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

народен

17-19 ноември  2020, бр. 425

Айтозлии избират най-добрите 
в спорта за 2020 г.

Уважаеми граждани на община Айтос,
Ноември е - време за избор на „Спор-

тист, Треньор и Отбор на 2020 година“. Но-
минациите на спортните клубове са вече 
факт. Гласуването ще продължи точно един 
месец - от 16 ноември до 16 декември 2020 
година. Община Айтос традиционно орга-
низира това онлайн състезание на най-до-

брите в спорта на официалния си сайт, а 
гражданите определят кои да са Спорти-
стът, Треньорът и Отборът, които заслужа-
ват да бъдат № 1 на 2020 година.

До 2015 година най-добрите в спорта 
бяха определяни с анкетни карти - по точ-
кова система и със сравнително малкия 
брой гласове на спортни деятели и тре-

ньори. За първи път, през месец ноември 
2016 година Община Айтос взе решение, 
най-добрите в спорта да бъдат определени 
от гражданите с гласуване на онлайн плат-
формата на сайта www.aytos.bg.

Няма възрастови ограничения - всеки 
гражданин на община Айтос може да по-
сочи своя фаворит за „Спортист, Треньор 

и Отбор на 2020 година“. Гласувайте по съ-
вест, като не забравяте преди това да се 
информирате за спортните постижения 
на номинираните. Информацията за все-
ки един от спортистите, треньорите и от-
борите е предоставена на сайта от спорт-
ните клубове.

Вижте кои са номинираните на стр.2

Сдружение с нестопанска цел „Мест-
на инициативна група - Айтос“ организи-
ра  информационна среща по Стратегия-
та за Водено от общностите местно разви-
тие на тема „Обмен на добри национални 
и европейски практики,  приложими за те-
риторията на Местна инициативна група-
Айтос /в т.ч. и за социално уязвими групи 
- хора с увреждания, възрастни хора над 
65 години и етнически малцинства. Инфор-
мационното събитие е част от планирани-
те дейности за 2020 година, предназначе-
ни за популяризирането на Стратегията 
за Водено от общностите местно разви-
тие, както и на  значението и характерис-
тиките на подхода Водено от общностите 
местно развитие .

Целта на информационното събитие е 
местните общности  на територията на 
МИГ-Айтос да вземат активно участие 
чрез идеи  и обмен на успешни практики  
в процеса на прилагане на местната стра-
тегия за развитие.

По време на срещата  основен акцент  
ще бъде  поставен на следните теми:

Запознаване с хода на изпълнение на 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на Местна инициативна 
група - Айтос

Добри практики от България, приложи-
ми на територията на МИГ-Айтос

Добри практики от Европейския съюз. 
Ще бъдат представени практики от Гер-
мания, Австрия, Полша, Италия, Есто-

ния и др.
В тази връзка „Местна инициативна гру-

па – Айтос“ кани местни лидери от сто-
панския, публичния и нестопанския сек-
тор както и представители на социално 
уязвимите групи на територията на МИГ-
Айтос  да вземат участие в информаци-
онната среща. 

Срещата ще се проведе на 20 ноември 
от 10:30 часа в с. Лясково, община Ай-
тос в залата на „Пенсионерски клуб“. За 
всички участници в събитието ще бъдат 
осигурени информационни материали и 
кафе пауза.

Информационната среща 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 „При-
лагане на операции в рамките на страте-
гии за Водено от общностите местно раз-
витие” и подмярка 19.4 “Текущи разходи 
и популяризиране на стратегия за Водено 
от общностите местно развитие” на мярка 
19 „Водено от общностите местно разви-
тие“ от Програмата за развитие на селски-
те райони за периода 2014-2020 год.,  под-
крепена от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони.

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 – 2020г.

евроПеЙСКиЯТ ЗемеДеЛСКи ФонД ЗА рАЗвиТие нА СеЛСКиТе рАЙони-
евроПА инвеСТирА в СеЛСКиТе рАЙони

СнЦ „меСТнА иниЦиАТивнА ГрУПА – АЙТоС”

ПоКАнА ЗА УЧАСТие в инФормАЦионнА СреЩА 

Община Ай-
тос инвестира в 
спортната база - 
спортисти и тре-
ньори имат от-
лични условия 
за тренировки и 
състезания



номинирани за 
„Спортист на 2020 
година“:

1. Аксел ерол Шюкрю - 
свободна борба 

Номиниран от „Спортен клуб 
по борба”- Айтос. Аксел е 13-го-
дишен, роден през 2007 година. 
Тренира в клуба от 6 години. 
Печели сребърен медал на Ре-
публиканския турнир за деца 
в град Разград през 2020 годи-
на и пето място на  Държав-
ния шампионат за деца в град 
Горна Оряховица през 2020 го-
дина. Много  трудолюбив и та-
лантлив състезател. 

2. мустафа Зюлфекер 
Смаил - свободна борба

Номиниран от „Спортен клуб 
по борба”- Айтос. Мустафа е 
15-годишен, ученик в 9-и клас. 
Капитан на отбора. В клуба 
тренира от 6 години. Най-тех-
ничен и перспективен състе-
зател. Печели сребърен медал 
на Републиканския турнир за 
момчета в град Разград през 
2020 година и сребърен медал 
на Държавния шампионат за 
момчета в град Горна Оряхо-
вица през 2020 година.

3. Борислав Цонков Пе-
тков - свободна борба

Номиниран от „Спортен клуб 
по борба”- Айтос. Борислав 
е 16-годишен. Най-новият и 
перспективен състезател на 
Спортен клуб по борба - Ай-

тос. През 2020 година печели 
сребърен медал на Държав-
ния шампионат за момчета в 
град Петрич. 

4. неше Хасан мехмед - 
шахмат

Номинирана от Шахматен 
клуб „Аетос-64”. Неше е роде-
на през 2006 година в село Чер-
на могила, ученичка във сед-
ми клас в ОУ „Христо Ботев” 
- село Мъглен. Играе усилено 
шах  и се състезава на турни-
ри с национално и междуна-
родно участие. 

 Нейното постоянство и тру-
долюбие са повод за номина-
цията й за спортист на общи-
на Айтос за 2020 година. Играе 
зряло и безкомпромисно, пар-
тиите й завършват след като се 
изчерпат всички възможности 
за победа.

Турнирите, в които е участ-
вала и класирането й през 2020 
година:

• Държавното индивидуално 
първенство по блиц до 14 годи-
ни в град Асеноград  - класира 
се на призовото 5-о място.

• V-и Шахматен турнир „Сво-
бода” - град Раднево -  след ос-
порвана борба се класира на 
2-ро място в  своята възрас-
това група

• VI-и Международен шахма-
тен турнир „Траяна Куп” в град 
Стара Загора - 8-мо място във 
възрастовата група.

• ХIII-и Шахматен турнир 
„Янко Гюзелев“ - Бургас - 6-о 
място във възрастовата гру-
па.

• II-ри Шахматен турнир 

„Опен” в град Пазарджик 
- 9-о място във  възрасто-
вата група.

Очакваме и в бъдеще 
да развива своя шахма-
тен талант!

5. Кети радостинова 
Стоянова - баскетбол

Номинирана от Баскет-
болен клуб „Вихър”. Кети 
е родена през 2007 годи-
на. През изминалата го-
дина е играла в предста-
вителния отбор на БК „Ви-
хър” до 14 години. Макар 
и по-малка на възраст, тя 
е водещ състезател и ка-
питан на отбора. Вече е 
в проектния състав на Наци-
оналния отбор на България за 
момичета до 14 години.

6. Даяна Федетева Дамя-
нова- баскетбол

Номинирана от Баскетбо-
лен клуб „Вихър”. Даяна е ро-
дена през 2007 година. През 
2020 година играе в предста-
вителния отбор на БК „Вихър” 
- момичета до 14 години. Ма-
кар и по-малка на възраст, тя 
е основен и водещ състезател 
на отбора.

 
7. Гергана Стефанова 

Кузманова - баскетбол
Номинирана от Баскетболен 

клуб „Вихър”. Гергана е роде-
на през 2008 година. През из-
миналата година играе в пред-
ставителния отбор на БК „Ви-
хър”  - момичета до 12 години. 
Водещ състезател и капитан 
на отбора.

8. мирен Халил Салииб-
рям - футбол

Номиниран от Футболен 
клуб „Бяла река” - село Топо-
лица. Мирен е 16-годишен, от 
една година е състезател на 
ФК „Бяла река” - село Тополи-
ца. Минал през всички възрас-
тови групи на футболния клуб в 
град Карнобат. Родом от село 
Тополица и се утвърждава като 
основен футболист на мъжкия 
отбор на ФК „Бяла река” - село 
Тополица. 

9. Богомил недялков Йор-
данов - БоГи - футбол

Номиниран от Футболен 
клуб „Вихър”. Боги е на 8 го-
дини, ученик в СУ ,,Христо Бо-
тев” - град Айтос. От две години 
тренира в Детско-юношеската 
школа на ФК ,,Вихър” - Айтос, 
с треньор Димчо Данов. Ста-
рателен, дисциплиниран, той е 
моторът на отбора. Обича фут-

болната игра и показва всичко 
това на футболния терен. 

 
10. Джасур Айдън Ахме-

дов - ДЖеСи - футбол 
Номиниран от Футболен 

клуб „Вихър”. Джеси е на 12 го-
дини, ученик от СУ ,,Никола Й. 
Вапцаров” - град Айтос. От че-
тири години тренира във фут-
болната школа на ФК ,,Вихър” 
- Айтос, с треньор Милен Мин-
чев. Организиран и дисципли-
ниран състезател, талантлив 
футболист, умеещ да играе на 
всеки един пост във футбола. 
Бъдеща футболна звезда. 

11. огнян Димитров Боду-
ров - оГи - футбол 

Номиниран от Футболен 
клуб „Вихър”. Оги е на 18 го-
дини, последна година е уче-
ник в СУ ,,Христо Ботев” - град 
Айтос. От 10 години тренира и 
играе футбол в отбора на юно-
ши старша възраст при ФК 
,,Вихър” - Айтос, с треньор Бо-
рис Николов. Находчив, стара-
телен и всеотдаен във футбол-
ната игра. Оги е душата на от-
бора, неуморим, раздава се до 
край на футболния терен. 

12. Антон Димитров Стан-
чев и Янко иванов Киров - 
спортна акробатика

Номинирани от Клуб по 

спортна  акробатика 
„Орел”. Антон и Янко са 
във вид мъжка двойка, със-
тезатели на КСА „Орел“ - 
Айтос. Състезават се във 
възрастова група 8-14 го-
дини. Печелят златен ме-
дал от Държавния шампи-
онат през 2020 година.

13. николая Диянова 
Тачева - спортна акро-
батика

Номинирана от КСА 
„Орел“ Айтос. Николая е 
състезателка на клуба във 
възрастова група 12-18 го-
дини. Участва в интегри-
ран вид – женска двойка, 

със състезателка на КСА „Неф-
тохимик” - Бургас. На Държав-
ния шампионат през 2020 годи-
на печели сребърен медал на 
балансова, темпова и смесена 
комбинации.

14. Павел Тодоров - во-
лейбол

Номиниран от Волейболен 
клуб „Айтос”. Павел  е роден 
през 2004 година в град Бур-
гас. Ученик е в Х клас на Про-
фесионалната гимназия по 
транспорт в град Бургас. Кар-
тотекиран е като състезател 
по волейбол в БФВ от месец 
март 2016 година. Ръст - 184 
см, тегло - 66 кг. От началото 
на състезателния му път до мо-
мента, негов треньор е Дими-
тър Кавръков. Участва в отбо-
ра на „ВК Айтос” – кадети,  на 
поста „посрещач”. Перспекти-
вен и амбициозен състезател. 
През месец януари 2020 годи-
на завоюва ІІІ-то място на Об-
щинския етап на Ученически-
те игри по волейбол с отбо-
ра на ПГТ - град Бургас - VІІІ-Х 
клас. Участва с отбор „Каде-
ти“ в Зонално републиканско 
първенство за спортно-състе-
зателната 2019/2020 година  в 
град Стара Загора и град Ца-
рево, където отборът се класи-
ра на ІV-о място.
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оБЩинА АЙТоС
СЪоБЩение

Строго забранено е нерегламентираното изхвър-
ляне на строителни отпадъци в контейнерите за бито-
ви отпадъци,  речни корита, ниви, горски територии, 
пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат наказвани с 
глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, жела-
ещ 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 съответната площадка. 

Заявлението се подава в Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите в сградата 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.

„Спортист, Треньор и Отбор на годината”

СЪоБЩение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерки-

те за опазването на пчелите и пчелните семейства от отра-
вяне и начините за провеждане на растителнозащитни, де-
зинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос 
уведомява гражданите, че на 17.11, 18.11 и 19.11.2020 г. от 
06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство“ – Айтос ще извърши 
третиране с наземна техника, както следва: 600 дка пше-
ница в местността Алтън тарла, 1400 дка пшеница в мест-
ността Стамбол сърта, 500 дка пшеница в местността Че-
менлията,  500 дка пшеница в местността Меселим дере, 
1100 дка пшеница в местността Карнобатски път, 540 дка 
пшеница в местността Мангалята, 700 дка рапица в мест-
ността Чеменлията, 1450 дка рапица в местността Кара 
меше и 680 дка рапица в местността Карнобатски път, на-
ходящи се в землището на  град Айтос с препаратите „Ко-
рида 75 вГД“, „Клеранда“ и „Сумицидин 5 еК“.

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

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

номинирани за „Треньор 
на 2020 година“:

1. ружди Хасан Ахмед - свободна 
борба

Номиниран е и от отбора на ФК „Бяла 
река” - село Тополица. Председател и тре-
ньор на СКБ-Айтос. Роден през 1967 го-
дина. Завършил Спортно училище в град 
Бургас и Национална спортна академия 
- град София. Майстор на спорта, мно-
гократен републикански шампион. Про-
фесионалист, който предава на децата 
спортното си майсторство в свободната 
борба. Включен е като треньор в Програ-
мата „Спорт за децата в свободното вре-
ме” на ММС.

2. Драгомир иванов Тодоров - бас-
кетбол

Номиниран от Баскетболен клуб „Ви-
хър”. Роден е през 1951 година и един от 
ветераните в  баскетболната професия. 
Тренира два от отборите на БК „Вихър”– 
Минибаскетбол момчета до 10 години и 
Минибаскетбол момчета до 12 години.

3. Анел Шериф - баскетбол
Номинирана от Баскетболен клуб „Ви-

хър”. Родена е през 1995 година и е най–
младият треньор в баскетболната школа. 
На първенство в Истанбул печели шам-
пионската титла. Три пъти е бронзова ме-
далистка с отборите на „Нефтохимик” и 
„Овергаз”, и бронзова медалистка от Ре-
публиканските първенства в различните 
възрасти за подрастващи. Треньор е на 

най-малките от Минибаскетбол  - 9 -11-го-
дишни момичета.

4. Димчо Йорданов Данов - футбол
Номиниран от ФК „Вихър”, Старши тре-

ньор на футболния отбор – деца (подгот-
вителна група) при ФК ,,Вихър” - Айтос. 
Димчо Данов е име-легенда - доскоро е 
бил треньор в Детско-юношеската школа 
на ФК ,,Янтра” - Габрово. Сега работи в 
родния град и показва професионализма 
си на малките футболисти от Айтос. 

5. Борис Кирязов николов - футбол
Номиниран от ФК “Вихър”, Старши тре-

ньор на футболния отбор - юноши старша 
възраст при ФК ,,Вихър” - Айтос. Изклю-
чителен педагог и специалист. От 10 годи-
ни води тренировките и изявите на децата 
във футболната школа на Айтос.

6. Катя Костова Цанева - спортна 
акробатика

Номинирана от Клуб по спортна акро-
батика „Орел”. Родена е през 1955 година 
в село Дъскотна. Влага знания, умения и 
опит за развитието на спортната акроба-
тика в града ни, както и за запазване и 
издигане на престижа на България в меж-
дународни, европейски и световни турни-
ри и състезания.. 

7. мартин Бенов – спортна акроба-
тика

Номиниран от Клуб по спортна акро-
батика „Орел”. Роден е през 1981 година. 
Бивш състезател и талантлив треньор. 
Притежава знания, умения и опит и ра-
боти за развитието на спортната акроба-
тика в Айтос. Дава своя принос за изди-
гане на престижа на България в между-
народни, европейски и световни турни-
ри и състезания.

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 г. 

Желаещите трябва предварително да си запишат час 
на телефон 0887 3952 13.номинирани за „отбор на 2020 година“:

1. отбор деца 14-16 години на Спортен клуб по борба 
„Айтос”. 

Отборът е номиниран за постигнати успехи от национални, 
държавни и републикански турнири. През годината отборът се е 
класирал на трето място на Републиканския турнир в град Раз-
град и на девето място на Държавния шампионат за момчета в 
град Горна Оряховица.

2. отбор юноши старша възраст на ФК ,,вихър” - Айтос
Треньор на отбора е Борис Николов. През сезон 2019/2020 

година отборът се класира на второ място в Окръжна футбол-
на група, при юноши младша възраст. 

3. отборът на КСА „орел“ - Айтос
Клубът е регистриран през 1993 година като юридическо лице 

с нестопанска цел, но акробатиката води своето начало в град 
Айтос много преди това. Клуб по спортна акробатика „Орел” – 
Айтос защитава името на Айтос не само на Държавни първен-
ства, но и на международни състезания.



В три последователни 
броя, без редакторска наме-
са, публикуваме непублику-
вано досега интервю с отец 
Ромил от 2004 година. Ин-
тервюто беше предоставе-
но на „Народен приятел“ от 
д-р Анелия Еленкова, цели 
16 години след като е взе-
то, във връзка със социален 
проект за дейността на Бъл-
гарската православна църк-
ва. Записано е от историка 
Ваня Еленкова.

Продължава от миналия брой

- отец ромил, кое е тежко-
то във вашето призвание?

- При нас няма тежки неща. 
Всяко едно изпитание, което се 
явява, то ни се явява от Бога, и 
ние го приемаме с радост.

- А какви са вашите про-
блеми в ежедневието на 
свещеник?

- Общо взето, проблемите ни 
са в това, че църквата като ин-
ституция не е получила доста-
тъчно признание от общество-
то. Сигурно доста, през собст-
вения си живот, ще има да ра-
ботя в собствената си енория, 
за да я видя такава, каквато ис-
кам да я видя.

- А как искате да я види-
те?

- Искам в собствената си 
енория повече православ-
ни християни, и то истински 
православни християни. Ис-
кам всички хора покрай мен 
да чувстват не само духовна-
та подкрепа на храма, но и ма-
териалната подкрепа на хра-
ма. Искам всички да живе-
ем в едно благоденствие. Ис-
кам да се даде повече на тези 
хора, които живеят на ръба на 
нищетата. Искам свещеникът, 

наред със свещенодействията, 
които извършва, да бъде един 
истински мисионер. Искам да 
има още свещеници, за да бъ-
дат в полза на енориашите. За-
щото, например, в Айтоска ду-
ховна околия сме 8-9 свещени-
ци, а тя никак не е малка. Ние, 
освен че обслужваме храма в 
Айтос, имаме още 35 села, ко-
ито също обслужваме. И тога-
ва става трудно. Не навсякъде 
може да се предостави жили-
ще на свещеника, неща, от кои-
то имаме нужда. Не може да се 
обслужва едно село с 20 енори-
аши. Един свещеник идва със 
семейството си.

- икономически е неиз-
годно?

- За голяма жалост, така сто-
ят нещата, че всеки един от 
нас е икономически зависим 
от основни, от елементарни 
неща. Все пак хората живеят 
в 21-ви век. Не може един све-
щеник със своето четири-пет-
членно семейство да отиде в 
едно село, където има 30-ина 
енориаши и има храм, или об-
ратно - да има енориаши, а да 
няма храм.

- Какво можете да ни ка-
жете още за социалната дей-
ност на вашата църква?

- Аз не съм предстоятел на 
храма, но ще кажа, че пове-
чето решения за подпомагане 
на социално слабите се взи-
мат от църковното настоятел-
ство. И се прави - там където 
има възможност. Нашият храм, 
на практика подпомага оста-
налите храмове в енорията, в 
духовната околия - там, къде-
то нямат средства, а сградата 
има нужда от спасителни стро-
ителни работи.

- Това, защото, вашият 
храм е в по-голям град и 

имате средства?
- Не, защото нашият храм 

има имот, земя и рента, и този 
приход го раздаваме всяка го-
дина на събратските си църк-
ви. Защото не можем да ос-
тавим един храм да се руши, 
и там има християни. В също-
то време, в едно съседно село 
Пирне се строи храм и една го-
ляма част от средствата оти-
ват там. В Дъскотна също се 
строи храм. Айтоското църков-
но настоятелство закупи терен 
в село Съдиево, и там ще се 
строи. Тук (в Айтос) възобно-

вяваме един параклис-костни-
ца на освободителните войски, 
който отне немалко средства 
също. Правим максималното, 
каквото можем - подпомагаме 
един дом за стари хора. Ос-
вен това, като рента ни се да-
ват боб, леща - тези продукти 
също ги даваме на социални 
заведения. Освен това, когато 
към нас се е обръщала Общи-
ната с молба за различни ини-
циативи, винаги сме откликва-
ли. И в един момент, въпре-
ки немалките средства - те се 
оказват недостатъчни.

- вие имате огромна стро-
ителна дейност...

- Това става бавно, години 
наред. Ето, в Пирне се строи 
четвърта година, и сме стиг-
нали само до грубия строеж. 
По същия начин е в Дъскот-
на. В Съдиево тепърва ще се 
започва - там имаме само те-
рена. Непрекъснато излизат 
нови проблеми. Ето, минала-
та година падна една страхот-
на градушка във Вресово - пад-
на покривът на храма и тряб-
ваше спешно да се поправя. В 
Карнобат също сме помагали 
- това е голям град, има мно-
го богомолци - не може хра-
мът да се поддържа в добро 
състояние. В Сунгурларе също 
сме помагали за възобновя-
ване на храма, защото хора-
та имат нужда от този храм - 
той трябва да бъде реконстру-
иран, възобновен, да бъде жив, 
за да може свещеникът да слу-
жи в него.

- митрополията в Сливен 
не помага ли?

- Митрополията помага там, 
където има най-крещяща нуж-
да - там където, архиерейското 
наместничество няма как да се 
справи - там помага. Аз смея 
да твърдя, че в нашата епархия, 
нашият митрополит е много за-
грижен. Той се грижи както за 
свещеничеството, така и за ми-
ряните в епархията. Максимал-
но се опитва да има добър ду-
ховен живот, не нещата да се 
карат през пръсти.

- Какви хора участват в цър-
ковното настоятелство?

- До голяма степен хората в 
църковното настоятелство са 
дълбоко религиозни. Една част 
от тях да интелектуалци, друга 
са работници. Но тези хора са 
избрани от айтозлии. Това са 
хора, които действително по-
магат. Слава Богу, ние наис-
тина можем да кажем, че на-
шите църковни настоятели са 
в помощ на църквата.

- Т.е. те не изпълняват 
това формално?

- Не. Те, действително взи-
мат участие в църковния жи-
вот. Реално.

- Те имат ли отношение 
към бюджета?

- Абсолютно всичко минава 
през тях, всичко се прогласу-
ва. Дава се гласност, всичко 

е прозрачно. Има финансист, 
председател и контролно-ре-
визионна комисия. За раз-
лика от други епархии, в на-
шата нямаме такива пробле-
ми - т.е. получаваме заплати 
редовно. Нашият митрополит 
е загрижен - подчертавам го 
още веднъж. И тук искам да 
кажа, че църквата не се раз-
деля отвътре, църквата се раз-
деля отвън. За нейното разде-
ление спомагат хора, които 
стоят на най-отговорни мес-
та. Това са политици, в чиито 
ръце стои държавата. Иззема 
се църковният монопол. Това 
социално подпомагане, за ко-
ето питате - откъде ще дойде? 
Ако го има църковният моно-
пол - това значи, че храмове-
те ще бъдат по-богати. Тогава 
ще има възможност по-лесно 
да се работи на социална ос-
нова. Не може един енориаш 
да дойде и да те помоли за 100 
лева, при положение, че хра-
мът ти за една година не е про-
дал един килограм свещи. Ти 
няма откъде да му ги дадеш. А 
камо ли за храмове, които ня-
мат и един декар нива, от която 
да прибират нещо. Ето, във Ве-
ликотърновска епархия, све-
щеникът няма откъде да си по-
лучи заплатата. Там митропо-
лията налага наряд - дава му 
свещи и му казва: „Ти тряб-
ва да ги продадеш!”. Как да ги 
продаде, като свещи се произ-
веждат в цялата страна. И ако 
при платения монопол свещта 
струва 10 стотинки, там, къде-
то се произвежда и продава на 
черно струва 1 стотинка - ни-
кой не се интересува от това. 
Ако в следващия момент запо-
чне продажбата на цигари без 
бандерол и алкохол без банде-
рол - държавата се намесва, 
нали? А тук - не!.

- може би тя се оправдава 
с това, че църквата е отделе-
на от държавата?

- Да... Църквата е отделена 
от държавата. Но това са ико-
номически лостове.... Държа-
вата трябва да отреагира. От 
там произхожда самият раз-
кол. Свещениците не служат по 
други книги. Цивилни лица се 
ползват от самия разкол...

Продължава в следва-
щия брой.

След лечение и възста-
новяване от коронавирус, 
продължило близо два ме-
сеца, пулмологът д-р Сил-
вия Маркова се върна при 
пациентите си в кабинета, 
а много скоро ще се върне 
и в COVID-отделението на 
МБАЛ-Айтос, което ръково-
ди, съобщи самата тя в ефи-
ра на бТВ.    

Пред бТВ д-р Маркова 
сподели, че заболяване-
то при нея се развило теж-
ко. „Въпреки цялата гама от 
лечение – кортикостероиди, 
антибиотици, аз на десетия 
ден направих двустранна 
пневмония и оттам нататък 
нещата станаха още по-зле”, 
призна единственият пулмо-
лог в айтоската болница.

Със сатурация под 80 и 
цяла нощ на кислород - су-
тринта й се губят часове. Но 
успяват да осигурят ремде-
сивир и състоянието й се 
подобрява. „Следобед аз 
дишах и бях без температу-
ра. И повече не я покачих. 
Сложен и направен навре-
ме, той всъщност спира на-
влизането на вируса вътре 
в клетката“, каза д-р Сил-
вия Маркова.

Докато лежи в отделени-
ето, не спира да помага на 
колегите си. „Температу-
ра, задух, ако има пациен-
тът, мога да кажа какво да 
се направи, за да не викат 
колегите ми посреднощ. Аз 
така и така съм там… Даже 

когато ме изписаха, казва-
ха: „Ами сега, като те няма, 
какво ще правим?“, призна 
още д-р Маркова. 

Следва домашно лечение 
с продължителен задух, но 
пулмологът пак не отказ-
ва помощ.„Съобщих, че за-
почвам работа от понедел-
ник (16 ноември), и всич-
ки часове са запълнени от 
първия до последния, което 
означава, че има много па-
циенти“, обясни пред бТВ  
д-р Силвия Маркова.

 Айтозлии се радват, че 
доктор Маркова е здрава, 
стотици я поздравяват в ай-
тоските фейсбук групи. И са 
по-спокойни, защото пулмо-
логът се кани да се върне и 
в COVID отделението, вед-
нага щом може да издържа 
цял ден със защитно облек-
ло и маска. 
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„Спортист, Треньор и Отбор на годината” Д-р Силвия Маркова се завръща  
и в COVID-отделението

Веднага щом може да издържа цял ден със защитно облекло и маска 

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 БЛАГоДАри нА вСиЧКи оТ СЪрЦе  
ЗА СЪПриЧАСТноСТТА По време нА БоЛеДУвАнеТо ѝ!

ОТНОВО НА 

ПЪРВА ЛИНИЯ

Д-р Силвия Маркова пред бТВ

Със старшата медицинска сестра Дафина Георгиева

Последната снимка на отец Ромил от архива на 
„Народен приятел“ - 20 юли 2020 година, открива-
не на Пречиствателната станция за отпадъчни води 
на град Айтос

Искам свещеникът 
да бъде истински 
мисионер



След срещата на об-
ластния управител Вълчо 
Чолаков, „ESTREYA” БЪЛ-
ГАРО-ИСПАНСКИ КУЛТУ-
РЕН ЦЕНТЪР, поиска съ-
действие и от кмета Ва-
сил Едрев за поредната 
си дейност, която ще ре-
ализира със своите уче-
ници от град Айтос. Става 
дума за организацията на 
първия за област Бургас 
конкурс по испански език 
и култура. 

Организатори на над-
преварата, която има за 
цел разпространението 
на испанския език и кул-
тура в област Бургас са 
„ЕСТРЕИА” Българо-ис-
пански културен център, 
създаден от Петя Кири-

лова и Антонио Перез. Те 
вече са определили и те-
мите на конкурса: 1. Гра-
матика - 30 минути. 2. Му-
зика - 15 минути. 3. Испан-
ска кухня (испанска торти-
ля) - 30 минути.

Групите, които ще се със-
тезават за представяне на 
испанската култура, са уче-
ници на „ESTREYA” Бълга-
ро-испански културен цен-
тър в област Бургас, и са 
от градовете: Бургас, Ай-
тос и Поморие.

Предложението за дата 
на ПЪРВИЯ КОНКУРС ЗА 
ОБЛАСТ БУРГАС ПО ИС-
ПАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУ-
РА е 22.01.2021 г., от 16:00 
часа. Организаторите ще 
се съобразят с предсто-

ящата обстановка в стра-
ната и областта, свързана 
с COVID-19. Затова, пред-
ложената дата е пример-
на. Конкурсът е първият, 
който се провежда в об-
ласт Бургас, и с тези ха-
рактеристики - уникален 
в България, уточняват още 
организаторите. 

Ще бъде създадена ко-
мисия, която ще оценя-
ва работата на ученици-
те, участници в област-
ния конкурс. В надпрева-
рата е включено и пригот-
вянето на испански омлет 
(тортиля), предвидена е и 
дегустация.

Кметът Васил Едрев 
приветства идеята за кон-
курса и е категоричен, че 
ако обстановката позво-
лява, Община Айтос ще 
съдейства за организира-
нето му в областния град в 
началото на 2021 година.

нП

Различният подарък
Поздрави и пожелания за 

успех поднасяме на Реклам-
но студио „ВИЗИЯ” - Айтос, 
по повод откриването на 
Ателие „РАЗЛИЧНИЯТ ПО-
ДАРЪК”. Ателието отвори 
врати в центъра на Айтос, на 
11.11.2020 г. и със сигурност 
ще изненада айтозлии с ин-
тересни предложения преди 
коледните празници.

РАЗЛИЧНИ СТЕ! УСПЕХ!
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Айтос с покана за първия  

в област Бургас конкурс по 
испански език и култура

На 14 ноември започна спортно-състезателната година за отбора на момчетата до 14 години към Бас-
кетболен клуб „Вихър” - Айтос. Стартът беше даден с престижно регионално състезание в град Сливен. 
На момчетата им липсваше само публика, която да ги стимулира и надъхва.

Конкурсът ще е през януари  
догодина, организатор е „ESTREYA” 
Българо-испански културен център

Кметът Васил Едрев на среща с Петя Кирилова и Антонио Перез в Айтос

- Ако сте с положи-
телен резултат за 
COVID-19, неза-
бавно се изоли-
райте и бъдете 
под домашна 
карантина за 
14 дни.

 - Контактни 
от първи ред, ко-
ито са имали неза-
щитен контакт се по-
ставят под домашна каран-
тина за 10 дни - 2 дни преди появата на 
оплаквания или 2 дни, преди вземането 
на проба за изследване по метода PCR 
при безсимптомно носителство.

- След изтичане на карантината не се 
извършва контролно изследване.

- Медицинското наблюдение се извърш-

ва от общопрактикуващия 
лекар (ОПЛ).

- ОПЛ оказва ме-
тодична помощ на 
всички лица от па-
циентската си лис-
та по мерките, ко-
ито следва да се 

спазват - продъл-
жително проветрява-

не, влажно почистване 
и дезинфекция на повърх-

ностите, помещения и предме-
ти от първа необходимост, лични пред-
пазни средства, спазване на домашна-
та изолация.

- ОПЛ извършва лечение и оказва съ-
действие за хоспитализация в случай на 
нужда, чрез екипите на центъра за Спеш-
на помощ.

Какво трябва да знаете, ако имате 
положителен тест за коронавирус?


