
Гражданите на община 
Айтос отново доказват, че 
могат да обединят сили и 
средства, за да се справят 
с всяка трудна ситуация. В 
тежките дни на ковидзара-
зата фирми и граждани да-
ряват средства за „МБАЛ - 
Айтос“ ЕООД и за противо-
епидемичните мерки, които 
следи и прилага Общински-
ят кризисен щаб – Айтос. 

По две дарителски смет-
ки приоритетно постъп-
ват дарения за болница-
та. За кратко, само в една-
та, тази на щаба, до 8 ап-
рил са постъпили близо  
26 000 лв. Стриктно се из-
пълнява волята на дари-
телите, една голяма част 

от тях са анонимни, много 
са даренията от училища. 
Средства даряват земедел-
ски производители, общин-
ски съветници, кметове, ор-
ганизации, нотариуси и дет-
ски градини. Средства по-
стъпват и по дарителската 
сметка на „МБАЛ - Айтос“ 
ЕООД. Болницата дава по-
часова информация за по-
стъпилите средства в офи-
циалната си страница във 
Фейсбук.

Не случайно проф. Му-
тафчийски похвали айтос-
ките болнични медици за 
добрата предпазна екипи-
ровка. Айтоски училища 
първи се включиха с ди-
ректни дарения за закупу-

ването на предпазни облек-
ла, ботуши, очила, маски, 
калцуни, минерална вода 
и консумативи. Сред тях 
са СУ „Никола Вапцаров” - 
Айтос, ПГСС „Златна нива” 
- Айтос, училищата в села-
та Мъглен, Карагеоргиево, 
Пирне.

В началото на тази сед-
мица беше даден стартът на 
нова благотворителна ини-
циатива „Купи и дари” на 
търговски вериги и магази-
ни на територията на общи-
ната. Кметът Васил Едрев 
излезе с призив към граж-
даните в подкрепа на ини-
циативата. В зоната на ка-
сите на големите магазини 
в Айтос има специални ко-

лички с логото на кампани-
ята, в които всеки от клиен-
тите може да дари трайни 
пакетирани стоки, дезин-
фектанти и др. за хората в 
нужда. В инициативата за 
подкрепа и солидарност в 
общността се включиха ве-
риги, хранителни магази-
ни и строителен хипермар-
кет, има и горещ телефон, 
на който всеки може да се 
обади за помощ. Близо 25 

айтозлии пък са заявили 
категорична готовност да 
бъдат доброволци - те ще 
участват в раздаването на 
благотворителните пакети 
на нуждаещите се. 

Като цяло, обхватът на 
социалните услуги в об-
щина Айтос е голям, зато-
ва молбите за помощ на 
горещия телефон са само 
няколко. 250 души получа-
ват всеки ден топла храна 

от домашния социален пат-
ронаж и обществената тра-
пезария. Общински проект 
пък осигурява патронаж-
на грижа за 52-ма самотни 
възрастни в домовете им. 
Във връзка със социалните 
мерки на правителството, 
предстои да стартират още 
проекти със социални услу-
ги в подкрепа на възрастни 
и хора с увреждания.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Наред с учебните заведения от 
община Айтос, 20 училища от об-
щина Руен приведоха дарения за 
болницата по сметката на Щаба. 
Причината е, че от близо век, за-
болелите от инфекциозни болести 
в Руенска община се лекуват в 
айтоския стационар. Дарения по 
сметката на Общинския кризисен 
щаб - Айтос са направили учили-
щата в руенските села Люляко-
во, Добра поляна, Вресово, Про-
сеник, Снягово, Планиница, Ре-
чица, Разбойна, Струя, Дъскотна, 
Скалак, Зайчар, Ябълчево, Сини 
рид, Трънак, Топчийско, Череша 
и разбира се - Добромир – село-

то, от което бяха първите пациен-
ти с коронавирус в Инфекциозно 
отделение на МБАЛ - Айтос. 

Кметът на Община Айтос Васил 
Едрев благодари на всички дари-
тели за подкрепата. „Вашата под-
крепа за айтоските медици, ко-
ито са първа линия в борбата с 
COVID-19, е пример за граждан-
ска отговорност и солидарност 
в името на общата ни кауза - не-
разпространението на заразата 
и опазването на човешки живо-
ти!“, написа още в благодарстве-
ните писма до дарителите, градо-
началникът.

НП

18 руенски училища с дарения 
за МБАЛ – Айтос

Айтос бори коронавируса  
с подкрепа и солидарност

На 8 април 2020 година, 
в Айтос стартира кампани-
ята „КУПИ И ДАРИ” в под-
крепа на гражданите от об-
щината, които в тези трудни 
дни се нуждаят от подкрепа. 
В благотворителната кам-
пания се включиха ВЕРИ-
ГА МАГАЗИНИ „КОКАЛА“, 
Т МАРКЕТ, „СТЕФАНО-
ВИ“ ООД, „ПЕТРОВ ЕВГ“ 
ЕООД, МАСТЕРХАУС - АЙ-
ТОС, МАКСИ МАРКЕТ. 

Девизът на кампанията е 
„СЪС СЪПРИЧАСТНОСТ И 
СОЛИДАРНОСТ ДА ПРЕМИ-
НЕМ ПРЕЗ ТЕЖКИТЕ ДНИ!” 
Идеята, подкрепяна от Об-
щинския кризисен щаб с 
ръководител Васил Едрев - 
кмет на Община Айтос, е да 
бъдем единни и силни сега, 
когато наши съграждани, съ-
седи, приятели, близки, се 
нуждаят от подкрепа и вни-
мание.

Апелът е към всички граж-
дани - нека, когато пазару-
ват да дарят закупени от 
тези магазини трайни и па-
кетирани хранителни стоки 
и дезинфектанти в ситуира-
ните в зоната на касите спе-
циални колички с логото на 
кампанията. Чрез добровол-
ците, така събраните проду-
кти ще стигнат до всеки нуж-
даещ се гражданин.

Гражданите на общината 
могат да подкрепят кампа-
нията и с информация за хо-
рата, които имат необходи-
мост от помощ - на Горещия 
телефон 0895 762 150.

МОЖЕМ ДА СЕ ОБЕДИ-
НИМ И ДА ПОМОГНЕМ!

Айтос, 8.04. 2020 г., 15.00 ч.

Когато сме заедно сме силни!



ДАРИТЕЛИ:
Групата общински съветници на ПП „ГЕРБ“
Кмет и зам.-кмет
ОУ „Христо Ботев“ - с.Мъглен
СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - с.Карагеоргиево
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - с.Добра поляна - за 
МБАЛ - Айтос
ОУ „Д-р Петър Берон“ - с.Вресово - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - с.Просеник - за МБАЛ 
- Айтос
ОУ „Димчо Дебелянов“ - с. Снягово - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ - с.Планиница - за МБАЛ 
- Айтос
СУ „Отец Паисий“ - с.Люляково - за МБАЛ - Айтос
ОУ „А.С. Макаренко“ - с.Речица - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Д-р Петър Берон“ - с.Разбойна - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Иван Вазов“ - с.Струя, община Руен - за Криз.щаб 
и МБАЛ-Айтос
ОУ „Климент Охридски“ - с.Дъскотна - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Алеко Константинов“ - с. Добромир - за МБАЛ - 
Айтос
ОУ „Йордан Йовков“ - с. Скалак - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ - с.Зайчар - за МБАЛ - 
Айтос
Георги Манолов Георгиев
НУ „Д-р Петър Берон“ - с. Ябълчево - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Реджеб Кюпчю“ - с.Топчийско - за МБАЛ - Айтос
Настоятелство „Радост“ - ЦДГ „Радост“
Атанас Маринов Маринов
Ремзи Мехмед Ахмед – общински съветник БСП
ОУ „Реджеб Кюпчю“ -  с.Сини рид - за МБАЛ - Айтос
СУ „Димитър Полянов“ - с.Трънак - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Христо Ботев“ - с.Череша - за МБАЛ - Айтос
ПГ по СС „Златна нива“ - Айтос - за МБАЛ - Айтос
ОУ „Христо Ботев“ - с. Пирне 
Адем Ереджеб Аптула - кмет на с. Малка поляна
„БОШНАКОВ“ ЕООД

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА - COVID-19 
НА „МБАЛ-АЙТОС” ЕООД 
IBAN: BG22 BUIN 7855 1081 0578 18 
BIC: BUINBGSF 
Алианц Банк България ФЦ – Айтос
Основание - “Дарение - COVID-19”
Почасова информация за дарителите на айтоската бол-
ница, можете да намерите на официалната страница 
на „МБАЛ - Айтос“ ЕООД във Фейсбук. - https://www.
facebook.com/mbalaitos/?modal=admin_todo_tour

ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ - АЙТОС 
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА - COVID-19
Банка: „Алианц Банк България”
АД - ФЦ Айтос
IBAN: BG18 BUIN 9561 8400 4475 35
BIC: BUINBGSF
Код за вид плащане: 44 51 00
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Община Айтос предоставя услугата „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания ” 

на 52 потребители в града и околните села
Община Айтос предоставя ус-

лугата „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреж-
дания ” на 52 потребители на те-
риторията на града и на част от 
околните села. Проектът се осъ-
ществява по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ре-
сурси“ и успешно се изпълнява 
от Общината от края на 2019 го-
дина. Освен в град Айтос, специ-
ализираният екип посещава и се-
лата Мъглен, Поляново, Караге-
оргиево, Съдиево. 

„Стремим се да подобряваме 
качеството на живот, както и да 
дадем възможност за социално 
включване на възрастните хора 
и хората с увреждания, каквато 
е основната цел на този проект. 
Осигуряваме грижа за нуждае-
щите се в домашна среда”, каз-
ва Петя Ненова, ръководител на 
проекта.

По думите й, екипът към момен-
та се състои от 16 души - 10 до-
машни санитари, 2 медицински 

сестри, 2-ма психолози, 1 коорди-
натор-диспечер и 1 шофьор. 

„Екипът ни е ангажиран с гри-
жата за здравословното състоя-
ние на нуждаещите се в рамките 
на дома им – медицинският пер-
сонал проверява общото състоя-
ние на потребителите, мери кръв-
но налягане и кръвна захар, под-
помага комуникацията с личния 
лекар. Санитарите, ангажира-
ни в проекта, съдействат на по-
требителите в изпълнението на 
ежедневни санитарно-хигиенни 
и други задачи, които ги затруд-
няват. Хората, заявили услугата, 
получават възможност и за регу-
лярна консултация с психолог”, 
допълва Ненова. 

Според нея, за потребителите 
това е възможност за социално 
общуване, затова очакват с не-
търпение екипът да отиде на по-
сещение. „Към момента нямаме 
нито един човек, отказал се от ус-
лугата”, казва още Ненова. 

В община Айтос вече има около 

25 записани доброволци за раз-
ширяване на обсега на услугите 
на „Патронажна грижа” в резул-

тат на извънредното положение, 
свързано с COVID-19. Сигнали от 
самите потребители за нужда от 

допълнителни услуги в новия кон-
текст обаче няма. 

Община Айтос е една от мно-
гото, чиито кметове през 2019 го-
дина подписаха едногодишни до-
говори за изпълнение на проект 
„Патронажна грижа за възраст-
ни хора и лица с увреждания - 
Компонент 2“. Споразуменията 
бяха сключени със зам.-министъ-
ра на труда и социалната полити-
ка и ръководител на Управлява-
щия орган на ОПРЧР Зорница Ру-
синова. Общият бюджет на про-
цедурата е 45,7 млн. лева. Осигу-
ряването на интегрирани услуги 
за възрастните и хората с увреж-
дания е част от Плана за дейст-
вие 2018-2021 година в изпълне-
ние на Националната стратегия 
за дългосрочна грижа. От нача-
лото на настоящия програмен пе-
риод по ОПРЧР са програмира-
ни близо 287 млн. лв. за реали-
зиране на процесите по деинсти-
туционализацията на възрастни-
те хора.

Съобщение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опаз-

ването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за про-
веждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дей-
ности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране 
с наземна техника, както следва:

1. на 11.04, 12.04 и 13.04.2020г. от залез слънце до 10:00 часа, „АГ-
РОДАР - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще извърши третиране на рапица срещу вре-
дител рапичен скритохоботник, рапична бълха и рапичен цветояд на 400 
дка в местността Меселим Дере в землището на град Айтос и 620 дка в 
местността Азмака в землището на с. Съдиево, с препаратите „Суми Алфа“ 
и листен „Лумбреко“.

2. на 11.04, 12.04 и 13.04.2020г. от залез слънце до 10:00 часа, ЗП 
Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране на рапица срещу вре-
дител рапичен скритохоботник, рапична бълха и рапичен цветояд на 400 
дка в Българовски сърт П Айтос с препарат „Цитрин мак“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необ-
ходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опаз-

ването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за про-
веждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дей-
ности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране 
с наземна техника, както следва:

На 11.04.2020 г. от 17:00 часа до 10:00 часа „Сортови семена – Бур-
гас“ ООД ще извърши третиране на пшеница както следва: 1059 дка в 
местността Кара пелит, землище град Айтос, 220 дка в местността Бурга-
ски път, землище град Айтос и 220 дка в местността Бургаски път, земли-
ще с. Съдиево с препарат „Секатор“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необ-
ходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Екип от 16 души обслужва нуждаещите се в рамките на проекта на ОПРЧР

25 439,78 лв. са даренията  
към 8.04.2020 г. 

по сметката на Общинския кризисен щаб - Айтос

Преди дни Айтос се раздели завинаги с дългогодишна-
та акушерка Иванка Маразова. Името й, хиляди айтозлии 
произнасят с огромна благодарност и уважeние. В про-
дължение на 35 години Маразова е дарила нов живот в 
почти всeки айтоски дом. Приживе, пред вестник „Наро-
ден приятел“, Маразова заяви, че не е броила бебетата, 
които е „хванала”, но са не по-малко от 5000. Тя е от по-
колението айтоски акушерки, в чиито ръце само за едно 
нощно дежурство са изплаквали по 7- 8 новородени.

Лъчезарна и готова винаги да помага, изключителен 
професионалист, човек и приятел - такава ще запомним 
акушерката Иванка Маразова! Поклон!

Маðазова в ðедак-
цията на вестник 
„Народен приятел“ Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите, че на 10.04.2020г. от 
9.00 часа ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка 
срещу комари в парк „Славеева река”, Градска градина и Гроби-
щен парк – град Айтос.

Ще бъдат обработени биотопите с препарата „ДИМИЛИН”, кой-
то е разрешен за използване, подходящ за борба срещу ларвите 
на всички мухи и комари и е с изключително ниска токсичност за 
бозайници, риби и други водни обитатели.

При неблагоприятни атмосферни условия, пръскането ще се из-
върши съответно на 13.04.2020 г. и 14.04.2020 г.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Айтос се прости 
с акушерката 

Иванка Маразова

Вътрешно отделение на 
МБАЛ - Айтос 

изказва искрени благодарности на своите двама 
дарители, пожелали да останат анонимни. Те закупиха 

за всеки един член на екипа - лекар, медицинска 
сестра и санитар, защитно облекло от най-висок клас, 

лични предпазни средства и консумативи.



Близо 9000 лв. дариха 18 учи-
лища от община Руен на „МБАЛ 
Айтос“ ЕООД за борбата с 
COVID-19. За нуждите на бол-
ничните медици бяха закупени 
предпазни облекла за 3000 лв, 
и микроскоп за специфични из-
следвания, свързани с корона-
вируса. „Има още средства от 
дарението, които ще бъдат ус-
воени на нуждите на болница-
та. Благодарим Ви за жеста в 
този труден момент”. Това каза 
кметът на Община Айтос Васил 
Едрев на среща с директори 
и представители на руенските 
училища на 9 април т.г. Среща-
та беше организирана от кмета 
на Руен Исмаил Осман в една 
от общинските зали в Руен, при 
спазване на всички противоепи-
демични мерки. 

Руенските педагози аплоди-
раха кметовете и специалния 
гост - д-р Паруш Парушев - упра-
вител на „МБАЛ Айтос“ ЕООД. 
„В началото, страхът от неиз-
вестното беше голям.  Трима 
медицински работници напус-
наха, но за радост предстои на-
значаването на двама нови. В 
момента обстановката е срав-

нително спокойна, благодаре-
ние и на Вашите средства и бла-
городния Ви жест. Успяхме да 
закупим 300 броя защитни об-
лекла - гащеризони и предпаз-
ни престилки. Искам да знаете, 
че няма медицински работник, 
или са единици, които няма да 
направят това, което е необхо-
димо, колкото и трудно е,” каза 
пред представителите на учи-
лищата управителят на айтос-

ката болница. 
По отношение на болните от 

село Добромир в айтоския ста-
ционар, д-р Парушев заяви, че 
пациентите са добре. На 9 ап-
рил са взети последните из-
следвания. „Надявам се, про-
бите да са отрицателни и да ги 
изпишем. Оказа се, че пациен-
тите са неосигурени, но кмето-
вете на Руен и Добромир напра-
виха всичко възможно да бъдат 
приведени необходимите сред-
ства. Дарителството в момента 
е изключително важно за това 
всички да оцелеем - не само 
ние, които сме на първа линия. 
Благодаря Ви от името на всич-
ки, които работят в „МБАЛ Ай-
тос” ЕООД”, каза още д-р Па-

руш Парушев.
Дарителите можаха да видят 

това, което е закупено с дарени-
те средства - апаратът за специ-
фични изследвания и предпаз-
ните облекла, изработени в ши-
вашки цех в Руен.

Кметът Васил Едрев благода-
ри на училищните директори и 
на учителите за безпрецедент-
ната подкрепа. Всеки от тях по-
лучи благодарствено писмо от 
Община Айтос. „В тези тежки 
дни на криза, искам да Ви зас-
видетелствам изключителна-
та благодарност на Общински 
кризисен щаб - Айтос, на Общи-
ната и гражданите за дарител-
ския жест в борбата с COVID-19. 
Този жест има не само матери-

ално измерение. Той ни дава си-
лите и куража, че сме заедно и 
с обединени усилия ще успеем 
да преборим заразата. Пожела-
вам Ви по-бързо да се върнете в 
класните стаи при своите възпи-
таници. Поклон за дарителската 
Ви инициатива!” заяви още ай-
тоският градоначалник.

Представителите на руенски-
те училища благодариха на кме-
та Исмаил Осман за подкрепата 
на дарителската кампания и из-
разиха готовност да помагат с 
каквото могат за неразпростра-
нение на заразата.

Исмаил Осман сърдечно бла-
годари на учителите и на рабо-
тещите, изработили облеклата 
в шивашкия цех на „ЛИНЕКС” 

ООД, както и собственика Кос-
тадин Вичев. „Цехът работеше и 
преди пандемията. Сега част от 
производството е пренастрое-
но за изработването на меди-
цински артикули - предпазни 
облекла и маски. Облеклата за 
са износ и за вътрешния пазар. 
На ден се произвеждат и око-
ло 500-600 маски. Цехът шие и 
дрехи по заявки,” каза за вест-
ник „Народен приятел“ руен-
ският кмет.

Училищата бяха изненада-
ни и с подаръци от Послани-
ка на Република Азербайджан 
в Република България - пакети 
с предпазни средства и дезин-
фектанти.

НП

На редовното си заседа-
ние на 6 април, Общинският 
кризисен щаб - Айтос реши 
да проведе среща със став-
рофорен иконом Ромил Него-
зов, за мерките, които плани-
ра Църковното настоятелство 
в дните до Великден и на са-
мия празник. Ще се проведе и 
разговор с пасторите в Еван-
гелската църква. Основната 
цел, която преследва Щабът е 
да бъде предотвратено струп-
ването на много хора и рис-
кът от зараза.

След среща на Областния 
щаб, кметът Васил Едрев за-
позна членовете на общин-
ската структура с възмож-
ностите на новата Национал-

на информационна система 
за борба с COVID-19. Систе-
мата ще облекчи работата на 
Щаба, тъй като предоставя 
възможно най-точната инфор-
мация за лицата под каранти-
на, за сроковете на каранти-
ната, отпадналите, предпри-
етите мерки и т.н Стана ясно 
още, че Общината ще поема 
разходите за пробите на из-
следваните за коронавирус, 
постъпили в болница или на 
домашно лечение. 

Градоначалникът обобщи 
данните за обстановката в об-
щината и похвали айтозлии за 
отговорното отношение към 
мерките и наложените в из-
вънредното положение за-

брани.
Призивът на Щаба към 

гражданите е: Останете си 
вкъщи по празниците! За да 
не отидат напразно всич-
ки положени усилия, мерки 
и лишения от 13 март досе-
га. „Предстоят Цветница, Ве-
ликден и Гергьовден. Надява-
ме се, празниците да не ста-
нат причина за отслабване-
то на мерките и постигнато-
то дотук”, е становището на 
Щаба.

При 208 лица под каранти-
на в края на месец март, сега 
броят им на територията на 
община Айтос е 126 души. Гри-
жа №1 за Щаба е медицински-
ят персонал и снабдяването с 
предпазни облекла със сред-
ства от дарителската сметка. 
Да продължи дезинфекцията 
с акцент пред банки и магази-
ни, пред които се събират по-

вече хора, беше другото ре-
шение на щаба.

БЧК започва раздаване-
то на хранителни пакети за 
нуждаещите се от 13 април. 
За разлика от предишни кам-
пании, хората няма да получа-
ват пакетите в пункта на улица 
„Паркова” лично. Пакетите ще 
се разнасят по адреси с авто-
мобили. Кметовете на населе-
ните места лично ще получат 
пакетите и ще ги доставят по 
домовете по списък. 

Организацията, при коя-
то да функционира коопера-
тивният пазар във връзка с 
заповедта на министъра на 
здравеопазването и засилен 
контрол за спазването на де-
зинфекцията и пропускател-
ния режим в магазини и бан-
ки, бяха другите решения на 
Щаба.
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Кметовете на Айтос и Руен, заедно  
с д-р Парушев, на среща с руенските училища 

Медиците в болницата - грижа №1 на Щаба
От редовното заседание на 

Общинския кризисен щаб - Айтос

Татяна ЙОТОВА

Една емблематична за Айтос и за учителското съсловие лич-
ност си отиде от нас. За жалост днес с нея ще се простим за-
дочно поради ограничителните обстоятелства, в които сме при-
нудени да битуваме. Мария Карапеева! Жената и учителката, 
която отдаде знания, усилия и сърце, за да запали в десетки 
поколения любовта към така сложната наука математика. 

Моята тъга е и пристрастна, защото с любимата класна ме 
свързват много мигове заедно от 9 до 11 клас в ПГ „Христо Бо-
тев“, мигове, в които заедно пораствахме, опознавахме тай-
ните на живота, споделяхме трепети, радвахме се на щастли-
ви учебни часове, на творчески мигове, на сценични изяви, на 
емоционални бригади и военни обучения.

Да бъде светъл пътят Ви, мила госпожо Карапеева! Благо-
даря Ви от името на моите съученици, колеги и приятели, за 
всеотдайността, с която ни обгрижвахте. Нека е светлина на 
душата Ви, в, може би, по-добрата част от нашето тъй кратко 
гостуване във вселенските времеви и пространствени изме-
рения. А благодарение на Вас създадох стихове, които вина-
ги ще ме връщат при Света на усмивката Ви.

Светли думи за Мария 
Карапеева – учител по 

математика

Последна среща на г-жа Карапеева с един от 
многото й випуски



Само двама доброволци бяха дос-
татъчни за сформирането на добро-
волчески отряд в айтоското село 
Дрянковец. Ергун Пехливанов и Сте-
фан Вълчев са хората, на които раз-
чита цялото село, предимно възраст-
ни хора. 

Доброволците приемат обажда-
ния и обикалят домовете ежедневно. 
Доставят лекарства, пазарят по спи-
сък, плащат сметки, съобразяват се с 
всяка претенция на дрянковлии - по-
следната доставка била за дистанци-
онно и крушки. 

От месец насам, Донка Димитро-
ва и съпругът й излизат само в гра-
дината. Възрастната жена звъни  на 
телефона на вестник „Народен прия-
тел“ и не може да нахвали добровол-
ците. „Благодаря им от сърце от име-
то на всички хора в селото, които не 
могат да пътуват до града и трябва 
да си стоят вкъщи заради мерките. 
Това са златни момчета - любезни, 
възпитани, помагат за всичко”, раз-
казва Димитрова. 

Сега Ергун и Стефан правят списъ-
ци за козунаци. И християни, и мю-

сюлмани ще хапнат от традиционния 
деликатес с голяма отстъпка в цена-
та, научи още вестник „Народен при-
ятел“.

Карантините се спазват стриктно, 
няма сбирки и движение по улиците, 
няма и болни.

Как се спасяват дрянковлии от ко-
ронавируса питаме кметицата Севие 
Пехливанова. „Имаме рецепта - все-
ки си стои вкъщи, яде пресен чесън 
и лук и слуша народна музика”, не на 
шега, отговаря кметицата.

НП
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Чесън, лук и народна 
музика вкъщи

Във време на извънредно положение 

Да си благодарен и да 
не го покажеш, е като да 
опаковаш подарък и да не 
го подариш….

Читалищното настоя-
телство при НЧ „Пробу-
да-1925“ - с. Пирне изказ-
ва сърдечна благодар-
ност за щедростта и бла-
готворителността на два-
ма родолюбиви българи 
- общинските съветници 
ГЕОРГИ ЯНЕВ и ЕВГЕНИ 
ГЕНЧЕВ,

направили дарение по 
случай 95-ата годишнина 
на нашето читалище! 

Дарението ще бъде из-
ползвано за Концертната 
програма, която Читали-
щето насрочи за 23 април, 
но поради епидемиологич-
ната обстановка ще бъде 
насрочена друга дата!

Дарителската воля е за-

кон за нас!
С този свой родолю-

бив жест, двамата общин-
ски съветници дават при-
мер на благородство, из-
разяват уважението и до-
верието си към НАРОД-
НО ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОБУ-
ДА-1925 ” - с. ПИРНЕ като 
културен институт, за кое-
то сме им признателни и 
благодарни!

Благодарим за чисти-
те сърца!

Благодарим за желани-
ето да помагате!

Благодарим Ви за мъд-
ростта - да дарявате!

Пожелаваме Ви да се 
срещате с повече добро-
та и човечност в ежедне-
вието си!

Янка САВОВА -  
Секретар на НЧ „Про-
буда 1925” - с. Пирне

Електронна покана към 
директорката Зорка Пе-
ткова и учителите е от-
правил Ученическият съ-
вет на ОУ „Христо Ботев” 
- с. Пирне. Децата канят 
директорката и педагози-
те да се включат в тяхна-
та инициатива в борбата 
с коронавируса. Идеята 
им е в свободното от дис-
танционното обучение 
време, всички да се за-
емат с изработването на 
предпазни маски с под-
ръчни материали, които 
след това да изпратят на 
нуждаещи се хора. Апе-
лът на Ученическия съвет 
завършва с посланието: 
Ако днес всички сме за-
едно, утре можем да спа-
сим човешки живот”.

НП

Михаил КОЛЕВ

Учителският колектив и 
персоналът на СУ „Отец Па-
исий” в руенското село Лю-
ляково направи дарение за 
МБАЛ - Айтос. Пред вест-
ник „Черноморски фар” 
Джеврие Хабил, директор-
ка на училището, заяви, че 
на болничното заведение 
вече са преведени 1050 
лева. Сумата е била събра-
на в рамките на един ден. 

„Веднага, след като им 
предложих, всички учители 
и служители в нашето учи-
лище, се съгласиха да по-
могнем. Нямаше никакви 
коментари и възражения, 
за което много се радвам. 
Досега винаги сме били 
много сплотени и органи-
зирани когато е ставало въ-
прос за дарителски акции”, 
каза още Хабил. 

Тя допълни, че са решили 
да дарят средствата на ай-
тоската болница, тъй като 
болните от коронавирус па-
циенти от община Руен, ка-

къвто е случаят със заразе-
ното семейство от село До-
бромир, се лекуват именно 
в Айтос и по този начин ис-
кат да помогнат в лечение-
то на хората от техния край. 
От самото лечебно заведе-
ния ще преценят за какво 
да похарчат парите.

 Идеята за дарението се 
е зародила в онлайн плат-
форма, която учители и пер-

сонал на СУ „Отец Паисий” 
ползват заедно. Джеврие 
Хабил добави, че засе-
га дистанционното обуче-
ние при тях върви съвсем 
нормално и няма пробле-
ми в тази форма на препо-
даване. 

„Пуснали сме анкетни 
карти сред родителите на 
учениците, относно онлайн 
обучението и резултатите 

са много добри. Сега ро-
дителите имат поглед вър-
ху преподаването на мате-
риала, работата на учите-
лите,  както и върху разви-
тието на своите деца. Са-
мите колеги, както и уче-
ниците, също са много до-
волни от сегашната форма 
на обучение”, каза още ди-
ректорката на училището в 
село Люляково.

Рецептата на 
дрянковлии 
срещу COVID-19

Село Дрянковец

Пирненското 
читалище  

с благодарност 
Към общинските съветници  
Георги Янев и евгени Генчев

Янка Савова с дарителите

Учениците от Мъглен  
с инициатива да шият маски
Канят директора и учителите да се включат

Село Мъглен

Болницата в Айтос получи 
дарение от руенско училище

Училището в с.Люляково


