
Диана САВАТЕВА

Планираната за 21 сеп-
тември акция на бургаска 
гражданска организация 
в Айтос „с цел да се ока-
же подкрепа на пребития 
от цигани Илиян Мавров“, 
както самите инициатори 
обявиха, се сведе до крот-
ка разходка из центъра на 
градчето и разхлаждане с 
минерална вода.

Категоричният отказ на 
кмета Васил Едрев да раз-
реши протест пред сграда-
та на прокуратурата охла-
ди ентусиазма на двайсе-
тината млади мъже, които 
определят себе си като за-
крилници на българските 
граждани.

Дали защото се разгра-
ничават от прочулия се с 
юмручните си аргументи 
Петър Низамов – Перата, 
или пък прозряха навреме 
разликата между ситуаци-
ите в Айтос и Асеновград, 
протестиращите дадоха 
крачка назад и избраха 
иронията пред агресията.

Така в навечерието на 
националния празник не 
се стигна до напрежение 
и сблъсъци, а изпратените 
превантивно жандармери-
сти си останаха по колите.

Айтос със сигурност не 
е Асеновград. Инцидентът 
там има съвсем различен 
генезис и  едва ли може да 
се открие дори една пресе-

чна точка между 
него и случило-
то се в края на 
юни, когато гру-
па обитатели на 
асеновградско-
то гето прояви-
ха непредизви-
кана с нищо аг-
ресия и крайна 
арогантност към 
малките състе-
затели от мест-
ния отбор по 
гребане. Целият 
град се почув-
ства засегнат и 
това предизви-
ка мощна про-
тестна вълна.

В Айтос меж-
ду местните общности няма 
такива проблеми и щеше 
да е проява на въздесъща 
глупост едно битово меле 
да се вкара в етническа 
рамка. 

Случката е проста и в 
нея втори план не може да 
бъде открит дори с богато 
въображение. Вече се изя-
сни, че в основата е спор 
за пари. Пострадалият Или-
ян Мавров заедно с прия-
телката си и още един мъж 
отива в кравеферма в село 
Мъглен, за да иска 3000 лв. 
от ром, наемник доскоро 
в друго стопанство. Работ-
никът обаче заявил, че той 
е ощетеният. В започналия 
спор на негова страна за-
станали други хора от фер-

мата. Мавров се афекти-
рал, извадил електрошоков 
пистолет и наранил един от 
групата. Това пък насочило 
агресията срещу него. Спо-
ред полицията млатили го с 
дървени тояги и с брадва с 
късо острие.

Боят засега е единстве-
ният безспорен факт. Кой 
каква роля има в него и как-
ви удари е отнесъл тепър-
ва ще се изяснява в детай-
ли. Назначени са съдебно-
медицински експертизи на 
пострадалите. Няма осно-
вания за съмнения, че слу-
чаят може да бъде потулен 
– инцидентът е бил заснет 
от камера от кравеферма-
та, образувано е и досъдеб-
но производство.

Но опасната посока, в ко-
ято бързо поеха събитията, 
е предупреждение за това 
колко незначителна в не-
чии представи е дистанци-
ята между обикновен кри-
минален акт и конфликт на 
етническа основа. 

Принос за решението да 
се тръгне към протестно 
шествие в Айтос без съмне-
ние има още един инцидент, 
в който участниците са по-
лицай и ромско семейство. 

Макар че изцяло е класика 
в жанра на семейните скан-
дали. Асен и Албена се ска-
рали за пореден път, ком-
шиите позвънили на 112, а 
накрая го отнесъл пратени-
ят на местопроизшествие-
то служител на МВР Тош-
ко Тодоров.

Резонно Асен влезе за 
постоянно в ареста, а за 
причиненото на полицай 
Тодоров комоцио заслу-
жава подобаващо нака-
зание. 

Да се размахва етниче-
ска карта при всеки инци-
дент с ромско участие е глу-
паво, безотговорно и опас-
но. Твърде модерните напо-
следък граждански органи-
зации, напиращи да ни за-
щитават, първо трябва да 
осъзнаят отговорността от 
действията си, както и не-
обходимостта да са наясно 
с фактите преди да се хва-
щат за кобура.

Проблемите с ромската 
общност не бива да се ми-
нимализират и подценяват, 
но със сигурност решаване-
то им не минава през демо-
низирането й и насъскване 
на българите срещу нея. 

Откровеното „Повече от 

унизен съм“, изречено от 
пребития в Садово учител 
Антон Велков, ме хвана за 
гърлото, докато гледах ин-
тервюто му по национал-
на телевизия. Лицето на 
учителя излъчваше такава 
покруса и разочарование, 
че не може да не те натъ-
жи. Но това, което ме впе-
чатли истински е, че пре-
подавателят по английски 
нито веднъж не се изкуши 
да каже, че 17-годишният 
Атанас, причинил му мозъч-
но сътресение, е от циган-
ско семейство. Каквито са 
и повечето ученици в гим-
назията по селско стопан-
ство в Садово. 

„Трудни деца са, но сред 
тях има много добри и това 
е основното“, допълва учи-
телят, макар че окото му 
още е насинено и отокът 
по главата му не е спаднал. 
Звучи по човешки просто и 
разбираемо. Но не е само 
това - думите на Велков съ-
държат и един универса-
лен принцип, по-приложим 
и разбираем от сложните 
формулировки в неизбро-
имите анализи за интегра-
цията на малцинствата.

Отношението към роми-

те трябва да бъде като към 
всички останали – без иг-
нориране, но и без приви-
легии. На свестните – с до-
бро. На останалите – какво-
то законът предвижда. 

Затова и Тодор Давидов, 
по-известен като Гринго, в 
момента не е до любима-
та си Софи Маринова, а в 
бургаския арест. Гринго бе 
задържан от полицията във 
фамилната му къща в ром-
ската махала на Айтос, но 
това няма нищо общо с 
произхода му. Гаджето на 
Софи, който се оказа неин 
партньор не само в живо-
та, но и на сцената, е обви-
нен за изнудване на местен 
бизнесмен. Да чакаме ли 
сега някакви закрилници да 
обявят ареста като проява 
на ксенофобия или репре-
сия срещу попфолка?

(„24 часа“)

Диана Саватева стана 
народен представител 
след като дълго време 
работи като журналист 
във вестник „24 часа”. 
Сега тя е в парламента, 
но продължава да пише 
коментари по актуални 
теми.
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k Айтос в новините зАрАди две мелетА и 
ГринГо, но товА не Го прАви АсеновГрАд

Решение за отпускане на 400 лв. на „МБАЛ - 
Карнобат“ ЕООД - град Карнобат гласува Об-
щинският съвет в Айтос. Парите са за закупу-
ване на ново диализно легло, в отговор на мол-
бата  на д-р Николай Колибаров, управител на 
карнобатската болница. 

В Отделението по хемодиализа на „МБАЛ - 
Карнобат“ ЕООД - град Карнобат се обслужват 
пациенти от айтоските села с. Черна могила; с. 
Караново; с. Черноград; с. Поляново и от град 
Айтос, а броят на нуждаещите се от хемодиа-
лизно лечение нараствал. Това налага увели-
чаване на легловата база на отделението, пише 
в мотивите за исканата сума д-р Колибаров до 
кмета и Съвета.

НП

Айтос дава рамо на МБАЛ - Карнобат

Айтос

• След като едни закрилници видяха ромска вендета в 
обикновен бой, да чакаме ли други да обявят гаджето на 
Софи за жертва на ксенофобия? 
• Защо трябва да слушаме внимателно пребития учител 
Антон Велков?

Диана Саватева



2 ОКТОМВРИ 2017Народен приятел ×ôстр. 2

• Професионална гимназия по селско стопанство 
„Златна нива” град Айтос, ул. „Славянска” № 50, продава 
стари строителни материали: тухли на цена 0.10 лв./бр., 
греди - 1.50 лв./л.м, камъни- 3.00 лв./бр., дървен мате-
риал - летви и дъски- 10 лв./кубик, дървени скари- 4.00 
лв./бр. Телефон за справки: 0888/206 682.

• Тел. 0885/ 252 452 продава земеделска земя в м. 
„Могилата”. Цена по споразумение.

Малки обяви

Налице е подробен дока-
зателствен материал, че То-
дор Давидов стои зад запла-
хите и изнудването на айто-
ския бизнесмен Асен Атана-
сов, стана ясно в съдебна-
та зала на РС-Айтос, къде-
то на 25 септември се гледа 
мярката за неотклонение на 
Давидов, по- известен като 
Гринго и приятел на фолкпе-
вицата Софи Маринова. Да-
видов и 27-годишният Стефан 
Сливков от Сандански, род-
нина на Маринова, да оста-
нат задържани под стража, 
реши съдът. 

Още през уикенда, Район-
на прокуратура – Айтос ги 
задържа за срок от 72 часа. 
Давидов беше обвинен, че 
в периода 19 - 23 септември 
т.г., в Айтос, в съучастие със 
Стефан е изнудвал айтос-
кия бизнесмен Асен Апосто-

лов за сумата от 50 000 лева. 
Според обвинението, два-
мата заплашвали Атанасов 
и членовете на семейството 
му с убийство. Гринго снаб-
дил Стефан с мобилен апа-
рат и сим-карти, от които да 
провежда разговорите с на-
рочения бизнесмен. Дави-
дов бил подбудител и пома-
гач, а Сливков - директният 
извършител - достатъчно ос-
нование за удължаване на 
мярката им „задържане под 
стража”.

В съдебната зала Гринго 
поиска Маринова да го защи-
тава, но съдът отказа фолк-
дивата да го представлява. 
От разпита й стана ясно, че 
с Гринго живеят от две годи-
ни заедно, но нямат брак, за-
щото „вече не е модерно”. На 
18-и септември била опери-
рана в УМБАЛ „Дева Мария” 

в Бургас. Не ставало дума за 
операция, свързана с жела-
нието им да имат бебе. Опе-
рирали жлъчката на Марино-
ва, интервенцията била без-
кръвна,  научи НП от близък 
роднина на Гринго. 

Операцията и задържане-

то на Гринго не били причи-
на Софи да отказва покани 
за участия, научи още НП. 
Фолкпевицата била на учас-
тие същата вечер, на 25 сеп-
тември, сутринта на следва-
щия ден се завърнала в ай-
тоската къща на любимия, къ-

дето живее 
баба му. 

Пред съда 
певицата за-
яви още, че 
любимият я 
придружа-
вал през ця-
лото време 
в болницата, 
че доходите 
им са „сред-
ни” и могат 
да платят 
гаранция за 
свободата 
на Гринго от 
10-15 хил. лв. 
До гаранция 
обаче не се 

стигна. След реше-
нието на айтоския 
съд, Тодор Давидов 
изригна, че е неви-
нен и го държат за-
творен без доказа-
телства. Софи Ма-
ринова също не оч-
акваше подобно ре-
шение и излезе от 
заседателната зала 
видимо притеснена. 
„Нямам думи, то и 
убийците не ги дър-
жат толкова затво-
рени”, беше един-
ствената реплика на 
певицата на излиза-
не от сградата на Ра-
йонния съд в Айтос.

Защитникът на Гринго пък 
заподозря полицейска клоп-
ка. Според него, накарали са 
Атанасов да изтегли 5 хил. 
лв., белязали ги и задържали 
Сливков с парите до „Хепи”. 
Показанията на Сливков  
били единствените доказа-

телства по делото, но недос-
татъчни, каза още адвокатът 
на Тодор Давидов – Гринго. 
Софи вероятно ще поживее 
при баба му, поне до след-
ващото съдебно дело, пред-
полагат близки на чалга ду-
ета в Айтос.

НП

Гринго обвинен за изнудване
Софи Маринова -  

при баба му

Прокурор Милена Стойчева след съдебно-
то заседание Давидов и Сливков след делото

Софи Маринова преди да бъде 
разпитана

Гринго скри лицето си на влизане в сградата на РС-Айтос

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява собствениците на до-
машни любимци на територията на Общината:

Съгласно чл. 172, т.2 от ЗВМД /Закона за ветеринар-
номедицинската дейност/ собствениците на кучета са 
длъжни да вземат мерки животните да не създават опас-
ност за хора или други животни. 

Съгласно чл.177, ал.1, т.3 от ЗВМД се забранява из-
веждането на кучета без повод, а на агресивни кучета 
- и без намордник.

Съгласно чл.35, ал.2 от Закона за защита на животни-
те собственикът е длъжен да предотврати всяка проя-
ва на необоснована агресия на кучето, проявена на об-
ществени места и при ситуации, застрашаващи живота 
или здравето на хора и животни.

Съгласно чл.15, ал. 1 от Наредба №3/2006год. за опаз-
ване на обществения ред в Община Айтос, който пусне 
и остави без надзор домашни животни и птици по ули-
ците, зелените площи, градинките и парковете в насе-
лените места на територията на общината, като с това 
ги уврежда, се наказва с глоба. 

Съгласно чл.21, ал.1,  т.18 от Наредба №3/2006год. за 
опазване на обществения ред в Община Айтос е забра-
нено разхождането на кучета и други домашни животни 
на територията на училища, детски градини, спортни и 
детски площадки, паркове и зелени площи. 

Съгласно чл.36 от Наредба №3 за опазване на общест-
вения ред в Община Айтос, който разхожда куче в пре-
делите на населените места, с което създава опасност 
за хора, или други животни, без да го държи вързано за 
повод, се наказва с глоба.

На всички собственици на домашни любимци, ко-
ито не спазват изискванията на действащата нор-
мативната уредба, ще им бъде търсена строга ад-
министративно наказателна отговорност. 

О Б Щ И Н А   А Й Т О С
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Близо седмица регионал-
ните и националните ме-
дии се занимаваха с айтос-
ки ромски сюжети  - от су-
трешните блокове до къс-
ните новини.  Беше реги-
стрирана висока медийна 
продуктивност - всеки сайт 
се отчете средно с по пет-
шест заглавия с повтарящо 
се съдържание. 

Сагата започна със сним-
ки и видеа от боя в с. Мъг-
лен, който роди мераци за 
протест. Само едно не ста-
на ясно - кой е крив и кой - 
прав. Протестът не се със-
тоя не толкова заради кмет-
ската забрана, колкото за-
ради липсата на протести-
ращи. Медиите, дошли да 
отразят мирното „събитие”, 
бяха повече от десетината 
„пиещи кафе” бургазлии, и 
имаха „късмета” да попад-
нат на нова ромска нови-
на. Семейна двойка с пет 
деца - Албена и Атанас, на-
падна с колове двама по-
лицейски служители, еди-
ният пострада сериозно в 
дома им на ул. „Крали Мар-
ко” в кв. „Странджа”. В съ-
щия ден, Районният съд ос-
тави пияния Атанас в арес-
та, а жена му пусна под до-
машен арест - да си гледа 
децата.

Вакуумът в търсене на 
„пресни новини” почти 
веднага беше попълнен с 
пет изстрела по приказ-
ния дом на ромския биз-
несмен Асен, производи-
тел на контейнери за смет. 
Като резултат от това „съ-
битие” дойде топ новина-
та за задържането на  най-

известния жител на квар-
тал „Странджа” - Тодор Да-
видов - Гринго, приятел на 
Софи Маринова, обвинен, 
че рекетирал Асен за 50 
хил. лв., заедно с авера си 
от Сандански.

За капак - на следващия 
ден две ромски деца попад-
наха под колелата на бяс-
но шофиращ 53-годишен от 
с. Приселци, случайно ми-
наващ в посока от Айтос 
към Карнобат. Причината - 
движение на автомобила с 
несъобразена скорост, съ-
общиха от полицията. По-
страдалите момиченца се 
оказаха на 8 и 1 години, ко-
ито живеят с майка си Фа-
тима в оборотните жили-
ща в Новия квартал. И по-

неже случката беше тира-
жирана десетократно, без 
отговор на въпроса: Как-
во са правили децата на 
пътното платно извън гра-
да, НП разпита съседи на 
Фатима. 

Оказа се, че с автомоби-
ла на свой приятел майката 
завела двете деца в край-
пътния ресторант „Гради-
на”, за да хапнат шкембе-
чорба, с която е прочуто 
айтоското заведение. Вече 
на тръгване, когато всички 
се качили в колата, деца-
та поискали вода. Майка-
та решила да отскочи от-
ново до ресторанта и да 
купи бутилка. 8-годишната 
й щерка веднага я послед-
вала с бебето в ръце. Пре-

сичайки шосето, и двете 
деца попаднали под коле-
лата на бясно движещо се 
„Волво”, разказаха съседи 
на семейството.

Това са събитията, за ко-
ито се изписаха десетки 
страници, и които спокой-
но се побират в двайсети-
на реда. Слава Богу, че зло-
вещите заглавия, които по-
често нямаха нищо общо 
със съдържанието, не въз-
произведоха „очакваното 
напрежение” в Айтос. Най-
вече, защото айтозлии са 
хора разумни и са свикна-
ли да живеят в мир и раз-
бирателство. И все пак -  
хайде, по-кротко със за-
главията!

НП
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Ромски сюжети от Айтос качиха 
медийната продуктивност

На хората им втръсна от повтарящи се снимки и факти. 
И хайде, по-кротко със заглавията!

Жандармерията нямаше кого и от какво да ни пази



Двадесет и четвърто засе-
дание от началото на манда-
та проведе Общинският съ-
вет в Айтос на 27 септември 
т.г. Съветниците не почива-
ха и отхвърлиха много рабо-
та през горещите летни ме-
сеци, затова дневният ред 
през септември беше кра-
тък, но особено съдържате-
лен. Повече от час продъл-
жиха дебатите по доклад-
ната записка на кмета Ва-
сил Едрев за непродажба 
на УПИ І, кв.146, с площ 2619 
кв.м., отреден „за баня и пе-
ралня” по плана на гр. Ай-
тос, на собственика на сгра-
дата, построена на терена - 
ПК “Атанас Манчев”.

С гласовете на 19 съветни-

ци, теренът не беше прода-
ден на кооперацията. Трима 
общински съветници заста-
наха твърдо зад кметското 
предложение с железни ар-
гументи против продажбата 
на 2.5 дка в центъра на Ай-
тос - Дамян Денев от РБ, Пе-
тър Янев от БДЦ и Димо Па-
рушев от ГЕРБ. Кметът Ва-
сил Едрев пък беше катего-
ричен: „Няма как да прода-
дем терен на собственик на 
незаконна сграда”. Против 
и въздържали се по стано-
вището на градоначалника 
“теренът да остане общин-
ски”, бяха съветниците от 
БСП и ДПС. 

Съветът вече има реше-
ние и по докладна запис-

ка на кмета за учредяване 
право на пристрояване на 
обект „Жилищна сграда” в 
УПИ ХVІ-1709 кв.43 по пла-
на гр. Айтос с администра-
тивен адрес ул.”Стоян Де-
веджиев” № 12.

Одобрено беше пред-
ложението за даване на 
разрешение за проектира-
не и изработване на ПУП-
ПЗ (подробен устройствен 
план-план за застрояване) 
за имот № 092025, м. „Гере-
на”, в землището на с. Ляс-
ково, община  Айтос. С пъл-
но мнозинство Съветът даде 
разрешение за проектира-
не и изработване на ПУП-
Парцеларен план за линеен 
обект /трасе/: „Кабелна ли-

ния 20 кV от стълб № 113, ВЛ 
„Съдиево” до нов трафопост 
тип БКТП 1х800кVА в имот № 
025012, местност „Бургаски 
път”, землище на гр. Айтос, 
област Бургас и кабелна ли-
ния 1 кV от БКТП до грани-
цата на имот № 025012, мест-
ност „Бургаски път”, земли-
ще на гр. Айтос, област Бур-
гас”. Съветниците дадоха съ-
гласие и за преминаването 
му през имот общинска соб-
ственост. Съгласие имаше и 
за предоставяне на сумата 
от 400 лв. на отделение по 
„Хемодиализа” към „МБАЛ 
- Карнобат” ЕООД за заку-
пуване на диализно легло. 
Това наложи актуализация 
на бюджет `2017 - общин-
ският резерв беше кориги-

ран надолу с 400 лв.
Традиционно, след днев-

ния ред, съветниците се 
обърнаха с “питания” към 
кмета Васил Едрев. Андрей 
Андреев поздрави админи-
страцията за добре уреде-
ната и поддържана градина 
на кооперативния пазар и 
поиска изсичане на опасни-
те клони на дърветата там. 
Съветникът Петър Янев пък 
отправи молба към кмета и 
Съвета да разгледат всички 
разпоредителни сделки в 
предходни два мандата - от 
2003 до 2011 г., за да наме-
рят местните власти “начин 
за възобновяване на общин-
ската собственост за нереа-
лизираните в срок обекти”.

НП
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СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос уведомява гражданите, че съ-

гласно Заповед №РД-08-619/18.09.2017г. на кме-
та на Община Айтос, на 05 и 06 октомври 2017 
год. от 9:30 до 16:00 часа ще се проведе пре-
глед на пътните превозни средства с животин-
ска тяга, както следва:

- за гр. Айтос – на ул. „Гоце Делчев”, пред 
портала на стопански двор;

- за селата – в съответното кметство.

Собствениците на ППС с животинска тяга 
следва да носят регистрационния си талон за 
заверка.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО  
СТОПАНСТВО „ЗЛАТНА НИВА” ГРАД АЙТОС

Ул. „Славянска” № 50

ОБЯВА

Професионална гимназия по селско стопанство 
„Златна нива” - Айтос продава стари строител-
ни материали: тухли на цена 0.10 лв./бр., греди- 
1.50 лв./л.м., камъни- 3.00 лв./бр., дървени скари- 
4.00 лв./бр.

Телефон за информация: 0888/ 206 682 

О Б Я В А
Ателие за книговезки услуги  извършва ръчно под-
вързване на книги и разнообразни печатни из-
делия за фирми, заведения, организации и част-
ни лица:
• Подвързване на учебници с цветен картон;
• Реставриране на стари книги;
• Подвързване на документи;
• Подвързване на Държавен вестник;
• Подвързване на Дипломни работи;
• Твърда подвързия с кожа;
• Каширане.

Ателието се намира на 
ул. „Димитър Зехирев” №52

Телефон за контакти:  0884161002

Решения от септемврийското 
заседание на Общинския съвет
Кметът и трима съветници с железни 

аргументи срещу претенциите  
на ПК „Атанас Манчев“

Петър ЯневДимо ПарушевДамян Денев

Кметът Васил Едрев пред Съвета

Айтоските абитуриенти влизат  
в „Час по Европа” на 9 октомври

Випуск ’2018 иска да знае повече за 
председателството ни на Съвета на ЕС

Община Айтос дава старт 
на информационните съби-
тия в област Бургас, пос-
ветени на предстоящото 
председателство на стра-
ната ни на Съвета на ЕС.  
Инициативата е на Минис-
терството на Българско-
то председателство в парт-
ньорство с областните ад-
министрации, общините и 
неправителствения сектор. 
Събитието в Айтос „Час по 
Европа - Ефективни парт-
ньорства в Бургаска об-
ласт – заедно можем пове-
че в ЕС“ се организира от 
Областна управа - Бургас и 
Община Айтос на 9 октом-
ври, от 11.00 часа, в Актова 
зала на СУ „Никола Вапца-
ров”. Поканата за участие е 
към всички, за които темата 
представлява интерес, спе-
циално поканени са двана-
десетокласници от трите 

средни училища в града. 
Ще бъде представена 

презентация по повод  10-
та годишнина от членство-
то на България в Европей-
ския съюз и предстоящото 
председателство на Съве-
та на ЕС.  

Областният управител на 
област Бургас Вълчо Чола-
ков ще открие събитието, 
и заедно с кмета на Общи-
на Айтос Васил Едрев ще 
участва в разговор-диску-
сия с айтоските абитуриен-
ти, учители и граждани.

Срещата има за цел да 
насочи вниманието най-
вече на младата аудито-
рия върху ползите за Бъл-
гария от членството й в ЕС, 
и подготовката и приорите-
тите на страната ни за ро-
тационното председател-
ство на Съвета на ЕС през 
2018 година. 

С инициативата „Час по 
Европа” айтозлии ще имат 
възможност да се запоз-
наят с икономическите и 
социалните ефекти от пъл-
ноправното ни членство в 
Съюза и присъединяване-
то на страната ни към един-
ния европейски пазар, дос-
тъпа до европейски сред-
ства и трайната тенденция 
за нарастване на инвести-
ционния интерес към Бъл-
гария. В разговор с кме-
та Васил Едрев присъства-
щите ще научат подробнос-
ти за това, как европейски-
те фондове подпомагат раз-
витието на Община Айтос. 
В рамките на презентаци-
ята, по достъпен начин ще 
бъдат представени евро-
пейските институции, как-
то и ключовите послания в 
програмата на ротационно-
то председателство на Бъл-

гария на съвета на ЕС.  Иде-
ята е губернаторът и градо-
началникът да коментират 

с младите хора на Айтос 
реалните възможности за 
страната ни в рамките на 

председателството, както 
и резултати от него.

НП

Събитието ще се проведе в обновената Актова зала на СУ „Никола Вапца-
ров” - Айтос



В последния ден на м. септември, 
площадът над Автогара-Айтос съ-
бра айтозлии и гостите на града на 
„Фестивал на надеждата”. Празни-
кът беше организиран от Евангелска 
петдесятна църква „Бъдеще и надеж-
да” и „Конвой на надеждата”. Хора-
та можаха да се насладят на добра 
музика и послания за добри дела и 
надежда. 

Всеки дошъл на събитието може-
ше, напълно безплатно, да си напра-
ви прическа и маникюр. За децата 
имаше много забавления и фотосе-
сии. За възрастните, организатори-
те бяха осигурили медицинска кон-
султация, храна, напитки и интерес-
на концертна програма.

„Конвой на надеждата” е светов-
на хуманитарна организация с несто-

панска цел, която е възприела в осно-
вата на своето съществуване и дей-
ност християнските ценности. Под-
помогнала е повече от 80 млн. души 
по света с храни и обучение. Оказва 
помощ за общности, пострадали при 
различни природни бедствия в про-
дължение на вече 23 години. Дейност-
та си осъществява чрез привличане 
на хиляди доброволци и в партньор-
ство с местния бизнес, с хуманитар-
ни организации, с органите на мест-
ната власт и с църквите.

Евангелска петдесятна църква „Бъ-
деще и надежда” е в град Айтос от 
1931 година, и активно участва в раз-
лични инициативи с обществена зна-
чимост – концерти, мероприятия за 
деца в партньорство с различни ин-
ституции.

- О. Ромил, повече от две 
години църквата и спомо-
ществователи влагат вре-
ме, труд и средства за из-
граждането на първия 
православен храм „Св. Ге-
орги Победоносец” в цен-
търа на с. Руен. Как вър-
вят градежът и изписва-
нето?

- Изписването на Храм 
„Св. Георги Победоносец” е 
почти приключило - финалът 
ще е през другата седмица. В 
момента имаме големи теж-
нини, свързани с чисто ма-
териални проблеми. Не ни 
достигат около 16 хил. лв. да 
се разплатим за добре свър-
шената работа. Към този мо-
мент имаме задължения към 
хората, които са свършили 
работата. Имам предвид из-
писването. Много сериозна 
сума, която трябва да се пла-
ти на хората. Като цяло хра-
мът е готов. Приключихме с 
обзавеждането му, с изпис-
ването му, с външната част, 
с абсолютно всичко. Надя-
ваме се, напролет да запо-

чнем с благоустрояването 
на двора, защото сега мете-
орологичните условия няма 
да позволят. 

- Църквата е много кра-
сива, но явно са нужни 
още средства. Имате ли 
надежда да ги намерите?

- Използвам възможност-
та, чрез Вас да призова хо-
рата да подкрепят богоугод-
ното ни дело. Ще съм благо-
дарен, ако някой, с какво-
то може, и с колкото може, 
да ни помогне. Дотук, в хра-
ма са инвестирани над 100 
хил. лв. Това се случи бла-
годарение на Манол  Дими-
тров и неговото семейство и 
на Църковно настоятелство 
- Айтос. Благодаря на дру-
гите двама-трима основни 
спомоществователи, които 
с лични дарения помогнаха 
за изграждането на храма, 
за изписването му и за об-
завеждането. В крайна смет-
ка, надяваме се, че ще успе-
ем. Имаме сериозен ангажи-
мент към хората от Руен и ще 
го изпълним. 

- Помага ли Ви Митропо-
лията в Сливен?

- Църковното настоятел-
ство на храм „Свети Дими-
тър” е подразделение на 
Светата Митрополия, на Све-
тата православна българска 
църква. Това какво означа-
ва - че сме едно цяло, което 
гради църквата в Руен. Ако 
примерно, децата са съпри-
частни, това не означава, че 
техните родители не са. Те 
са семейство - всеки един в 
себе си търпи лишение или 

отдава, това което му е в из-
лишък. Така че църквата като 
институция със своя си дан 
дава на сто процента. 

- Планирате ли освеща-
ването на храма? Кога ще 
се случи?

- Когато сме готови ще се 
случи и ще го има. Щом е 
започнато, значи ще се за-
върши. Един градеж на един 
храм започва с копката, ко-
ято се извършва от Митропо-
лита и завършва с освеща-
ването отново от Митропо-
лита. Така че щом Митропо-
литът е положил първия ка-
мък, храмът ще стане и ще 
бъде осветен. Надяваме се, 
това да стане в близко бъде-
ще. Може би най-късно до ид-
ващата пролет. 

- Какво се прави в мо-
мента?

- Както вече казах, в мо-
мента приключват стенопи-
сите на храма, има работа 
за максимум 10 дни. Дава-
те ми повод да благодаря на 
екипа от четирима зографи 
за таланта и добрата рабо-
та - на Йордан Иванов, Не-
дялко Жеков, Тодор Жеков 
и Светла Василева. 

- Помага ли Ви местна-
та власт?

- Местната власт пома-
га изключително много от 

самото начало. И кметът, и 
Общинският съвет, всички 
са съпричастни към делото. 
Мога да кажа, че до голяма 
степен срещаме помощ и 
разбиране и от населението, 
което живее на територията 
на община Руен. Местната 
власт безвъзмездно отдаде 
терена в центъра на Руен за 
строежа. Наред с това спо-

могна с документацията и с 
всичко това, което зависи от 
общинската власт. По ника-
къв начин не сме срещнали 
перипетии. Напротив, среща-
ме усърдие. Местните власти 
винаги са били отзивчиви и 
са били в помощ на делото, 
което сме предприели. 

НП
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надежда за добро на фестивал в Айтос

Група активисти, общин-
ски съветници и членове на 
ОбС на ДПС - Айтос  при-
съства на извънредна прес-
конференция на Движение-
то за права и свободи в пар-
ламента на 28 септември т.г. 
Айтозлии бяха в Парламен-
та, за да подкрепят искане-
то на парламентарната гру-
па на партията за смяната 
на  Красимир Велчев от пос-
та председател на Комисия-
та по вероизповеданията и 
правата на човека. 

Причината са негови из-
явления по повод законо-
проект на ДПС за измене-
ние на закона за политиче-
ска и гражданска реабили-
тация на репресирани лица. 
ДПС счита отношението и 
изявленията на председате-
ля на комисията по права-
та на човека като неприем-
ливи. Законопроектът пред-
виждаше компенсиране на 
хора, пострадали по време 
на тоталитарния режим, но 
беше отхвърлен.

Ставрофорен иконом Ромил Негозов, 
предстоятел на Църковното настоя-
телство на храм „Св. Димитър 
Солунски“ в Айтос, пред НП

16 хиляди левА не достиГАт зА изписвАнето  
нА прАвослАвния хрАм „св. ГеорГи победоносец“
ПОМОГНЕТЕ!

Послеслов
На 18 март т.г. Негово Високопреосвещенство митропо-

лит Сливенски Иоаникий, в съслужение със свещеници от 
Сливенска епархия, отслужи в с. Руен чина за освещава-
не на основен камък на храм и постави началото на стро-
ежа на първия православен храм в селото. Според спо-
мените на жители на Руен в деня, когато Светата Право-
славна Църква почита паметта на Св. Георги Победоно-
сец, се е провеждал съборът на селото. И за да спазят 
традицията, бъдещият храм ще носи името на този светец. 
Храмът се изгражда в центъра на с. Руен върху терен, пре-
доставен от Община Руен след решение на Общинския съ-
вет. До 05.06.2015 г. са изградени изцяло основите на храма, 
колоните и стените, подготвен е кофражът за част от куполи-
те - над олтара и от северната и южната страна. Строежът 
продължава с помощта на родолюбиви жители на селото. До 
лятото на 2017 г. храмът е почти готов, но се нуждае от сума-
та 16 хил. лв, за да бъде окончателно завършен и осветен. 
За да може повече хора да се почувстват съпричастни и да 
допринесат за построяването на първия православен храм 
в с. Руен, Църковното настоятелство на храм „Св. Георги 
Победоносец” обявява кампания за събиране на средства 
за построяване и благоукрасяване на храма.

Всеки от нас може да даде своята лепта като направи 
превод в 
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Храм “Св. Георги Победоносец”

Ставрофорен иконом Ромил Негозов

18 март 2015 г - освещаване на основния камък 
на храма

Храмът отвътреХрам „Св. Георги Победоносец“

Активисти на дпс-Айтос  
на пресконференция 

в парламента


