
Учебен полигон за обу-
чение на децата по безо-
пасност на движението из-
гради „Ротари клуб“ - Ай-
тос на площадката меж-
ду ул. „Димитър Зехирев” 
и ул. „Станционна”, близо 
до СУ „Никола Вапцаров”.  
District-грантът на стойност 
8700 лв. е реализиран с ак-
тивното съдействие на Об-
щина Айтос и финансовата 
подкрепа на „Ротари“ - Бъл-
гария. На официалното от-
криване на съоръжението, 
ден преди празника на Ай-
тос, Стоян Стоянов - прези-
дент на „Ротари клуб“ - Ай-
тос, обяви, че полигонът се 
предоставя на Община Ай-
тос, с идеята да се ползва 
напълно безплатно от всич-
ки детски градини и учили-
ща на нейна територия.

Поканата на „Ротари“ за 
откриване на полигона ува-
жиха областният управи-
тел на Бургас Вълчо Чола-
ков, кметът Васил Едрев, 
директорът на ОД на МВР 
Калоян Калоянов, начални-
кът на РУО Виолета Илиева, 
началникът на РУП - Айтос 
Кирил Котрулев, директори 
на училища и учители от Ай-

тос и Руен, полицейски слу-
жители, ротарианци от Бур-
гас и областта и разбира 
се, много ученици от град-
ските училища.

Губернаторът и градона-
чалникът благодариха на 
„Ротари“ за инициативата. 
Стана ясно, че тя е свърза-
на и с програмата на „Ро-
тари“ - България по повод 
„Десетилетието на дейст-
вия за безопасност на дви-
жението по пътищата 2011-
2020 година”, обявено с ре-
шение на Общото събра-
ние на ООН. Третокласни-

ци от СУ „Никола Вапца-
ров” - Айтос показаха за-
видни теоретични знания 
по безопасност на движе-
нието и бяха първите, кои-
то демонстрираха на прак-
тика наученото. Светофа-
ри, кръстовища, пешеход-
ни пътеки, огромно пано с 
пътни знаци и регулиров-
чик подпомогнаха първия 
открит урок, проведен пред 
публика на полигона. „Съ-
оръжението ще съдейства 
за усвояване на учебното 
съдържание и ще форми-
ра практически умения за 

безопасно поведение на 
децата на пътя. Изгражда-
нето на полигона е и сигнал 
към шофьорите да спазват 
правилата и да пазят здра-
вето и живота на най-мал-
ките граждани,” заяви кме-
тът Васил Едрев на откри-
ването.

Идеята за полигона е 
част от годишната програ-
ма „Ротари клуб“ - Айтос. 
Изготвен е проект за ор-
ганизация на движението, 
извършени са поредица от 
мероприятия по облагоро-
дяване на терена, закупе-

ни са най-добрите елемен-
ти за оборудване на съоръ-
жението. „Поставени бяха 
светофарна уредба, пътни 
знаци и разбира се - марки-

ровка. Съгласувахме дейст-
вията си с Дирекция „Об-
разование” и с програмата 
за безопасност на движе-
нието в училище. Целта на 
този проект е да доприне-
се за практическото обуче-
ние на децата в реална об-
становка. На полигона де-
цата ще надграждат теоре-
тичните си познания с фор-
миране на умения за безо-
пасно движение”, каза за 
„НП“ Стоянов.

За да опази учебната пло-
щадка, „Ротари клуб“ - Ай-
тос осигури и видеонаблю-
дение. Всеки учебен клас, 
придружен от ръководител, 
ще може да провежда уро-
ци на открито, с предвари-
телна заявка в общинската 
Дирекция „КОВЗС”.
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“Ротари клуб“ - Айтос дари съоръжението на Общината

Нов детски полигон в Айтос учи 
децата как да се пазят на пътя
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25-годишният Октай Якуб, 
издигнат от ДПС, е новият 
кмет на с. Чукарка. Това по-
казаха резултатите след ос-
порвания втори тур на час-
тичните избори в селото, на 
15 октомври. 

Октай Якуб положи клет-
ва да служи на жителите на 
Чукарка на 25 октомври, на 
редовното октомврийско за-
седание на Общинския съ-
вет в Айтос. Той е най-мла-
дият измежду 16-те кмето-
ве и кметски наместници в 
община Айтос, брат е на об-
щинския съветник от ДПС - 
Якуб Якуб. 

До изборите разнасял зе-
ленчуци в Слънчев бряг, а 
преди това - бил служител 
за разнос на безалкохол-
ни напитки. Живее в Чукар-
ка, завършил е Професио-
налната гимназия по селско 
стопанство „Златна нива” 

в Айтос. 
Младият кмет е сгоден и 

има намерение до края на 
мандата да вдигне сват-
ба. „Две години са, а имам 
много работа за вършене. 
В рамките на тези две годи-

ни трябва всичко да напра-
вим, и сватбата, включител-
но”, смее се новият чукар-
ски кмет 

Якуб признава още, че 
няма управленски опит, за-
щото е твърде млад, но пък 

има амбицията и вече е ре-
шил какво ще направи за чу-
карци през оставащите до 
следващите местни избори. 
“Основният проблем на Чу-
карка е водата. Общината 
има проект, но имало някак-
ви спънки. Чакаме да се взе-
ме решение от Общинския 
съвет. Общинският кмет 
обеща, че ще ни съдейст-
ва проектът да се случи по-
бързо. Надявам се, че в рам-
ките на тези две години ще 
прекараме водата и в цяло-
то село ще има вода”, енту-
сиазиран е новият стопанин 
на кметството в с. Чукарка. 
И се заканва, че за две го-
дини ще свърши работа кол-
кото за цял мандат. Пожела-
ваме му успех, с обещание-
то да следим отблизо кмет-
ските му инициативи, реше-
ния и действия.
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Чукарка с редовен кмет - 
Октай Якуб положи клетва

Октай Якуб полага клетва в заседателната зала



Къде ли из България не 
сме били ние, туристите ве-
терани, от ТД „Чудни скали” 
- Айтос. Сред малкото бъл-
гарски кътчета, които не бя-
хме посетили, е светилище-
то край село Бузовград, об-
щина Казанлък. Затова бла-
годарим на колегите турис-
ти от град Казанлък, които 
сърдечно ни поканиха да 
видим и това свято българ-
ско място. Посрещнаха ни 
и ни придружиха до инфор-
мационния център в село 
Бузовград, а след това ни 
поведоха към тракийското 
светилище. В информацион-
ния център любезно ни по-
срещна Димитър Станчев с 
подробната информация за 

обектите, които ни предсто-
еше да видим.

   Тръгнахме по широка 
екопътека В есенните си 
багри денят беше тих, слън-
чев и много приятен за из-
лет, а настроението - при-
повдигнато. След час стиг-
нахме до скалния феномен 
„Мегалитът“ /слънчева вра-
та/, през която лъчите се 
процеждат по време на лят-
ното слънцестоене. Траките 
го използвали за ритуали и 
за маркер на времето.

Тук е поставена и памет-
на плоча на откривателя на 
мегалита проф. Алексан-
дър Фол.

   Разгледахме това чудо 
на природата, полюбувахме 

се на Казанлъшката котло-
вина и поречието на р. Тун-
джа, и с любопитство раз-
гледахме друго скално об-
разование - „Бащин камък”, 
както и местността „Бузо-
во кале” с останки от древ-
на църква.

   Любезните казанлъча-
ни ни поканиха в клуба си 
на чай и кафе, а преди об-
ратния път, на железопътна-
та гара, ни очакваше госпо-
жа Краваева. Отпътувахме 
за Айтос с благодарност за 
вниманието и топлия турис-
тически прием.

Ст. Тодорова
Клуб Тв”Чудни скали”- 

Айтос
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На 25-то заседанието на 
Общинския съвет в Айтос, 
на 25 октомври т.г. беше 
гласувана нова Наредба за 
управление на общински-
те пътища в Община Айтос. 
Причината – сега действа-
щата наредба, приета на 
28 януари 2009 г., е отмене-
на от Административен съд 
- Бургас с решение от 20 
юли 2017 г..

С дълъг дебат, въпроси и 
предложения съветниците 
приеха Регионалната про-
грама за управление на от-
падъците – регион Бургас 
`2017 - 2020 г. Програмата 
обхваща общините Айтос, 
Бургас, Средец, Камено, Не-
себър, Поморие, Руен, Кар-
нобат и Сунгурларе и зася-
га 201 населени места и бли-
зо 400 000 жители на деветте 
общини. Документът плани-
ра политиката на общините 
за развитието на система-
та за управление на отпадъ-

ците в регион Бургас. Прие-
мането на програмата стана 
повод в заседателната зала 
да се дебатират проблеми, 
свързани със сметоизвозва-
нето до регионалното депо в 
Братово и разделното съби-
ране на отпадъците.

Одобрена беше докладна 
записка от кмета Васил Ед-
рев за прекратяване на до-
говор за концесия с пред-
мет „Управление и поддър-
жане на Язовир „Дермен 
дере” с  обща площ 39,636 
дка, в землището на с. По-

ляново. Имотът е публич-
на общинска собственост и 
след прекратяване на дого-
вора грижата за него поема 
общината. 

Гласувани бяха предложе-
нията на Мариана Димова 
– зам.-кмет на Община Ай-

тос, за прекратяване на съ-
собственост между Общи-
на  Айтос и физическо лице 
в кв.15 по плана на с. Мал-
ка поляна, и на кмета Ва-
сил Едрев - за прекратява-
не на съсобственост меж-
ду Община  Айтос и физи-
чески лица в кв. 24 по пла-
на на с. Пирне.

Съветниците подкрепи-
ха предложението на кме-
та Васил Едрев за отказ 
от закупуване на идеална 
част от 1000 кв.м в земли-
щето на гр. Айтос, м. „Про-
вадийско шосе”, с обща 
площ 1228 кв.м. Съветът 
даде съгласие за разде-
ляне на имот № 000388, с 
НТП „храсти”, в землище-
то на с.Карагеоргиево и за 
промяна начина на трай-
но ползване на имот с про-
ектен № 000389 и с площ 
0,664 дка. 

Одобрена беше и до-
кладната записка на кме-

та за придобиване право 
на собственост върху имот 
№ 082001, с площ 4,836 дка, 
в землището на с. Мъглен.  
Гласувано беше решение за 
предоставяне на земедел-
ски земи, съгласно чл. 45ж 
от Правилника за прилага-
не на Закона за собстве-
ността и ползването на зе-
меделските земи.

Мнозинство събра и про-
дажбата на 11 броя недви-
жими имоти - земеделски 
земи, частна общинска соб-
ственост, чрез провежда-
не на публичен търг с явно 
наддаване.

Одобрен беше ПУП-ПРЗ 
за поземлен имот № 132 и 
обособяването на нов УПИ 
VІІ-132, кв. 20, по плана на 
с. Раклиново. Както винаги, 
заседанието на Съвета за-
върши с питания на съвет-
ниците и отговори на кмета 
Васил Едрев. 
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Решенията на 25-то заседание 

на Общински съвет – Айтос

Скъпи читатели на „НП“, 
позволете ми по повод 
празника на с. Тополица, 
който дълги години се праз-
нуваше на Архангеловден, 
8 ноември, да споделя с 
вас моите впечатления от 
трите дни, прекарани с 
красотите на този чуден 
балкански курорт. Родена 
съм в този край и знам, че 
е сред най-прекрасните не 
само в България. 

Тук, под ритлите на Ста-
ра планина, се е ширнал 
великолепният балкански 
връх „Караманеца”. Слън-
чевите лъчи с блестящите 
си пламъчета ме заредиха 
със здраве, любов и много, 
много позитивна енергия 
за дълго време. Посетила 
съм повече от десет стра-
ни, но вярвайте, никъде не 
видях изгрев, който така 
фантастично да разцепва 
тъмнината, и да разпръск-
ва слънчевите лъчи един по 
един като в приказка.

Най-хубавото е, че до 
това място можете да пъ-
тувате от цялата страна с 
влак, автобус, с кола. Ние 
предпочетохме семейния 
автомобил. От двете стра-
ни на пътя бадемовите 
дръвчета ни правиха сянка 
до самото село. В начало-
то на с. Тополица спряхме 
до голямата чешма „Кайна-
ка” - оградена и украсена с 
божествени орнаменти. Не 
само красива, но и полез-
на - буйната й вода бърза-

ше да полива зеленчуко-
вите градини. Високи топо-
ли са оградили  училище-
то и представете си - там 
пъргави катерички скачат 
от клон на клон. А от учи-
лищната чешма блика чис-
та балканска вода - от три 
патици и баба костенурка. 
Зад красивата ограда на 
голямата чешма пък, лъв е 
отворил уста и от нея се из-
лива тази благодат. 

До „Къркътлъка” отдъх-
ваме за кратко - оградени 
сме от разкошни бадемови 
и черешови градини. После 
изкачваме Балкана, съпро-
водени от гласове на пти-
ци, кукане и почукването 
на кълвачите. Пътя ни пре-
сичат зайчета и костенур-
ки. Къде можеш да видиш 
такава картина?!

На върха сме, а пред нас 
се открива прекрасна глед-
ка – пъстри вили, а в до-
лината - накацалите нови 
къщи на Тополица, Черно-
град, Поляново, Карагеор-
гиево и Айтос – ех, че е ху-
баво! Върхът е за орлите - 
те правят гнездата си тук! 
А ние искаме да стигнем до 
„Бяла река”. 

Пълноводната вода шум-
но се спуска по водопада 
и движи колелото на воде-
ницата, а в чувала се сипе 
брашното, от което любез-
ните домакини ни пригот-
вят „бабина питка”. Поля-
ната е голяма – направили 
сме си огън и агнешко че-

верме. Всички сме в еуфо-
рия - смеем се, рецитира-
ме, разказваме, любуваме 
се на старата дъбова гора 
и на прекрасните природни 
красоти, с които Бог е да-
рил айтоския край. Диша-
ме и пак дишаме, сякаш, за 
да запазим чистия въздух 
за повече дни в големия и 
прашен град. Край нас са 
разцъфнали зюмбюл, тин-
тява, здравец, кукуряк... 
Набираме си самардала, 
бял и жълт кантарион, ла-
пад, киселец, гъби, ягоди, 
малини, круши, сливи, ли-
пов цвят... Щедра е била 
природата към нашия Бал-
кан. Надарила го е с десет-
ки полезни билки и плодо-
ве. А голямата туристиче-
ска хижа ни подслонява 
по тъмно и веселбата про-
дължава.

Не е възможно да пре-
дам и да опиша тази кра-
сота. Затова ви каня – през 
лятото, след горещия мор-
ски пясък, през пролетта – 
когато всичко цъфти, през 
есента – когато гората е оц-
ветена във всички нюанси 
на жълтото. Каня ви и през 
зимата, за да преживеете 
една снежна приказка.

Ще ви чакаме! И непре-
менно в зори, за да види-
те вълшебния изгрев, кой-
то огрява сърцата, вдъхва 
сила, радост, красота...

елена Тодорова,
2017 г.

Да видиш изгрева 
на „Караманеца”

„Здðавец”- една от хижите в куðоðтната местност кðай Тополица

Възможност за работа! 
“Промет Стиил” ЕАД - металургично предприятие, разположено на 25 км от Бургас, близо до с. Де-
белт, част от група METINVEST търси юридическо лице, което да предостави на предприятието свои 
работници срещу възнаграждение. Работата, която ще извършват работниците е:
Дейности, свързани с пакетиране и транспортиране на произведената продукция, товаро-разтовар-
ни дейности, преместване, сортиране и щабелиране на продукция и други нискоквалифицирани дей-
ности. Необходими са около 78 човека.
„Промет Стиил” ЕАД се обръща за съдействие и помощ към Община Айтос за решаване на въпроса, 
като изразява надежда за ползотворно сътрудничество в интерес на двете страни.
Тел. 0886 89 90 89 - Зам. Изп. директор Караватий Артем

Ветераните пак на поход 
- този път в Бузовград



По-малко мед заради су-
шата и вредните лекарства 
добили тази година айтос-
ките пчелари. След посеще-
ния в насажденията с рапи-
ца, третирани с лекарства, 
пчелите не се завръщали в 
пчелното семейство, броят 
им намалявал, а от там - и 
добивът на мед. Това твър-
ди Ончо Ончев - председа-
тел на айтоското пчеларско 
дружество “Цвят”.

- Г-н ончев, през това 
лято имаше десетки обяв-
ления за пръскане с пре-
парати. Как реагират пче-
ларите?

- Реагираме, разбира се. 
Затваряме пчелите, но няма 
как да ги държим все затво-
рени. А земеделските про-
изводители пръскат с таки-
ва лекарства, които не ща-
дят пчелите. 

- Променила ли се е си-
туацията в годините?

- Не, нищо не се проме-
ня. Те си пръскат с лекар-
ства, които им са по-евти-
ни и по-изгодни, а пчелите 
намаляват. 

- може ли да се каже, 
средно колко процента 
от пчелите умират от тези 
лекарства?

- От пчеларски грешки 
умират около 10 %. Това 
е, когато се допусне греш-
ка при работа с пчелното 
семейство - при третиране 
с препарати против варо-
атоза. Но основната опас-
ност са лекарствата, с ко-
ито пръскат земеделските 
производители и които пре-
ди бяха забранени. Сега от-

ново ги разрешиха и отново 
се получава спад на попу-
лацията и намаляване броя 
на пчелните семейства. Мо-
жеш да загубиш и цели пче-
лини. А когато площите се 
третират с биолекарства, 
няма загуби. Ще дам пример 
с една земеделска коопера-
ция в Българово. Там полу-
чават субсидии за биоземе-
делие и рапицата се трети-
ра с биопрепарати. Пчела-
рите, които са около тези 
площи, вадят повече мед и 
нямат загуби.

- има ли биопроизводи-
тели в община Айтос?

- Нямам информация по 
този въпрос, но има някол-
ко пчелари в общината, ко-
ито работят по биопрогра-
ми. Оказва се обаче, че ще 
ходят да стачкуват на 31 но-
ември, тъй като не са им 
отпуснали необходимите 
средства.

- Какво означава да ра-
ботиш по програма за би-
опчеларство?

- Означава да третираш 
пчелите с такива препарати, 
от които да няма странични 
вредни ефекти. Тези пчела-
ри произвеждат биомед и 
членуват в специализира-
на организация. Плащат съ-
ответните такси и всяка го-
дина получават субсидия от 
по 70 лв. на кошер. Това е 
най-общо.

- Колко са биопчеларите 
в Айтоска община?

- Няколко са в района, с 
по 150-160 кошера.

- Кога вадихте меда 

тази година и какви са за-
губите?

- Медът се вади през лет-
ния сезон - от м. юли до края 
на м. август. Тази година ме-
дът е по-малко и заради го-
лемите студове през зима-
та - много пчелни семейства 
загинаха и от неправилно 
съхранение на хранителни-
те запаси в пчелния кошер. 
Загубите на пчелни семей-
ства са около 60 % , а медът 
е с 30 % по-малко от мина-
лата година.

- Как го пасирате?
- Трудно е, цените са ни-

ски, заради това, че се вна-
ся мед от Украйна и Аржен-
тина. Изкупната цена е 4,00- 
4,50 лв./кг. На едро стига до 
5 лв., ако медът е акациев.

- имате ли договори за 
продажба?

- Да, биопчеларите под-
писват такива договори, но 
не и останалите пчелари. 
Продаваме на този, който 
предложи по-добра цена. 
Поначало в България паза-
рът е хаотичен.

- Колко върви медът на 
дребно?  

- По 7 и 8 лв. Най-скъпи-
ят мед е акациевият, защото 
тази година е малко. Сред 
най-добрите е медът от ко-
риандър, след това е слън-
чогледовият. Много качест-
вен е букетът - кориандър 
и слънчоглед. С добри ка-
чества е липовият мед, но 
при нас нямаме големи ли-
пови масиви. Липовият мед 
върви на пазара на цена от 
10-12 лв./кг. Всеки вид се 
предлага, съобразно търсе-
нето. Тази година медът е 
по-скъп, защото добивът е 
по-нисък.

- Колко са кошерите в 
община Айтос?

- В нашата община има-
ме малко кошери - 3500, за-

щото условията са планин-
ски. В съседни общини, къ-
дето условията са различни 
и има по-големи простран-
ства, имат по 12-14 хиляди 
кошера. Освен това много 
пчели починаха тази годи-
на и пазарът се сви. Най-
вече пострадаха тези от хо-
рата, които имаха по 3-5 ко-
шера.

- има ли пчелари, на ко-
ито всички пчелни семей-
ства са измрели?

- Да, това се случи масово 
с малките стопанства. При-
мерно имаш 4 кошера на ви-
лата - през зимата всичко 
загива. Дори и за хоби не 
може да се говори - големи-
те студове ги поразиха. 

- Какви са разходите за 
едно средно пчеларско 
стопанство?

- Разходите са много ви-
соки. С печалбата от прода-
дения мед не можеш да си 
покриеш разходите. Според 
мен, трябва да се развива 
т.н. подвижно пчеларство, 
за да може пчелите да се 
местят на масиви. Пчелни-
те кошери да се движат на 
фургони и да бъдат превоз-
вани до самите растения. 
Първият път, примерно, ги 
караш на акация и изкарваш 
един магазин, след това ги 
местиш на слънчоглед и т.н. 
Но затова трябва да имаш 
връзка със земеделски про-
изводител, който да има гри-
жа да ги опазва.

- има ли мобилно пче-
ларство в общината?

- Засега нямаме. Има в 
Първомай, където са голе-
ми масиви и с по 500 ко-
шера. Не е голям разходът, 
там той се покрива с висо-
ките добиви. 

- Произвежда ли се ма-
нов мед тук?

-  Не, манов мед има в 

Странджа, но там, заради 
сушата тази година, пчела-
рите нищо не изкараха. 

- освен биопрограми, 
има ли други възмож-
ности за финансиране на 
пчеларството?

- Да, има много програ-
ми. Аз работя по програма 
за повишаване на пчелни 
майки и пчелни роеви. Има 
и 3-годишни програми, по 
които финансирането е на-
половина от ЕС и наполови-
на от нашето МЗХ. Тази про-
грама е успешна, при нас 
много хора кандидатстват 
и работят по нея. Ако имаш 
загинали пчелни семейства, 
успяваш да ги възстановиш 
с по-малки разходи.

- Дават ли тези програ-
ми възможност да увели-
чите кошерите?

- Да. Дават възможност 
за увеличаване на стопан-
ството и го стабилизира. Но 
всичко зависи от самия пче-
лар и как стопанисва пче-
лите си. 

- Колко мед трябва да 
ядем дневно, за да сме 
здрави?

- Всеки ден трябва да се 
яде 15-20 грама - една супе-

на лъжица сутрин и вечер. 
Медът винаги се взима на 
гладно. Може да се слага 
в чая, но не и в горещ чай. 
Медът не трябва да се раз-
топява в гореща вода, за-
щото губи 10 елемента. Има 
90 елемента - ако започнеш 
да го топиш на пара, губи 
10 елемента полезност. За-
това трябва да се яде зам-
ръзнал. Да се съхранява на 
сухо и никога в хладилник - 
на масата завит и да няма 
пряка светлина. 

- Какво ще посъветва-
те хората - как да купуват 
мед от магазина?

- На всяка опаковка тряб-
ва да има написани качест-
вата му и производителят. 
Трябва да има ветеринар-
но медицинско от БАБХ, че 
е изследван. Всеки буркан 
трябва да бъде изследван. 

- изследван ли е медът, 
който предлагат нашите 
пчелари?

- Да. На пазара не можеш 
да продадеш и един бурка-
ан мед без да е изследван. 
Той си има специален сер-
тификат. Никой не продава 
неизследван мед.
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Решенията на 25-то заседание 
на Общински съвет – Айтос

Клуб „Киокушин - Айтос” с 
треньор Борислав Калчев ус-
пешно издържа най-сериоз-
ния си годишен изпит - учас-
тието в Републиканското пър-
венство на Българската киоку-
шин асоциация в Спортен ком-
плекс „Кранево“. Седем състе-
затели на айтоския клуб се бо-
риха за републиканските титли 
на престижното състезание с 
общо 180 участници от цяла-
та страна.

В състезанието по ката, във 
възрастова група 16-17 години, 
айтоския клуб отлично пред-
ставиха Тодор Янков, кой-
то завоюва второто място, и 
сребърен медал и Петър Дич-
ков, който се завърна с бронз 
и трето място в крайното кла-
сиране.

Шестима бяха участниците 
на Айтос в схватките във вто-
рия ден от състезанието. Съби 
Христов стана герой на спорт-
ния форум във възрастова гру-
па 10-11 години. Нашето момче, 
което тежи само 46 кг, успя да 
се пребори на финала с бли-
зо два пъти по-тежкия си про-
тивник, цели 80 кг, и да спече-
ли златния медал и шампион-
ската титла. Съдиите оцени-
ха изключителните му качест-
ва и му присъдиха купата „За 
боен дух”.

Достойно се представи бра-
тът на Съби - Христо Христов 
в групата 12-13 години. Хрис-
то загуби само от европейския 
шампион Богомил Костов на 
финала и се нареди на почет-
ното второ място. В своята въз-
растова група с третото място 
се поздрави Петър Дичков. Ус-
пешен беше и дебютът на Сто-
ян Тодоров - 16-17 години, кой-
то се класира на четвърто мяс-
то при първото си участие в го-
лямото състезание.

Повече от успешен беше и 
дебютът на една от младите 
дами на клуба. Без защитни 
протектори, с голи ръце, Айше 
Мустафова зае второто място 
при жените. В състезанието 
при мъжете Стоян Куршумов 
защитаваше честта на Айтос. 
Младият мъж, който в момента 
учи в полицейската академия, 
се класира на четвърто място 
в листата на силния пол.

За първи път тази година 
Клуб „Киокушин - Айтос” ще 
номинира свой състезател за 
престижната надпревара на 
Община Айтос „Спортист на 
2017 г“. Засега името му оста-
ва тайна, до момента, в който 
станат известни номинираните 
състезатели на всички спортни 
клубове в общината.

„нП“

Община Айтос и “Хомек” АБ, Швеция 
стартираха партньорски проект

На 01.11.2017 г. стартира 
изпълнението на дейности-
те по Проект BG05M9OP001-
4.001-0030 „Социални инова-
ции в грижата за възрастни-
те хора”, с продължителност 
от 12 месеца. Проектът е одо-
брен за финансиране по про-
цедура BG05M9OP001-4.001 
„Транснационални и дунав-
ски партньорства за заетост 
и растеж“ в рамките на При-
оритетна ос 4 „Транснаци-
онално сътрудничество“ на 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси” 
2014-2020 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. 
Общата стойност на безвъз-
мездната финансова помощ 
е в размер на 170 203 лв.

Проектът е разработен 
чрез партньорство между 
Община Айтос, като провеж-
даща политика в сферата на 
социалните услуги на мест-

но ниво, и фирма „Хомек“ 
АБ, Швеция, специализира-
на в предоставянето на гри-
жи за стари хора по техните 
домове, или в специализира-
ни институции. 

Реализацията на дейност-
ите е насочена към Дом за 
стари хора (ДСХ) „Св. Вели-
комъченик Димитрий Солун-
ски”- гр.Айтос, пилотна ор-
ганизация, където ще бъдат 
внедрени социалните ино-

вации. Те се състоят в: 1) 
Разработване на стандарт 
за въвеждане на професия 
под-сестра в номеклатурата 
на персонала, ангажиран с 
грижа за възрастни хора, и 
2) Създаване на условия за 
осигуряване на възможност 
за общуване на майчин език 
за възрастните хора, наста-
нени  в специализирани ин-
ституции (домове за стари 
хора). За целта ще бъде про-
ведено изследване на соци-
алните системи в България и 
Швеция и проучване на ино-
вациите, протипитиране чрез 
разработване на професио-
нален стандарт и обучител-
на програма към него, прила-
гане на иновациите, чрез се-
рия от обучения на персона-
ла в ДСХ, както и посещение 
на място за обмен на опит с 
шведския партньор. 

Социалните иновации в 
края на проекта ще бъдат 

предмет на оценка на устой-
чивостта с цел определяне 
на потенциала за въздейст-
вие на иновацията. По про-
екта е предвидено закупу-
ване на оборудване и обза-
веждане, за да може в Дома 
за стари хора да се изгра-
ди зала за провеждане на 
обучения. 

Всички дейности са насо-
чени към постигане на резул-
тати, които да допринесат за 
заложените цели. Очаквани-
те резултати са за подобря-
ване на административния 
капацитет на служители от 
домове и общински служите-
ли, ангажирани със социал-
ни дейности и услуги, както и 
за създаване на условия за 
внедряване на предложени-
те социални иновации. Така 
проектът ще реализира сво-
ята основна цел - „Повиша-
ване качеството на обслуж-
ване в домове за стари хора 
чрез въвеждане на социални 
иновации”. Целевите групи 
са лица, заети в специализи-
раните институции; възраст-
ни, настанени в специализи-
рани институции; служители 
от Община Айтос.

Проектът се осъществява 
с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресур-
си 2014-2020 г.”, съфинанси-
рана от Европейския съюз 
чрез Европейския социа-
лен фонд

„Социални иновации в грижата за възрастните хора”

Пръскат с евтини лекарства 
- не щадят пчелите

Ончо 
Ончев:

Айтоските каратеки с медали 
от Републиканското по 
киокушин в Кранево

Боðислав Калчев и възпитаниците му в Кðанево



Присъствието ми всяка го-
дина на Grand Prix - Айтос е 
продиктувано от уважени-
ето към публиката, и пре-
ди всичко към огромните 
усилия, които полагат кме-
тът Васил Едрев и неговият 
екип. Защото изграждането 
и поддръжката на Мотопо-
лигона в Айтос е много те-
жък ангажимент. Спортната 
атмосфера, която Айтос съз-
даде през последните годи-
ни, е ангажираща - тук вся-
ка година има по 15-20 хиля-
ди зрители. Това е спортен 
празник не просто на общи-
ната в навечерието на Ди-
митровден, това е спортен 
празник за областта.

румен Петков - Пред-
седател на организаци-
онния комитет за Гран 

При - България

Тренировъчни екипи по-
дари на представителния 
мъжки отбор на ФК „Вихър 
2000” айтозлията Иван Ра-
лев. Преди години тренирал 
на градския стадион, после 
избрал учението вместо 
футбола. Завинаги останал 

свързан с любимата игра, 
и до днес ритал с приятели. 
С жеста си Ралев иска да 
провокира и други фенове 
да подкрепят ентусиазма на 
успешния аматьорски тим, 
воден от старши треньора 
Милен Минчев.
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стр.48 Животът край Славеева река
ехо от Димитровден

Другите за нас

Николина Чакърдъкова 
с талант разтресе Айтос

Всеки концерт на Нико-
лина Чакърдъкова в Айтос 
е празник. Това си говорят 
айтозлии, дни наред след 
празничния Димитровден, 
когато стотици танцуваха 
на площада в ритмите на 
нейните песни. Не че дру-
ги певци не са зареждали 
емоционално местната пуб-
лика, но Чакърдъкова има 
невероятната харизма да 
пее, да говори, да увлича. 

Общината кани пирин-
ската певица неведнъж и 
два пъти по празници. И 
всяко нейно участие е осо-
бено вълнуващо, различно 
и неповторимо. Присъстви-
ето й взривява, независи-
мо дали е на сцената или 
сред публиката.  Къде се 
крие тайната за успеха й - 
това попитахме Николина 
Чакърдъкова след концер-
та й за празника на Айтос, 
който буквално разтресе 
площада.

- Г-жо Чакърдъкова, 
каква е тайната, с която 
печелите публиката?

- Във всеки един концерт, 
независимо колко голям е 
той, аз имам една и съща 
мисия – да направя хората 
щастливи. Живея по този 
начин - това е смисълът да 
правя концерти. Не мога 

да кажа, че съм най-добра-
та певица, но мога да пре-
тендирам, че съм от най-
обичаните и уважаваните. 
Никога не съм се престру-
вала. Публиката и хубави-
те песни създават магия-

та. За мен е удоволствие 
да усещам връзката с хора-
та и тяхната емоция - това 
ме зарежда, това ми дава 
енергия.

- радвате хората, а вас 
какво ви радва?

- След всичко, което ми 
се случи - радвам се, кога-
то се събудя сутрин. Рад-
ват ме дребните неща, де-
цата ми, природата, музи-
ката. Радвам се да плани-
рам всичко, което ще се 
случи през деня. Не пом-
ня да съм оставала без ра-
бота. Ако се случи - чувст-
вам се уморена и изпраз-
нена от съдържание. Най-
щастлива съм когато пуб-
ликата запее с мен. Зато-
ва избирам песни, които 
хората могат да попеят и 
да танцуват.

- Какво са за вас бъл-
гарските традиции, се-
мейството?

- Те са това, което ни 
държи на тази земя. Може-
ла съм да остана в чужби-
на, но винаги съм мислела 
дали ще има кой да купи 
хляб на родителите ми, или 
да им отвори вратата. Ние 
сме длъжни на тези хора и 
смятам, че един ден тряб-
ва да им върнем жеста, че 
са ни възпитали. За разли-
ка от много хора не глезя 
децата си. Искам от деца-
та си да вземат живота си 
в ръце, да имат добро об-
разование, а аз ще бъда до 
тях. Да могат камък да стис-
нат, вода да пусне.

Възхитени почитатели със символични подаðъци 
за Пиðинския славей

Навярно всеки пази лю-
бима своя детска книга бли-
зо до сърцето - с избелели 
листи, оръфана корица, но 
с незабравими илюстра-
ции. Тя ни свързва с топли 
спомени за щастливо пре-
живяното детство, когато 
вълшебните думи, прочете-
ни или разказани от мама 
и баба, са докоснали души-
те ни. Приказки, приказки… 
и сега ги обичаме! Дали за-
щото сме свързани с деца-
та и сме запазили детско-
то в себе си?! Или защото 
всяка една книга е свърза-
на с нещо съкровено, истин-
ско, неподправено… И сега, 
ние учителите от ДГ „Калина 
Малина” - град Айтос, пове-
че от всякога сме поели не-
леката отговорност да пре-
дадем тази истинска любов 
към книгата на нашите въз-
питаници. 

  По повод Националната 
седмица на четенето през 
м. октомври, педагогиче-
ският колектив на ДГ „Кали-
на Малина“ – Айтос създа-
де най-добрите условия за 
провеждането на различни, 
и най-вече забавни за деца-
та  дейности, част от планa 
на детската градина за из-
пълнение на Националната 
стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотност-
та /2014 – 2020 г. /. 

Най- малките палавни-

ци от втора група, заедно 
с учителките Ст. Николова 
и Н. Колева, нямаха тър-
пение да облекат костюми-
те на приказни герои - по-
сле танцуваха с удоволст-
вие и изпитаха незабрави-
ми емоции. Детският прика-
зен карнавал създаде мно-
го радост и настроение и 
се превърна с празник не 
само за децата, но и за ро-
дителите им.

Много вълнуваща за мал-
чуганите беше инициатива-
та „Обичам и пазя своите 
книжки“, организирана за-
едно с Директора  на ДГ 
„Калина Малина” Мариана 
Драганова и А. Станчева в 
трета група. Детските ръ-
чички разгръщаха любими 
книжки, всеки бързаше да 

си пожелае приказка, друг 
разказваше за свой любим 
герой. Децата сами разме-
няха книжки, за да офор-
мят накрая детски кът в за-
нималнята. Радостното е, 
че все повече родители ку-
пуват книжки на децата си 
и вече осъзнават необходи-
мостта от допълнителни за-
нимания по български език, 
за да се преодолее езико-
вата бариера. 

Децата сами пожелаха да 
влязат в роля и да драма-
тизират приказката „Сне-
жанка и седемте джудже-
та“, което им даде творче-
ска самостоятелност, ре-
чева изява и повиши тяхна-
та увереност и самочувст-
вие. Добре знаем, че осо-
бено важно за децата, чий-

то майчин език е различен 
от българския, е единството 
между реч и музика - това е 
един от водещите принципи, 
с които развиваме детския 
потенциал.

 В полудневната група, 
пред 6-годишните, учител-
ката Я. Панайотова презен-
тира детски приказки, за 
да стимулира детския инте-
рес към книгата, да развие 
свързаната реч и да обо-
гати детския речник. Съв-
сем различно преживява-
не имаха децата от ІV гру-
па с учител Р. Димитрова. 

Те успяха да се докоснат 
до многообразието на кни-
гите в градската библиотека 
на НЧ „Васил Левски ̀ 1869”. 
След сърдечното посреща-
не, децата имаха свободата 
да си изберат книжки, за да 
научат приказни истории и 
вълшебства.

  Във филиала на ДГ „Ка-
лина Малина”, в ДГ „Усмив-
ка “ – с.Черна, могила пък 
гостуваха бабите, за да про-
четат или разкажат приказ-
ка на своите внуци. А колко 
хубаво ще е и у дома често 
да се чува: „Бабо, приказка 
ми разкажи!“ Преди да се 
стигне до това детско жела-
ние обаче ни предстои мно-
го работа. Затова ни допа-
дна идеята на учителката Д. 
Гаджова да покани и майки-
те да четат и разказват при-
казки в детската градина.

Седмицата завърши във 
филиала в с. Мъглен - в ДГ 
„Слънце”. Децата подреж-
даха илюстрации от при-
казки, сами ги оцветиха и 
разказваха откъси от тях 
с помощта учителките  Е. 
Димова и Зл. Стоилова. А 
след това, заедно гостува-
ха в училището, за да се 
насладят на карнавала на 
приказките.

Седмицата на четенето 
ни е любима, защото деца-
та обожават приказките. А 
поднесени по подходящ на-
чин от нас, педагозите, и от 
семейството, те носят не 
само естетическа наслада, 
а и нравствени поуки. Сни-
жават детската агресия и 
конфликти, обогатяват опи-
та за общуване. Искаме де-
цата да разберат, че истин-
ските приказки са у нас са-
мите. Че книгите ни учат на 
добро, защото са вълшебен 
дар. Нека запазим този дар 
с цената на своя труд и все-
отдайност.

Анита Станчева –  
Главен учител 

ДГ „Калина  
малина“ – гр.Айтос

Вълшебният свят 
на детската книга

ДГ „Калина Малина”

Айтозлия с дарение 
за мъжете на  

ФК „Вихър 2000”

Ралев вðъчва даðението на стаðши тðеньоðа Ми-
лен Минчев


