
Информационна среща за 
обмен на добри национални и 
европейски практики,  прило-
жими за територията на МИГ-
Айтос (в т.ч. и за социално уяз-
вими групи - хора с уврежда-
ния, възрастни хора над 65 го-
дини и етнически малцинства) 
се проведе на 30 октомври в 
хотел „Звезда“ в село Съди-
ево. Събитието е част от ин-
формационната кампания за 

популяризиране на Стратеги-
ята за Водено от общностите 
местно развитие на територия-
та на община Айтос. На среща-
та присъстваха представители 
на неправителствени органи-
зации, земеделски производи-
тели, представители на уязви-
ми социални групи и др.

Информационната среща 
се провежда в изпълнение на 
дейности по Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за 
ВОМР №РД 50-146/21.10.2016г. 
по подмярка 19.2 „Прилага-
не на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общ-
ностите местно развитие” и 
подмярка 19.4 “Текущи разхо-
ди и популяризиране на стра-
тегия за Водено от общности-
те местно развитие” на мяр-
ка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програ-

мата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 
год.,  подкрепена от Европей-
ския земеделски фонд за раз-
витие на селските райони.

Целта на информационната 
кампания е местните общно-
сти да вземат активно участие 
чрез идеи и участие в проце-
са на прилагане на местната 
стратегия за развитие.  

Марийка Георгиева, изпъл-
нителен директор на МИГ-Ай-
тос, представи пред присъст-

ващите  хода на изпълнение на 
Стратегията за Водено от общ-
ностите местно развитие. Тя 
обобщи резултатите, свързани 
с изпълнението на стратегията 
на МИГ-Айтос, като уточни, че 
благодарение на добрата ра-
бота на екипа и Управителния 
съвет има реализирани прие-
ми и по петте мерки, финанси-
рани по Програмата за разви-
тие на селските райони.

Изнесената презентация ак-
центираше върху добрите ев-
ропейски практики, свързани 
със социално уязвими групи - 
хора с увреждания, възрастни 
хора над 65 години и етнически 
малцинства. Беше представен 
опитът на  МИГ – Мекленбург, 
Германия, където в дома „Ос-
тров Малчоу“, страдащите от 
деменция се чувстват като у 
дома си заедно със семейства-
та им в специализиран селски 
център за грижи. Чрез проекта 
е съхранена и сграда, която е 
културно историческо наслед-
ство – стара текстилна фабри-
ка, превърната в дом за стра-
дащи от деменция. Чрез проек-
та за младите хора в Австрия 
методът „свободно простран-
ство за тийнейджърите“ пък 
се търси по- дългосрочен ре-
зултат, като целта е връзката 
между младите хора и пред-
ставителите на общината да 
се подобрява и по този начин 
да се  създава много по-добро 
разбиране на техните потреб-
ности и изисквания. 

Голям интерес предизвика 
добрата практика от Австрия, 
при която млада жена  чрез 
подхода „Лидер“ превръща 
фeрмата си в дневен терапев-
тичен център за терапия с коне 
за деца и възрастни със спе-
циални нужди. Естонският про-

ект за интернет маркетинг, це-
лящ подобряване на конкурен-
тоспособността, също предиз-
вика интерес. Двете практики 
на Италия и Полша, свързани 
с вкусове от миналото и тра-
диционни хранителни проду-
кти, разбуниха духовете в за-
лата. В духа на представени-
те успешни практики и за по-
пуляризиране на традиционни 
местни продукти всички учас-
тници направиха дегустация на 
баница, приготвена по местна 
рецепта от село Съдиево.

Срещата приключи с много 
въпроси и с интерес и обсъж-
дане на възможностите как 
тези практики могат да бъдат 
приложени на територията на 
МИГ-Айтос. Стигна се до еди-
нодушното виждане, че чита-
лищата в малките населени 
места, които играят ролята на 
общностни центрове, имат ог-
ромен потенциал и могат да 
се превърнат в кандидати или 
участници  в проекти, свърза-
ни със съхранението и популя-
ризирането на местните тра-
диции и обичаи. Територията 
на МИГ-Айтос е с богато мул-
тикултурно  наследство  и е не-
обходимо то да бъде съхране-
но, популяризирано и преда-
дено на бъдещите поколения.  
А в по-далечен хоризонт мест-
ните читалища могат да се пре-
върнат и в доставчици  на со-
циални услуги. Такива практи-
ки има вече на много места в 
България. МИГ – Айтос обръ-
ща поглед както към минало-
то, така и към бъдещето и ра-
боти, за да засили връзките 
на сътрудничество и партньор-
ство на местно ниво, защото 
успешните стратегии за раз-
витие винаги обхващат и два-
та полюса.

На мястото на стара ба-
рака и буренясал парцел, 
Община Айтос започна из-
пълнението на проект „По-
чистване, озеленяване и 
създаване на зона отдих 
на общински терен в град 
Айтос”на стойност 10 000 лв. 
Финансирането е по ПУДО-
ОС към МОСВ, Национална 
кампания „За чиста околна 
среда – 2020 г.”. Малката 
кипра зона за отдих расте 
в междублоково простран-
ство, там където улиците 
“Христо Ботев” и “Филип 
Кутев” се пресичат. 

Проектната идея е изклю-
чително интересна - за из-
граждането на т.нар. Пусти-
неум. Няма да споделяме 
подробности, но истината 
е, че визията на това град-
ско кътче се променя с ча-
сове, а живеещите наоко-
ло са изключително впе-
чатлени. Много скоро про-
ектът ще бъде завършен и 
айтозлии сами ще могат да 
оценят резултата.

НП

Cy
 an

M
a g

en
 ta

 
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

   

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Изграждат нова зона 
за отдих в центъра

Местна инициативна група - Айтос  
с поредна информационна среща за обмен 

на добри практики в село Съдиево
Благодарение на добрата работа на екипа и  
на Управителния съвет, има реализирани приеми 
и по петте мерки, финансирани по ПРСР евроПеЙСКиЯТ ЗемеДеЛСКи ФоНД ЗА рАЗвиТие НА СеЛСКиТе рАЙоНи -

евроПА иНвеСТирА в СеЛСКиТе рАЙоНи
СНЦ „меСТНА иНиЦиАТивНА ГрУПА – АЙТоС”

Изпълнението на проекта е в начален етап, уточняват общинските специа-
листи

Проектът е по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020”

Настоящата публикация е осъществена с финансовата 
помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на 
селските райони във връзка със Споразумение за изпъл-
нение на Стратегия за Водено от общностите местно раз-
витие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4. „Те-
кущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 
от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.



Театрална  школа 
“Златните ключета“ на  
СУ “Христо Ботев” - Айтос, 
с ръководители препода-
вателите Румяна Йорда-
нова и Невелина Василе-
ва, имаше грандиозен де-
бют на Националния дет-
ско-юношески театрален 
фестивал “СЦЕНА ПОД 
СИНИТЕ КАМЪНИ“ в град 
Сливен. Патрон на фес-
тивала е Общински съ-
вет - Сливен, организа-
тор - Народно читалище 
„Зора 1860”, със съдей-
ствието на РУО - Сливен. 
В края на октомври, мал-
ките театрали заслужено 
завоюваха най-престиж-
ните награди на фестива-
ла със спектакъла “Про-
цесът“. Актьорите и тех-
ните ръководители по-
лучиха Специалната на-
града на журито - Ста-
туетката на фестивала и 
Диплом. Втора награда 
за актьорско майстор-

ство журито присъди на 
Денислав Недков и Ни-
колай Георгиев. И още  
една специална награда 
зарадва “Златните клю-
чета” - за спектакъл с 
изключително актуално 

звучене.
Ръководителите на шко-

лата Румяна Йорданова и 
Невелина Василева и 
участниците в нея бяха 
поздравени от дирек-
тора на СУ “Христо Бо-

тев” Пенка Кирязова. С 
директора те споделиха 
впечатленията си от пер-
фектната организация на 
фестивала и невероятно 
доброто представяне на 
децата.
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ТШ „Златните ключета” с впечатляващ 

дебют на национален театрален фестивал

С Ъ о Б Щ е Н и е

Община Айтос уведомява всички собствениците на 
домашни любимци, че съгласно Закона за ветеринар-
номедицинската дейност (ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замър-
сяват обществени места, като почистват мястото след 
дефекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опас-
ност за хора или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежела-
но размножаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съ-
образяват с физиологичните, анатомичните и поведен-
ческите им характеристики и да не допускат застраша-
ване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в 
себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го пред-
ставят за проверка на общинските и ветеринарномеди-
цинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт 
при посещение при ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация 
срещу бяс;

чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни 

кучета - и без намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и 

на места, обозначени от общините със забранителни 
знаци.

За неспазване на гореописаните законови задълже-
ния ще бъдат налагани административно-наказателни 
санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

оБЯвЛеНие 
За инвестиционно намерение  

от ЗП Галина Георгиева Георгиева
За смяна на начина на трайно ползване на имот №61.1 

в землището на село Лясково, община Айтос, ЕКТ 44817 
- от нива в трайни насаждения - череши.

- родени 2002, 2003 и 2004 г., треньор Б. Николов, тел. 0884 101 096
- родени 2005, 2006, 2007 и 2008 г., треньор М. Минчев, тел. 0887 584 610

- родени 2009 и 2010 г., треньор М. Минчев, тел. 0887 584 610
- родени 2011 и 2012 г., треньор Д. Данов, тел. 0888 399 399

- родени 2013, 2014 и 2015 г. , треньор Д. Данов, тел. 0888 399 399

Театралните таланти на СУ “Христо Ботев”

Ръководителите на школата Румяна Йорданова и 
Невелина Василева

Специален поздрав от директора Пенка Кирязова

оБЩиНА АЙТоС
СЪоБЩеНие

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци в 
контейнерите за битови отпадъци,  речни корита, ниви, горски територии, пътища, де-
рета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да депонира строителни 
отпадъци, трябва да подаде заявление до кмета на община Айтос, и да получи Раз-
решение от кмета на община Айтос за извозването на строителния отпадък до съот-
ветната площадка. 

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите в сграда-
та на Община Айтос или чрез електронна поща на адрес: aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя иванова – Старши експерт, Дирекция „ТСУрр”, стая 
№6, тел. 0897 992 321.



Въпреки редуцираният 
брой на спортните състе-
зания тази година зара-
ди COVID-19, Община Ай-
тос традиционно ще орга-
низира онлайн избора на 
„Спортист, треньор и от-
бор“ на 2020 година, научи 
„Народен приятел“.

В момента спортните клу-
бове номинират най-добри-
те си състезатели, треньо-
ри и отбори за Годишната 
надпревара. Както и до-
сега, гласуването ще про-
дължи месец, а фаворити-
те, избрани от гражданите, 
ще бъдат обявени преди ко-
ледните празници.

Ще припомним, че до 
2015 година най-добрите в 
спорта бяха определяни с 
анкетни карти - по точко-
ва система и със сравни-
телно малкия брой гласове 
на спортни деятели и тре-
ньори. За първи път през 
месец ноември 2016 годи-
на Община Айтос взе ре-
шение най-добрите в спор-
та да бъдат определени от 
гражданите с гласуване 
на онлайн платформата на 
официалния сайт на Общи-
на Айтос -  www.aytos.bg.

Няма възрастови огра-
ничения, всеки гражданин 
на община Айтос ще може 
да посочи своя фаворит 
за „Спортист, треньор и 

отбор“ на 2020 година. В 
сайта ще бъде публикувана 
информация за спортните 
резултати на номинирани-
те през годината, предос-
тавени от спортните клу-
бове. Така гражданите ще 
могат да преценят кой от 
номинираните заслужава 
гласа им.

Гласуването стартира в 
средата на месец ноем-

ври. Предвид извънредна-
та ситуация тази година, 
за официалното огласява-
не на резултатите през ме-
дец декември ще бъде из-
брана подходящата фор-
ма, която изключва съби-
рането на много хора на 
закрито.

Ще припомним, че през 
последните две години 
призът „Спортист на го-

дината“ печелят двойки 
на Клуба по спортна ак-
робатика “Орел” - Айтос. 
За „Спортист на 2018 г.“, 
бяха номинирани 19 със-
тезатели, между които ай-
тозлии избраха за №1 жен-
ската двойка Дилара  Па-
чалъ и Жаклин Челебиева. 
Мъжката двойка на Клу-
ба по спортна акробатика 
“Орел” - Айтос Антон Дими-

тров Станчев и Янко Ива-
нов Киров пък беше обя-
вена за „Спортист № 1“ на 
Община Айтос за 2019 го-
дина. Това се случи на тър-
жествена церемония на 18 
декември миналата година 
в Заседателната зала на 
Община Айтос. Близо 8000 
души участваха в онлайн 
гласуването за „Спортист, 
треньор и отбор“ на 2019 

година. Номинираните за 
„Спортист №1“ бяха 17.

В две последователни го-
дини пък - 2016-а и 2017 го-
дина, с Годишната награда 
„Спортист №1“ на Общи-
на Айтос се гордее Селин 
Ниязи Али, която и до днес 
печели много национални, 
европейски и световни тит-
ли по ловна стрелба. 
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Айтос избира онлайн най-добрите 
в спорта през 2020 г.

Съгласно разпоредбата на § 41, 
ал. 1 от преходни и заключител-
ни разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Зако-
на за опазване на околната сре-
да, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в 
сила от 27.11.2018 г., е предвиде-
на възможност собствениците на 
водовземни съоръжения за под-
земни води, изградени до 28 яну-
ари 2000 година, и на водовземни 
съоръжения, изградени до 23 де-
кември 2016 година, за които не 
са издадени разрешения за стро-
еж и които не са вписани в регис-
тър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за 
водите, в срок до две години от 
влизането в сила на закона (до 
27.11.2020 г.), да подадат в съответ-
ната басейнова дирекция заявле-
ние за вписване. Към заявлението 
се прилагат документи, посочени 
в § 41, ал. 2 от преходни и заключи-
телни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Зако-
на за опазване на околната среда. 
Образец на заявлението за регис-
трация на водовземните съоръже-

ния за подземни води в гратисния 
период, ще бъде публикувано след 
определяне на такса за вписване 
в  Тарифата по чл. 72 от Закона за 
опазване на околната среда.

С § 41, ал. 7 от преходни и за-
ключителни разпоредби към Зако-
на за изменение и допълнение на 
Закона за опазване на околната 
среда е въведено основание соб-
ствениците на кладенци за задо-
воляване на собствени потребно-
сти на гражданите, разположени 
в границите на населените места 
и селищните образувания, за ко-
ито до влизането в сила на този 
закон (27.11.2018 г.) не са подаде-
ни заявления за вписване в регис-
търа по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Зако-
на за водите, в срок до две годи-
ни от влизането му в сила да по-
дадат в съответната басейнова ди-
рекция заявление за вписване в 
регистъра, което съдържа инфор-
мацията за регистриране на из-
граден кладенец. Образец на за-
явлението за регистрация на во-
довземните съоръжения - кладен-

ци за задоволяване на собствени 
потребности в гратисния период, 
са налични на официалната ин-
тернет страница на БДЧР-Варна в 
секция „Формуляри и заявления“,  
//www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

Съгласно § 42 от преходни и за-
ключителни разпоредби към За-
кона за изменение и допълнение 
на Закона за опазване на окол-
ната среда, водовземните съоръ-
жения за подземни води, изграде-
ни до 23 декември 2016 г., за кои-
то няма издадени строителни кни-
жа, са търпими строежи по Закона 
за устройство на територията и не 
подлежат на премахване и забра-
на за ползване, когато са вписа-
ни в регистър по чл. 118г, ал. 3 от 
Закона за водите.

Заявление за регистрация на 
кладенци за собствени нужди 
можете да изтеглите от сайта 
на община Айтос - www.aytos.
bg, в раздел Съобщения - ре-
ГиСТрАЦиЯ ЗА воДовЗемНи 
СЪорЪЖеНиЯ ЗА ПоДЗем-
Ни воДи

оБЩиНА АЙТоС
регистрация за водовземни съоръжения за подземни води

Крайният срок е 27 ноември 2020 година

СЪоБЩеНие

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мер-
ките за опазването на пчелите и пчелните семейства 
от отравяне и начините за провеждане на растително-
защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, 
Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извър-
ши третиране с наземна техника, както следва:

На 6, 7 и 8.11.2020г. от залез слънце до 10:00 часа, 
„АГроДАр БЪЛГАриЯ“ еооД ще извърши третиране 
на рапица срещу рапична оса и широколистни и житни 
плевели в местност Карапелит- град Айтос - 1372 дка.

Третирането ще се извърши с препаратите „Цитрин 
макс“ и „Клеранда+Деш“.

Собствениците на пчелни семейства следва да 
предприемат необходимите действия за предпаз-
ване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

За пета поредна  
година състезанието  
ще продължи месец,  
на онлайн платформа  
в сайта www.aytos.bg

Най-добрите в спорта - 2019 година

Селин Али е единственият айтоски спортист, пече-
лил приза на Община Айтос „Спортист №1” в две по-
следователни години. 

На снимката: Церемонията по награждаването - 
2016 г.

Попитахме медици, къде в Айтос можем да си 
направим  PCR-тест? Отговорът беше - в лабора-
тория „Лина“ и в лаборатория „Рамус“, които имат 
филиали в Айтос. 

Пак във връзка с питания на граждани, стана 
ясно, че в „МБАЛ“ ЕООД - Айтос се правят тесто-
ве за COVID-19 само на пациенти и пробите се из-
пращат в лаборатория „Лина“.

В лабораториите се правят и бързи тестове, ко-
ито са два вида - антигенни и антителни. Антител-
ните се правят 7-8 дни след  контакта. Съществу-
ват и комбинирани антигенни - бърз тест за грип 
и COVID-19.

Почти всички лекари съветват - не правете те-
стове, ако нямате оплаквания и симптоми, като 
неспадаща температура, кашлица, задух или за-
губа на обоняние.

Съветът на „Народен приятел“ - въпросите си 
за тестовете отнасяйте към личния лекар и пул-
молога.

Как и къде можем 
да си направим 

тест за COVID-19?

„Горката Франция” се отменя

Можете да върнете билетите  

на 6 ноември в Читалището

Поради усложнената епидемиологична об-

становка заради COVID-19, театралната поста-

новка „Горката Франция” се отменя. Всички, 

които са закупили билети, могат да ги върнат 

на 6 ноември т.г., на касата на  Читалището в 

Айтос,  от 9:00 до 14:00 часа. Извиняваме се 

за причиненото неудобство и благодарим за 

разбирането.

Бъдете здрави!



За първи път в книгата 
„Дрянковец - минало и на-
стояще” с автори Балю Кал-
чев, Николай Димитров и 
Петър Панчев, са публику-
вани спомени за старата 
черква в селото. Оказва се, 
че на мястото на новостроя-
щия се храм „Св. Рождество 
Богородично” е имало черк-
ва още през ХVІІ - ХVІІІ век. 
Била вградена почти в земя-
та, на височината Черкови-
щето, където и до днес ле-
жат основите й. Вероятно, 
недалеч са били и селски-
те гробища, за което свиде-
телстват намерени части от 
паметници. 

Какво се е случило със 
старата черква не става 
ясно, но е сигурно, че е по-
строена отново след Осво-
бождението в периода 1880-
1885 година. Новата тога-
ва черква „Св. Богородица” 
била с внушителни размери, 
втората по големина в цяла-
та околия, след айтоската. 

Един от първите свещени-
ци, които служат в нея е поп 
Стоян, прадядо по майчина 
линия на Георги Янков от Ар-
наудовия род. Много по-къс-
но в църквата са служили 
свещеник Георги поп Коста-

динов, а вероятно и баща му 
- поп Константин. А поп Ни-
кола от Айтос е последният 
свещеник в селото, служил 
до 1946 година. Църквата е 
строена с активното участие 
на цялото население, но по-

късно е превърната в култу-
рен дом, а впоследствие - 
разрушена.

От 1 септември 2019 годи-
на в строеж е новата църк-
ва „Св. Рождество Богоро-
дично”. Строежът се изпъл-

нява върху основите на ста-
рата църква, с благослове-
нието на Сливенски митро-
полит Иоаникий. Вече е сло-
жена и подарената камба-
на от Военно-морска база 
Бургас. 

Днес, преди завършване-
то на строежа, селото се ог-
лася от камбанен звън, ка-
къвто дрянковлии не са чу-
вали десетилетия. Строежът 
се осъществява от Църков-
ното настоятелство на храм 
„Св. Димитър” - Айтос с под-
крепата на Инициативен ко-
митет и спомоществователи 
с дрянковски корен.

Инициативният комитет 
призовава всеки, който има 
възможност да подкрепи бо-
гоугодното начинание, и да 
бъде съпричастен - за сла-
ва на Светата единосъщна 
и неразделна Троица.

Банкова сметка на храм 
“Св. Димитър” - град Ай-
тос за новоизграждащия 
се храм “Св. рождест-
во Богородично” - село 
Дрянковец:
IBAN: BG40 UNCR 7630 
1078 6913 18
BIC UNCRBGSF Unicredit 
Bulbank - Айтос

Покрай COVID-опасност-
та, кооперативният пазар 
май остана единственото 
място в града, където мо-
жеш да срещнеш повече 
хора. Не че тук винаги не е 
било пълно с клиенти, но в 
началото на месец ноември 
оживлението е видимо и оп-
ределено се дължи на сезо-
на, в който слагаме туршии-
те и киселото зеле. Все още 
се чувства и лятното разно-
образие, леко повишавани 
са само цените на розови-
те домати и краставиците. 
Иначе, съществена разли-
ка в цените от миналата го-
дина няма.

Една обиколка по серги-
ите показа, че домашната 
туршия тази година няма 
да ни излезе по-скъпо. Зе-
лените камби и зеленият 
пипер се търгуват в широк 
диапазон от 1.60 лв. до 80 
ст. за върхарите. Зелени-
те домати, без които кла-
сическата туршия не ста-
ва, се продават по 1.80 лв., 
по-дребни се намират за 
по лев и двадесет. Чорба-
джийските чушки държат 
цена от 2.50 лв. по всички 
сергии, лютите чушки - по 
3 и 4 лв./кг, в зависимост 
от сорта. 

Карфиолът е сред най-
търсените артикули на 
есенния пазар, цената му 
е 1.80 лв. Белият пипер е 
твърдо 2.00 лв., червени-
те камби вървят по 2 лв. и 
2.50 лв. Зелето е в изобилие 
- има го и по 40 ст./кг. По-

опитните в “слагането му”, 
обаче избират средноголе-
ми и стегнати зелки за по 
80 ст./кг. 

Тук сме най-вече заради 
зелето. Защото, каква ще 
е зима, без кисело зеле. 
Хрянът, който се слагал в 
каците, за да стяга кисело-
то зеле, липсва на айтоско-
то тържище, научаваме от 
Татяна Йотова. На сем. Йо-
тови се натъкваме съвсем 
случайно - обикалят паза-
ра, в готовност да нареж-
дат зелките в бидона. Изда-
доха и тайната си рецепта 
за кисело зеле, което от го-
дини и с много мерак при-
готвят. Ще я споделим и с 
вас - няма нищо сложно. В 

50-литров бидон се нареж-
да много внимателно около  
20 кг зеле. Слагат се 1 кг 
едра сол, предварително 
разтопена, 2 дюли, два ко-
чана суха царевица, 1 чер-
вено цвекло, 2 ябълки, 3 
лъжици синапено семе и 
хрян, който оказва се, по 
нашенско е дефицитен. Ако 
пък случайно намерите тър-
сената подправка, да зна-
ете, че на 100-литров би-
дон се слагат 7-8 парче-
та хрян.

По-простичка рецепта 
предлага един от местни-

те производите-
ли, който откри-
ваме на един от 
щандовете на па-
зара - Нанка. Тя 
приготвя зимни-
ната като доба-
вя само дюли в 
бидона и твърди, 
че зелето остава 
хрупкаво чак до 
пролетта. А дюли 
на сергиите - кол-
кото искаш, тър-
гуват се по 3 лв./
кг, по-жълтите и 
ароматни - по 3.50 
лв./кг.

Търсят се и мор-
кови - цената им е 
1.20 лв./кг., чер-
веното цвекло и 
черната ряпа са 
на една цена - 
1.80 лв. Много ак-
туален е празът - 
има го във всякак-
ви разфасовки - 

петицата струва левче, по 
10 във връзка - 2 лв.

Ако не ви се реди туршия, 
а и за да си спестите обхо-
дите по пазара, можете да 
си купите готова. Предлага 
се, домашно приготвена, 
в два вида бидончета - по 
20 лв. и по 8 лв., в зависи-
мост от вместимостта им.

Най-голямо изобилие и 
ценово разнообразие има 
при ябълките. Цената им 
започва от 70 ст., мина-
ва през лев, лев и петде-
сет, 2 лв., 2.20 лв., до 3 лв. и  

3.50 лв. Има и ябълки по  
1 лв., от село Страцин - на 
промоция. Крушите са по-
малко и са с цена от 3.00 лв. 
Розови домати на коопера-
тивния пазар ще намерите 
на цена от 2.50 лв./кг до 4.20 
лв. “Вкусен домат” на про-
моция върви по левче. Мно-
го купувани са картофите - 
от 70 ст./кг до лев и 60 ст. 
Краставиците са 1.80 лв./кг, 
лук се намира по 1.30 лв. и 
по 1.50 лв./кг.

В сезона на спанака, ки-
лограмът му е 3.00 лв., има 
и разфасовки за по 2.00 лв. 
Чесънът държи цена от 6.00 
лв./кг, патладжанът е по 
2.00 лв. и 1.60 лв./кг.

Половин килограм бързо 
сваряващ се според търго-
вците бял фасул ще ви изле-
зе 2.25 лв., тиквите са тра-
диционно евтини - по 60 и 80 
ст./кг. Гроздето е със сред-
на цена от 2.00 лв., порто-
калите - 2.80 лв. Коледа е 
все още далеч - най-скъ-
пите банани са 2.40 лв./кг, 
има ги и по лев и 80 ст., и 
дори на промоция - по лев 
и 60 ст.

Есенният пазар е наше 
си чудо. С особена топли-
на и аромат - на дюли, гроз-
де, ябълки. Аромат, който 
няма аналог. И хората са 
някак по-забързани, а тър-
говците - по-нетърпеливи, 
в очакване на дъжда и сту-
деното време, когато паза-
рът ще опустее ...
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Домашната туршия няма да ни излезе 

скъпо, време е да сложим и зелето

За старата и новата черква в Дрянковец

Новата църква „Св. Рождество Богородично” в 
село Дрянковец


