арх. Пейо Бер-
бенлиев", която се връ-
чва всяка година на ня-
кой от редовните дипло-
манти в катедра "Исто-
рия и теория на архите-
ктурата". Стипендията е
показател за прозорли-
востта на професора -
младите трябва да се
стимулират.

С катедра "Геотехни-
ка" проф. дтн инж.Весе-
лин Венков учредява
студентска стипендия,
именувана "Земна ме-
ханика - проф.Б.БАЛУ-
ШЕВ"на името на осно-
воположника на катед-
рата, изучил поколения
инженери и дал на бъл-
гарската архитектурна и
строителна наука неоце-
ним принос.

От 2004 г. до 2012 г.сти-
пендии са получили и
достойно са я защити-
ли:Любомира Марино-

ва Василева; Петранка
Трендафилова Търкала-
нова; Асен георгиев Въ-
льовски, Христо Иванов
Христев, Милен Коста-
динов Миланов; Дани-
ел Стефанов Бунарджи-
ев; Адриана Валериева
Таскова; Радослав Орли-
нов Тодоров, Любомир
Димитров Диев; Пла-
мен Николаев Кочев.

А вижте колко слож-
на и взискателна е науч-
ната тематика и терми-
нология на проф.Весе-
лин Венков:

Свойства на почвите-
Напрежения , деформа-
ции, якост, водопропус-
кливост; лабораторни
проби от най-различно
естество;2.Фундиране -
Анализ и проектиране
на плитки и дълбоки
фундаменти; 3.Модел-
ни изследвания и интер-
претация; 4. Насипи
върху слаби почви; 5.
Машинни фундаменти
с проектиране и изпъл-
нение на укрепителни
сондажни конструкции;
Проблеми на земния
натиск, подпорни сте-
ни; шпунтови стени;
преградни конструк-
ции, тунели в меки поч-
ви, дълбоки изкопи,
вкл.дренажен контрол;
6. Насипни язовирни
стени и тяхното фунди-

ране. 7.Устойчивост и
деформации на земно-
насипни и каменнона-
сипни язовирни стени,
филтрация и нейният
контрол, използване на
геосинтетика, проекти-
ране и изпълнение на
филтри;8.Суфозия и об-
разуване на пукнатини,
хидравлично пукнати-
нообразуване, пробле-
ми на дисперсните гли-
ни  и измервания по
време на строителство-
то. 9. Намаляване при-
родния риск-геотехни-
чески проблеми, свър-
зани с масови земни
движения: земетресе-
ния; свлачища; кални
потоци; пропадания;
кални вулкани; пролив-
ни наводнения; урагани
и тайфуни. Дълбоки  из-
копи, насипни язовирни
стени;фундиране;10.Ус-
тойчивост и деформа-
ции на земнонасипни и
каменнонасипни язо-
вирни стени; използва-
не на геосинтетика;
11.Суфозия  и образува-
не на пукнатини , хидра-
влично пукнатинообра-
зуване; проблеми на
дисперсните глини и из-
мервания по време на
строителство; 12.Пило-
ти.Химично заздравява-
не на почвите, метод за
дълбочинно полагане

на смеси, пилоти в на-
сипи 13.Реставраци
14.Геотехническо инже-
нерство15. Подводна
морска геотехнология;
хвостохранилища, тръ-
бопроводи, подводни
морски откоси. 16.Анке-
ри и шлицове; 17. Пъти-
ща и жп линии; 18.Инду-
стриални отпадъци и др.

За Балчик проблеми-
те от естеството на поз-
наниятана проф.Вен-
ков са много. Затова
той многократно е по-
магал и сега е готов да
се отзове за помощ.
Например укрепване-
то на Дамбата, поддър-
жането на тунела за от-
ходните води  под
ж.к."Балик", свлачища-
та на много места. Бал-
чик има добро бъде-
ще, защото добре се
грижат за него съотве-
тните органи.

"За мен той е един
магнетичен град и ако
не го познавах и ако не
бях го приел като ро-
ден, все едно не съм
живял" -  казва
проф.Веселин Венков,
на когото пожелавам от
сърце здраве и много
радост на 9 юни, когато
ще бъде поздравен от
семейството си за своя-
та 90-годишнина.

Маруся КОСТОВА
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Радваме се , когато се съ-

твори нещо добро за пол-
за на всички. На хубавия
християнски празник Цве-
тница извърших освещава-
не на чешма на стария гро-
бищен парк изградена с
труда и средствата на пре-
дприемачи от Балчик и
членове на Ротари клуб.
Събитието е отразено  във
вестник  ,,Балчишки теле-
граф" брой 15, както и в
същия брой  на вестник
,,Балчик" от Снежанка Же-
лязкова със статия  озагла-
вена: ,,Чешма -дарение в
стария гробищен парк на
Балчик". Авторката  мно-
го хубаво е  описала  съби-
тието като благославя да-
рителите. Накрая обаче
във вестник ,,Балчишки
телеграф" е написала: ,,На
12.04.14г. дарената чешма
беше осветена от отец Ге-
орги /срещу заплащане/".
Естествената реакция на
хората е да се възмутят от
постъпката ми, да ме  осъ-
дят, да възроптаят. Като че
статията е написана не да
отрази благородното дело,
а да ме  оклевети и  оплюе.
Разбира се, че не съм из-
вършил освещаване на че-
шмата срещу заплащане.
Тези, които ме познават
знаят, че не е вярно.  Един
от дарителите ми предло-
жи двадесет лева, които от-
казах , при което той нас-
тоя да ги взема като даре-
ние за храма.  Явно някой
е  видял  как вземам пари-
те, но не се е заинтересу-
вал за какво са дадени. Но
това няма значение -важ-

ното е да бъда оклеветен.
Всъщност идеята да се на-
прави чешма на това мяс-
то е моя от преди много
години и се направи с тру-
да на добри хора и много
се зарадвах. Но написано-
то  остави горчилка в ду-
шата ми. Като прочетох
статията   с дадените за хра-
ма двадесет лева закупих
и смених крана на чешмата
с нов, защото беше поста-
вен стария кран. Сега че-
шмата е още по-красива,
но както казват  ,,казана

дума -хвърлен камък".
Много хора са се съблаз-
нили да ме осъдят в постъ-
пката ми. Нека обаче пом-
ним: ,,Който хвърля кал
срещу другите сам се из-
цапва". Освен това госпо-
жа Желязкова говори ка-
то свидетел при положе-
ние, че не присъства на ос-
вещаването, също така  на-
писаното е без знанието и
съгласието на предеседате-
ля на Ротари клуб Слави
Сербезов, както и на дру-
ги дарители.  Да, живеем в

демокрация, всеки има
свободата да говори и пи-
ше каквото иска, но тряб-
ва  да внимаваме, защото сло-
вото може да храни, но и да
отравя душата. За езика се ка-
зва ,,кости няма, а кости тро-
ши". А Словото Божие ни по-
учава: ,,Начало на всяка ра-
бота е размишление, а преди
всяко действие -съвет" /Книга
Премъдрост на Иисуса син
Сирахов 37:20/. За да не вре-
дим на другите и на себе си.

Протойерей
Георги ПЕТКОВ
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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. Претен-
циите на отец Стойко,
който е председател на
църковното настоятелс-
тво изглеждат странни за
кмета и хората от Кране-
во. Храмът, в който отец
Стойко служи, се строи
на общинска земя със
средства от дарения и
без нито стотинка от ми-
трополията.

В село Кранево живе-
ят над 1200 души, като го-
ляма част от тях са мла-
ди хора с малки деца.
Кметът решава да пост-
рои спортната площадка
за всички деца на единст-

веното останало общин-
ско място в селото - до
църквата. Това обаче раз-
сърдило божия намест-
ник и по думите на кмета
отсякъл: или храма, или
площадката.

"Още не мога да осъз-
ная думите на отец Стой-
ко. Не си дава никаква
сметка какво говори. Де-
цата щели да псуват и да
се чува в Божия храм.
Ами точно за това е то-
зи 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 ли-
чно мнение. Той смята,

че на площадката може
да се разгорят спортни
страсти и езикът да заг-
рубее. По неговите ду-
ми опитът показва, че
обикновено храмовете
съжителстват с читали-
ща и училища, а не със
спортни съоръжения.

Упорството на свеще-
ника разгневи много
жители на Кранево. Хо-
рата са възмутени от по-
ведението на отеца, кой-
то ги поставя пред така-
ва дилема. Жителите на
Кранево са готови на
ефективни протести,
ако епрахийският съвет
към Варненска митро-
полия подкрепи искане-
то  на отец Стойко да се
спре изграждането на
спортната площадка.
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