
Одобрен за финанси-
ране е проектът на Об-
щина Айтос за изграж-
дане на нова инова-
тивна детска градина в 
град Айтос по „Програ-
ма за изграждане, при-
строяване, надстроява-
не и реконструкция на 
детски ясли, градини 
и училища за периода 
2020-2022 г.“. Общината 
получава 3 000 000 лв. за 
изграждането на изцяло 
ново детско заведение 
по Модул 1 „Детски ясли 
и детски градини – из-
граждане на нови сгра-
ди, както и пристроява-
не, надстрояване и ре-
конструкция на същест-
вуващи“.

Финансирането е за 
строителство на нова 
материална база, която 
гарантира здравослов-
ни и качествени условия 
за обучение на айтоски-
те деца. Целта на про-
екта на Община Айтос е 
преодоляване на недос-
тига на места в детските 
градини, в т. ч. яслени-
те групи, и осигуряване 
достъп на всички деца 
до предучилищно обра-
зование.

Проектното предло-
жение на Община Ай-
тос е за строителство на 
обект „Детска градина с 
4 целодневни и 1 ясле-
на групи, в кв. 136, УПИ 
I по плана на град Айтос“ 

по Модул 1 – Дейност І: 
Проектиране, строител-
ство и въвеждане в екс-
плоатация/издаване на 
разрешение за ползва-
не на нови сгради за дет-
ски ясли и детски гради-
ни - с 5 и повече групи до 
3 000 000 лв.

Новата детска гра-
дина да бъде изграде-

на върху имот публич-
на общинска собстве-
ност - АОС № 2398 от 
29.07.2010 г., отреден за 

детска градина, на мяс-
тото на бившата детска 
болница.

„Изключителната за-
слуга за спечелването 
на този важен за граж-
даните на общината про-
ект е на разширения 
състав на екипа, кой-
то подготви проектно-
то предложение. Благо-
даря на всички членове 
на този екип за извър-

шената огромна по обем 
подготвителна работа.”, 
коментира кметът Ва-
сил Едрев, минути след 
като излезе официална-
та информация за про-
ектния успех на Общи-
на Айтос. 

Проектното предло-
жение беше подготве-
но с упоритата рабо-
та и активното взаимо-
действие на екипа на 

отдел „Инвестиционни 
дейности и регионал-
но развитие” (ИДРР), с 
началник Ваня Петко-
ва и старши експертите 
Силвия Колева и Нурсе-
рен Хайрула към Дирек-

ция „ТСУС” с директор  
инж. Иван Биделев в Об-
щина Айтос, с образова-
телни и строителни екс-
перти и с директори на 
детски градини.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Община Айтос получава 3 000 000 лв.  
за строителството на нова детска градина

Градежът ще е на мястото  
на бившата Детска болница 
в центъра на Айтос

Предвид увеличаващи-
ят се процент на поло-
жителните резултати от 
тестовете за COVID-19 в 
област Бургас, от вчера 
(12 ноември), учениците 
от VІ до ХІІ клас на тери-
торията на община Ай-
тос вече се обучават он-
лайн. Засега, решение-
то е големите ученици да 
учат в електронна сре-
да до 25 ноември, вклю-
чително. 

Към този момент, с по-
малките ученици от І до V 
клас, се водят присъст-
вени учебни занятия. Но 

ако в училище бъде ре-
гистрирана заболевае-
мост над 20%, директо-
рът има право да поис-

ка дистанционно обуче-
ние и за малките учени-
ци. Решението е на Об-
ластния кризисен щаб 

от 11.11.2020 г., и се от-
нася за всички 13 общи-
ни на територията на об-
ласт Бургас.

В класните стаи - само малките ученици
Тийнейджърите 
се обучават онлайн 

Така ще изглежда иновативната детска градина в центъра на Айтос

Старото детско отделение



-  Г-жо Лавчиева, през но-
ември в ДГ „Здравец” из-
вършвате ремонти. Каква 
е целта?

- Ремонтът, който правим в 
детската градина е началото на 
обновяване на дворното прос-
транство и поетапна подмяна 
на съоръженията за игра.

На този етап след полагане 
на асфалтовата настилка ще 
бъде изградена площадка по 
БДП. Идеята е да предоставим 
възможност на децата в реал-
на среда да бъдат участници 
в уличното движение като не 
само усвояват знания и умения 
за безопасност на движение-
то, но и да развием у тях уме-
ния да оперират с тези знания 
в практически ситуации.

И тук е моментът да благо-
даря от мое име и от името на 
екипа на детската градина на 
ръководството на Община Ай-
тос в лицето на кмета г-н Васил 
Едрев за отзивчивостта и съ-
действието, които ни оказват. 
Вярвам, че с тяхна подкрепа 
ще съумеем да подобрим ек-
стериора на детската градина, 

като създадем една ефективна 
и функционална среда за рабо-
та с децата.

- Какъв е процентът на де-
цата, които посещават дет-
ската градина?

- В извънредната обстанов-
ка, 80% от децата посещават 

детската градина.
- Какви са вашите наблю-

дения - страхуват ли се ро-
дителите да водят деца-
та си?

- Високият процент на посе-
щаемост на децата показва, че 
родителите не се притесняват 

да водят децата си на детска 
градина. Ние от своя страна, 
доколкото е в нашите възмож-
ности, осигуряваме необходи-
мите условия за безопасна и 
здравословна среда.

- Какви са противоепиде-
мичните мерки в детското 

заведение?
- Имаме изработени и ут-

върдени правила, план и ал-
горитъм за дезинфекционните 
мероприятия  за работа в дет-
ската градина през учебната 
2020/ 2021 година в условия-
та на COVID-19, с които са за-

познати персоналът и родите-
лите. Според алгоритъма, еже-
дневно се извършва трикрат-
но влажно почистване и де-
зинфекция на всички критич-
ни точки – подове, маси, дръж-
ки на врати, прозорци, ключо-
ве за осветление, парапети, 
уреди, тоалетни чинии, мивки, 
кранове и др. Дезинфекция се 
прави ежедневно и на уредите 
за игра и пейките на площад-
ките в двора.

При сутрешния прием на 
всяко едно от децата се измер-
ва температурата.

- включва ли режимът на 
децата повече време на от-
крито?

- Когато метеорологичните 
условия позволяват, режимът 
на децата е изнесен навън, и 
с тях се провеждат организи-
рани игри на открито.

За всички нас, както за пер-
сонала, така и за родителите, 
е важно да спазваме мерките 
за безопасност на принципа 
–ДИСЦИПЛИНА-ДИСТАНЦИЯ-
ДЕЗИНФЕКЦИЯ.
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Мерките в детска градина „Здравец” -  
дисциплина-дистанция-дезинфекция

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 на 13.11, 14.11 
и 15.11.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство – 
Айтос“ ще извърши третиране с наземна техника, как-
то следва: 600 дка пшеница в местността Алтън тарла, 
1400 дка пшеница в местността Стамбол сърта, 1000 дка 
пшеница в местността Чеменлията,  1770 дка пшеница 
в местността Карамеше, 1100 дка пшеница в местност-
та Карнобатски път, 540 дка пшеница в местността Ман-
галята, 700 дка рапица в местността Чеменлията, 1450 
дка рапица в местността Кара меше и 680 дка рапица в 
местността Карнобатски път, находящи се в землище-
то на  град Айтос с препаратите „Корида 75 ВГД“, „Кле-
ранда“ и „Сумицидин 5 ЕК“.

Собствениците на пчелни семейства следва да пред-
приемат необходимите действия за предпазване на 
пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Д-Р СИЛВИЯ МАРКОВА ОТНОВО 
ПРЕГЛЕЖДА ПАЦИЕНТИ

От 16 ноември 2020 г., кабинетът по белодробни 
болести на д-р Силвия Маркова отново  

ще работи с пациенти, със същото работно време - 
от 13.00 часа до 15.30 часа. 

С оглед обстановката в страната,  
д-р Маркова ще преглежда пациенти само с 

предварително записване. 
Час за преглед можете да си запазите всеки 

работен ден, след 13.00 часа на следните телефони: 
0896860034 - мед. сестра Георгиева, 

0884818171 - д-р Силвия маркова.

Д-р СиЛвиЯ мАрКовА: „бЛАГоДАрЯ 
НА вСиЧКи оТ СърЦе, 

ЗА СъПриЧАСТНоСТТА По време  
НА моеТо боЛеДУвАНе!”

Здравейте, приятели! 
Зная, че мнозина измежду 

вас помагат безкористно и бла-
городно на каузи или на хора 
в нужда, но по никакъв начин 
не афишират своите жестове. 
И така е редно. Причините да 
споделя този пост са две. 

Първата от тях е, че измина 
една година, откакто Вие ми 
гласувахте доверие и ме из-
брахте за общински съветник, 
и пред вас аз дължа отчет за 
свършеното. 

В разговорите преди избори-
те, един от ангажиментите, кои-
то поехме пред вас с моя коле-
га Георги Янев беше да дарява-
ме в подкрепа на обществени 
каузи заплатите си на общин-
ски съветници. Ето и това, ко-
ето направихме през първата 
година от този мандат:

През ноември 2019 година 
помогнахме на баскетболния 
клуб „Вихър“ с треньор Дечо 
Коешинов да закупи необхо-
димата за състезателите си 
екипировка. Заедно с колеги-
те кандидати за общински съ-
ветници от нашата листа на-
правихме съвместно дарение 
за изграждане на църквата в 
село Дрянковец.

Месец по-късно, през декем-
ври осигурихме никулденски 
шарани за петдесет възрастни 
хора и социално слаби семей-
ства, а за коледните празни-
ци предоставихме храна и на-
питки на двадесет и четирима 
наши социално слаби съграж-
дани и възрастни.

През януари тази година ре-
шихме да закупим книги за чи-
талището в Айтос, организи-
рахме малък празник в чита-

лището в Съдиево и помогнах-
ме с дарение на местния клуб 
по стрелба с лък към СНЦ „Ме-
тал Арчъри“.

През февруари закупихме 
професионален баскетболен 
кош за младежите от село По-
ляново и отпразнувахме заед-
но с тях придобивката. Така по-
могнахме за инициативата на 
кмета на селото и на местните 
хора, които искаха да осигурят 
възможност на децата да прак-
тикуват любимия си спорт. Хо-
рата сами монтираха таблото, 
което им осигурихме. (Наско-
ро ни споделиха, че през лет-
ните дни все повече деца са 
започнали да играят баскет-
бол, вместо да стоят пред ком-
пютрите или смартфоните). Об-
мисляме да зарадваме млади-
те таланти и с втори баскетбо-
лен кош.

През месец март органи-

зирахме малка почерпка за 
местните пенсионери в село 
Съдиево и им осигурихме або-
намент за вестник „Народен 
приятел“.

С колегата ми Георги Янев 
без никакво колебание реши-
хме да направим през април 
дарение за 95-годишнината на 
читалището в село Пирне, пре-
ведохме и пари по сметката 
на болницата в Айтос за бор-
бата срещу COVID-19, напра-
вихме и малко дарение за съ-
щата кампания през Общин-
ския съвет.

През месец май осветихме 
и облагородихме с наши сред-
ства парка в село Съдиево и да-
рихме курбан за здраве.

През месец юни прецених-
ме, че е най-правилно да насо-
чим средства от заплатите си 
на общински съветници, за да 
помогнем с ремонта на къща-

та на многодетен баща.
За празника на село Съди-

ево през август организирах-
ме курбан за здраве, а през 
септември дарихме заплати-
те си за закупуване на шест 
състезателни екипа за децата 
от клуба по акробатика „Ейн-
джълс“ на Дида Грудева и по-
ехме разходите по наема на за-
лата за тренировки.

През месец октомври под-
помогнахме инициативата на 
жителите на село Малка поля-
на, които решиха да бъде въз-
становена лъджата с минерал-
на вода, чиито лечебни свой-
ства са познати от римско вре-
ме. Направихме това с мисъл-
та, че напред във времето изво-
рът може да стане туристиче-
ски обект. Край Малка поляна 
с наши средства помогнахме и 
за изграждането на туристиче-
ски заслон.

Включихме се още в мно-
го малки инициативи и благот-
ворителни каузи, които си по-
ставят за цел да помагат за ду-
ховното и физическо израства-
не на младите хора от общи-
на Айтос.

Втората причина поради ко-
ято споделям този пост е, че 
смятам да продължавам да да-
рявам заплатата си, но срещам 
известни затруднения в нами-
рането на подходящи каузи. За 
това молбата ми е, нека все-
ки, който има добри идеи как 
да бъдат оползотворени тези 
средства, нека не се колебае 
да се свърже с мен, като ми 
пише на месинджъра. 

Бъдете благословени!
С уважение:
Евгений ГЕНЧЕВ
общински съветник

(Пост във Фейсбук)

Мима Лавчиева - директор на ДГ „Здравец” – Айтос:

Мима Лавчиева

Дарителство в една година
Евгений Генчев и Георги Янев даряват за обществени 

каузи заплатите си на общински съветници

В село Поляново

Книги за Читалището в Айтос

Едно предложение  
за безплатно подстригване

Стажант-фризьор от Айтос 
Предлага безплатно подстригване за дами от града и 

селата, които са в затруднено финансово положение. 
Предложението е валидно до 30 ноември 2020 година.

Желаещите трябва предварително да си запишат час 
на телефон  0887 3952 13.

ПГСС „Златна нива” - град Айтос
град Айтос, улица „Славянска” № 50

ПГСС “Златна нива” - град Айтос приема оферти за 
закупуване на 5 броя преносими ученически компютъ-
ра и 1 брой преносим учителски компютър, съгласно 
техническите параметри от Приложение 2 на Заповед 
№РД-09-2925 от 26.10 2020 г. на министъра на образова-
нието и науката. 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик 
до 16.00 часа на 26.11. 2020 г.

За допълнителна информация, тел. 0888206682 и на 
сайта на училището.



Нови декоративни дръв-
чета украсиха есенния пей-
заж на две от реновираните 
по общински проект, градски 
улици - „Цар Освободител” и 
„Паскал Янакиев”. За това се 
потрудиха в началото на тази 
седмица общинските специ-
алисти и работници от Дей-
ност „Озеленяване” към от-
дел „Благоустрояване” в Об-
щина Айтос, с началника Мех-
медали Руфадов. 

Засадени бяха 30 дръвчета 
от вида „пирамидален габър” 
и „шестил”, средствата са от 
общинския бюджет. Досетли-
ви съседи благодариха на ра-
ботниците за спазеното от Об-
щината обещание - след ре-
монта, на мястото на премах-
натите дървета да бъдат заса-
дени нови. 

За засаждане на пирами-
далния габър е необходимо 
времето да захладнее, за да 
се хванат дръвчетата. Те са 
със здрава коренова система, 
която няма да надига плочки-
те на новия тротоар. Шести-
лът пък е листопадно дърво 
с широка корона. Специали-
стите твърдят, че също е из-
бран, за да не надига трото-
арните настилки с коренова-
та си система.

И двата дървесни вида имат 
добра прихващаемост, но ако 

някои от дръвчетата не се 
прихванат, ще бъдат замене-
ни. Тези дни това ще се слу-
чи и на улиците „Васил Лев-
ски” и „Георги Тихолов”, на 
които ще бъдат засадени на-
ново неприхванатите, комен-
тира за  „Народен приятел“ 
Руфадов.

Ще припомним, че през ми-
налата година в града бяха за-
садени над 150 нови дръвчета 
от видовете „Лиродендрон“, 
„Шестил“ и „Пирамидален га-
бър“. Имаше и гражданска 
инициатива за залесяване - 

Милен Георгиев и айтоски мла-
дежи със съдействието на Об-
щина Айтос, засадиха уникал-
ни видове в парк „Славеева 
река”. Инициативи за засаж-
дане на дръвчета имаха и ня-
кои от  училищата.

И през тази и следваща-
та година, Община Айтос ще 
продължи със засаждането на 
нови декоративни дръвчета на 
мястото на премахнатите по 
време на ремонтите, стари и 
изсъхнали многогодишни дър-
вета. „Това е един от начините 
активно да противодействаме 
на замърсяването на въздуха 
и климатичните промени”, ко-
ментира още Руфадов. 
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Мерките в детска градина „Здравец” -  
дисциплина-дистанция-дезинфекция

Засадиха нови 30 дръвчета - този път, на реновираните  
улици „Цар Освободител” и „Паскал Янакиев”

Тези дни ми звънна д-р Анелия Елен-
кова. „Рових из архива си и открих едно 
интервю с отец Ромил от 2004 година. Не 
съм от най-ревностните християни, но 
отец Ромил ми беше особено скъп. Ин-
тервюто не е публикувано досега. Праве-
но е от научен работник, за един социа-
лен проект, свързан с дейността на Бъл-
гарската православна църква. Записала 
го е моя близка родственица, историк -  
Ваня Еленкова. Мисля, че ще бъде инте-
ресно за айтозлии.”. Това ми казва д-р 
Еленкова по телефона, а след 15 минути 
вече имаме среща, за да получа един от 
екземплярите с интервюто.

Много пъти съм разговаряла с отец 
Ромил и всеки път съм се удивлявала на 
мъдростта и знанията му. Това интервю 
обаче е по-различно - може би защото 
го откриваме след кончината му, или по-
скоро, защото става ясно колко напред във 
времето е бил нашият отец. А може би, зато-
ва, че отец Ромил е сред малкото избрани да 
ни учат и след физическата си смърт. Иначе, 
защо това интервю ще се появи след цели 16 
години години?!

(В три последвателни броя, публикува-
ме интервюто с отец Ромил от 2004 годи-
на без редакторска намеса)

Отец Ромил
Църква „Св. Димитър” - град Айтос
Срещата ми с отец Ромил се осъществи 

след уговорка по телефона в един горещ сле-
добед. Той откликна на молбата ми, бих ка-
зала - сърдечно и делово. Покани ме в дво-
ра на църквата.

Църквата е стара, неголяма, наскоро стег-
ната и боядисана. Усеща се грижливата ръка 
- всичко в нейния двор да е на място. Непо-
средствено до нея е архиерейското наместни-
чество - красива къща, в която живее по-въз-
растният свещеник отец Тодор - наместник 
на църквата. В момента той отсъства от гра-
да. Бил на посещение в Карнобат, където та-
мошната църква се готви за юбилейни тър-
жества.

Отец Ромил е облечен с по-различни одеж-
ди - безукорно чиста бяла тениска, върху коя-
то имаше черна риза с отличителни свещени-
чески знаци, черни панталони и черни обув-
ки. Отец Ромил спечелва доверие с открито, 
ведро, младежко излъчване. Много прям, съ-
щевременно спокоен.

Разпитва ме, за какво ще бъде нашият раз-
говор, и аз обяснявам целта на моето посеще-
ние в Айтос. След като се замисля за малко, 
се хваща за последните ми изречения.

- Мисионерство? Много трудно. Може да 
се каже, че в най-ново време мисионерство-
то почти не съществува. По ред причини. Една 
от тях е, че през последните петдесет години 
хората са живели в едно такова общество, къ-
дето духовното е изместено, култът към Бога 
е фетишизиран и превърнат в култ към чове-
ка. Благодарение на всичко това, хората мно-
го трудно обръщат поглед към храма. Но за 
голяма радост, една голяма част от тези хора 
се върнаха сега. Голяма част от тези хора са 
приели християнството след 90-а година, го-
ляма част от тези хора посещават храма. Но 
го посещават предимно на големи църковни 
празници, на неделното богослужение, и до 

голяма степен, самите те казват, че са слепи 
за самата вяра. Защото духовният живот е 
показван по един друг начин - чрез изкуство-
то, чрез литературата, и в крайна сметка са 
се добивали огромни познания, но в същото 
това време - същността, премъдростта Божия 
е била далеч от тези хора. В най-ново време 
свещениците максимално се стремят да пока-
жат истинността на вярата на своите енори-
аши, да ги причислят наистина към лоното на 
православната църква.

Ние живеем в един етнически район, в кой-
то, за голяма радост, етнически противоречия 
и стълкновения - няма. За моя голяма радост, 
областният мюфтия, който е горе-долу на моя-
та възраст, преди известно време се отби да 
ме попита, с какво ние привличаме младите 
хора. Защото вижда, че с всеки изминал ден, 
много от младите хора са се обърнали към вя-
рата и посещават редовно богослужение. Аз 
съм също много радостен, че нашият храм се 
посещава от млади хора и те така живо се ин-
тересуват. До настоящия момент, не съм мо-
гъл да му дам отговор на въпроса, по проста-
та причина, че всичко е Божият промисъл. Те 
самите се самоопределят, явно, предполагам, 
че свещеникът по някакъв начин предразпола-
га това младо поколение към лоното на църк-
вата, приобщава го. Опитваме се максимал-
но да разискваме проблемите на енориаши-
те си, като във всички случаи се опитваме да 
ги напътстваме да решават своите проблеми 
чрез словото Божие. Наистина, в последните 
години се забелязват много млади хора в хра-
ма. Опитват се и в училищата да ни канят и 
да разясняваме елементарни неща за вярата. 
Всеки един иска да получи дори най-най-най-
минималното, защото доскоро хората не зна-
еха как да се кръстят. Вярно, че поради това, 
че сме смесен район - това до голяма степен 
предразполага, ако мога така да се изразя - 
на оглашенство на вярата, да пристъпят към 
вярата, защото църквата е стожер на българ-
щината. Опитваме се, максимално да бъдат 
нещата нормални, защото всички ние съжи-
телстваме заедно. Не може, примерно, мо-
ята презвитера, моята съпруга, по Великден 
като замеси козунаци и боядиса яйца, и при 
това, че аз живея в съседство с мюсюлмани, 
да поднесе на моите деца, а на техните да не 
поднесе. Те проявяват жив интерес към това и 
ние се стремим максимално да бъдем отворе-
ни към тях. Имаме случаи в нашия храм - при-

общени са мюсюлмани към православи-
ето, това е техен личен избор.

Обратно, когато дойде Шекер байрам, 
те връщат жеста. Общо взето, мирно съ-
жителстват хората. Мен ми става драго, 
когато мюсюлманин ме срещне на ули-
цата и никога не ме е подминавал, ами е 
казвал: „Добро утро, отче”. В същото вре-
ме - и аз, и колегата се отнасяме по същия 
начин - уважително към всеки човек.

- Според вас, връщането на младите 
в храма е от само себе си, и че за това 
спомагат демократичните промени?

- Не, не е само от времето. Аз смятам, 
че свещеничеството е с много по-голяма 
жар, с много по-голям ентусиазъм служи, 
за разлика отпреди 10-15 години. Тогава 
даже не можем да говорим за жар и ен-
тусиазъм. Не че тогава свещеникът не е 
горял, но е нямал възможност. Сега све-

щеникът има възможност - никой не го спи-
ра. Е, има други пречки - те са икономически. 
Но сега свещеникът има възможност да стиг-
не до всяко едно семейство и никой няма да 
го осъди за това.

- и вие ли го правите?
- Естествено, това е призванието на све-

щеника.
-  Да, точно от това се интересувам. 

може ли по-конкретно?
- Конкретно... Надявам се, че с личния си 

пример допринася самият свещеник, млади-
те хора по-живо да се заинтересуват. Защо-
то, ако те се заинтересуват, няма начин да 
не поискат да научат още за истинността на 
учението. Най-малко, те от училище знаят, че 
българският род се е запазил благодарение 
на църквата. Така че това да се интересуваш 
от от църквата е заложено у всеки.

Друг е моментът, че сега свещеникът има 
възможността да живее наравно с енориаши-
те. А преди те се страхуваха да се доближат 
до свещеника. Предполагам, че вие сте живе-
ли в това време и знаете, как децата играе-
ха едни игри - „На попа - заключ!”, и нещо от 
този род, в които попът носи нещастие. А сега 
свещеникът има възможността да излезе сред 
хората, да живее сред тях свободно.

- вие откога сте в Айтос?
- Аз служа в храм „Свети Димитър” от 1996 

година. Завършил съм Природо-математиче-
ска гимназия, а след това съм завършил съ-
кратен курс на Духовната семинария и Бого-
словски факултет.

- вие имате пълно богословско обра-
зование?

- Да. Но аз не смятам, че само това може 
да допринесе... Всеки, който е приел свеще-
нически сан, носи духовното в себе си, все-
ки един е Богоизбран, за да бъде свещеник. 
Друг е въпросът, че хората се опитват да ро-
вят в нещата на свещеника, а свещеникът е 
също човек като всички останали човеци... 
Само че свещеникът живее с греховете на 
цялата си енория. А митрополитът носи пък 
още по-голяма отговорност пред Бога. Така 
че отстрани погледнато, на някои хора може 
да им се стори, че свещеническият живот е 
лек - отиваш в храма, изпяваш си песничка-
та, излизаш.... Най-общо, така грубо поглеж-
дат на нещата някои от хората. Но в крайна 
сметка - не е така.

Продължава в следващия брой на НП

В момента живеем и работим в безпрецедентна 
ситуация, във време на голям стрес и несигурност. 
На изпитание е поставено не само нашето здраве, 
но и нашата етика, отговорност, дисциплинираност, 
професионализъм, съчувствие, човечност.

Общинските болници в страната са изправени 
пред голямо предизвикателство. Ясно е, че тряб-
ва да се борим с вируса в името на цялото чове-
чество, докато не го поставим под контрол. За да 
участват в тази борба, общинските болници, и да 
бъдат те адекватни пред колосалното изпитание, 
се изисква решително и съгласувано поведение от 
всеки и в полза на всеки! 

В дни, в които светът е изправен пред предизви-
кателството да се пребори с епидемията COVID-19, 
призоваваме всички жители на община Айтос да 
бъдат съпричастни в тези изключително трудни дни, 
за да опазим здравето и живота на всички нас.

Затова БЛАГОДАРИМ от сърце на всички съпри-
частни, които помагат материално и морално! Оце-
няваме всеки дарителски жест и вярваме, че труд-
ностите са преодолими, щом не сме сами! Силни 
сме, защото сме сплотени!

Изключително сме благодарни на всички друже-
ства, граждани, които се отзовават и в това кризис-
но време доказват, че можем да разчитаме един 
на друг. Благодарим на всички вас, които със своя 
дарителски жест показахте съпричастност в тази 
трудна ситуация към всички работещи в лечебно-
то заведение.

екипът на „мбАЛ-Айтос“ еооД - град Айтос 
изказва благодарности на: 

Граждани и фирми, осигурили хранителни 
продукти на всички 20 болни, които лекуваме 
във вътрешно отделение, както и на персона-
ла, който ги обслужва:

 „Десий “ еооД – Десислава иванова;
общински партиен съвет на бСП-Айтос;
Земеделски производители – Георги Нико-

лов, Цонко Петков, Недко;
Търговска верига „Кокала“ и техните дос-

тавчици от фирми: вафли „боровец“, минерал-
на вода „бачково“; „Дипон“ооД - вода „ве-
линград“; „братя блецови” ооД;

Хлебозавод Айтос;
Пекарна „Пиперони“
Средства за медицинска апаратура, необ-

ходима за осигуряване безопасност на персо-
нала и жизненоважно лечение на пациенти с 
COVID-19 от:

общински съветници на град Айтос
„Десий “ еооД
Всеки, който може да помогне, нека направи 

това на нашата банкова сметка на МБАЛ - Айтос, 
по която могат да се превеждат дарения във връз-
ка с епидемията от COVID-19 - за лични предпазни 
средства, апаратура и консумативи:

IBAN: BG 22 BUIN 78551081057818.
BIC код на банката: BUINBGSF ; 

бАНКА : Тб „Алианц”, клон бургас, офис Айтос
бУЛСТАТ/еиК: 102613775

„МБАЛ - Айтос“ ЕООД:

Силни сме, защото 
сме сплотени!

Непубликуваното интервю с отец Ромил

Дръвчетата са от  
вида „Пирамидален 
габър” и „Шестел”



В ДГ „Славейче”-Айтос 
противоепидемичните мер-
ки се спазват с изключител-
на прецизност и с грижа за 
здравето на децата и пер-
сонала, констатират про-
верки на Общинска адми-
нистрация. Повече за живо-
та в детската градина в из-
вънредната обстановка, на-
учихме от директора Росица 
Димитрова.

- Г-жо Димитрова, за-
ради COVID-инфекцията, 

страхуват ли се родите-
лите да водят децата си 
в детската градина?

- На този етап не забеляз-
ваме страх у родителите. 
Повечето от тях са на мне-
ние, че за децата COVID-
инфекцията не представля-
ва опасност и те не боле-
дуват. 

- Какъв е броят на деца-
та в групите?

- В трите групи, с по 25 
деца, редовно посещават 

детска градина 18 деца. В 
едната от групите, през по-
следната седмица има по-
малко деца. В двата фили-
ала на ДГ „Славейче” - в се-
лата Пирне и Чукарка, дет-
ска градина посещават око-
ло 80% от децата.

- Как посрещате децата, 
какъв е филтърът и как-
ви противоепидемични 
мерки сте предприели за 

опазване на здравето им 
и здравето на персонала 
на детската градина?

- Приемът се осъществя-
ва по изработения алгори-
тъм. Двете детски групи от 
първи корпус се приемат 
през т.нар. малък портал, 
а децата, които са във вто-
ри корпус се приемат през 
големия портал. Ежеднев-
но се измерва температу-

рата на всяко от децата от 
медицинската сестра. На 
всеки час, помещенията се 
проветряват, а при възмож-
ност децата се извеждат. И 
дезинфекцията се прави по 
алгоритъм. Работим с мас-
ки, не се смесват групи и 
колеги. 

- Страхуват ли се учите-
лите за здравето си?

- Разбира се, предвид раз-
пространението на зараза-
та, няма как колегите да не 
се страхуват. Има риск, но 
това е професията, която 
сме избрали. 

НП

ДГ „Пролет“ – град Айтос успешно при-
ключи дейностите по проект „Обичам при-
родата – и аз участвам“ на тема „Заедно за 
мечтания кът“, част от национална кампа-
ния „Чиста околна среда – 2020 година”. 

В двора на ДГ „Пролет“ беше създадена 
екозона „Работилница на открито“ с кра-
сиви детски беседки и черна дъска. Изгра-
дена е занималня на открито „В царството 
на приказките“ с трон и детски столчета 
– гъбки. В нестандартна обстановка деца-
та ще разказват приказки; ще провеждат 
екоизяви, разнообразни образователни и 
занимателни игри, празници и др. 

Засадени са пролетни цветя, декора-
тивни храсти и туи. Поставени са кошче-
та за събиране на отпадъци. Монтирана 
е информационна табела, популяризира-
ща проекта.

Повишаването на екологичната култу-
ра и изграждането на екологосъобраз-
ни модели на поведение чрез формира-
не на екологични знания, умения, отно-
шения, нагласи и отговорности у децата 
към природата и околната среда са при-
оритет в педагогическата дейност на дет-
ската градина. 
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Риск има, но това е професията, 
която сме избрали

ДГ „Пролет” с проект по НК „Чиста околна среда 2020”

„Хигиена на зъбките, ръцете и тялото” - това 
е една от темите с продължение в кабинета на 
здравния медиатор на Община Айтос, защото 
създаването на хигиенни навици изисква не 
една и две срещи с децата от квартал „Стран-
джа” в Айтос. Здравният медиатор Марияна 
Зърбова обаче упорито преследва целта си да 
научи не само децата, но и техните родители, 

че хигиената е условие за добро здраве.
На срещите в кабинета, малчуганите не 

само учат, що е то хигиенни навици, но и се 
радват на интересни практически упражне-
ния под формата на игри. Децата вече зна-
ят, че за най-добрите, здравният медиатор 
винаги е готов с награди.

НП

Здравният медиатор работи с децата 
от квартал „Странджа“ за „Хигиена 

на зъбките, ръцете и тялото“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Айтос“ организира   еднодневно 

обучение по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на тема „Изпълнение и от-
читане на проекти“, финансирани от МИГ по Програмата за развитие на селските райони за пе-
риода 2014-2020г. Обучението е част от планираните дейности за 2020 година, предназначени 
за популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно  развитие.

Обучението е насочено към придобиване на базови знания и развитие на практически умения във 
връзка с отговорностите и задълженията в процеса на изпълнение на проекти по мерки от Стратеги-
ята за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група - Айтос, както и с осъ-
ществяването на механизмите за граждански мониторинг от местните общности. 

По време на обучението основен акцент  ще бъде  поставен на следните теми:
• Основни моменти при сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмезд-

на финансова помощ.
• Изпълнение на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие - условия, от-

насящи се за осъществяване на дейностите по проектите на получателите на финансова помощ от 
ЕЗФРСР.

• Възлагане на дейности по проекти на получатели на финансова помощ от Стратегията за водено 
от общностите местно развитие.

• Изисквания за информираност и публичност при изпълнението на проекти, към Стратегията за 
ВОМР.

В тази връзка Местна инициативна група - Айтос кани бенефициенти, кандидати с проекти към Стра-
тегията за Водено от общностите местно развитие, местни лидери и представители на местната общ-
ност да вземат участие в обучението, което ще се проведе на 19 ноември от 10:30 часа в град Айтос, 
улица „Васил Левски” № 2 (сградата на Бизнес център), етаж 2, Конферентна зала. За всички учас-
тници в събитието ще бъдат осигурени обучителни материали.

Обучението  се провежда в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия 
за ВОМР №РД 50-146/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на страте-
гии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 
на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

За допълнителна информация и връзка:
гр.Айтос, ул „Васил Левски“ № 2, етаж 2, тел.:0885 06 62 93, е-mail: mig_aytos@abv.bg

Настоящата публикация  е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено 
от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка 19.4. „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Росица Димитрова - директор на детска градина „Славейче” - Айтос:

Росица Димитрова

Есен 2019

Винаги близо до децата


