
Клубът по спортна акро-
батика “Орел” - Айтос кан-
дидатства с проект и спе-
чели финансиране по Про-
грама „Децата и спортни-
ят клуб” за 2018 година на 
ММС. Програмата подпо-

мага участието на деца в 
спортни прояви и организи-
ране и провеждане на дет-
ски спортни прояви. Тя е в 
съответствие с целта и ос-
новните задачи на Нацио-
налната стратегия за разви-
тие на физическото възпи-
тание и спорта в Република 
България 2012-2022 година, 
и изпълнява целите и мер-
ките, заложени в Програма-
та за управление на Прави-
телството на Република Бъл-
гария 2017-2021 година. Раз-
работена е на основата на 
приемственост и е съобра-
зена с интереса и желани-
ето на спортните клубове, 
кандидатствали и участвали 
с проекти по Програмата.

По проекта, Клубът по 
спортна акробатика” “Орел” 
- Айтос готви провеждането 
на Турнир “Заедно за спорт-
ната акробатика”, който ще 
се проведе на Градския ста-
дион “Крум Делчев” на 29 
септември, от 9.30 часа. Ос-
новната цел е децата да бъ-
дат мотивирани за пости-
гане на лични спортни ре-
зултати чрез участие в тур-
нира.

Пет доказали класата си 
акробатични клуба от стра-
ната ще участват в състе-
занието в Айтос. Освен до-

макините, на квадрата в 
Спортната зала на стадиона 
ще видим състезателите на 
Клуба по спортна акробати-
ка ЦСКА - София, СПОРТЕН 
КЛУБ ПО ЧЕРЛИДИНГ И АК-

РОБАТИКА- Ботевград, АК 
“Локомотив” - Русе, Спортен 
клуб “ОЛИМП” - Лом.

Турнирът е за индивиду-
ална акробатика - момче-
та и момичета във възрас-
товите групи 6-8 години и 

9-14 години и за групова ак-
робатика - момчета и моми-
чета 6-14 години и 7-15 годи-
ни. Общо 70 състезатели ще 
участват в надпреварата, 31 
от тях са от айтоската акро-
батична школа. Домакини-
те с подкрепата на Община 
Айтос са създали  отлични 
условия за състезанието в 
залата, а за участниците са 
подготвили купи, медали и 
грамоти.

Специално за турнира, в 
Айтос ще пристигнат гене-
ралният секретар на Бъл-
гарската федерация по ак-
робатика Недко Костади-
нов и областният координа-
тор на ММС Атанас Атана-
сов. „Народен приятел“ на-
учи още, че за откриването 
присъствие са потвърдили 
председателят на Общински 
съвет - Айтос Красимир Ен-
чев и членовете на постоян-
ната комисия  „ОБРАЗОВА-
НИЕ,  КУЛТУРА, СПОРТ  И  
ТУРИЗЪМ” към Общински 
съвет - Айтос с председа-
тел Петър Хараламбов. Оч-
аква се, в залата да бъде и 
народният представител от 
ДПС Севим Али.

„Народен приятел“
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Турнир “Заедно за акробатиката” по Програма 
на ММС подготвя СКСА “Орел” – Айтос

70 участници от пет клуба влизат 
в надпреварата на 29 септември, 

в Спортната зала на стадиона 



На 27 септември т.г., Об-
щинският съвет в Айтос ще 
заседава редовно за 36-и 
път от началото на манда-
та, с предварителен дневен 
ред от 17 точки. Приоритет 
за Председателския съвет, 
който изготвя програмата на 
заседанието е точка първа 
- докладна записка от Кра-
симир Енчев – председател 
на ОбС-Айтос за приемане 
на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 
3 от 2006 г. за опазване на 
обществения ред в Община 
Айтос. Проектът, който ще 
бъде внесен в заседателна-
та зала съдържа нови раз-
поредби и по-строги санк-
ции за констатирани нару-
шения.

Кметът Васил Едрев ще 
иска от общинските съвет-
ници решение за актуали-
зация на бюджета на общи-
на Айтос за 2018 година, във 
връзка с необходимостта за 
дофинансиране на две от об-
щинските училища - в Топо-
лица и Карагеоргиево. Дру-
го предложение на градона-
чалника е свързано с необ-
ходимостта от решение на 
местния парламент за пое-
мане на общински дълг по 
Закона за общинския дълг 
за реализацията на проект: 
„Закриване и рекултивация 
на съществуващо общинско 
депо за битови отпадъци в 

ПИ № 000341 и ПИ № 000342 
в землището на село Ляско-
во  и ПИ № 001003 в земли-
щето на град Айтос, общи-
на Айтос”. Предложението е 
във връзка с Решение № 539 
от 31.07.2018 г. на Общински 
съвет - Айтос за съгласие, 
Община Айтос да кандидат-
ства за безлихвен заем от 
Предприятието за управле-
ние на дейностите по опаз-
ване на околната среда (ПУ-
ДООС).         

На предстоящото заседа-
ние, Общинският съвет тряб-
ва да утвърди размера и ус-
ловията, при които ще бъде 
подписан договорът за кре-
дит. Предложението е за 
максимален размер на дъл-
га – 961 354,30 лв. и срок на 
погасяване –  5 години, счи-
тано от датата на подписва-
не на договора. Източници-
те за погасяване са собстве-
ни бюджетни средства и из-
равнителна субсидия, пише 
още в документа.

Кметът ще предложи на 
съветниците да гласуват 
кандидатурата на нов пред-
седател на Местната коми-
сия по прилагане на Зако-
на за уреждане правата на 
гражданите с многогодишни 
жилищноспестовни влогове 
към Община Айтос. Предло-
жението е комисията да ог-
лави Пламена Стоянова Па-
рушева – главен счетоводи-

тел на Община Айтос. Вотът 
на местния парламент ще се 
иска и за извършената Меж-
динна оценка и актуализи-
ран документ за изпълнение 
на Общински план за разви-
тие на община Айтос 2014-
2020 година.

Ще бъде избран и пред-
ставител в Извънредно-
то общо събрание на акци-
онерите на „УМБАЛ – Бур-
гас” АД – град Бургас. Пред-
ложението е Община Ай-
тос да бъде представлява-
на  д-р Паруш Парушев, уп-
равител на „МБАЛ - Айтос“ 
ЕООД. На „ВиК“ ЕАД Бур-
гас да бъдат предоставени 
за стопанисване, поддържа-
не и експлоатация   „Канали-
зация, село Пирне, Община 
Айтос“ и „Модулно пречис-
твателно съоръжение за от-
падъчни води от село Пир-
не, е другото предложение 
на градоначалника, за кое-
то се иска решение на Об-

щинския съвет.
Постоянните комисии към 

Общински съвет - Айтос вече 
обсъждат и докладна запис-
ка за учредяване на безвъз-
мездно право на ползване 
на част от недвижим имот 
– частна общинска собстве-
ност в полза на Регионал-
ната съюзна организация 
на слепите - град Бургас, за 
срок от три години. Става 
дума за самостоятелно по-
мещение с площ  25 кв.м, 
част от първи етаж на дву-
етажна сграда  „Търговски 
център”, на улица „Цар Ос-
вободител” № 15, поземлен 
имот № 5 в кв.124 по плана 
на  град Айтос.

В полза на Министерство-
то на отбраната на Републи-
ка България ще се иска без-
възмездно за управление 
на част от недвижим имот 
– публична общинска соб-
ственост - стая №7, с площ 
14 кв.м, на третия етаж от ад-
министративна сграда (бивш 
АПК), улица „Васил Левски” 
№ 3,  в кв.161 по плана на 
град Айтос.

Кметът Васил Едрев и за-

местник-кметът на Общи-
на Айтос Мариана Димова 
имат общо четири докладни 
записки за прекратяване на 
съсобственост между Общи-
на  Айтос и физически лица: 
в УПИ І-136, кв.12 по плана 
на село Лясково, община 
Айтос, в УПИ ІІІ-93, кв.13 по 
плана на село Дрянковец, 
община Айтос,  в УПИ ХV-
294, кв.19 по плана на село 
Тополица, община Айтос и 
в ПИ № 489009, в землище-
то на град Айтос, местност-
та „Кара пелит”.

В дневния ред е и доклад-
на записка от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, за 
отдаване под наем на не-
движим имот – частна об-
щинска собственост, пред-
ставляващ поземлен имот 

№4527, с площ 585 кв.м, до 
„Лесопарка” в землището на 
град Айтос. Предложението 
е да се отдаде под наем за 
срок от пет години, след про-
веждане на публичен търг с 
явно наддаване. Предлага-
ната начална тръжна цена 
е 0,80 лв. на кв.м.

Кметът ще настоява и за 
съгласие на местния парла-
мент за учредяване на въз-
мездно право на ползва-
не, без търг или конкурс, на 
част от ПИ № 467003, с площ 
2000 кв.м, от Николета Бож-
кова, за устройване на по-
стоянен пчелин за срок от 
10 години. Целият имот е с 
площ от 221,420 дка, кате-
гория девета, в местност-
та „Стамбол сърта”, земли-
ще град Айтос, с начин на 
трайно ползване „Пасище, 
мера“, на цена 26.00 лева на 
дка за година.

Заместник-кметът Мариа-
на Димова внася и предло-
жение за продажба на се-
дем недвижими имота - зе-
меделски земи, представля-
ващи частна общинска соб-

ственост, чрез провеждане 
на публичен търг с явно над-
даване. Както винаги, днев-
ният ред за заседанието на 
27 септември (днес) завърш-
ва с точка „Питания“ - от съ-
ветниците и отговори от кме-
та на Община Айтос.

„Народен приятел“
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Оценка за изпълнение на Общинския план за развитие 
2014-2020 г. влиза за одобрение в местния парламент

• Тел. 0888417267 - прода-
ва л.а. „Мерцедес С220“ CDI 
2.2 - 2000 г., 194 000 км, кли-
матроник, отлично състояние. 
Цена 5000 лв

• Тел. 0896 23 55 28 - Галя, 
ПРОДАВА двустаен тухлен апар-
тамент в Айтос, супер център - 
74 кв. м, III етаж, до ключ - ново 
обзавеждане, парно отопление, 
след генерален ремонт, тераса 
7 м, гранит, теракот.

• Тел. 0896 23 55 28 - Галя 
ПРОДАВА л.а. „BMW“, бензин-
аз, отлично състояние, 2001 
година.

• Тел. 0878 50 52 50 - прода-
ва атрактивен, самостоятелен 
имот за индивидуално жилищ-
но строителство в Айтос, цели-
ят - 470 кв.м дворно място, на 
улица „Хан Омуртаг” № 3, на 5 
минути от центъра, срещу би-
вшето училище „Св. св. Кирил 
и Методий”, близо до коопера-
тивния пазар и детска градина, 
цена - 130 000 лв. 

• Тел. 0897498765 - прода-
ва дворно място - 1721 кв. м в 
село Дрянковец, община Айтос, 
с кладенец и 10 ореха. 

• Тел. 0888 41 72 67 - Ай-
тос продава чисто нов ляв фар 
за «Мерцедес Принтер 413» - 
2005 г. Цена 160 лв.

• Тел. 0889591464 - ПРОДА-
ВА двуетажна вила в местност-
та „Слънчева лъка” - мазе, та-
ван и 900 кв.м лозе и насажде-
ния. Цена по договаряне.

• Тел. 0888 41 72 67 - прода-
ва парцел от 1 дка в регулация, 
в град Айтос, до подстанцията. 
Цена по споразумение.

• Тел. 0888 41 72 67 - ку-
пува ж.п. вагон - товарен, с 
покрив.

• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - ПРО-
ДАВА МАГАЗИН - 22 КВ.М, СА-
НИТАРЕН ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕНТЪР 
ГРАД ПОМОРИЕ, В СЪСЕДСТВО 
МАГАЗИНИ ЗА СРЕБРО, ЗЛАТО И 
ДР. - ЦЕНА 27 ХИЛ. ЕВРО.

• Тел. 0884714212 - продава 
парцел (празно дворно място) 
в с. Лясково - 842 кв. м, УПИ и 
ПУП. Цена по споразумение.

• Тел. 0896 370 138 дава под 
наем помещение за магазин или 
офис - 20 кв.м Айтос, суперцен-
тър - 250 лв. месечно. 

• Тел. 0896885477 - прода-
ва парцел в центъра на град Ай-
тос за застрояване, на калкан, 
с височина - до стрехата-10 м 
и възможност за увеличение на 
параметрите.

• Тел. 0885/ 252 452 - прода-
ва земеделска земя в местност-
та „Могилата”. Цена по спора-
зумение.

Малки обяви

З А П О В Е Д 
№ РД-08-655

гр. Айтос, 25.09.2018г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с 
чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество, във връзка с Решение №547 на Общински съвет - Айтос, обективирано в Протокол № 35 от 
заседание на ОбС-Айтос, проведено на 30.08.2018г.,

 
ЗАПОВЯДВАМ:
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 

3 години, на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща помещение №9, с площ 
18 кв.м, находящо се на втори етаж от масивна двуетажна сграда „Общински дом”, УПИ ХІ, кв. 15 по плана на с. 
Пирне, при граници на помещението: север - външен зид, изток - помещение №8, юг - коридор, запад - помеще-
ние №10, актуван с Акт за публична общинска собственост № 652/09.05.2000г.

Помещението се отдава под наем на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в об-
ществена полза за офис.

Начална месечна тръжна цена 25.20лв. (двадесет и пет лева и двадесет стотинки) без ДДС, определена съ-
гласно базисни наемни цени, приети с решение №108/27.04.2016г. на Общински съвет Айтос.

2.Търгът да се проведе на 16.10.2018г. от 10:00ч. в малката заседателната зала на Община Айтос.
3.Определям стъпка за наддаване - 2.00 лв. (два лева) без ДДС.
4.Депозит за участие в търга - 2.52лв. (два лева и петдесет и две стотинки), който се внася в касата на Общи-

ната (стая №10) или по банков път: „Алианц Банк България”, ІBAN: BG 27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок 
до 16:00 ч. на 12.10.2018г.

5.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем определям парична гаранция в раз-
мер на една месечна наемна вноска, без ДДС, достигната на търга, която се внася преди сключване на дого-
вора в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил участник. Внесената парична гаранция, след 
изтичане на срока на договора, се освобождава като не се начислява лихва.

6.Утвърждавам 1 (един) комплект тръжна документация за провеждане на търга, съдържащ следните докумен-
ти:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие - приложение №1; 
- Декларация за оглед на имота - приложение №2;
- Декларация за условията на търга и проектодоговора - приложение №3;
 - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни - приложение № 4;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за публична общинска собственост; 
- Копие от скица на имота; 
- Договор за наем (проект);
 Тръжната документация е на стойност 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС, която се закупува до 16:00ч. на 

11.10.2018г. в Центъра за услуги и информация на гражданите.
7. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00 ч. на 12.10.2018г. в Центъра за ус-

луги и информация на гражданите към общината следните документи:
7.1. Заявление за участие в търга - приложение №1; 
7.2. Декларация за оглед на имота - приложение №2;
7.3. Декларация за условията на търга и проектодоговора - приложение № 3;
7.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни - приложение № 4;
7.5. Документ за внесен депозит;
7.6. Документ за закупена тръжна документация;
7.7. Съдебно решение за регистрация на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на дей-

ност в обществена полза или удостоверение за вписване в Централния регистър към Министерството на право-
съдието за непререгистрираните в Агенция по вписванията юридически лица, а за пререгистрираните или ново-
учредени (след 01.01.2018 г.) юридически лица, извадка от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 
воден от Агенция по вписванията.

7.8. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълно-
мощното да не се постави в плика, а да се предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се пре-
доставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка.

8. До участие в търга ще се допускат юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в общест-
вена полза. На приложените документи е необходимо да се постави подпис от управителния орган и печат. 

9. Оглед на имота да се извършва всеки ден до 16:00 ч. На 12.10.2018 г. с представител на Общината след пред-
ставяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил участник и преди подпис-
ването на договора спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем с ДДС и една гаранция по изпъл-
нение на договора, в размер на един месечен наем без ДДС.

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, електронната страница на Община Айтос и 
да се постави на информационното табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на Общината.      

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
Съобщение

За строителни отпадъци, обемни отпадъци, генерирани от до-
макинства, вследствие на текущи ремонтни дейности на тери-

торията на Община Айтос
По смисъла на Закона за местни данъци и такси, разходите за съ-

биране и  третиране на строителните отпадъци не се включват в так-
са битови отпадъци.

   Заявка за транспортиране, ползване на мобилен контейнер (цен-
тър) се подава в Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”, ет. 1, стая № 6 или 
на, тел. 0558/2 26 62, 0897992321.

Нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци, об-
емни отпадъци, генерирани от домакинствата, вследствие на те-
кущи ремонтни дейности е в нарушение на разпоредбите в На-
редбата за опазване на обществения ред в Община Айтос. 



За двата пожара, раз-
палени от силния вятър, в 
рамките на два-три часа в 
понеделник, на 24 септем-
ври, разказа пред «Наро-
ден приятел“ инж. Мари-
ян Маринов - началник на 
РСПБЗН - Айтос. Първо, по-
жарната служба била пови-
кана да гаси огъня в шиваш-
ки цех в Карагеоргиево. По-
жарникарите реагирали на 
сигнала минути след обаж-
дането. На помощ се при-
текъл пожарен екип от Кар-
нобат. Заради вятъра, огъ-
нят бързо обхванал цялата 
сграда - изгоряла покрив-
ната конструкция, цяло-
то оборудване и налична-
та продукция в цеха. Огъ-
нят тръгнал от покрива над 
склада - единственото мяс-
то, където нямало камери. 
Цехът работи от 10 години 
с 18 работнички, които ши-
ели на ишлиме работни об-
лекла и якета. Собственик 
е местната фамилия Юсеи-
нови, която наела сграда в 
стопанския двор, навреме-
то скрад на ТКЗС-то. 

Малко по-късно съща-
та вечер айтозлии се стре-
снаха от няколко отчетливи 
взрива, откъм паркинга за 

камиони, срещу бензинос-
танцията, по пътя към Кар-
нобат. Огънят пламнал в 
единия от паркираните ка-

миони, вятърът и близост-
та до другите тирове раз-
палили пожара. Скъсани 
жици са вероятната причи-

на за огъня. Със сигурност 
се знае, че четирите изпе-
пелени камиона са били на-
товарени догоре със скъпа 
стока за чужбина и били 
паркирани два дни по-ра-
но. Съдържанието на то-
вара било леснозапалимо 
- каучукови настилки  за 
детски площадки, гранули, 
кабели и осветителни при-
бори. Забраната за движе-
ние на тежкотоварни ками-
они през празничните дни е 
причината возилата да сто-
ят на място с товара си. За-
браната била до 20.00 часа 
на 24 септември, пожарът 
избухнал към 21.30 часа. 

Щетите са огромни, само 
стоката, по първоначал-
ни изчисления е за 100 хи-
ляди евро, каза още Ма-
ринов. На паркинга има-
ло над 10 тира и друга тех-
ника, тези, които са били 
по-настрана са се спасили 

от огъня, изгоряла е и ра-
ботилница в близост. Че-
тирите камиона са на раз-
лични собственици,  а пар-
кингът е нает от софийска 
фирма, научи още «Наро-
ден приятел“.

Пожара на паркинга га-
сили два автомобила от 
РСПБЗН - Айтос и екипи от 
Бургас. Карнобатски по-
жарникари помагали при 
гасенето на огъня в Кара-
георгиево. И двете огни-
ща са локализирани след 
часове, но пожарникарите 
гасили до сутринта. На по-
мощ с фадрома и цистерна 
с вода се отзовал и Радо-
стин Ташев от фирма “ДЪ-
НАК” ООД - Айтос.

Айтоските пожарника-
ри гасили още два пожа-
ра - 6000 бали в Руенско и 
сухи треви в село Черно-
град, научи още «Народен 
приятел“.
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Изгорелите тирове - натоварени с 
леснозапалима стока за 100 хиляди евро
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Чакали на паркинга да 
се вдигне забраната

Търсят се очевидци

Издирват бял микробус, 
изхвърлил отпадъци

Дирекция „Бюро по 
труда“ набира 

кандидати 
за работа в 
Германия

През месец октомври ще 
се проведе традиционна-
та кампания на Немската 
служба за заетост за наби-
ране на работници от Бъл-
гария. Градовете, в които 
ще се провеждат интервю-
та, са София, Пловдив, Бур-
гас и Варна, съответно на 
01.10.18, 02.10.18, 03.10.18 и 
04.10.18 г. Свободните ра-
ботни места се обявяват на 
EURES-портала – www.eures.
bg , като в самите обяви е 
посочено, че кандидатите 
следва да изпращат CV-та-
та си на EURES-съветника, 
който отговаря за съответ-
ния град. Тези, които жела-
ят да се явят на интервю на 
03.10.2018 г. в град Бургас, 
изпращат кандидатурите си 
на  имейл адрес: daniela.
dimitrova@az.government.bg

Вашите лични данни се об-
работват от Агенцията по за-
етостта (EURES България), в 
качеството й на администра-
тор на лични данни, съглас-
но действащото национално 
законодателство. Може да 
се запознаете с Политика за 
поверителност на сайта на 
АЗ и във всеки наш офис. 

За повече информация 
в стая 3 на ДБТ - Айтос 

През миналата седмица 
неизвестен засега граж-
данин с бял микробус е 
изхвърлил строителни от-
падъци по пътя за Ляско-
во, на отбивката за парка, 
веднага след мостчето вдя-
сно. Части от греди, капа-
ци, найлони и т.н. съдържа 
„пратката” с отпадъци, из-
хвърлени директно на по-
ляната, вероятно след из-
вършен ремонт. 

Очевидец е подал сигнал 
в Община Айтос, и е запи-

сал част от номера на бе-
лия микробус - 23 76. Об-
щината отправя апел към 
гражданите - ако има сви-
детели на „събитието” да 
се обадят на Дежурния 
в Община Айтос, на тел. 
0895762150.



С гроздобер, лютеница 
и пътувания наситиха по-
следния си летен уикенд 
болшинството от айтозлии. 
Тези, които останаха в гра-
да обаче, имаха уникалния 
шанс да преживеят магията 
на общоградския празник, 
организиран от Община Ай-
тос по повод 110 години от 
обявяване на българската 
независимост. На площа-
да, с вълнуващ концерт, с 
айтозлии празнува певица-
та Поли Паскова. Гражда-
ните аплодираха индивиду-
алния й стил и присъствие 
на сцената, които я пра-
вят неповторима и различ-
на. Защото Поли Паскова е 

един от най-добрите приме-
ри за възраждането на бъл-
гарския фолклор чрез пред-
ставянето му в съвременен 
вид. Паскова грабна пуб-
ликата с авторска музика 
на фолклорна основа и ав-
тентични песни, избрани от 
богатия й жанров реперто-
ар. Но най-впечатлени ай-
тозлии останаха от непри-
нудения контакт на певица-
та с публиката. 

В репертоара си Поли 
Паскова има над 500 песни 
от всички региони в страна-
та, има и над 150 телевизи-
онни версии и клипове, ко-
ито се излъчват по нацио-
нални и музикални телеви-
зии. Вижте какво още спо-
дели певицата в Айтос, ми-
нути след концерта. 

- Поли, с концерта в 
Айтос спечели нови фе-
нове. Кажи им повече за 
себе си?

- Родена съм и живея в 
град Банкя. Омъжена съм, 
с три деца. Завършила съм 
Руска езикова гимназия 
„Максим Иванович Кали-
нин” и висше образова-
ние в Националната спорт-

на академия със специал-
ност „Треньор по баскет-
бол“, както и магистратура 
към УНИБИТ със специал-
ност „Защита на културно-
то историческо наследство 
на България”. Бивша нацио-
нална състезателка по бас-
кетбол съм. Сред множе-
ството награди от това вре-
ме е и 4-о място в Европа. 
С моя тим съм била много-
кратен републикански шам-
пион и вицешампион.

- В кой отбор си се със-
тезавала като баскетбо-
листка?

- Най-вече в „Славия”. 
Доста време играх в нацио-
налния баскетболен отбор. 
С чин „Старшина“ съм и 
ми оставаше малко до пен-
сия. От военните получих и 
жилище. Получавахме ин-
струкции как да се държим 
в капиталистическите стра-
ни и да не завързваме мно-
го близки отношения с ни-
кого там. Комплексите ни 
личаха отвсякъде.

- Какво те свързва с 
Бургаския край?

-  В Бургас съм живяла 12 
години. Това е родното мяс-
то на моя съпруг и там дос-

та години съм играла за от-
бора на „Нефтохимик - Бур-
гас“. Прохождането ми като 
певица и появата на първия 
ми самостоятелен албум, 
също бяха в Бургас, в годи-
ните когато играех баскет-
бол. Там направих и първа-
та си промоция в Културния 
дом на нефтохимика. Няма 
да забравя какво вълнение 
беше за мен излизането на 
сцена пред толкова много 
публика.

- Колко са концертите 
ти годишно?

- Имам около 100 кон-
церта годишно в различни 
градчета и общини. През 
последните години интере-
сът към фолклора ни е на-
истина голям, много млади 
хора танцуват по време на 
концертите. Площадите са 
препълнени, случвало се 

е концертът ни да продъл-
жи три часа. Искам да чу-
вам хората, когато пея, да 

бъдем в синхрон. И да пея 
това, което те пожелаят.

- Откога пееш? Кога 
реши да се посветиш на 
народната музика?

- Категория за народна 
певица имах още 1985 го-
дина, но тогава пеенето за 
мен беше хоби, до 2000 го-
дина спортът отнемаше ця-
лото ми време. Търсех сво-
ето място, исках да открия 
празна ниша в българската 
поп музика. Основа на мои-
те песни е народната музи-
ка - тя ме разтоварва, сто-
пля ме, въздейства патрио-
тично, свързана е с тради-
циите и корените на наро-
да. Песента възпитава чрез 

текст и музика - тя действа 
интуитивно на душата, а ду-

мите – директно върху съз-
нанието. Езикът, вярата, пе-
сента и битовите традиции 
оформят човека – смени ли 
се едно от нещата, оформя-
щи самосъзнанието, не си 
същият. Идват стилове и от-
минават, но народната пе-
сен е нашата същност. 

- Казваш, че народните 
танци лекуват?

- Ние сме единствена-
та държава в света, която 
има над 40 неравноделни 
такта. Всеки такт е с опре-
делена вибрационна чес-
тота и набивайки го по зе-
мята - отговаря на даден 
орган. Затова нашите хора 
са лечебни. Играейки ги, 
лекуваме тялото с висши-
те вибрации любов, със-
традание, прошка, доброт-
ворство. На изпълнения-
та ми много хора плачат - 
това е признак на пречист-
ване. Разплакал ли си ня-
кого - ти го чистиш на кле-
тъчно ниво. Описала съм 
този процес в моята кни-
га. Задачата ми е чрез гла-
са си да трансформирам 
енергията на земята и да 
чистя хората духовно и 
физически. Нашите шеви-
ци също са лечебни. Всич-
ко това го имаме, за да не 
забравим корените си. Не 
случайно днес много мла-
ди хора се записват в шко-
лите по танци - това е въз-
раждането на българската 
духовност. Фолклорът ни е 
закодиран в ДНК-то, зато-
ва въздействието му е мно-

го силно.
„Народен приятел“
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Поли Паскова: Фолклорът 
ни е закодиран в ДНК-то

Певицата с концерт в Айтос за 110 години независима България

Книговезница 
айтос 

Подвързва всякакъв 
вид и формат 

учебници, тетрадки, 
речници и книги  

с различни цветни 
картони. Достъпни 

цени!
Книговезницата е 

на улица „Димитър 
Зехирев” № 52 в 
непосредствена 
близост до СУ 

„Никола Йонков 
Вапцаров”. Тел. за 

връзка: 0884 161 002.

Димитър ОШАВКОВ 

В края на 60-те години на 
миналия век кмет на общи-
ната е Борис Щерев, извес-
тен в историята на нашата 
община с благоустрояване-

то на Айтос и превърнал кал-
ните сокаци в истински град-
ски улици и площади. Под не-
гово ръководство се постро-
иха училища и детски гради-
ни, реконструирана бе днеш-
ната сграда на Общината, в 

която се обособиха помеще-
ния за граждански ритуали - 
зала за именуване и зала за 
младоженци.

Озвучаването на новата 
ритуална зала за младожен-
ци беше възложено на служ-
ба „Радиофикация“  при Ра-
йонна станция на съобщени-
ята - Айтос.

С реализирането на посто-
янно озвучаване на залата за 
бракосъчетания се заехме 
двамата с колегата от Радио-
възел Айтос Ангел Димитров 
Ангелов (Карабаков).

Положихме електроза-
хранването и командните 
линии под мраморните пло-
чи на пода и оразмерихме  
необходимата звукова мощ-
ност за пълна зала слуша-
тели. Разположихме по под-
ходящ начин озвучителни-
те тела в специални ниши и 
синхронизирахме работата 
на високоговорителите, за 
да е наситена залата равно-
мерно със звуков сигнал. За 

целта монтирахме специал-
ни озвучителни тела, изра-
ботени в Радиоработилни-
цата на Окръжно управле-
ние на съобщенията - Бургас.                                                                                                                       
За връзка с апаратната, къ-
дето е усилвателната уред-
ба и магнетофона, монтирах-
ме команден пулт пред  риту-
алчика, от който имаше въз-
можност да се включва отва-
рянето на масивната плюше-
на завеса, зад която младо-
женците, водени от кумовете, 
очакват да чуят началото на 
Менделсоновия марш.

Синхронизираните дейст-
вия  на длъжностното лице 
и оператора създават една 
тържествена обстановка, ко-
ято оставя незабравим спо-
мен както за младоженците, 
така и за родители, прияте-
ли и гости на тържеството.                                                                                                                                     
 Официално откриване на 
Ритуалната зала нямаше. В 
първите дни на януари 1971 
година, под зоркото наблю-
дение на Мария Чернаева – 

секретар на ГОНС, техниче-
ският екип проведе демон-
стративното изпитание на 
командния пулт и озвучител-
ната техника. 

В залата прозвуча ар-
тистичният глас на Геор-
ги Василев (актьор-самоде-
ец при Образцово народ-
но читалище„Васил Левски“ 
тогава), който цитира мъд-
рата мисъл на Антоан  дьо 
Сент Екзюпери: „Любовта 
не е двама влюбени цял жи-
вот да се гледат очи в очи, 
а двамата да гледат в една 
посока!“

В ролята на ритуалчик вле-
зе Мария Чернаева, а фото-
графът Мехмед  документира 
събитието за историята.

Любопитно е да се отбе-
лежи, че преди време в Ай-
тос е сключил граждански 
брак известният бургаски 
майстор на художествено-
то слово - поетът Недялко 
Йорданов.

На сцената в Айтос

Певицата благодари на кмета Васил Едрев за поканата

Откриване на Ритуалната зала все пак е имало - 
пише в книгата си за Борис Щерев вече покойна-
та Мария Чернаева, запазила приживе в архива си 
снимка от тържествения момент

Как се е появила ритуалната зала на Айтос

През последните години Поли Паскова е неизменно с Танцова формация „Ге-
раците”


