
Народните представи-
тели от ПП „ГЕРБ“ Ивели-
на Василева и Диана Са-
ватева организират на 16 
април т.г. в Айтос среща с 
членове на пенсионерски-
те клубове в града, посве-
тена на инициативата „За-
едно срещу ало-измамни-
ците”.

„Идеята е да разкажем 
от първо лице на възраст-
ните хора от какво трябва 
да се пазят. Убедени сме, 
че те ще запомнят тази 
среща, защото ще чуят за 
действителни случаи от 
практиката на Цветелина 
Рандева - пресаташе на 
ОДМВР - Бургас и от на-
чалника на Районното уп-
равление в Айтос гл. ин-
спектор Кирил Котрулев”, 
каза за НП Диана Савате-
ва, която е член на Коми-
сията по вътрешна сигур-
ност и обществен ред в  
44-то Народно събрание. 

Срещата в Айтос е шес-
та по ред, която народни 
представители от ГЕРБ и 
служители на МВР про-
веждат с възрастни хора 
от областта с цел превен-

ция срещу телефонните 
измами. „Началото беше 
поставено в Поморие по 
идея на народния пред-
ставител Ася Пеева, ко-
ято организира две сре-
щи. Истината е, че дори 
интелигентни и добре 

информирани хора мо-
гат да попаднат в мре-
жата на ало-измамници-
те, които са изключител-
но изобретателни. Целта 
е да използваме различ-
ни форми, за да предпа-
зим най-уязвимата група 

– възрастните хора”, ко-
ментира Саватева, коя-
то е един от организато-
рите на срещи с пенсио-
нерски клубове от Бургас, 
Царево и Малко Търново. 
Като народен представи-
тел и журналист, тя е убе-
дена в ефекта от срещите 
на полицейските служи-
тели и възрастните хора 
- очи в очи, защото при 
съмнително обаждане, ще 
си спомнят за разговори-
те и ще могат да изпълнят 
препоръките на кримина-
листите. 

На срещата в Айтос Цве-
телина Рандева ще пред-
стави най-често използ-
ваните примамки от теле-
фонните измамници. Чле-
новете на пенсионерските 
клубове ще получат указа-
ния как да постъпват в та-
кива случаи. Ще научат и 
как са предотвратени из-
мами за солидни суми. Оч-
аква се айтоските пенсио-
нери да споделят в какви 
рискови ситуации са по-
падали. 

Срещата на айтозлии с 
народните представители 
Ивелина Василева, Диана 
Саватева и представите-
лите на МВР ще се прове-
де в Заседателната зала 
на Община Айтос на 16 ап-
рил 2018 г., от 10.00 часа.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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НародНи представители от ГерБ и айтоски 
пеНсиоНери – „ЗаедНо срещу ало-иЗмамНиците”
Диана Саватева: Целта е да използваме различни форми, 
за да предпазим най-уязвимата група 

Диана Саватева

Ивелина Василева

Курбан на Томина неделя в Айтос
Томина неделя, 15 ап-

рил 2018 г. - от 9.00 часа 
в храм „Св. Димитър” в 
Айтос ще бъде отслуже-
на тържествена Света 
Литургия от ставрофо-
рен иконом Ромил Него-
зов. След богослужени-
ето ще бъде отчетен Мо-
лебен за здраве и благо-
денствие на гражданите 
на Айтос. Ще бъде бла-
гословен курбан, орга-
низиран от фирма „ДЕ-
СИЙ” и храм „Св. Дими-
тър”, и раздаден в двора 
на църквата.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Във връзка с въпроси, свърза-
ни с прочистването на дървета в 
парк “Славеева река”, Община 
Айтос съобщава на гражданите, 
че със заповед на кмета на Об-
щината е назначена комисия от 
експерти от Общинска админи-
страция и Държавно горско сто-
панство - Айтос, които са марки-
рали напълно изсъхналите дърве-
та в парка. Възрастта им е над 40 
години и те представляват опас-
ност за живота и здравето на по-
сетителите. 

Дейностите в парк “Славее-
ва река” са с цел възстановява-
не старите и изграждане на нови 
зони за отдих, в които гражданите 
и гостите на Айтос да се чувстват 
в пълна безопасност.

Април 2015 г. - благославяне на курбан за Томина не-
деля в църковния двор

Ще бъде благословен и раздаден в двора на църквата

- Д-р Мурад, какво точ-
но се случи за краткото 
време, откакто сте уп-
равител на общинското 
търговско дружество?

- Всичко, което се случ-
ва, е в резултат на изпъл-
нението на бизнес програ-
мата ми за обновяване на 
Медицинския център, коя-
то представих пред Общин-
ски съвет - Айтос. Извър-
шихме ремонти на първия 
етаж, открихме три нови 
медицински кабинета - бе-
лодробен, очен и акуше-
ро-гинекологичен. И трите 
кабинета вече функциони-
рат, плюс нова манипула-
ционна.

- Как функционира оч-
ният кабинет, кои са ле-
карите?

- В очния кабинет работят 
специалисти от Очна бол-
ница Бургас - д-р Попова и 
д-р Рюстемова. Идват два 
пъти седмично - в понедел-
ник и четвъртък. Тенденци-
ята е да увеличим очните 
прегледи на пациенти в МЦ 
І на три пъти седмично - и в 
сряда, включително.

- Това е изключителна 
възможност за айтозлии 
да спестят средства и да 
разчитат на лекари от 

единствената специали-
зирана очна болница на 
територията на Югоиз-
точна България.

- Да, така е. Когато д-р 
Николай Иванов - собстве-
никът на болницата за пър-
ви път посети МЦ І и видя 
в какво състояние е наши-
ят очен кабинет, той катего-
рично заяви, че без апара-

тура не може да се работи. 
Тези апарати са вече нали-
це, изцяло са собственост 
на болницата. МЦ І предос-
тавя възможност на специ-
алистите на болницата с не-
обходимата апаратура да 
извършват високоспеци-
ализирани изследвания.

За три месеца – три нови 
кабинета и манипулационна 

в Медицински център І – Айтос
Преди три месеца д-р Феим Мурад пое управлението на 

Медицински център І ЕООД - Айтос. Положителните промени 
са вече видими - и за лекарите, и за пациентите

В новия белодробен кабинет - д-р Мурад в действие

Продължава на стр. 3

П О К А Н А
към гражданите за участие в публично обсъждане  

на изпълнението и приключването на бюджета  
на Община Айтос за 2017 г.

Уважаеми граждани на  община Айтос,
На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на 

чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредба-
та за условията и реда за съставяне на тригодишната бю-
джетна прогноза за местни дейности и за съставяне, при-
емане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ай-
тос , Председателят на общински съвет Айтос , кани граж-
даните на община Айтос и всички заинтересовани лица на 
19.04.2018г.  на публично обсъждане на годишния отчета 
за изпълнение на бюджета за 2017 г.

Публичното обсъждане ще се проведе в заседателната 
зала на общински съвет Айтос от 13.30 часа.

Материалите по годишния отчет на бюджета ще бъдат пре-
доставени на разположение на местната общност в Центъ-
ра за услуги и информация на гражданите.

Становищата по годишния отчет могат да се представят в 
деловодството на Общински съвет – Айтос, не по-късно от 
два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Красимир  Енчев
Председател на Общински съвет - Айтос
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су „Христо Ботев” – за по-красиво училище

П О К А Н А

УС на ЗКПУ „СЪЗНАНИЕ” - с. Тополица, Бургаска об-
ласт, кани своите член-кооператори да присъстват на ГО-
ДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 
21.04.2018 година от 8.00 ч. в салона на кметството в с. 
Тополица при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :
1. Приемане и освобождаване на член- кооператори.
2. Отчет на Управителния съвет за дейността му през 

2017 година.
3. Финансов отчет на кооперацията за 2017 година.
4. Отчет на Контролния съвет за дейността му през 2017 

година.
5.  Приемане на решения от ОС.
Ако не се явят необходимият брой членове, събрание-

то ще се проведе един час по-късно, на същия ден – 
21.04.2018 година, независимо от броя на присъства-

ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН

П О К А Н А

   Управителният съвет на ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН 
свиква Общо годишно отчетно събрание на коопера-
цията, което ще се проведе на 14.04.2018 година, от 
9,00 часа в Заседателната зала на Община Айтос,  ул. 
„Цар Освободител” № 3

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Приемане и освобождаване на нови член-коопе-
ратори.

    Док. Мариян Пеев
2. Доклад на УС на ЗКПУ „Мъглен” - с. Мъглен за 2017 

година.
    Док. Мариян Пеев
3. Доклад на Контролния съвет на ЗКПУ „Мъглен” - с. 

Мъглен за 2017 година.
    Док. Димитър Которов
4. Приемане на Годишния финансов отчет за 2017 го-

дина на ЗКПУ „Мъглен” - с. Мъглен
    Док. Иванка Димитрова
5. Освобождаване на председателя на коопераци-

ята, УС и КС от отговорност за едногодишната им дей-
ност.

    Док. Мариян Пеев
6. Вземане на решение от Общото събрание като 

упълномощава УС и председателя на кооперацията за 
сключване на договори за сделки и кредити с ДФЗ, Раз-
плащателна агенция, банки, юридически и физически 
лица и други, за закупуване на земя и ДМА, включител-
но и срещу ипотекиране на недвижими имоти.

Да учредява обезпечения по кредити със залози и 
ипотеки с ДМА.

    Док. Мариян Пеев
7. Вземане на решение за Общото събрание за про-

дажба на старата Административна сграда.
    Док. Мариян Пеев

    При липса на кворум, на основание чл.17, ал.2 от ЗК, 
събранието ще се проведе един час по- късно, от 10.00 
часа, на същото място и при същия Дневен ред, неза-
висимо от броя на присъстващите член- кооператори.

УС на ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН
Телефон за връзка: 05536/ 22 88

С роднини и прия-
тели, 95-и рожден ден 
отпразнува ветеранът 
от Втората световна 
война Злати Златев. 
Кметът Васил Едрев 
изпрати поздравите-
лен адрес и подарък 
за рожденика с бла-
годарност за изключи-
телната му обществе-
на ангажираност.“Вие 
сте лицето на Съюза 
на ветераните в Об-
щина Айтос! Айтозлии 
се гордеят с Вас, с Ва-
шия висок боен дух и с 
младежката Ви енер-
гия! От свое име и от 
името на граждани-
те, Ви желая здраве 
и дълголетие!”, пише 
в поздравителния ад-
рес на градоначални-
ка до Златев.

Икона на Свети Ге-
орги Победоносец, за 
рождения си ден бай 
Злати получи от Съюза 
на сержантите и офи-
церите от запаса и резерва с председател Ончо Ончев. Председателят на Съюза на ветераните от вой-
ните Иван Иларев прочете прочувствен поздравителен адрес и поднесе подарък на стария воин от името 
на Военния клуб и Съюза. Вълнуващото събитие за юбилея организираха двете дъщери на Златев и една 
от внучките му.

Да си жив и здрав, бай Злати! 

СЪОБщЕНИЕ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките 

за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне 
и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфек-
ционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомя-
ва гражданите, че ще се извърши третиране с наземна тех-
ника, както следва:

1. На 14, 15 и 16.04.2018г. от 07:00 до 09:00 часа „АМС Агро 
Груп” ООД ще извърши третиране на рапица: 200 дка в мест-
ността „Суванлъка”, землище село Карагеоргиево, 100 дка в 
местността „Яката”, землище село Карагеоргиево, 200 дка в 
местността „Качилюза”, землище село Карагеоргиево, 200 дка 
в местността „Суванлъка”, землище село Поляново с препа-
рат „Протеус 110-ОД“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат 
необходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБщЕНИЕ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките 

за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравя-
не и начините за провеждане на растителнозащитни, дезин-
фекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уве-
домява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна 
техника, както следва:

1. На 14, 15 и 16.04.2018г. от 06:00 до 09:00 часа ЗКПУ „Един-
ство”- град Айтос ще извърши третиране на рапица: 400 дка 
в местността „Керемид колиба”, землище град Айтос, 800 
дка в местността „Чеменлията”, землище град Айтос, 400 
дка в местността „Стамбол сърта”, землище град Айтос, 350 
дка в местността „Хамам дере”,  землище град Айтос с пре-
парат „Протеус“.

2. На 14, 15 и 16.04.2018 г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Един-
ство”- град Айтос ще извърши третиране на череши: 400 дка 
в местността „Мангалята”, землище град Айтос, 300 дка в 
местността „Лясковско шосе”, землище град Айтос с пре-
парати „Хорус“ и „Атоник“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприе-
мат необходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

П  О  К  А  Н  А
Управителният съвет на ЗКПУ „Чукарка”- с. Чукарка уве-

домява всички член-кооператори, че на 28.04.2018 г. от - 9.30 
часа в читалището на селото ще се проведе Годишно отчет-
но-изборно събрание при следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д  :
1. Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови 

член-кооператори  и освобождаване на член-кооператори по 
тяхна молба.

2. Приемане и гласуване отчета на УС за 2017 година.
  3. Приемане и гласуване на годишния финансов отчет за 

2017 година.
  4. Приемане и гласуване заключението на  КС за 2017 го-

дина.
  5. Избор на ръководни органи - Председател, Управителен 

съвет, Контролен съвет.

Осигурен е транспорт от Автогара - Айтос от  9 часа  на  
28.04.2018 г.

02.04.2018 г. Управителен съвет
с. Чукарка , обл. Бургас ЗКПУ „Чукарка” с. Чукарка

ветеранът Злати Златев на 95 години

Земеделска кооперация „Сила” - с. Пирне

П   О   К   А   Н   А

    На основание чл. 16., ал.1. от Закона на кооперациите 
и протокол  №2  от  23.03.2018г.  на  УС  на ЗК „Сила” се

С  В  И  К  В  А
 Редовно годишно отчетно  събрание на ЗК „Сила” - с. 

Пирне, което ще се проведе на 21.04.2018г. (събота) от 9 
часа в салона на читалището на с. Пирне при следния 

Д    Н    Е    В    Е    Н      Р    Е    Д :
1. Приемане и освобождаване на членове в коопера-

цията.
2. Отчет за дейността на УС и утвърждаване на годиш-

ния финансов отчет за 2017 година.
3. Отчет за дейността на КС през 2017 година и заклю-

чение по отчета на УС и ГФО.
4. Приемане на производствената програма на коопера-

цията за  стопанската  2017-2018 година.
5. Приемане  решенията  на  Управителния  съвет  за  

2017 година.
6. Изменения и допълнения в Устава на ЗК „Сила”. 
7. Предложение на УС за продажба на ДМА
При липса на кворум, събранието ще се проведе 1(един) 

час по-късно на същото място независимо от броя на при-
състващите  член-кооператори.   

Осигурява се превоз от град Айтос с предварителна 
заявка на телефон 055332288.

От  УС на ЗК „Сила” 

ОбявА
Тел. 0895/ 410 436 и 0594/ 9 90 05 - Стефка ПРОДАВА  в 

с. Вресово:
- 2 бр. железни плуга за кон и магаре;
- две женски заплодени юници и една млада черна крава;
- керемиди втора употреба - 750 бр. по 0,30 лв.;
- ниви - 27 дка - 5 ниви за 15 000 евро в с. Вресово;
- ниви в с. Череша - 60 дка за 20 хиляди евро.

По случай 150-годиш-
ния си юбилей и по по-
вод Седмицата на гората,  
СУ „Христо Ботев” - Ай-
тос получи от Държавно 
горско стопанство - Ай-
тос посадъчен матери-
ал от храстови и дървес-
ни видове за озеленява-
не  на района на учили-
щето. 

Учениците, участници 
в клуб „Изкушенията на 
улицата”, по проект „Тво-
ят час” с ръководител Ни-
колина Мирчева, в Сед-
мицата на гората заса-
диха дарените дръвчета и 
храсти в района на двете 
бази на училището.

Клуб „Изкушенията на 
улицата” благодари сър-
дечно за съдействието на 
Държавно горско стопан-
ство  - Айтос!



- Може ли да се каже, че 
МЦ І разполага с необхо-
димата апаратура за ди-
агностика на очни заболя-
вания?

- Налична е апаратурата, 
която може да диагностици-
ра и по-сериозни заболява-
ния. При тяхната диагностика, 
пациентите се насочват към 
Очна болница - Бургас, коя-
то е с много големи възмож-
ности за допълнителна диаг-
ностика, терапия и оператив-
но лечение.

- Т.е., има топла връзка 
между МЦ І и Специализи-
раната очна болница за ак-
тивно лечение „БУРГАС”, в 
интерес на айтозлии?

- Имаме много добра връзка 
с тази болница. Целта е след 
оперативно лечение, след ла-
зерна терапия и т.н. нашите 
пациенти да бъдат наблюда-
вани в очния кабинет в Айтос, 
а при нужда - повторно да по-
сещават и болницата в Бургас, 
където се осигуряват  консул-
тации и операции от водещи 
специалисти в страната. Оч-
ният кабинет стартира преди 
три седмици, но пациентопо-
токът е вече налице. През вся-
ка следваща седмица броят на 
пациентите се увеличава.

- Колко са в момента ка-
бинетите в Центъра и какво 
мислите, че липсва още?

- Възстановени са дейност-
ите на всички кабинети - в 
пълен капацитет сме. Имаме 
нужда от ендокринолог, евен-
туално можем да поканим ор-
топед - това са търсени специ-
алности. С това можем да за-
вършим цикъла - с екип от спе-
циалисти във всички направ-
ления за консултации и лече-
ние на пациентите.

- Като специалист и Вие 
лично открихте кабинет за 
белодробни заболявания?

- Да, този кабинет беше за-

крит преди да дойда в МЦ І. 
Още през месец януари т.г. по-
дадох документи в РЗИ - Бур-
гас. Разкрихме го, след като 
близо три години е стоял за-
ключен. Вече е регистриран, 
представени са необходими-
те документи в ЗК. Работим 
много добре, пациентопотокът 
е бих казал - огромен.

- Напълно реновиран и 
оборудван е акушеро-гине-
кологичният кабинет?

- Да, аз мисля, че един ме-
дицински център не може без 
такъв кабинет. Открихме го и 
по-важно е, че в него влезе 
един от най-известните ай-
тоски акушер-гинеколози д-р 
Станка Илиева.

- Д-р Мурад, как съчета-
вате функциите на управи-
тел и лекар с действащ спе-
циализиран кабинет?

- Мислех, че ще работя в ка-
бинета по-малко часове, но 
напливът от пациенти е мно-
го голям. Едва в късния сле-
добед намирам време, за да 
седна със служителите от ад-

министрацията и да задвижим 
другите въпроси и задачи за 
деня и седмицата.

- Основно сте ремонтира-
ли трите нови кабинета, ма-
нипулационната, коридори-
те. Вижда се, че и дограма-
та е сменена.  „МЦ І“ ЕООД 
- Айтос приключи на минус 
2017 година, с какви сред-
ства го направихте?

- Всичко е направено с мно-
го желание от моя страна, при 
условие, че финансовият ре-
зултат на Медицинския цен-
тър от миналата година е мно-
го лош - минус 20 хиляди лева. 
Аз съм човек на действието, 
мразя безпорядъка и липса-
та на поддръжка, затова мно-
го бързо трябваше да поема 
нещата в свои ръце. По отно-
шение на смяната на врати-
те на първия и втория етаж - 
разходите са големи, защото 
размерите на тези врати са 
огромни. За смяната им на-
мерих спонсори. Уверявам ви, 
че всичко се случи благодаре-
ние на спонсори. Единствено 

за подовата настилка и за бо-
ите в коридора сме похарчи-
ли средства на „МЦ І“ ЕООД. 
И тук няма как да не спомена, 
че за обновяването на кори-
дора работи един близък чо-
век, майстор, който седмици 
наред боядисваше и шпакло-
ваше на добра воля, напълно 
безвъзмездно. 

- Нека да обобщим, какво 
успяхте да направите за три 
месеца и какво предстои?

- На първия етаж на сгра-
дата работят всички кабине-
ти, както и манипулационната. 
Извършен беше цялостен ре-
монт на коридора, който сега 
изглежда много добре, мно-
го е свеж. На всички колеги и 
на всички пациенти им прави 
впечатление, че сега е много 
чисто и просторно. Личи, че в 

този коридор има специали-
сти, които работят с желание 
и най-важното - пациентопото-
кът е още по-голям. Моето же-
лание е да се справим със се-
риозните течове от покрива и 
тогава да пристъпя към същи-
те ремонти и обновяване на 
втория етаж. Надеждата ми е, 
че с помощта на Общината мо-
жем да реализираме един се-
риозен ремонт на покрива, за 
да спрем този сериозен теч и 
след това да работим и по дру-
гите помещения.

- Това означава ли насоч-
ване на финансов ресурс 
към МЦ І?

- Аз бих поканил кмета и 
Общинския съвет да видят на 
място какво сме постигнали в 
рамките на три месеца. За да 

видят, че можем да променим 
нещата, че визията на Меди-
цинския център може да бъде 
променена. Защото МЦ І вече 
изглежда по друг начин.

- Каква сума ще бъде не-
обходима за ремонт на по-
крива?

- Не съм експерт в тази об-
ласт. В Общината има специ-
алисти, които бих поканил да 
преценят какъв ремонт е необ-
ходим. Защото, досега се го-
вореше, че е направен козме-
тичен ремонт. Аз мисля, че за 
козметичен ремонт на покрив 
не може да се говори. Необхо-
дим е качествен ремонт. Имам 
огромното желание да обновя 
и втория етаж, но течът на ня-
колко места обезсмисля подо-
бен ремонт. 

- Каква е статистиката за 
броя на пациентите в „МЦ 
І“ ЕООД през тези три ме-
сеца, като резултат на ин-
вестираните усилия, труд и 
средства?

- Броят на пациентите се 
увеличи. Интересът към бе-
лодробния кабинет и към мен 
като специалист е огромен. Не 
съм нов на „пазара”, както се 
казва, и пациентите ме позна-
ват. Но вече работя в специ-
ализиран кабинет и пациенти-
те могат да ме посещават с на-
правление по ЗК и като част-
ни пациенти. Увеличава се и 
броят на пациентите в очния 
кабинет. Хората виждат нови 
лица, убеждават се, че са до-
бри специалисти и при усло-
вие, че всеки от нас си вър-
ши добре работата, те се връ-
щат отново.

- Това означава повече 
приходи за „МЦ І“ ЕООД?

- В рамките на три месе-
ца - януари, февруари и март, 
ние сме показали, че освен 
по Здравна каса, имаме мно-
го добри приходи и от плате-
ни услуги - прегледи, медицин-
ско за работа и т.н.. И се дви-
жим от 4000 до 5000 лева от 
платени услуги, което нико-
га не е било в Медицинския 
център. Интересът към МЦ І 
се повишава, което ни радва 
и стимулира.

НП
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За три месеца – три нови кабинета и 
манипулационна в Медицински център І – Айтос

Ротари клуб - Айтос за вто-
ра поредна година реализира 
проект „Народните будители 
и АЗ“ - една патриотична ини-
циатива, насочена към децата 
на Айтос, и в която за първи 
път ще се включат и ученици 
от училището в с. Руен. Про-
ектът има за цел да предста-
ви на младите хора имената и 
дейността на онези български 
възрожденци и велики бъл-
гари, които са оставили своя 
отпечатък в създаването, из-
растването и просперитета 
на българската държава.

Учениците и техните ръко-
водители приеха предизвика-
телството да извършат издир-
вателска и събирателска дей-
ност за факти от живота и де-
лото на поне един велик бъл-
гарин. В учебниците по исто-
рия и по литература ги има 
биографиите на тези велики 
българи, но често се изпускат 
причините и подбудите, дове-
ли до развитието и израства-
нето им, е становището на Ро-
тари - Айтос.

„Проектът, в който главна 
роля играе учебната пара-
лелка, е една стъпка в посо-
ка към завръщане на морал-

ните ценности в българското 
общество. Идеята е, науча-
вайки историята на велики-
те българи, градили през ве-
ковете българщината и бъл-
гарския дух, учениците да се 
изпълнят с национална гор-
дост и патриотизъм. Наша-
та цел е да надграждаме по-
стигнатото от първото изда-
ние на това патриотично със-
тезание. Искаме да предос-
тавим на младите хора фо-
рум за творческа и духовна 
изява, да им създадем усло-
вия за едно духовно прежи-
вяване и усещане за един-
ство, като направим този фо-

рум обществено достояние.”, 
коментира за НП Стоян Сто-
янов, президент на Ротари 
клуб - Айтос.

Вече е ясен регламентът 
за надпреварата. СУ „Елин 
Пелин” - Руен ще участват с 
шестите си класове, а две-
те айтоски средни училища -  
СУ „Христо Ботев” и СУ „Ни-
кола Вапцаров” - с осми-
те класове. Проведени са 
вътрешноучилищните състе-
зания, финалът ще е на 24 ап-
рил т.г. в салона на НЧ „Васил 
Левски 1869” - Айтос.

НП научи и със знанията си 
за коя от великите личности 
на България ще се явят трите 
отбора на финала. Руенските 
ученици са избрали Иван Ва-
зов, участниците от СУ „Хрис-
то Ботев” - Айтос изучават 
усилено живота и делото на 
Капитан Петко войвода, а от-
борът на СУ „Никола Вапца-
ров” - Айтос ще покаже ре-
зултатите от издирвателска-
та си работа за личността на 
Христо Ботев.

НП

Ротари - Айтос с втори патриотичен проект 
за ученици – „Народните будители и АЗ”
Участват три училища от Айтос и Руен

За втора поредна година 
Тракийско дружество „1897 
Петър Киприлов” – град Айтос 
изненада и зарадва децата 
на Велики четвъртък. Друже-
ството организира голям дет-
ски празник, на който дойдо-
ха тракийци и гости от всич-
ки възрасти. 

„Събрахме се, за да бояди-
саме яйцата и да почувства-
ме празника и да се забавля-
ваме заедно. Тонка Трухчева 
грабна вниманието на деца-
та с легендата за червеното 
яйце, която ги мотивира да се 
включат много активно в боя-
дисването. В надпреварата за 
най-красиво яйце се включи-

ха всички. Имаше много емо-
ции и много старание в първи-
те опити на най-малките да бо-
ядисат свое яйце. Беше голя-
ма веселба”, с усмивка комен-
тира тракийската инициатива, 
председателят на дружество-
то Пламен Михайлов.

Като награда за старани-
ето си, децата получиха ла-
комства и по няколко шаре-
ни яйца. Тракийско друже-
ство „1897 Петър Киприлов “ 
- град Айтос изказва искре-
на благодарност на ПП „АТА-
КА“ и лично на председателя 
Радко Радев за осигуреното 
помещение и за подкрепата, 
благодарение на която беше 
реализирана предпразнична-
та проява.

НП

тд „1897 петър киприлов”:
продължаваме традицията 

Продължение от стр. 1

2017 г. - на финала на патриотичното състезание 
„Народните будители и АЗ”

Д-р Феим Мурад

Пореден пациент за д-р Попова и д-р Рюстемова 
в очния кабинет

Свежо и чисто е в обновения коридор, в който се 
намират кабинетите на специалистите на МЦ І



14-годишната петя Грозева: 

мечтая да стана примабалерина

Петя Грозева е само на 
14 години, но вече меч-
тае за голямата балетна 
сцена. Родена е в Бур-
гас и от втори клас учи 
в НУМСИ „Проф. Панчо 
Владигеров” - Бургас, в 
паралелка „Класически 
балет”. И от пет години 
пътува сутрин и вечер, 
за да си е вкъщи, в Ай-
тос, при семейството си 
- при Теодора и Емил.

- Петя, била си второк-
ласничка - как попадна 
в паралелка класически 
балет?

- Бях малка, но аз взех 
решението. Тренирах ху-
дожествена гимнастика от 

2009 до 2012 година вклю-
чително - там учихме кла-
сически балет. Много ми 
хареса и настоявах да 
уча класически балет, но 
в училището. Издържах 
изпита - трябваше да тан-
цувам на музиката, коя-
то пуснаха, танц, който да 
си измисля на момента. 
Но тъй като вкъщи винаги 
импровизирам, писаха ми 
шестица.

- Кажи ни повече за 
художествената гим-
настика. Защо се отка-
за?

- Тренирах в клуб „Олим-
пия 74”, но треньорката ми 
замина за София, а аз не 
исках друг да ме трени-

ра. Имахме много състе-
зания, но най-любимото 
ми беше това в Русия. Бя-
хме само шест българки и 
300 рускини. И представе-
те си - от шест участнички, 
три от нашия отбор взехме 
медали. Класираха ме на 
трето място, като във вся-
ко състезание аз игра-
ех в по-голяма възрасто-
ва група, защото бях пре-
калено малка. Просто ня-
маше възрастова група за 
мен, но това не ми прече-
ше - преборих се с по-го-
лемите.

- Липсва ли ти худо-
жествената гимнасти-
ка?

- Да, много. Опитах в Ай-
тос да се запиша в клуба 
по акробатика, но не беше 
за мен, различно е. Реших 
да наблегна на балета.

- Интересно е какво 
точно учите?

- Класически балет и ис-
торически танци. В по-го-
лемите класове ще учим 
още модерен балет и ха-
рактерни танци.

- Имаш ли изяви на 
бургаска сцена?

- Да, всяка година имаме 
концерт само на балери-
ните и отделно - общ кон-
церт на училището.

- Какво ти предстои?
- В края на учебната го-

дина имаме изпит по ба-
лет, за да покажем какво 
сме научили през цялата 
тази година. След седми 
клас влизаме в средното 
училище и все едно нано-
во кандидатстваме. Тряб-
ва да държим изпит, заед-
но с тези, които идват от-
вън. Много е отговорно.

- Имаш ли палци? Вече 
държиш ли се на пал-
ци?

- Да, все още малко 
трудно, но се държа. 

- За какво мечтаеш?
- Да стана примабалери-

на. Живея с тази мисъл и 
се мъча да постигам неща-
та с лекота. Трябват мно-
го тренировки, за да сбъ-
дна мечтата си. Мечтая да 
играя на големите сцени - 
в България и чужбина, да 
участвам в големи балет-
ни постановки.

- Кой е твоят хорео-
граф?

- Казва се Владимир 
Грудев - той е препода-
вателят, който води ча-
совете по класическия 
балет.

- Как се справяш с ис-
торическите танци?

- Мисля - добре. Това са 
традиционни танци на раз-
лични народи. Интересно 

е. В момента танцуваме 
полка. Учим български на-
родни хора.

- Имаш интерес и към 
музиката?

- Да, този интерес е от-
скоро. Имам пиано и съм 
решила да уча. В учили-
щето има школи, искам да 
се запиша. Една балерина 
трябва да учи пиано, за да 
може да чува музиката - 

да има слух, да няма раз-
минаване...

- От пет години си в 
Айтос - имаш ли вече 
приятели?

- Да, но не излизам чес-
то, защото по цял ден съм 
в училището в Бургас. Су-
трин учим нормалните 
предмети, следобед до 

към шест, танцуваме. Тан-
цуваме по четири часа, с 
десет минути почивка.

- Коя е балерината, на 
която се възхищаваш, 
на която искаш да при-
личаш?

- Мая Плисецкая - тя е 
най-добрата. Мисля, че с 
много желание и много 
труд всичко се постига.

НП
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В навечерието на Меж-
дународния ден на ромите 
- 8 април, ромската общ-
ност в кв. „Странджа” в 
Айтос празнува с много 
музика, танци и пролетно 
настроение. Четири танцо-
ви групи - „Малките звез-
ди”, „Кристали”, „Черните 
перли” и „Ромски бисери” 
показаха как се танцува 

истински ромски кючек. 
В емоционалното танцо-
во състезание победители 
станаха грациите от група 
„Черните перли”.

Кандидатите за Мис и 
Мистър „Рома `2018” не 
бяха малко и всички се 
представиха на ниво.

С уникални тоалети и 
като професионални ма-

некени претендентите ми-
наха по червения килим. А 
тричленното жури явно не 
очакваше да види толкова 
финес, изисканост и пер-
фектен грим в това наис-
тина оспорвано състеза-
ние. В състава на оцени-
телите бяха поканени ши-
вач-дизайнерът Марино-
ва, известната фризьор-

ка Нурджихан и пастор 
Узунов. След дълги деба-
ти, журито избра 14-го-
дишната Недка Димитро-
ва за „Мис Рома `2018“. 
„Мистър Рома `2018“ ста-
на Исус Иванов на 17 го-
дини.

„Ние, ромите от квар-
тал „Странджа”, сме бъл-
гарски граждани, обича-
ме нашата родина, спаз-
ваме законите на Бълга-
рия и празнуваме всич-
ки български празници. 
Ето защо, като водеща 
подканих присъстващите 
на празника да поздра-
вим всички християни по 
повод Великден с едно ху-
баво българско хоро. Сто-
тици жители на квартала 
се наредиха на площада 
на празничното хоро”, ко-
ментира за НП Марияна 
Зърбова - здравен меди-
атор, главен организатор 
и водещ на ромския праз-
ник. Зърбова и колежка-
та й Анета Узунова полу-
чиха искрени благодар-
ности от съкварталците 
си за това, че възстано-
виха една добра традиция 
за отбелязването на ром-
ския празник.

Избраха Мис и Мистър „Рома ‘2018” в Айтос 

Пътят на грацията –  
от художествената гимнастика  

до класическия балет

„Мис и Мистър Рома ‘2018“ с организаторите

Баскетболен клуб „Вихър” - Айтос пое инициатива за 
ремонт на Спортна зала „Аетос” в Градската градина. 
Ремонтът е направен с изключителното съдействие и 
финансовата помощ на Община Айтос. Запълването на 
фугите по дюшемето и боядисването беше извършено 
с безвъзмездната помощ на хора, милеещи за Клуба и 
баскетболната игра! От Клуба поднасят искрени благо-
дарности към всички, които подпомогнаха пролетния ре-
монт на залата.

Баскетболен клуб 
„вихър” с грижа  
за спортната зала

Боядисване на „първа” ръка

Медалите и купите на Петя от художествената 
гимнастика

Едва шестгодишна, Петя вече е на почетната стъл-
бичка в зала „Младост”

Петя е твърдо решена да сбъдне мечтата си - ще 
бъде примабалерина


