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Запознайте се с Иван 
Красимиров Иванов

Той е на 18 години и син 
на нашия колега Краси-
мир Иванов – старши 
полицай в сектор Охра-
нителна полиция към Чет-
върто РУ-Бургас, ОДМ-
ВР-Бургас.
Иван е роден с рядкото 
заболяване „муковисци-
доза“, което засяга бели-
те дробове и панкреаса. 

Изисква ежедневни ин-
халации с муколитици, 
дренажи, антибиотично 
лечение, висококалорична 
храна и хранителни до-
бавки.
От година насам състоя-
нието му се е влошило и 
вече е включен в листа 
с чакащи за белодробна 
трансплантация. Между-

временно се налага да му 
бъде провеждана терапия 
със скъпоструващи анти-
биотици. Белодробната 
трансплантация на Иван 
се покрива от държавата, 
но за да се облекчи със-
тоянието му до нейното 
настъпване, той се нуж-
дае от скъпоструваща 
поддържаща терапия. Тя 
включва мощни анти-
биотици, специализира-
ни витамини и добавки, 
муколитици, специална 
калорична храна, както 
и различни консумативи. 
Ежемесечните разходи за 
тази терапия възлизат на 
около 2000 лева.
ОДМВР-Бургас се присъ-
единява към кампанията 
на Иван и семейството му, 
която включва и събиране 
на средства за транспорт-
ни разходи и болничен 
престой в чужбина.

Орлин Горанов представи в Двореца в 
Балчик своята книга

На 12 юни  в Каменна 
зала на Културен цен-
тър “Двореца” звездния 
Орлин Горанов предста-
ви своята книга, носе-
ща името “Да започнем 
отначало”. Това е илю-
стрирана автобиография 
на обичания от всички 
естраден и оперен певец, 
написана в съавторство с 
Веселина Паскова. Тази 
книга не е автобиогра-
фия, равносметка или 
огледало на повратна 
точка. Това е разказ за 
пътуването. Пътуването 
към щастието и благо-
дарността, че съществу-
ваме, че имаме възмож-
ността да посрещаме и 
изпращаме деня, че сме 
дарени със сетива и сър-
ца да чувстваме.
Каменна зала се оказа 
тясна, за да побере всич-

ки, които желаеха да се 
докоснат до харизмата 
на великолепния певец. 
Публиката в едно с Ор-
лин Горанов изпя едни 
от най-емблематичните 
му песни. Дълго след 
това певецът раздава ав-
тографи.
Разбрах, че човек не 
трябва да се взема на 
сериозно, защото е пре-
ходно явление на тази 
земя. Не е лесно, но има 
лековито хапче – смехът, 
шегата. Много помагат 
позитивните хора и при-
ятелите. С тях се чувст-
ваш истински жив и 
достатъчно силен да про-
дължиш напред по пътя. 
А и музиката го прави 
по-лесен, по-хубав. – Ор-
лин Горанов

ДКИ КЦ “Двореца”
Галя ГЕОРГИЕВА

Орлин Горанов няма 
нужда от представяне. 
Всеки българин го позна-
ва и обича. Всеки може 
да запее песните му, но 
малко знаем за личния 
му живот и перипетиите 
през които е минал.  Гос-
пожа Паскова сподели, 
че са минали по много 
пътища заедно, за да на-

правят книгата, а самият 
Орлин разказа спомени, 
преживявания и довери 
житейска мъдрост, съ-
бирана през годините от 
различни краища на све-
та. 
 Най- важното е да сме 
тук и сега, не да се връ-
щаме към болката от ми-
налото или да живеем в 

страх от бъдещето, а да 
стоим тук и сега. И кога-
то паднем, да ставаме, да 
не се отказваме от битка-
та, а да започваме отнача-
ло с цялата си обич. 
 Да, ние това го знаем, но 
е хубаво да ни се напом-
ни, да ни се изпее с топъл 
глас и чаровна усмивка: 
„Още те обичам. Нека да 

започнем пак.“ 
 Лятото започна... Какво 
чудесно начало!
 Благодарим ти, Орлин 
Горанов, благодарим на 
Весела Паскова, на ор-
ганизаторите от ДКИ КЦ 
„Двореца” и на публика-
та, която пееше от сърце 
заедно с него от сърце.
      Валeнтина ЦОНЕВА

Лятото започна...С тези думи Орлин Горанов откри 
вечерта, посветена на книгата на Веселина Паскова 

“Да започнем отначало”

Публикуваме банковата сметка и Ви благодарим за подкрепата и помощта, 
ако решите да се включите и Вие!
Банка ДСК
IBAN BG75STSA93000024059687
BIC STSABGSF

Блестящо представяне на Паулина Сивкова от 
Балчик в конкурса “Аз имам дарба”

Паулина Сивкова от 
Балчик, която е едно от 
децата на фондация “Ди-
митър Бербатов”, про-
дължи успешните си из-
яви през 2019 г. Този път 
те са от IV Национално 
състезание по актьорско 
майсторство „Аз имам 
дарба“. То се проведе в 
Бургас с участието на 
деца от цялата страна.
Състезанието протече в 
4 кръга за стих и с раз-
дел за артистично изпъл-
нение на песен. В първи 
кръг – “Стих за прослава 
на Родината”, Паулина 
се представи с Вазовия 
„Възпоменания от Ба-
так“, във втори – “Бас-
ня”, с баснята на Стоян 
Михайловски „Бухал 
и светулка“, в трети – 
“Разсмей журито”, с мо-
нолог на Агафя Тиховна 
от „Женитба“ на Гогол”, 
а четвърти кръг бе задача 
от журито. В раздела за 
артистично изпълнение 
на песен , който не беше 

задължителен, Поли се 
представи с част от мю-
зикъла „Чикаго” – „Ах, 
този джаз”. Участниците 
бяха оценявани от жури, 
включващо актьори, му-
зиканти, преподаватели, 
писатели.
Паулина се класира на 
първо място в раздел 
актьорско майсторство 

и спечели специалната 
награда на журито. На-
градата на журито спе-
чели и за артистично 
изпълнение на песен. 
Като “любимец на жури-
то” тя получи и покана 
за театралния фестивал 
„Калимата” през юни в 
Бургас.
Паулина Сивкова от 
Балчик, която е едно от 
децата на фондация “Ди-
митър Бербатов”, про-
дължи успешните си из-
яви през 2019 г. Този път 
те са от IV Национално 
състезание по актьорско 
майсторство „Аз имам 
дарба“. То се проведе в 
Бургас с участието на 
деца от цялата страна.
Състезанието протече в 
4 кръга за стих и с раз-
дел за артистично изпъл-
нение на песен. В първи 
кръг – “Стих за прослава 
на Родината”, Паулина 
се представи с Вазовия 
„Възпоменания от Ба-
так“, във втори – “Бас-

ня”, с баснята на Стоян 
Михайловски „Бухал 
и светулка“, в трети – 
“Разсмей журито”, с мо-
нолог на Агафя Тиховна 
от „Женитба“ на Гогол”, 
а четвърти кръг бе задача 
от журито. В раздела за 
артистично изпълнение 
на песен , който не беше 
задължителен, Поли се 
представи с част от мю-
зикъла „Чикаго” – „Ах, 
този джаз”. Участниците 
бяха оценявани от жури, 
включващо актьори, му-
зиканти, преподаватели, 
писатели.
Паулина се класира на 
първо място в раздел 
актьорско майсторство 
и спечели специалната 
награда на журито. На-
градата на журито спе-
чели и за артистично 
изпълнение на песен. 
Като “любимец на жури-
то” тя получи и покана 
за театралния фестивал 
„Калимата” през юни в 
Бургас.

„Кранево – ехо от вековете” – една книга, 
която трябва да бъде прочетена

Преди 5 години Костадин 
Димов се възпламенява от 
идеята да напише всичко, 
което е събрал за истори-
ята на родното му село 
Кранево. Написва книгата 
„Кранево – ехо от векове-
те” и споделя в предговора: 
„Времето неуморно следва 
своя ход през вечността. 
Годините се изнизват не-
усетно. По силата на при-
родните закони от този свят 
си отиват хората, които 
знаят факти из историята и 
за населението, обитаващо 
райското парче земя, наре-
чено Кранево.
Роден и израснал в селото, 
имах възможността да слу-
шам разказите на възраст-
ните хора за местността. 
Беше ми интересно, впе-
чатляваше ме чутото, имах 
и рядката възможност да 
съм син на баща, доживял 

до 98-годишна възраст, съх-
ранил до последния си ден 
бистра памет. 
През 1995 г. бях избран за 
кмет на село Кранево. Ин-
тересът ми към историята и 
родословието на селото оф-
орми решението да напиша 
и оставя за поколенията 
настоящия труд. Дали съм 
успял, ще отсъдят читате-
лите.”
А читателите могат да бъ-
дат, които посещават  всич-
ки библиотеки в района, 
където биха имали достъп 
до книгата с ограничен 
тираж. „Събраните и отра-
зени факти – продължава 
в послеписа си Костадин 
Димов, из историята на 
Кранеа, Екрене и Кранево 
са само част от известното 
за нашето население място. 
Епизодичните несистемни 
разкопки и проучвания на 
терена правят Кранево и 
района около селото бла-
годатно място за бъдещи 
изследвания. Заровената в 
земята история чака своите 
проучватели. Ако тя бъде 
извадена на показ ще благо-
приятства и развитието на 
туризма. А морето и тури-
зма са главното богатство 
на село Кранево.
Надявам се, че ще дойде 
време, когато град Кра-
нево, като център на една 
нова черноморска община, 

ще забогатее. Тогава ар-
хеолозите ще извадят на 
показ историческите забе-
лежителности на района от 
тракийско време до наши 
дни. Старите крепости при 
брега на морето и на „Кале-
то” чакат своите изследова-
тели. Не е случаен фактът, 
че тук на „Калето” е била 
столицата на Добруджан-
ското Карвунско княжество 
на деспот Балик. И това е 
големият град – крепост 
„Кранеа”, наречен от тур-
ците Екрене, а днес носи 
името Кранево. Едно име, 
просъществувало цели 20 
века. Струва ми се, че ще се 
сбъднат пророческите думи 
на монаха от Калиакра: 
„Кранево място ще стане 
рай” /Мраморната плоча с 
този надпис и днес се съх-
ранява в Археологическия 
музей в град Добрич./
Природата е създала усло-
вията, остава хората да ре-
ализират рая.
Изказвам благодарност 
на всички краневци, под-
помогнали със спомени и 
факти написването на тази 
летописна книга” 
И това наистина е летопис 
на село Кранево, толкова 
познато като туристическа 
дестинация, но неизвестно 
на хората с историческите 
си и археологически забе-
лежителности.                  БТ 


