
На 8 април 2020 година стартира 
кампанията „КУПИ И ДАРИ” в под-
крепа на гражданите от община Ай-
тос, които в тези трудни дни се нуж-
даят от подкрепа. 

В благотворителната кампания с го-
товност се включиха верига магази-
ни „Кокала“, „Т Маркет“, „Стефанови“ 
ООД, „Петров ЕВГ“ ЕООД, „Мастер-
хаус“ - Айтос, „Макси маркет“, супер-
маркет „Рафи“.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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От името на гражданите на общи-
на Айтос, Общинският кризисен щаб 
- Айтос поднася благодарност към 
Строителен хипермаркет Masterhaus  
за изключителната подкрепа в бор-
бата за неразпространението на ко-
ронавирусовата инфекция. 

“Финансовото дарение по сметка-
та на щаба има не само материално 
измерение. То е отношение, грижа 
и помощ за гражданите и айтоски-

те медици в трудните дни на извън-
редно положение. Строителен хипер-
маркет „Masterhaus” е сред партньо-
рите и приятелите на Айтос, доказа-
ли във времето своята действена  съ-
причастност към живота, събитията и 
проблемите в общината.

Благодарим на Masterhaus, че 
споделя усилията ни в борбата с 
COVID-19!”

Благодарим на Masterhaus, 
че споделя усилията ни  
в борбата с COVID-19!

Общината, граждани и търговци 
в кампанията „Купи и дари”  
за айтозлии с ниски доходи Уважаеми граждани на община Айтос,

Благодаря Ви, 
че в тези теж-
ки дни на панде-
мия, показахме 
дисциплина и от-
говорност. Дотук 
се справяме мно-
го добре. Под пъ-
лен контрол са 
нашите съграж-
дани под каран-
тина, броят им 
намалява. Щед-
ри айтозлии и 
фирми насочи-
ха вълна от даре-
ния, инициативи 
и кампании към 
хората с ниски 
доходи, възраст-
ните и хора с ув-
реждания. Дока-
захме, че когато 
сме заедно сме 
силни!

Благодаря на всички дарители, на гражданите и тър-
говците за щедростта и грижата. За финансовата под-
крепа на болницата и за мерките, предприети от Об-
щинския щаб!

Предстоят празници, но строгите мерки остават. Съз-
дадена е организация да не се допуска струпване на 
хора пред храмовете в общината. Полицията има ре-
сурс да контролира процеса. 

Молбата ми към всички Вас е, нека да имаме още мал-
ко търпение. Нека сега, на предстоящите светли празни-
ци да покажем, че сме отговорни. ОСТАНЕТЕ ВКЪЩИ!

Отправяйте молитвите си и се поздравявайте с Въз-
кресение Христово у дома, за да се ограничи опасност-
та от зараза!

Спокойни и светли празници!
Пазете се и бъдете здрави!

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

Кметът към айтозлии:

Благодаря ви,  
че сте отговорни! 

Празнувайте вкъщи!

Васил Едрев - кмет на Общи-
на Айтос

Общинският кризисен щаб: 

Когато сме заедно сме силни!

На призива им откликнаха  и със 
свои стоки се включиха още фирма 
„Ден и нощ“ - Галин Анастасов, фирма 
„Гери 94” - Тончо Георгиев, фирма „Бор-
Чвор” - Борислав Минков, фирма „Де-
сий” - Десислава Иванова, фирма „Пепи 
95” ООД, фирма „Сладки мечти“, фир-
ма „Дисо 59” - Айтос, Росица Долапчи-
ева - земеделски производител. Пре-
ди Великден, Долапчиева дари и шест 
таблета на СУ „Никола Вапцаров”, къ-
дето учениците имат предплатени кар-
ти за интернет.

От името на щаба и айтозлии - сър-
дечни благодарности към всички, кои-
то дават своята помощ за хора без до-
ходи и самотни възрастни!

Чрез доброволци общински служите-
ли и общински автомобили, събрани-
те и пакетирани хранителни продукти 
и дезинфектанти бяха предоставени на 
65 нуждаещи се от подкрепа граждани 
на община Айтос, за които са подаде-
ни сигнали на горещия телефон на Об-
щинския кризисен щаб. Раздаването 
на хранителните пакети беше органи-
зирано до адреси на 15 април 2020 го-
дина. В хранителните пакети има олио, 
захар, брашно, макарони, вафли, топли 
козунаци, мляко, лакомства от „Слад-
ки мечти”, плодове, зеленчуци и много 
други продукти, пакетирани в три отдел-

ни торби. Кметът Васил 
Едрев лично се включе-
ни в пакетирането на да-
ренията.

Община Айтос поднася 
благодарност към Елица 
Колева и Росица Долап-
чиева за дарителството 
и организацията за па-
кетиране на стоките и 
разноса.

Дарителската кам-
пания продължава!

НП



На 14 април 2020 година 
вестник „Народен приятел” 
празнува 96-и рожден ден. 
Преди 96 години, първият 
редактор и стопанин Ни-
кола Божилов, син на пър-
вия айтоски кмет след Ос-
вобождението, издава брой 
първи на вестника. За да го 
има и до днес!

Честит рожден ден, ПРИ-
ЯТЕЛЮ!

И преди появата на до-
айена „НАРОДЕН ПРИЯ-
ТЕЛ“, Айтос има периоди-
чен печат.

1905 година, 26 май  
Отпечатан е първият брой 

на първия айтоски вестник 
„Тракийски селенин”, кой-
то „се занимава със земе-
делие и клоновете му”. С 
това „запълва една празно-
та” в Бургаския край, „гдето 
за жалост няма да се изда-
ва никакъв вестник или спи-
сание” - бр. 9 от 30 август 
1905 година, редакторът Н. 
Кантарджиев, основател е 
Георги Дъблински.

1905 година, 17 сеп-
тември 

Появява се вестник „Ай-
тос”, местен орган на на-
родняците. Незабавно раз-
горялата се полемика между 
двата първи айтоски вестника 
завършва с кончината на „Тра-
кийски селенин”

Общо 18 вестника са из-
давани в Айтос до 1944 го-
дина. 

Вестник „Айтос”, издавани 
са още вестник „Орлово” с ре-
дактор Никола Янев – 1906 г., 
вестник „Орлов поглед”- 1908 
г. и 1923-24 г., редактиран от 

Р.Р. Семянов, вестник „Нов 
Айтос” за обявления и рекла-
ми – 1912 г. с редактор-стопа-
нин Крум Боев. Отделно Крум 
Боев издава нови два „Нов Ай-
тос” в периодите от 1914-15 г. и 
1934 – 43 г.

1922 година обогатява ай-
тоския печат с три нови вест-
ника. 

„Айтоски глас” е първият ре-
дактиран от Никола Божилов и 
е излизал до 1928 година. Печа-

та се и бюлетинът „Айтоски 
кооператор” през 1922 го-
дина, до 1926 година се из-
дава и бюлетинът „Извес-
тия на Айтоската популяр-
на банка”. През 1923 годи-
на излиза и първият турис-
тически лист „Луда Кам-
чия”, юбилеен лист изда-
ва въздържателното дру-
жество в Айтос през 1933 
година – „Ковач на трезве-
ността”. Друг айтоски вест-
ник по това време е „Ай-
тоски вести”, редактиран 
от Николай К. Огнянов и 
просъществува от 1927 до 
1936 г.. „Седмични айтос-
ки вести” е издаван от Ге-
орги поп Димитров и изли-
за само в един брой през 
1929 година.

Айтоски списания за-
почват да излизат от 
1925 година – „Мост” 

на айтоския поет с тра-
гична съдба Пенчо Пеев и 
списание „Факел” от 1934 
година на читалище „Ва-
сил Левски”.

Първият енигматичен 
вестник в България 

излиза в Айтос с рожде-
на дата 20 февруари 1927 
година с отговорен редак-

тор Петър поп Петров.
Вестници, вестници…

За да остане само един 
вестник – цели 96 години - 
„НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ“. 

Поклон на създателя НИ-
КОЛА БОЖИЛОВ!

Още веднъж - честит праз-
ник на тези, които са го спис-
вали и списват и на читате-
лите!

НП
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На 14.04.2020 г. (Вели-
ки вторник от страстната 
седмица) по сметката на 
болницата постъпиха 3000 

лева, внесени от г-н Кра-
симир Енчев - председа-
тел на Общински съвет - 
Айтос. Вноската е от лични 

средства, даре-
ни от всички об-
щински съвет-
ници в Общин-
ския съвет за 
COVID-19. Еки-
път на МБАЛ-
Айтос сърдеч-
но благодари на 
общинските съ-
ветници за по-
мощта им в този 
труден за всич-
ки ни момент. 

Добрините на 
Велики вторник 
продължиха да 
се случват. Спо-
ред църковния 
канон денят е 
отреден за сми-
рение и поуче-

ние. Току-що на касата 
на „МБАЛ – Айтос“ ЕООД 
бяха внесени 1000 лева от 
Mr Robet Jones, англий-
ски гражданин, живеещ в 
с. Дрянковец. Дарение за 
COVID-19.

Thank You very much, 
Mr. Jones! Wish you good 
health and stay safe!

Робърт е в България от 
16 години, от 9 живее в ай-
тоското село Дрянковец. 
Признава, че е тук зара-
ди прекрасния въздух. Же-
стът му към болницата е 
продиктуван от желание-
то да бъде част от местна-
та общност, която взаим-
но си помага. Вълнува се 
от отношението на българ-
ските медици, имал е по-
води да се убеди в профе-
сионализма им.

На 10.04.2020 г. добри-
те новини от МБАЛ - Ай-

тос започнаха с подкре-
пата от нашите прияте-
ли и съседи от ОУ „Ата-
нас Манчев” – град Айтос. 
По сметката на болницата 
бяха получени 1230 лева - 
лични средства от служи-
телите на учебното заве-
дение, дарение за борба 
с COVID-19.

И още! С получени сред-
ства от дарения по сметка-
та на „МБАЛ - Айтос“ ЕООД, 
на 9 април, за нуждите на 
болницата, беше закупен 
нов „Перфузор Р-4000“ на 
стойност 1200 лева. Апара-
тът ще се използва за ве-
нозно вливане на лекар-
ствени разтвори.

Благодарим на всички 
дарители! 

Благодарим Ви, добри 
хора с големи сърца!

Пазете се и бъдете здра-
ви!

ЗАПОВЕД
 № РД-08-239

гр.Айтос, 14.04.2020г.

 На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.63, 
ал.4 от Закона за здравето, Заповед №РД-01-196 от 
10.04.2020г. на Министъра на здравеопазването за допъл-
нение на Заповед №РД-01-143 от 20.03.2020г., изменена и 
допълнена със Заповед №РД-01-153 от 25.03.2020г., Запо-
вед №РД-01-167 от 30.03.2020г. и Заповед №РД-01-189 от 
09.04.2020г., във връзка с усложняващата се епидемична 
обстановка, свързана  с разпространението „COVID-19”и 
Решение на Народно събрание на Република България 
от 3 април 2020г. за удължаване на срока на обявеното 
извънредно положение в страната

ЗАПОВЯДВАМ:
I. На лицата, обработващи собствени земеделски имо-

ти на територията на Община Айтос, намиращи се извън 
населеното място, в което живеят, да бъдат предоставя-
ни при поискване от тяхна страна служебни бележки, за 
да преминат през контролно-пропускателните пунктове 
в страната.

II. Упълномощавам следните длъжностни лица да изда-

ват служебни бележки, във връзка със Заповед № РД-01-
196 от 10.04.2020г. на министъра на здравеопазването:

1.Васил Йончев – ст.експерт в отдел „Общинска соб-
ственост”

2.Веселина Христова – ст.експерт в отдел „Общинска 
собственост”

3.Анелия Йончева – ст.експерт в отдел „Общинска соб-
ственост”

4.Севие Пехливанова - кмет на с.Дрянковец
5.Халил Осман - кмет на с.Зетьово
6.Енчо Бакалов - кмет на с.Лясково
7.Адем Аптула - кмет на с.Малка поляна
8.Байрям Муталиб - кмет на с.Раклиново
9.Щерион Щерионов - кмет на с.Съдиево
10.Ферад Тахирюмер - кмет на с.Поляново
11.Юсеин Юсеин - кмет на с,.Черна могила
12.Севим Мустафа - кмет на с.Чукарка
13.Радомирка Иванова - вр.и.д. кмет на 

с.Карагеоргиево

14.Ахмед Ахмед – кмет на с.Мъглен
15.Николай Ненков – кмет на  с.Караново
16.Юри Миляков - кмет на с.Тополица
17.Хюсеин Ахмед - кмет на с.Пещерско
18.Манчо Железов - кмет на с.Пирне
19.Юмер Иляз –кмет на с.Черноград
III. Възлагам на началник-отдел „Общинска собстве-

ност”, кметовете на кметства и кметските наместници, 
чрез интернет страницата на общината и медиите, както 
и чрез други публични общодостъпни места да доведат 
до знанието на работодателите на сезонни земеделски 
работници предписаните със Заповед № РД-01-196 от 
10.04.2020г. на министъра на здравеопазването противо-
епидемични мерки.

IV.Сигнали за неизпълнение на предписаните със За-
повед № РД-01-196 от 10.04.2020г. на министъра на здра-
веопазването противоепидемични мерки могат да се по-
дават на тел.0558/23450 и тел. 0558/25781.

V.Настоящата заповед да се връчи на заинтересовани-
те лица за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам 
лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

„МБАЛ - Айтос“ ЕООД: Благодарим Ви,  
добри хора с големи сърца!

Мистър Робърт Джонс връчва дарението на упра-
вителя на МБАЛ - Айтос д-р ПарушевНовият апарат „Перфузор Р-4000“

Вестник „Народен 
приятел” на 96 години!

Никола Божилов - Създател и стопа-
нин на вестник „Народен приятел”



Към 14 април е имало само 
един пациент с положителен 
тест за коронавирус в Инфек-
циозно отделение на МБАЛ - 
Айтос - член от семейството от 
село Добромир. След пореден 
тест, и той ще бъде изписан, 
вероятно до края на седмица-
та, стана ясно на редовното 
заседание на Общинския кри-
зисен щаб на 12 април. 

89 души остават под ка-
рантина и под наблюдение-
то на РЗИ и РУ-Айтос. Болни-
цата има всички необходими 
предпазни облекла и консу-
мативи, и защитни костюми 
от най-висок клас. До 12 ап-
рил в „МБАЛ - Айтос“ ЕООД 
са направени 70 бързи теста 
на COVID-19 на работещите в 
болницата, всички са отрица-
телни. Само тестът на пътувал 
в Германия е показал наличие 
на антитела. 

Няма връщащи се от чужби-
на в момента, има „затишие”, 
но мерките трябва стриктно 
да се спазват, защото тази и 
следващата седмица са осо-
бено рискови, е становище-

то на РЗИ.
Общо 26 500 лв. са постъ-

пили по дарителската сметка 
на Общинския кризисен щаб. 
По волята на дарителите, от 
тях, по сметката на болница-
та на 9 април т.г. са приведе-
ни 8499 лева.

В изпълнение на заповедта 
на Министерство на здравео-
пазването от 16 април, на коо-
перативния пазар ще останат 
само производителите на раз-
сад. Отворени ще бъдат два-
та хранителни и двата риб-
ни магазина, и тото пунктът, 

при спазване на санитарно-
хигиенните изисквания. Ос-
таналите търговци на плодо-
ве и зеленчуци имат право на 
разнос по домовете, но не и 
да разфасоват стоката си на 
пазара. По неофициална ин-
формация, кооперативният 
пазар ще бъде отново отво-
рен малко след великденски-
те празници.

Взети са всички необходи-
ми мерки за спазване на дис-
танцията между присъстващи-
те в храма и всеки ден се из-
вършва пълна дезинфекция. 
От 12 април свещниците са 
изнесени пред черквата, за 
да може, при спазване на оп-
ределен ред, всеки да запали 
свещ. Общинският щаб е оси-
гурил маски, които предоста-
вя на църквата за празници-
те. През седмицата, по вре-
ме на литургиите да се спаз-

ва дистанцията, да има добро-
волци не само за раздаване 
на предпазни маски, но и за 
контрол при спазване на мер-
ките, беше другата тема, об-
съждана в щаба.

Общото становище е, че на 
Лазаровден и Цветница ай-
тозлии са проявили отговор-

ност и грижа за здравето си, 
нямало е струпвания на хора и 
нарушаване на мерките.

Щабът призовава гражда-
ните да останат в празнич-
ните дни вкъщи и да спазват 
заповедта за носене на пред-
пазни маски.

НП

От 13 април 2020 година започна раздаване-
то на индивидуални пакети с хранителни проду-
кти от първа необходимост на 100 самотно жи-
веещи възрастни хора над 65 години и лица с ув-
реждания от община Айтос. Включените  в спи-
съка са ползватели по Проект „Патронажна гри-
жа за възрастни хора и лица с увреждания в Об-
щина Айтос“.

Пакетите са осигурени по Оператив-
ната програма за храни, финансира-
на от Фонда за европейско подпомага-
не на най-нуждаещите се лица. Индиви-
дуалните пакети са със средно тегло до 
30 кг и съдържат продукти като брашно, 
олио, ориз, консерви и др.

Служители на домашен социален пат-
ронаж, на Общинския център за соци-
ални и здравни услуги и доброволци се 
включват в приемането и раздаването 
на хранителните пакети до домовете на 
всеки един от правоимащите.

НП
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Тестваха всички работещи в МБАЛ - Айтос 
89 остават под карантина

Община Айтос раздаде 100 хранителни 
пакета по проект „Патронажна грижа” 

Последна заповед на министъра на здравеопаз-
ването за функционирането на кооперативните па-
зари и цветните борси - №РД-01-2018 от 15.04.2020 г., 
преди редакционното приключване на този брой на 
„Народен приятел“:

Изменя се Заповед №РД-01-179 от 6.04.2020 г. и се 
допълва Заповед №РД-01-199 от 11.04.2020 г.

Според заповедта се преустановява функционира-
нето на всички кооперативни пазари и цветни бор-
си от 17.04.2020 г. до 19.04.2020 г. В рамките на този 
период се разрешава функционирането на самосто-
ятелни търговски обекти за хранителни стоки в обо-
собени помещения, при строго спазване на санитар-
но-хигиенните и противоепидемични мерки.

Дава се възможност на 15 и на 16 април 2020 г., 
включително, търговците на кооперативните пазари 
и цветни борси да реализират своята продукция при 
строго спазване на противоепидемичните мерки.

Кооперативният пазар  
ще работи на 16 април, 

затваря от 17 до 19.04.2020 г.

„МБАЛ - Айтос“ ЕООД: Благодарим Ви,  
добри хора с големи сърца! Останете си у дома  

за Великден, призовава 
Общинският кризисен щаб

Щабът заседава

12 април - празни сергии на пазара

Ден по-късно - айтозлии пазарят за празниците

 Училищното настоятелство и педагогиче-
ските специалисти от СУ „Никола Йонков Ва-
пцаров” - град Айтос, изказваме своята благо-
дарност към всички, които към момента при-
еха благородната ни инициатива. Не сме сами 
в това начинание! 

В каузата ни за набиране на дарения за 
МБАЛ - град Айтос за борба с COVID-19, се 
включиха сем. Росица и Иван Биделеви, Си-
яйна Иванова, Светла Кърмаджиева, Цветка 
Костадинова, Димитрина Звезданова, Стели-
ана Панайотова, Емил Иванов, Християна Же-
лязова, Константин Георгиев, Маргарита Гоче-
ва, Бисер Демирев.

С нас са: Търговска верига „Кокала”, „Нова 
Трейд” - град Съединение Християн Иванов 
(вода „Бачково“), Мариела Костадинова – олим-
пийска шампионка, най-младият почетен граж-
данин на град Айтос, председателят на Общест-
вения съвет към СУ „Никола Йонков Вапцаров” 
- град Айтос, госпожа Златина Митева!

Благодарим Ви! 
Нека бъдем по- добри! 
Продължаваме.... 
Заедно ще се справим! 
Ирина Вътева – директор 
Росица Долапчиева – председател  на УН 

към СУ „Никола Вапцаров” - град Айтос

Вапцаровци: нашата мисия намира 
все повече поддръжници...



550 хранителни пакета с по 16 
хранителни продукти във все-
ки, на обща стойност 8000 лв. 
- олио, брашно, захар, ориз, 
сол, боб, леща, оцет, веро, кар-
тофи, пилешки бутчета, кисело 
мляко, безалкохолна напитка и 
др., подготви инициативен ко-
митет в кв. „Странджа”. Пари-
те бяха изпратени от стотици-
те работещи в чужбина жители 
на квартала.

Според Силвия, една от дами-
те, пакетирали храните, стой-
ността на всеки пакет е 17 лв. 
Младата жена заяви още, че ор-
ганизаторите добре знаят кои 
семейства в квартала са соци-
ално слаби и всяко от тях ще по-
лучи хранителната помощ.

Доброволци с автомобили, в 

продължение на няколко часа 
раздаваха пакетите по домо-
вете по списък. Един от учас-
тниците в инициативата - Сла-
ви Иванов, пък поиска да бъде 
огласена благодарност, напи-
сана лично от него, за да раз-
берат повече хора за добро-
то дело.

„Искаме да поздравим на-
шите сънародници в Германия, 
Кипър и Англия. Голям жест на-
правиха. Изпратиха 8000 лв. за 
храна от първа необходимост 
за социално слаби - роми, бъл-
гари и турци. Не делим хората. 
540 торби, пълни с хранителни 
продукти ще получат всички, 

които имат нужда. Ето и 
някои имена от тези ис-

крени и решителни момчета - 
Димо Иванов, Тако Джамба-
зов, Слави Кънев, Арсен Хад-
жиев и много други наши младе-
жи. Безкрайни благодарности 
на тези добри момчета. Бог да 
пази семействата им. Също ис-
каме да благодарим на органи-
заторите от Айтос за перфект-

но свършената работа от тях - 
Борис Заимов, Ангел Бояджи-
ев, Илия Кънчев, Али Салиев и 
много други”.

Стана ясно още, че организа-
торите и доброволците са от-
казали да получат пакети, тъй 
като дарителите били катего-
рични - храната е само за со-
циално слаби.

НП
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Квартал „Странджа” с уникален 

пример за солидарност

В Страстната седмица всичко, ко-
ето се прави в един православен 
християнски храм, се прави и в на-
шия храм. Имаме необходимите де-
зинфектанти, прави се нужната де-
зинфекция, енориашите са с лични 
предпазни средства и спазват дис-
танция, за което аз съм им много 
благодарен през тези дни. 

Така започна разговорът ни с отец 
Ромил за предстоящия голям хрис-
тиянски празник Възкресение Хри-
стово и за вярата в тези тежки дни 
на пандемия.

„Аз дълбоко вярвам в Бог и в тво-
рението му - в човека. Съзнавам, че 
хората са създадени по Божие по-
добие и образ и го вярвам. И това 
е свободната воля и разумът, кой-
то е заложен у хората. Господ Бог 
не се противи на едно-единствено 
нещо - на избора на човека, тъй като 
е със свободна воля. И всеки един 
християнин, православен, и всеки 
един гражданин на републиката ни, 
има възможността да изрази своя-
та воля. По тази причина, и аз няма 
как да се противопоставя. Мерките, 
които са предложени от Кризисния 
щаб и правителството са мерки за 
всички. Наред с това, че съм правос-
лавен християнин, съм и гражданин 
на републиката, и съм задължен да 
ги спазвам. Или както е написано в 
Светото писание: „Кесаревото кеса-
рю, Божието – Богу“.

Не мога да отмина факта, че бъл-
гарският премиер, правителството 
на републиката и Кризисният щаб 
не ограничиха богослуженията в 
храма. За което аз мога да изразя 
личната си благодарност, че право-

славният християнин не е лишен от 
венеца на вярата, която изповядва 
- Светата Евхаристия или Светото 
причастие. Както за един болен чо-
век в нужда са определени медика-
менти и те са животоспасяващи за 
него, така за всеки един правосла-
вен християнин, Светото тайнство е 
неговият живот. И не бих си предста-
вил как можеш да лишиш един пра-
вославен християнин от кислорода 
му, образно казано. 

Много съм благодарен за това, 
което енориашите правят по отно-
шение на ближния си. Защото все-

ки един от нас съзнава, че 
това, което би могло да го 
засегне, може да го пре-
даде и на другите, и носи 
своята отговорност. И по-
стъпва отговорно по отно-
шение на пандемията. Но 
по-важното е хората да не 

живеят в страх. Страхът не е добър 
съветник. Ако имат страх, то страхът 
им трябва да бъде страх от Бога. Ако 
имат страх от света, то този страх 
е пагубен. Той е страх на суетата, 
страх на празнотата. И понеже Гос-
под Бог е милостив и великодушен 
- ако беше допуснал страхът на хо-
рата да надделее в света, то тогава 
80 процента от човечеството щеше 
да е мъртво.

В същото време виждам, че се 
справяме със ситуацията и наисти-
на трябва да имаме голямата гри-

жа, както за физическото си здра-
ве, така и голямата грижа за духов-
ното си здраве. Защото едното без 
другото не може. Сам Господ Бог 
слезе на земята в човешко естест-
во, в плът, за да почувства и изпита 
всичко това, което чувства и изпитва 
и човекът. Ние сме в Седмицата на 
страданията, в Страстната седмица. 
В тази Седмица, в която Господ Бог 
се бореше със Своите страдания и 
страданията на целия човешки род. 
Така ние, всички православни хрис-
тияни, в тази Седмица, наред както 
изпитваме страданията Божии, които 
е изпитвал Сам Господ Исус Христос, 
така и ние страдаме с Него, и в стра-
данията си се каем за собствените 
си грешки, за собствените си страс-
ти, и искаме изкупление на грехов-
ността си, за да можем да се добли-
жим до живия Бог, до Господа Неше-

го Исуса Христа, който ни обеща не 
невечен живот на земята. Не ни обе-
ща безсмъртие, а вечен живот в Цар-
ството небесно. И всеки един от нас, 
в това време трябва да си даде сери-
озна сметка -  защото християнство-
то учи да живеем така, като че утре 
ще се представим на Бога. И дали 
можем, ако утре настъпи краят на 
земния ни път, ние да се представим 
достойно?! Най-малко в сегашното 
време ние трябва да роптаем срещу 
властта и срещу зададените норми. 
Защото всяка власт е от Бога. И ние 
знаем, че нищо не се случва, ако не 
е по Божие допущение.

Нека си приемем страданията, 
които изпитваме в тези тежки дни. 
Нека ги изстрадаме и си спомним за 
Господа, Оня, който изповядваме, 
Оня, който беше оплюван, беше би-
чуван и накрая беше разпнат за гре-
ховете на целия човешки род. Нека 
си спомним каква жертва направи 
нашият Господ Бог за нашето изку-
пление. Ние знаем, че нашият Гос-
под Бог няма да ни остави. Във вся-
ко лошо, трябва да потърсим и до-
брото, така както ни учи нашият Бог, 
който е любов. Ако трябва да поло-
жим душата си за ближния, нека сега 
го направим. Нека изстрадаме всич-
ки заедно, това, което трябва да из-
страдаме. И да бъдем в помощ на за-
обикалящите ни. Нека бъдем един 
друг в подкрепа. Нека изразим всич-
ката си любов в тези дни и в пред-
стоящия светъл празник. За да мо-
жем наистина, достойно всички да 
се поздравим с поздрава: „Христос 
воскресе!“ и да си отговори: „Воис-
тина воскресе“!

Отец Ромил: Ако трябва да положим  
душата си за ближния, нека сега го направим!
В Седмицата на страстите - за вярата, за пандемията и за Възкресението

• Раздадоха 550 
хранителни пакета на 
социално слаби 

• С дарения от чужбина, 
дарителската кампания 
организираха Борис 
Заимов, Ангел Бояджиев, 
Илия Кънчев,  
Али Салиев и др.

Те подготвиха пакетите за социално слабите

Марияна Зърбова - здравен 
медиатор: Този младеж е с 
инвалидност 95% - не мога да 
ви опиша колко се зарадва на 
торбичката с храна

Те цяла нощ пакетираха огромното количество про-
дукти, за да дарят пакетите на семейства с ниски до-
ходи


