
Обнародван в ДВ е Указ 
на Президента на Републи-
ка България за провежда-
не на частичен избор за 
кмет на с. Чукарка, Общи-
на Айтос. Две години след 
местните избори през 2015 
г., чукарци пак ще си изби-
рат кмет на определената от 
държавния глава дата - 8 ок-
томври 2017 г.

На 23 май т.г., Общинска-
та избирателна комисия - Ай-
тос е уведомила ЦИК за свое 
Решение № 291 от 19.05.2017 
г., с което предсрочно са 
прекратени пълномощия-
та на кмета на кметство Чу-
карка, община Айтос, Дже-
мил Хюсеин Хамид. По етап-
ния ред,  ЦИК е предложила 
на Президента на Република 
България да насрочи части-
чен избор за кмет на кмет-

ство Чукарка, с население от 
769 души. Указът е факт - из-
борите в Чукарка ще са през 
октомври.

Как се стигна до там, ОИК-
Айтос да анулира удостове-
рението за избора на Дже-
мил Хюсеин Хамид от 1 но-
ември 2015 г.? Констатации-
те са, че избраният на втори 
тур на местните избори кмет 
не се е явявал на работа за 
период от повече от един ка-
лендарен месец. За систем-
ната му липса в Кметство-
то са подадени сигнали до 
кмета на Община Айтос Ва-
сил Едрев, а с негова запо-
вед са извършени проверки, 
подписани са констативни 
протоколи. При проверки-
те Джемил Хюсеин не е от-
крит на работното си място, 
не отговарял и на телефон-

ни обаждания. Не е пред-
ставял болничен лист, не е 
искал и нито му е разреша-
ван отпуск.

Опитите да бъде открит 
чукарският кмет продължа-
ват на 27 април т.г., когато  
Председателят на ОИК му 
изпратил писмо с възмож-
ност да даде обяснения за 
отсъствието си. Писмото е 
върнато неполучено, а вър-
ху него е отбелязано, че „ли-
цето отсъства, тъй като е в 
чужбина”. Спазвайки про-
цедурата, на 12 май 2017 г., 
ОИК публикува на електрон-

ната страница на Общината, 
в раздел „Събщения” и на 
информационното табло на 
Община Айтос, съобщение 
до Джемил Хамид, в което 
му се предоставя 3-дневен 
срок за изразяване на ста-
новище или възражение, но 
отговор отново липсвал. 

Според ЗМСМА чл. 42, 
ал.1 т. 10 пълномощията на 
кметовете се прекратяват 
предсрочно... при неосно-
вателно отсъствие от рабо-

та за повече от един кален-
дарен месец. Заключението 
на ОИК е, че „от така пред-
ставените доказателства е 
безспорно установено, че 
кметът на с. Чукарка отсъст-
ва без основания от работа 
за срок по-дълъг от един ка-
лендарен месец.” 

С решение на ОИК, пълно-
мощията на кмета на с. Чу-
карка са прекратени пред-
срочно на 19 май т.г., вля-
зло в сила на 09.06.2017 г. В 

7-дневен срок от обявява-
нето му, решението не е об-
жалвано пред Администра-
тивен съд - Бургас. Препи-
си са изпратени до ЦИК и 
до председателя на Общин-
ски съвет - Айтос. 

Извънредният вот в Чу-
карка ще е първият части-
чен избор в община Айтос 
за кмет на населено място, 
след промените през 1989 
г., твърдят запознати.

НП

  
 

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

народен

3 август 2017, бр. 143

Cy
 an

M
a g

en
 ta

 
Ye

l lo
w

Bl
ac

k ЧастиЧни избори в Чукарка - 
избират нов кмет на 8 октомври
Старият избягал 

в чужбина

Гасиха пожар в ниви край Айтос
Стърнища и сухи треви 

в две ожънати ниви горя-
ха преди обяд на 1 август 
т.г., на няколко километра 
от Айтос, вляво по пътя за 
Бургас. Става дума за де-
сетки декари, слава Богу - 
с прибрано зърно. Все още 
не се знае дали пожарът е 
дело на човешка ръка, или 
резултат от небрежно из-
хвърлен фас. 

Айтоските пожарникари 
успяха бързо да локали-
зират огъня. За късмет, в 
близост до мястото на по-
жара няма гори, построй-
ки и хора. Гъст дим обаче 
затрудни движението по 
отсечката след ресторант 
„Орловец” към с. Съдиево. 
Заради задимяването, за 
кратко се нареди опашка 
от автомобили. 

По обяд, за пожара на-
помняха само двете почер-
нели ниви, по които се раз-
хождаха щъркели.

НП

Кметството в село Чукарка ще е с нов стопанин в средата на октомври

ЕвРОПЕЙсКИЯт ЗЕМЕДЕЛсКИ ФОНД За РаЗвИ-
тИЕ На сЕЛсКИтЕ РаЙОНИ-

ЕвРОПа ИНвЕстИРа в сЕЛсКИтЕ РаЙОНИ
сНЦ „МЕстНа ИНИЦИатИвНа гРуПа – аЙтОс”

ПОКаНа
Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Айтос”, на осно-

вание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съгласно свое протоколно 
Решение и в изпълнение на изискванията на чл.28, ал.1 
от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание, на-
срочено за 19.08.2017г. /събота/, от 9:00 часа, в Заседа-
телната зала на Общински съвет на гр. Айтос, намира-
ща се на адрес: гр. Айтос – 8500, ул. „Цар Освободител” 
№ 3, при следния дневен ред:

1. Попълване състава на УС на СНЦ „МИГ – Айтос”;
2. Обсъждане на възможности за кандидатстване по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 
сътрудничество на местни инициативни групи“ на мяр-
ка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 
2014 – 2020г.;

3. Разни
Поканват се да присъстват всички членове на Сдруже-

ние „Местна инициативна група – Айтос”. При липса на 
кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще 
се проведе на същия ден, от 10:00 часа, на същото мяс-
то, при същия дневен ред, независимо от броя на при-
състващите членове.

след огъня - щъркели се гощаваха с препечени жаби



Във връзка със сигнали на граждани за кон-
статиране на няколко екземпляра мъртва риба 
в язовир „Парка” в град Айтос, на 26.07. 2017 г. 
беше извършена проверка от Басейновата ди-
рекция „Черноморски район“ - Варна, в която 
участваха представители на Община Айтос и 
Сдружение „Ловно-рибарско дружество „Со-
кол“ - Айтос.

в резултат на проверката има указания 

Да НЕ сЕ ЛОвИ И КОНсуМИРа РИБа 
от акваторията на язовир „Парка” в град 
айтос, до оповестяване на окончателните 
резултати от взетите проби от служители 

на оторизираните органи.

Както общинското изда-
ние първо съобщи, МС осигу-
ри 440 хил. лв. за изгражда-
нето на най-модерния спор-
тен комплекс на територия-
та на Община Айтос. Финан-
сиран беше общински про-
ект, който предвижда рекон-
струкция на част от свобод-
ното дворно пространство 
на Основно училище “Св. св. 
Кирил и Методий” - с. Кара-
георгиево за превръщането 
му в съвременна достъпна 
спортна среда за децата и 
жителите на селото.

Как изглежда в момента 

училищният двор - разбита-
та от години асфалтова на-
стилка, пропаднали на мес-
та бордюри, амортизирани 
спортни съоръжения. 

Идеята е с цялостното бла-
гоустрояване на двора да бъ-
дат изградени нови спорт-
ни игрища с осветление, за 
да могат да се използват и 
в тъмната част на деня. Ос-
ветление ще има и за фитнес 
площадката, записано е още 
в проекта.

Новото баскетболно иг-
рище ще бъде с размери 15 
на 28 м, волейболното - със 

стандартни размери - 9 на 
18 м и с необходимата око-
ло него свободна зона. С 
цел по-добра визия, отдел-
ните спортни зони ще бъ-
дат изпълнени в различни 
цветове.

Между баскетболното и 
волейболното игрище ще 
бъде разположено игрището 
за футбол с размери 25 на 15 
м. За него ще бъдат осигуре-
ни подвижни футболни вра-
ти с размер 3 на 2 м. Игри-
щето ще бъде покрито с из-
куствена трева.

В източната част на двора 

пък ще бъде ситуирана фит-
нес площадка със станция 
за коремни преси, успоред-
ка, тройна и двойна висил-
ка и тройна стена. Писта за 
бягане с дължина 70 м и 10 
м дължина за спиране ще 
има в южната част на двора. 
Пистата ще е с ударопоглъ-

щаща настилка, с маркиров-
ка на всеки 10 м, за да се из-
ползва и за по-къси сприн-
тови бягания. Всяко от игри-
щата ще има подпорна сте-
на, ще има оградни телени 
мрежи, до които и оградна 
мрежа от текстил с височи-
на 3.5 м.

В Карагеоргиево вече ня-
мат търпение да видят гото-
во спортното чудо за турни-
ри и състезания на своя те-
ритория. Най-щастливи са 
децата - комплексът ще е в 
непосредствена близост до 
класните им стаи.

НП
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Проект „грижа за независим 
живот”

И през месец юли 2017 г. продъл-
жи изпълнението на дейностите по 
проект на Община Айтос - „Грижа за 
независим живот”. Поректът се осъ-
ществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020, съ-
финансирана от Европейския социа-
лен фонд на Европейския съюз. Без-
възмездната финансова помощ е на 
обща стойност 499 879,31 лв., от кои-
то 424 897,40 лв. - европейско съфи-
нансиране. Продължителността на 
проекта е 22 месеца.

От началото на предоставянето 
на интегрираните услуги, по проек-
та са преминали общо 173 потре-
бители и 98 лични асистенти. През 
юли т.г. ползватели на интегрирани-
те услуги са 121 лица с увреждания и 
хора над 65 г. с ограничения или не-
възможност за самообслужване, за 
които се грижат 67 лични асистен-
ти, 1 медицинска сестра и 1 социа-
лен работник.

По три социални консултации с по-
требители и техните близки е про-
вел социалният работник по проекта 
с цел осигуряване на допълнителна 

подкрепа и обратна връзка за нови 
потребности. Медицинската сестра 
е извършила 122 посещения в домо-
вете на потребителите за измерване 
на витални показатели (кръвно на-
лягане, пулс и температура), както и 
други манипулации, допустими в до-
машни условия. Медицинският спе-
циалист провежда и консултации за 
спазване на хигиенно-диетичен ре-
жим, дава напътствия за предпазва-
не от развитие  на декубитуси. При 
необходимост осъществява връзка с 
личния лекар на потребителя.

Продължава предоставянето на 
супервизия на персонала от Звено-
то за услуги в домашна среда. През 
месец юли 2017 г. са проведени една 
индивидуална и една групова супер-
визия на персонала, предоставящ 
услугите. Личните асистенти споде-
лят, че са изключително доволни от 
участието си в супервизиите, защо-
то това им дава възможност да сис-
тематизират придобития при практи-
куването опит и в същото време - да 
се допитат до професионален авто-
ритет при затруднения.

Психологът по проекта осигуря-
ва психологическа подкрепа на по-
требителите на услугите и техните 
семейства, съобразно индивидуал-

ните им потребности. През месеца 
са проведени две консултации с по-
требители.

Приемаха се и документи на нови 
кандидат-потребители, тъй като сро-
кът за прием на заявления е постоя-
нен, до месец август 2017 г. Подаде-
но е едно ново заявление през ме-
сец юли и е извършена оценка на по-
требностите на кандидата, опреде-
лен му е индивидуален месечен бю-
джет. Ежемесечно, списъкът с резер-
вите кандидат-потребители се допъл-
ва и обновява, предвид изисквания-
та и условията по Договора.

През месец юли екипът по проек-
та е провел вътрешен контрол при 
предоставяне на услугите в домо-
вете на 61 ползватели на услугите. 
Всички потребители споделят, че са 
изключително доволни от предоста-
вяните интегрирани услуги и нямат 
забележки към работата на своите 
асистенти. 

Проект: BG05M9OP001-2.002-
0104-C001 „Грижа за независим 
живот“ се осъществява с финан-
совата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешки-
те ресурси“ 2014-2020, съфинан-
сирана от Европейския социален 
фонд на Европейския съюз.

обЩина аЙтос

8
карагеоргиево с най-модерния 
спортен комплекс в общината

Обяви
• ПГСС „Златна нива” - Айтос, ул. „Славянска” №50 продава 

ечемик за фураж, реколта `2017 г. Тел. за връзка: 0888206682 
- Счетоводство.

• Тел. 0876 10 38 55 продава 5 дка земи в с. Съдиево, в ре-
гулация, в края на селото, посока „Аязмото”.

• Тел. 0558/2 61 96 - Айтос дава под наем нива 990 кв.м в 
местността „Провадийско шосе” - празно място. Цена - по 
споразумение.

Най-щастливи са децата - 
комплексът ще е в непосредствена 

близост до класните им стаи

Дворът и училището в Карагеоргиево

Подробен план от общинския проект за спортeн комплекс в с. Карагеорги-
ево

О Б Щ И Н а   а Й т О с

ваЖНО сЪОБЩЕНИЕ За ЯЗОвИР „ПаРКа”
тРаКИЙсКО ДРуЖЕствО 

„1897 ПЕтЪР КИПРИЛОв“  гР. аЙтОс
ОРГАНИЗИРА

ПОсЕЩЕНИЕ На „ПЕтРОва НИва“ 
На 19 август 2017г. (събота)                                                                                     

За ЧЕстваНЕ На 114-та гОДИШНИНа                                                                                                                        
От ИЛИНДЕНсКО-ПРЕОБРаЖЕНсКОтО 

вЪстаНИЕ.                                                                                
СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ: 

всЯКа сРЯДа От 15 ДО 18 Часа
в КЛуБа На ДРуЖЕствОтО                                                                                                                       

на  ул.„ЩЕРЮ РусЕв“№ 4 и на 
тЕЛЕФОНИ: 0878 825 964  или  0894 417 436.                                                           

таКса За ПЪтуваНЕтО – 5 ЛЕва.                                                                                                                
тРЪгваНЕ За „ПЕтРОва НИва“ в 8.00 часа От 

КЛуБа На ДРуЖЕствОтО.
ОтПЪтуваНЕ За аЙтОс: 22.00 Часа!

От уПРавИтЕЛНИЯ сЪвЕт

ОБЯВА
Професионална гимназия по селско стопанство 

„Златна нива” -  гр. Айтос обявява свободно място за 
Главен счетоводител и Учител по Английски език на по-
стоянен трудов договор.

Кандидатите трябва да имат висше образование - сте-
пен бакалавър или магистър.

Телефон за справки: 0888/ 206 682.



Не отсега, две от най-го-
лемите айтоски села, Кара-
георгиево и Тополица, са 
в негласно състезание по 
всички направления. Ос-
вен че са близо до града 
и на един път през  някол-
ко километра, двете насе-
лени места имат претенци-
ите да са сред най-млади-
те и бързоразвиващите се 
сред общо 16-те в община 
Айтос. Шегаджии твърдят, 
че кметът на Тополица Юри 
Миляков останал леко раз-

очарован от новината, че 
поне засега, спортен ком-
плекс ще се строи само в 
Карагеоргиево. Въпреки че 
и за двете села има проек-
ти. Не мислете обаче, че 
Миляков е от кметовете, 
които ще тръгнат да се оп-
лакват. Не е и от тези, кои-
то стоят в кметството и ча-
кат някой да им осигури фи-
нансиране, за да запретнат 
ръкави. Кметът на Тополи-
ца е човекът, който отлич-
но знае какво искат мест-
ните и е номер едно сред 
кметовете в организира-
нето на доброволчески ак-
ции. „Не знам другаде как 
е, но в Тополица важи злат-

ното правило „Направи си 
сам”, смее се тополчански-
ят първенец.

Миляков има един прос-
тичък принцип - общата 
воля на тополчани може да 
работи за общото им благо. 
Затова ангажира местните 
с всеки проблем - инициа-
тор е на вече двегодишната 
традиция за полагане на до-
броволен труд и събиране-
то на средства за този 
или онзи обект в 
селото, за кой-

то бюджетът не е предви-
дил финансиране.

Преди дни, без лев външ-
но финансиране, в Тополи-
ца се захванаха с изграж-
дането на  нов канал, зара-
ди затлачени тръби в цен-
тралната част на селото. 
Под ръководството на кме-
та, тополчани променили 
трасето и направили нов 
„ръкав” на канализацията, 
който излиза извън село-
то. И всичко това с волята, 
труда и средствата на 66-те 
семейства, които го полз-
ват, разказа за НП мла-
дият Мюмюн Халил, който 
участва във всяка кметска 
инициатива. 

Събрали по 35 лв, а вся-
ко семейство изпратило на 
„обекта” свои хора. „Кана-
лизацията е от 1976 г., нор-
мално е да се запуши тръ-
ба. Навремето са я напра-
вили за централната част 
на селото, оттогава не е ре-
монтирана. Искаха ми 300 
лв. на метър да я оправят, 
ние си я направихме за 30”, 

коментира Миля-
ков в ро-

лята 

на бригадир на ремонта. 
Мечтата му е да бъде до-
вършена захванатата пре-
ди близо десетина години 
канализация на селото, за 
която финансирането беше 
спряно още през 2009 г.

Карагеоргиево ще има 
спортен комплекс, но пък 
Тополица повече от годи-
на има свой стадион. На 
същия доброволен прин-
цип „без пари” направи-
ли и нова съблекалня там - 
цели 124 кв. м, с бетон и с 
керемиди - монолитна ста-
билна сграда с всички удоб-
ства за местните футболи-
сти и гостите.

Местните са много гор-
ди и с новата детска пло-
щадка, току до сградата 
на Детска градина „Дете-
лина” в селото. Безопас-
ни пързалки, люлки, кате-
рушки, висилки с приказ-
ни герои са чисто новата 

радост за малчуганите. И 
детското съоръжение е на-
правено с доброволен по-
чин, без финансиране „от-
вън”. “16 кубика бетон из-
сипахме там. Навремето е 
направена с пари по ПУ-
ДООС - наредили 100 и ня-
колко бордюрчета. Напра-
вих сметка, едното струва 
2.44 лв., иначе площадка-
та е за 10 хил. лв.”, обяс-
нява Миляков. Решили да 
я „възстановят” като я из-
градят наново - не им стру-
вало пари, но хората рабо-
тили здраво.

Съоръжението за детски 
игри вече е в ансамбъл с 
беседката в двора на дет-
ската градина, вдигната пак 
с местни сили преди бли-
зо година. Още една бе-
седка за отдих в центъра 
са направили кметът и ра-
ботливите тополчани, сега 
до нея гласят още люлки и 
пързалки. Новото кътче за 

отдих е на мястото на ста-
ра дървена барака, в която 
преди години айтоска пот-
ребителна кооперация съ-
бирала вълна от местните 
домакини.

Реновирана и новообза-
ведена е и залата за весе-
ли и за тъжни ритуали зад 
Кметството. Помещение-
то от около 300 кв. м грее 
с нови мебели и е може би 
най-посещаваното място в 
селото, особено в почивни-
те дни, когато се организи-
рат сватби и помени. А за 
да се ползва залата и през 
тъмната част от денонощи-
ето, дворът на Кметството 
вече грее с ново парково 

осветление.
„Община Айтос отпусна 

средства и можахме да по-
крием с бетон съществува-
щия канал за отходни води. 
С общински пари беше ос-
новно ремонтиран и раз-
битият и проблемен път от 
селото до жп спирка „То-
полица“. Санирани и ос-
вежени са ключови сгра-
ди в центъра на селото. С 
кмета и администрацията 
работим в пълен синхрон. 
Сигурен съм, че в близко 
време ще можем да изгра-
дим и спортно игрище”, от-
чита грижата на местна-
та власт за Тополица Юри 
Миляков.

А местните хора вече си 
знаят - повика ли ги кметът, 
трябва да са на линия, за-
щото нещо добро за село-
то ще се случва.

Катя Костадинова

Със заповед на Кмета на 
Община Айтос от 8 юни т.г. 
беше организирана и про-
ведена конкурсна процеду-
ра за избор на управител на 
общинското търговско дру-
жество „Авицена” ЕООД – 
гр. Айтос. След проведена-
та процедура и представе-
ните Протоколи на комиси-
ята за провеждане на кон-
курса,  кметът Васил Едрев 

предложи на Съвета да ут-
върди Младен Иванов за уп-
равител на общинското тър-
говско дружество. 

Съветниците единодуш-
но утвърдиха кандидатура-
та на Иванов и определиха 
месечното възнаграждение 
на управителя. Да бъде за-
пазен досегашният размер 
на заплатата на управителя 
на “Авицена” ЕООД - 250% 

от средната месечна брут-
на работна заплата в тър-
говското дружество, пред-
ложи новият председател 
на постоянната комисия 
по финанси и бюджет Юз-
джан Юмер. С 23 „за” и три-
ма „въздържали се”, Съве-
тът подкрепи друго пред-
ложение - на постоянна-
та комисия по здравеопаз-
ване и социални дейности. 

Подчертавайки опита и до-
брата работа на Иванов, 
председателят на комисия-
та Андрей Андреев предло-
жи възнаграждението му да 
бъде 300% от средната ме-
сечна брутна работна за-
плата. Младен Иванов уп-
равлява успешно “Авице-
на” ЕООД в продължение 
на 17 години.
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карагеоргиево с най-модерния 
спортен комплекс в общината

Юри Миляков разчита на тополчани 
за всеки селски проблем

“АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - 
ЗАВОД ГР. АЙТОС

Обявява свободни работни 
места за:

- Складов работник;
- Оператор машина.

Телефон за информация и връзка: 
0894603406 - Янева

Кметът на Тополица: само с обща 
воля се работи за общото благо

Юри Миляков и Мюмюн Халил обсъждат поредна-
та идея за новата визия на с. Тополица

Голямата гордост на тополчани - залата за весе-
ли и тъжни ритуали

Покрит с бетон е каналът за отходни води

С доброволен труд - много атракции за децата

ОБЯВА
   Професионална гимназия по селско стопанство 

„Златна нива” - град Айтос, ул. „Славянска” № 50, про-
дава стари тухли на цена 0.10 лв./бр. и стари греди на 
цена 1.50 лв./л.м. Телефон за справки: 0888 206 682.

За вас, работодатели
Агенция по заетостта

Дирекция „Бюро по труда”- Айтос

Уведомява работодателите от община Айтос, че раз-
полага с финансови средства за сключване на догово-
ри за ползване на програми за заетост и обучение  по 
Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. август 
2017 г., както следва:

Програми за заетост и обучение
Национална програма „Заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания”
 - субсидира се наемането на безработни лица с трай-

ни увреждания в трудоспособна възраст и на безработ-
ни лица, преминали успешно лечение за зависимост към 
наркотични вещества - 11 829 лв.

Национална програма „Помощ за пенсиониране”
– субсидира се наемането на безработни лица над 

58 г.- 12 701 лв.
Работодателите могат да подават заявки за свободните 

работни места и необходимите документи в ДБТ- Айтос 
до изчерпване на обявените финансови средства.

Допълнителна информация може да се получи в: 
Дирекция „Бюро по труда” - Айтос, както и на тел. 
0558/2-34-47 и 0558/2-58-74.

Младен Иванов е новият стар 
управител на “Авицена” ЕООД



Николай ДИМтРОв

През миналия горещ уик-
енд, айтоските млади ту-
ристи предпочетоха пла-
нината пред плажните емо-
ции, и с алековски ентуси-
азъм предприеха изкачва-
нето на най-високия връх 
в България и на Балканския 

полуостров - връх  Мусала 
2925 м. Групата, водена от 
Ирина Николова и Николай 
Димитров, имаше конкре-
тен повод за екстремното 
преживяване – 115 години 
от основаването на турис-
тическо дружество „Чудни 
скали” - Айтос.

Сборен пункт на тури-

стите беше почивната база 
„Шумнатица”, стопанисва-
на от известния родолюбец 
и патриот Ивайло Шопски. 
От „Шумнатица” се насочи-
хме към кабинковия  лифт, 
за да се изкачим до връх 
Ястребец.  След час пре-
ход при ясно и слънчево 
време, достигнахме района 

около хижа „Мусала”, откъ-
дето започваше най-стръм-
ният участък на изкачване-
то до върха /536  метра де-
нивилация/. 

На 200 метра под върха, 
на заслон Леденото езеро 
(на височина 2709 метра), 
групата спря за кратък от-

дих. Пред нас се извисява-
ше Мусала и най-трудното 
тепърва предстоеше. След 
близо 40 минути, крачка по 
крачка стигнахме до кота 
2925 метра. 

 На върха гордо развях-
ме българския трибагреник, 
изпълнени с любов към ро-

дината и българската при-
рода. Гледката беше неве-
роятна, затова тези, кои-
то имаха щастието за пър-
ви път да погледнат отгоре, 
бяха единодушни: Заслу-
жаваше си да преодолеем 
всеки метър по стръмните 
пътеки на Рила планина.
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Поводът - 115 години ТД „Чудни скали” - Айтос

Младите туристи за 
първи път на връх Мусала

Родопски силивряк в Айтос Борците с 
медали от 

Балканските 
игри в Турция

Ружди Ахмед и медалистите от айтоския клуб

татяна Йотова 

Не се чудете на думата 
силивряк - това е милият 
символ, който айтоските 
пътешественици с фирма 
„Весмар” си донесоха от 
вълшебните Родопи. Авто-
бусът с любознателни екс-
курзианти с ръководители 
Ани, Милена, Мирена два 
дни обхождаше серпан-
тините на една от най-ве-
личествените ни планини. 
Внушителните размери на 
язовир „Кричим“ – най-дъл-
гият басейн на Балканите 
– изуми малки и големи.  
След него язовир „Доспат“ 
се откри с гигантски стени, 
с развъдници на риба, лод-
ки, корабчета. 

Пещерите „Дяволско-
то гърло” и „Ягодинската” 
смаяха тези, които досе-
га не бяха се докосвали 
до скритите изненади на 
родопската природа. По-
сле с шеметна сила всич-
ки се впуснаха във водните 
приключения, които пред-
ложи комплекс „Орфей” в 
китния Девин. Ядосвахме 
се, че водата, която си ку-
пуваме в бутилка, тук тече 
на воля от всяка чешмич-
ка. И то безплатно. Пихме, 

колкото побрахме, и на-
пред към ресторант „Юру-
ците”, за да се насладим 
на родопски вкусотии: па-
татник, клин, пъстърва на 
скара. С гарнитура от на-
шите български хора, раз-
бира се.

Интерес събуди и Широ-
ка Лъка – архитектурен ре-
зерват в България. Видя-
хме къщата, в която е от-
сядал капитан Петко вой-
вода и църквата „Света Бо-
городица“, построена за 38 
дни с усърдието на жите-
лите на селото в начало-

то на 19 век. Незабравими 
мигове българщина! В Асе-
новград пък всички се със-
тезаваха да видят черната 
рибка в „рибната” църква с 
аязмото. На малцина се от-
даде тази привилегия, знак 
за праведност, шегува се 
поверието с нас. И Бачков-
ският манастир ни посрещ-
на – вечен, магичен, вглъ-
бен в далечните времена, 
под сенките на уникални 
видове дървета…

След дна дни - ето ни в 
Айтос, на родна земя, стис-
нали в джобчетата по едно 

магнитче с изобразено 
цвете – Родопският силив-
ряк /Haberlea rhodopensis/ 
или Родопска хаберлея. 
Известен е още като „въз-
кръсващо растение“ или 
цветето на Орфей.  Име-
то е свързано с легенда – 
там, където са паднали кап-
ки кръв при разкъсване тя-
лото на Орфей, е поникна-
ло малко синьо-виолетово 
цвете. Друга легенда каз-
ва, че цветето е поникнало 
от сълзите на Орфей, пла-
чейки за своята Евридика. 
Така или иначе, силивря-
кът е един от неумиращите 
символи на Родопа и расте 
по тези места отпреди око-
ло 2 милиона години.

И като айтозлии, за ко-
ито легендите носят зна-
ци за бъдещето, знаем, че 
и по нашите места Орфей 
е омайвал със своята арфа 
дори животните, нареко-
хме си цветето за сила и 
закрила, за здраве и ус-
тойчивост. За още и още 
прекрасни пътешествия 
из нашата свръхкрасива 
България. 

Айтоските пътешественици

За четвърта поредна го-
дина, Клубът по свобод-
на борба „Айтос” участва 
в четвъртото издание на 
„Балкански игри по борба 
за деца” в град Ялова, Ре-
публика Турция. Вече чети-
ри години организацията на 
престижния турнир в юж-
ната ни съседка се ръково-
ди от родения и израснал 
в Айтос, бивш републикан-
ски шампион по борба Лют-
ви Йозгюр.

Нашите момчета има-
ха напрегнати схватки в 
спорната зала в Ялова 
със състезатели от Маке-
дония, Молдова, Косово и 
четири клуба от България - 
Руен, Разград, Велико Тър-
ново и Силистра. „Всич-

ки се представиха блестя-
що, много съм доволен”, 
коментира поредното ус-
пешно състезание на сво-
ите възпитаници, предсе-
дателят и треньор на Клу-
ба Ружди Ахмед. 

Със златен медал в кат. 
32 кг се завърна Ахмед Му-
талиб. Адем Исмаил заслу-
жи среброто в своята кате-
гория -  85 кг. В айтоския от-
бор има и трима бронзови 
медалисти - Михаил Живков 
в кат. 53 кг, Мустафа Зюл-
фикер - в кат. 47 кг и Халил 
Сали - кат. 35 кг. За добрия 
резултат момчетата полу-
чиха екскурзионна награда 
- отборът се завърна в род-
ния град през Гърция.

НП


