
Община Айтос започна ремонта на тротоарните настилки на улица „Д. Зехи-
рев”. Стари айтозлии твърдят, че нови тротоарни плочки тук не са поставяни 
поне от 30 години

През това лято Общи-
на Айтос извърши осно-
вен ремонт на възловата 
градска улица „Георги Ти-
холов”. 6-метрово асфалти-
рано улично платно и нови 
тротоарни настилки радват 
не само живеещите на ули-
цата, но и всички гражда-
ни. Още докато течеше ре-
монтът, общинското изда-
ние информира айтозлии, 
че това ще е първата улица 
с уникални за градския ни 
пейзаж декоративни дръв-
чета, които ще бъдат заса-
дени наесен.

Есента дойде и на 13 но-
ември, на улица „Георги 

Тихолов” започна засаж-
дането на първите за Ай-
тос дръвчета от съвсем не-
познат вид - пирамидален 
габър. Съседи благодари-
ха на работниците за спа-
зеното от Общината обе-
щание. След засаждането, 
около всяко от дръвчетата 
беше поставена предпаз-
на мрежа.

Задачата да ръководи 
специфичната дейност по 
засаждането на новия рас-
тителен вид, общинско-
то ръководство повери на 
един от най-младите екс-
перти в общинската адми-
нистрация - Добрина Ко-

лева - ландшафтен архи-
тект, служител в Дирекция 
„ТСУРР”. Това беше и пово-
дът Колева да даде първо-
то си интервю за НП, свър-
зано с професионалната й 
работа.

- Г-це Колева, защо точ-
но сега Община Айтос 
предприе засаждането на 
дръвчетата?

- Точно сега, защото ча-
кахме подходящите метео-
рологични условия. За пи-
рамидалния габър е необ-
ходимо времето да захлад-
нее, за да се хванат дръв-
четата. 

- Разбрахме, че това е 
растителен вид, какъв-
то досега на територия-
та на общината не е за-
саждан?

- Да, в Айтос няма такива 
дървета, те са нещо ново за 
общината. Айтос е пилотна 
община в България за улич-
но озеленяване с пирами-
дален габър. Има го в други 
общини, но за парково озе-
леняване.

- Докато работниците 
засаждаха дръвчетата, 
съседи споделиха притес-
нения за височината им?

- Характерно за този вид 
е, че е с издължена, но по-
тясна корона, която няма 

да пречи и няма да се впли-
та в клоните на дърветата 
в частните имоти. Имаше 
хора, които изразиха при-

теснение, че в момента, кло-
ните частично засягат жи-
ците. Важно е да подчер-
таем, че клоните ще бъдат 
поддържани и подрязвани в 
определена височина, така 
че притеснения в това отно-
шение не трябва да има. В 
някаква степен, те са про-
диктувани от факта, че в оп-
ределен участък на улица-
та има провиснали кабели. 
Ще се стараем да поддър-
жаме определена височи-
на на клоните, която да не 
пречи и на кабелите, и на 
съседските дървета.

- Не са редки случаите, 
когато кореновата сис-
тема на уличните дръв-
чета надига тротоарните 
плочки?

- При пирамидалния га-
бър такава опасност няма. 
Консултирали сме се с фир-
мата, от която ги закупихме 

- те са със здрава корено-
ва система, която няма да 
надигне плочките на новия 
тротоар. Имат и добра прих-
ващаемост, тъкмо заради 
кореновата си система. Ако 
някои от дръвчетата не се 
прихванат, ще бъдат заме-
нени. Така че са закупени 
с гаранция.

- Кажете ни нещо по-
вече за този растителен 
вид?

- Интересното е, че имат 
много красива есенна баг-
ра. В разсадника ги видяхме 
точно в тази есенна багра. 
Уверявам ви, че с тях ули-
цата ще изглежда много по-
красива.
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Пирамидален габър краси 
реновираната улица „Тихолов”

Мнението 
на експерта

Община Айтос първа използва уникалния 
растителен вид за улично озеленяване

Добрина Колева

Младият общински експерт пое ръководството за 
подготовката и засаждането на дръвчетата

реМонти

Община Айтос с обществена поръчка 
за реконструкция на ВиК-мрежата

Община Айтос обяви об-
ществена поръчка за избор 
на изпълнител на строител-
но-монтажните дейности по 
Проект „Реконструкция и 
рехабилитация на водопро-
водна система в община 
Айтос”. Поръчката е разде-
лена на три обособени по-
зиции, финансирането е съ-
гласно договор за отпуска-
не на финансова помощ от 
26.06.2018 г., сключен меж-
ду Община Айтос и Държа-
вен фонд „Земеделие”.

Обособените позиции са 
съобразени с предвидени-
те за реконструкция и реха-
билитация обекти на водо-
проводната система: „Во-
доснабдяване на село Мъг-
лен, община Айтос”, „Водо-
снабдяване на село Кара-
георгиево, община Айтос, 
„Външно водоснабдяване 
на село Чукарка, община 
Айтос.” Прогнозната обща 
стойност без ДДС е 5 682 
071.56  лв.

По обособена позиция 1 
- „Водоснабдяване на село 
Мъглен, община Айтос” 
прогнозната стойност е 2 
424 109.54 лв. без ДДС. За 
дейностите по реконструк-
цията на ВиК-мрежата на 
село Карагеоргиево, про-

гнозната стойност без ДДС 
е 2 675 841.97 лв. За включ-
ване в деревация «Камчия» 
- «Външно водоснабдяване 
на село Чукарка, община 
Айтос” предвидените сред-
ства са в размер на 582 
120.05 лв. без ДДС.

Срокът за получаване 
на оферти или на заявле-
ния за участие е 13.12.2018 
г. Офертите ще бъдат отво-
рени на 14.12.2018 г., в За-
седателната зала на Общи-
на Айтос.

На 7 ноември, Община-
та обяви втора обществе-
на поръчка с предмет: Осъ-
ществяване на строителен 
надзор при изпълнението 

на проект «Реконструкция 
и рехабилитация на водо-
проводна система в общи-
на Айтос”. Финансиране-
то на общинския проект е 
по Програма за развитие 
на селските райони, съфи-
нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския зе-
меделски фонд за развитие 
на селските райони.

Проектът има за цел да 
реши проблема с режима 
на водата в село Чукарка, 
който е от години. Както и 
да бъдат изцяло подмене-
ни тръбите на ВиК-мрежа-
та в двете най-големи села 
на общината - Карагеорги-
ево и Мъглен.

След като водопроводната мрежа бъде изцяло 
подменена, ще започне и ремонт на уличните на-
стилки



Безплатни ехографски прегледи 
на „РЕД 2004“, д-р Максим Лалев

На 19 и 26 ноември 2018 година, „РЕД 2004”, д-р Максим 
Лалев, специалист по образна диагностика, ще извърш-
ва безплатни ехографски прегледи на млечната жлеза - 
профилактика на рак на млечната жлеза. 

Прегледите ще бъдат провеждани в „Медицински цен-
тър І“ ЕООД - град Айтос, Рентгеново отделение, в поне-
делниците от 14.00 часа до 16.00 часа. 

Предварително записване на телефон  
0888 122 117 д-р максим Лалев

Сдружение  
„волейболен клуб 
Айтос“

На 3 ноември 2018 го-
дина в спортна зала „Ае-
тос” сдружение „Волейбо-
лен клуб Айтос” приключи 
със заключителни спорт-
ни занимания по волейбол 
изпълнение на проект по 
програма „Спорт за деца-
та в свободното време”, фи-
нансиран от Министерство-
то на младежта и спорта в 
размер на 4900 лв.

Кратката хронология по 
изпълнение на проекта 
сочи следното:

- в тренировките бе даде-
на възможност на 45 деца, 
разделени в 3 групи по въз-
раст и пол да се включат 
за първи път в организи-
рани спортни занимания и 
да придобият първоначал-
ни умения по спорта «Во-
лейбол»;

- предоставена бе въз-
можност за подбор на та-
лантливи деца и тяхното 

включване в  системна тре-
нировъчна дейност;

- провеждането на зани-
манията по волейбол по 

тази програма е със соци-
ална значимост – създават 
се условия и възможности 
за свободен достъп на деца 

до спортни обекти напъл-
но безплатно в свободно-
то им време;

- за провеждане на спорт-

ните занимания бяха заку-
пени волейболни топки, во-
лейболна мрежа и нако-
ленки;

- децата участваха в едно 
спортно състезание органи-
зирани с финансови сред-
ства на сдружението;

- на участниците бе оси-
гурена безплатна медицин-
ска помощ по време на тре-
нировките;

- за целия период на 
спортните занимания всич-
ки деца бяха застраховани 
с продукт „Застраховка за 
спортисти“;

- за време от близо 6 ме-
сеца са осигурени възна-
граждения на 2-ма спортни 
специалисти, медицинско 
лице и счетоводител;

Председателят на УС 
инж. Мариян Маринов в за-
ключителните занимания 
изказа своята благодар-
ност за развиване и про-
веждане на  това полезно 
начинание на партньорите 
по проекта: Община Айтос, 
вестник „Народен приятел”, 
Радио „Айтос”, СУ „Христо 

Ботев” - град Айтос и СУ 
„Никола Вапцаров” - град 
Айтос.

В последните занимания 
бе проведена и анкета сред 
участниците.

При обработване на ре-
зултатите се установи, че 
над 60% от децата ще про-
дължат да се занимават 
организирано с волейбол 
през свободното време. 

Всички участници от-
читат, че предоставената 
форма за спортни занима-
ния по волейбол е много 
полезна и създава реална 
възможност за придобива-
не на първоначални умения 
в определен спорт и за мо-
тивирането на подраства-
щите в придобиване на на-
вици за спортуване в сво-
бодното време.

В края на месеца на 25 
ноември (неделя) ВК „Ай-
тос“ съвместно с Община 
Айтос предстои да органи-
зира традиционен есенен 
турнир по волейбол за юно-
ши и мъже.
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Волейболен клуб „Айтос“ успешно изпълни
проект, финансиран по програма на ММС

• Тел. 0887 88 76 01 - продава 
3.200 дка земя в регулацията на 
град Айтос, представляваща по-
землен имот 4531, кв. 257, на-
ходящ се до имота на ЗК „Един-
ство”, пътя за село Пирне.
• Тел. 0885 52 72 47 - ПРОДА-
ВА парцел 800 кв. м вилна зона 
„Слънчева лъка”- Айтос - ма-
сивна нова постройка - 18 кв. 
м, възможноост за ток. Цена по 
споразумение.
• Тел. 0896 64 76 76 - продава 
апартамент с една спалня в град 
Айтос, широк център.
• Тел. 0896 23 55 28 - Галя, 
ПРОДАВА двустаен тухлен апар-
тамент в Айтос, супер център - 
74 кв. м, ІІІ 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. 0889591464 - ПРОДАВА 
двуетажна вила в местността 
„Слънчева лъка” - мазе, таван 
и 900 кв.м лозе и насаждения. 
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. 0884714212 - продава 
парцел (празно дворно място) в 
село 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 - продава 
парцел в центъра на град Ай-
тос за застрояване, на калкан, 
с височина – до стрехата-10 м 
и възможност за увеличение на 
параметрите.

малки обяви

Среща момичета - момчета

Превантивната кампа-
ния по повод телефонните 
измами няма крайни сро-
кове. Нонстоп служителите 
на РУП-Айтос информират 
възрастните хора и преду-
преждават  младите, че за 
телефонните измами тряб-
ва непрекъснато да се го-
вори в семейството. Защо-
то въпреки обилната ин-
формация, все още немал-
ко възрастни хора стават 
жертва на ало-измамите. 

Тази есен ало-измамите от-
ново зачестяват, съобщиха 
от полицията. През послед-
ните дни потърпевши в Айтос 
няма, но затова пък в Средец  
има съвсем пресен случай по 
схемата „Съдействие на по-
лицията”. 

Схемата не е нова, но все 
още добре работеща. Съвсем 

скоро, НП ви  информира за 
80-годишна айтозлийка, която 
„съдействайки” на полицията, 
„олекна” с 5500 лв. и 50 гра-
ма златни накити. Затова, от 
РУП - Айтос се обръщат пър-
во към младите хора и ги при-
зовават по-често да разгова-
рят със своите родители на 
тази тема, защото индирект-
но и те са потърпевши от ало-
измамите.

Схемата „Съдействие на 
полицията” показва „стабил-
ност” във времето, предвид 
факта, че възрастните хора 
имат подчертан респект от 
работата на полицията. „Съ-
действието” е свързано с из-
мамата „помагаш при задър-
жането на телефонни измам-
ници”. За целта,  трябва да 
предоставиш парични суми и 
ценни вещи, които впослед-

ствие „ще ти бъдат върнати с 
прокурорско постановление”. 
От полицията за пореден път 
подчертават, че никога и при 
никакви обстоятелства, поли-
цейските служители не искат 
пари и ценности от граждани-
те.  Ако в телефонен разговор 
става дума за пари, това вече 
е сигнал за опасност, която с 
категоричен отказ или с помо-
щта на своите близки и поли-
цията, възрастните хора могат 
да предотвратят.

Схемата „Покупка на ав-
томобил” е съвсем нова и все 
още вече е взела жертви от 
Айтос. Тя е свързана със сайт 
за продажба на автомобили - 
ако сте заинтересован от оп-
ределен автомобил, получа-
вате телефонно обаждане с 
искането да приведете опре-
делена сума за покупката му.  

Парите ви изчезват, и с тях 
мечтата ви за автомобил.

За пореден път, РУП-Айтос 
разпространява превантивни 
листовки с най-честите случаи 
на телефонни измами - банал-
но известните „класически” 
схеми като:

Катастрофа с жертва, пре-
дизвикана от близък роднина, 
който е задържан в ареста и 
за освобождаването му е не-
обходима крупна сума пари.

Болен от (свински, птичи 
грип, ебола или друга актуална 
болест) близък роднина, кой-
то е настанен в болнично за-
ведение и за спасяването му 
е необходима скъпоструваща 
ваксина.

Настъпила трудова зло-
полука (гръмнал бойлер или 
друг електроуред), възникнал 
пожар или взривена бомба, 

а при инцидента е пострадал 
тежко близък роднина. За да 
се извози в специализирана 
столична болница с хеликоп-
тер и да се предприемат опе-
ративни действия, е необходи-
ма голяма сума пари.

Пътен инцидент, при кой-
то на близкия роднина са за-
сегнати крайниците. За опе-
ративната намеса и поставя-
нето на златни пирони е необ-
ходима голяма сума пари или 
ценности.

За отпускане на допъл-
нителни пари към пенси-
ята (помощ за закупуване 
на лекарства/ енергийна по-
мощ) или друг тип социално 
подпомагане, е необходимо 
да се предоставят на мнимия 
служител на „Социални гри-
жи” или „Пенсионното” голя-
ма сума пари или ценности, 

за да може възрастният чо-
век да попадне в графа „край-
но нуждаещ се”.

Освобождаване на колет-
на пратка от чужбина, съдър-
жаща валута в големи разме-
ри, скъпоструващи лекарства 
или ценни предмети.

Осъществяване на изгод-
на сделка от близък роднина 
по закупуването на климати-
ци, електроуреди и др. от го-
лям търговски обект.

Схемите не са една и две, 
възможни са още вариации, 
но крайната цел е измама. 
Необходимо е възрастните 
хора да бъдат перманентно 
предупреждавани, че след 
подобни телефонни обаж-
дания трябва непременно и 
възможно най-бързо да се 
свържат със своите близки 
или с полицията.

Разговаряйте с възрастните хора за ало-измамите

Още три точки за „Вихър” - 
Айтос от мача с Царево

На 10 ноември, мъжкият 
тим на „Вихър” - Айтос  по-
срещна отбора на Царево 
с няколко отсъстващи ти-
туляри. Липсваше врата-
рят Георги Костов, който 
преговаря с „Милан” в Ми-
лано, затова на вратата за-
стана защитникът Николай 
Влаев, който има в предиш-
ни мачове изяви като вра-
тар, съобщи Станимир Ге-
нев от управата на футбол-
ния клуб.

Срещу „Царево”, Нико-
лай Влаев нямаше работа 
пред мрежата, и достойно 
замести Костов с празна 
откъм голове врата. И през 
двете полувремена мачът 
се игра само пред една 
врата, тази на Царево. Тя 
пък сякаш беше омагьоса-
на, а топката не искаше, 
и не искаше да я порази. 
Много центрирания, много 
удари, няколко греди и до-

бър противников пазител 
на вратата - това е равно-
сметката от мача. В двете 

полувремена, по един гол - 
напълно достатъчни за но-
вите три точки в актива на 

„Вихър” - Айтос.
През първото полувре-

ме след пас на Станислав 
Стоянов, гол отбеляза Руси 
Христозов - 1:0, а през вто-
рото полувреме, Станислав 
Стоянов, след няколко про-
пуска, най-накрая се раз-
писа за 2:0. „Вихърци” ги 
очаква поредно трудно гос-
туване на отбора на Плани-
ница на 18 ноември, в не-
деля. Мачът ще е от 14.30 
часа, стискаме палци на 
треньора Милен Минчев и 
неговите момчета. Фенове-

те да заповядат, канят ги от 
ФК „Вихър”.

След мача с Царево



За пета поредна година 
Клубът по свободна борба 
„Айтос” печели финансира-
не по пети проект, по Про-
грама „Спорт за децата в 
свободното време 2018 г.”, 
направление „Начално обу-
чение”, финансиран от Ми-
нистерството на младежта 

и спорта. 30 момчета в две 
възрастови групи 7-11 го-
дини и 12-16 години, започ-
наха на 1 март тази година 
занимания в залата за тре-
нировки на клуба, в бивше-
то ОУ „Любен Каравелов” - 
град Айтос. Децата, вклю-
чени в проекта, бяха учени-
ци от двете най-големи учи-
лища в Айтос - СУ „Христо 
Ботев” и СУ „Никола Вапца-
ров”. Дейностите по проек-
та бяха съобразени с лятна-
та ваканция на учениците. 
Заниманията в първия етап 
приключиха на 30 юни, вто-
рият етап беше с времетра-
ене 1 септември - 31 октом-
ври 2018 г.

„Проектът успешно изпъл-
ни целта си да мотивира де-
цата за системни спортни 
занимания и да даде въз-
можност на треньорския 
екип да направи селекция 
от перспективни състезате-
ли, които да продължат за-
ниманията си в състава на 
клуба”, коментира резулта-
тите председателят на УС на 

клуба, и треньор по проекта 
Ружди Ахмед. 

Всички участници в зани-
манията имаха възможност 
за първи път, напълно без-
платно, да ползват спортна-
та база на клуба. Трениров-
ките се водиха от квалифи-
циран спортен специалист 

с дългогодишен опит в сво-
бодната борба. „До момен-
та, на много деца не беше 
предоставен шансът за 
участие в организирани за-
нимания със спорт, а всички 
знаем, че той е най-добра-
та и полезна алтернатива 
за запълване на свободното 
време. Заниманията в зала-

та са най-доброто противо-
действие на рисковите фак-
тори от всякакъв род, заоби-
калящи подрастващите. Тe 
изграждат положителни ка-
чества и ценности, отдале-
чаващи ги от насилие, дро-
га и други вредни явления”, 
каза още Ружди Ахмед.

Клубът отчита и успешно 
изпълнение на конкретни-
те задачи, които си поста-
ви ръководството по проек-
та. Създадени са добри ус-
ловия и са използвани под-
ходящи форми за преодоля-
ване на нездравословния и 
заседналия начин на живот 
на подрастващите. „Друга-
та важна цел, която постиг-
нахме е подобряване на ко-
муникацията и интеграция-
та между децата от различ-
ните етнически групи” зая-
ви за общинското издание 
треньорът.

Проектът се осъщест-
ви чрез ефективно публич-
но партньорство и взаи-
модействие на Сдружение 
„Спортен клуб по борба Ай-
тос”- град Айтос с Община 
Айтос. Партньори по проек-
та са още общинският вест-
ник „Народен приятел”, СУ 
„Христо Ботев” – Айтос, СУ 
„Никола Вапцаров” - Айтос 
и Радио „Айтос“. 

Тренировките за вся-
ка група се провеждаха 
три пъти в седмицата. Де-
цата придобиха първона-
чални знания, умения и на-
вици за практикуване на 
спорта „Борба“ - свободен 
стил. Дейностите по проек-
та включваха използването 
на възможностите на спор-
та „Борба“ като превенция 
срещу нетолерантността. 

По време на тренировки-
те беше осигурено дежур-
ство на медицинско лице. 
Клубът съфинансира про-
екта и организира турнири 
и състезания за младите 
участници. Особено емоци-
онален беше финалният тур-
нир по проекта, в който ак-
тивно се включиха всички 
участници. За старанието 
и резултатите, всяко от де-
цата получи грамота и на-
града.

Според родителите, про-
ектът е бил изключително 
полезен, и положително се 
е отразил върху дисципли-
ната, поведението на децата 
и желанието им да спорту-
ват. Те подкрепят ръковод-
ството на клуба, което е ка-
тегорично, че и през 2019 го-
дина ще кандидатства пред 
ММС за финансирането на 
нов проект, свързан със 
спорта и свободното време 
на айтоските деца. 

НП
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Волейболен клуб „Айтос“ успешно изпълни
проект, финансиран по програма на ММС

КСБ „Айтос” финализира 
успешно пети пореден проект

СКБ “Руен” 
реализира втори 

проект по 
Програма на ММС 

Проектът се 
финансира по 

Програма „Спорт 
за децата в 
свободното 

време 2018 г.” на 
министерството 

на младежта и 
спорта



През месец октомври се 
реализира втората мобил-
ност в СУ „Христо Ботев“ 
по Програма „Еразъм+“ по 
Ключова дейност 1, Образо-
вателна мобилност за граж-
дани, Сектор „Училищно об-
разование“ - „Креативни 
и технологични в европей-
ските измерения на обра-
зованието“ с  №2018-1-BG01-
KA101-047138.

Преподавателите по ан-
глийски език Недялка Дими-
трова и Надие Али избраха 
като партньoр „BARCHINO 
SCHOOL” в град Барсело-
на, Испания към EUROPASS 
TEACHER ACADEMY, тъй 
като предлага разнообра-
зие от курсове в образова-
телния портал GATEWAY, 
провеждащи се в много ев-
ропейски градове - Флорен-
ция, Барселона, Берлин, Дъ-
блин и Атина. Курсовете са 
иновативни и насочени към 
ежедневните предизвика-
телства, пред които са по-
ставени учителите.

Недялка Димитрова  
участва в курс „Audiovisuals 
and Social Media for the 
Classroom“  за запознава-

не с набор от уеб ресурси, 
обществени платформи за 
споделяне на аудиовизуал-
ни материали и използване 
на социалните медии като 
образователни инструмен-
ти  за управление на вирту-
алната класна стая. Учители 

по различни учебни дисци-
плини от България, Полша, 
Германия и Гърция участва-
ха в широк спектър от прак-
тически дейности: използ-
ване на основни техники за 
видеозаснемане, адаптира-
не на  аудиовизуални сред-

ства, споделяне на полез-
ни материали и общуване с 
ученици и родители, както 
и безопасно използване на 
социалните медии. 

Надие Али участва в кур-
са „Audio-visual projects and 
classroom management”, в 
който преподавателите, по-
ставени в конфликтни ситу-
ации  и етични проблеми се 
справят с трудното поведе-
ние на учениците, като тър-
сят съвместни решения за 
мотивиране  на учащите, 
карайки ги да разсъждават 
върху собственото си пове-
дение. Всичко това ще им 
позволи да повишат анга-

жираността на учениците и 
да подобрят комуникацията 
в рамките на класа. Учас-
тниците в обучението от Ун-
гария, Германия, Франция 
и България имаха възмож-
ността да практикуват уп-
равление на съвременната 
класна стая чрез използва-
не на нови инструменти и 
технологии.

Двата курса имаха прак-
тическа насоченост и ще 
подобрят уменията на учи-
телите за работа със соци-
алните мрежи, познавайки 
силните и слабите страни 
на различните аудиовизу-
ални инструменти и ще мо-
гат да ги използват в клас-
ната стая по безопасен и по-
лезен начин. Мобилностите 
дават възможност за усъ-
вършенстване на уменията 
за работа в екип и мулти-

културна среда, за развива-
не на междукултурните ком-
петенции, което ще улесни 
всекидневната работа на 
учителите с ученици от раз-
лични етнически групи в на-
шето училище.

Обучението в EUROPASS 
TEACHER ACADEMY даде 
възможност на учителите да 
усъвършенстват своите ези-
кови умения, да се запозна-
ят с културното наследство 
на Барселона, национални-
те богатства и традиции на 
Испания, да създадат не-
забравими общи моменти 
между хора от различни кул-
тури и сфери на живота.

Директорът на СУ „Хрис-
то Ботев“ г-жа Пенка Киря-
зова подкрепя участието на 
екипа от преподаватели по 
чуждоезиково обучение в 
мобилностите по ПРОГРА-
МА „ЕРАЗЪМ+“, тъй като 
чрез вътрешноквалифика-
ционната дейност на учили-
щето се дава възможност на 
повече учители да се запоз-
наят с иновативни методи на 
обучение и използването на  
новите технологии в мулти-
медийните кабинети, с които 
училището разполага.

Този проект е финанси-
ран с подкрепата на Евро-
пейската комисия.

Тази публикация (съ-
общение) отразява само 
личните виждания на ней-
ния автор и от Комисията 
не може да бъде търсена 
отговорност за използва-
нето на съдържащата се в 
нея информация.
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От много време не бя-
хме виждали на айтоска 
сцена Петър Вълков - Чуп-
ката - музикант и певец, 
който навремето подлу-
дяваше младата публика 
с як ритъм. В самия край 
на месец октомври т.г., 
Вълков гостува на родния 
град, за да участва с ки-
тарни изпълнения в тър-
жествения концерт на НЧ 
„Васил Левски 1869” - Ай-
тос по повод Деня на на-
родните будители. Понате-
жал от годините, средното 
поколение го посрещна с 
аплодисменти, защото до-
бре си спомня и Чупката, и 
групата му, по-известни с 
кънтри песните си на род-
ния подиум.

Чупката не е артисти-
чен псевдоним, получил 
го в детските години в Ай-
тос. Днес, десетилетия по-
късно, Вълков се определя 
като пътуващ човек. Идва 
от Бургас, продължава към 
Русе, после трябва да е в 
Букурещ, от там - в Базел, 

а след това - „ще видим”, 
обяснява музикантът. „По-
някога свиря, понякога 
пея, по-често помагам на 
един страхотен поп в Цю-
рих. Там има няколко пра-
вославни общини, които 
той обслужва с всичките 
им проблеми и радости”, 
разказва още Вълков. А 
на въпроса, каква точно 
е професията му, отгова-
ря широко усмихнат: „При 
мен няма професия, има 
диагноза, свиря и пея, къ-
дето ми видят очите”.

Оказва се, че айтоски-
ят трубадур е предимно 
в Швейцария, успява да 
намери сцена благодаре-
ние на приятели и близки. 
Най-вече с дядо поп оби-
каля християнските общ-
ности, сега пък е поканен 
в Лондон. Като истински 
радетел на православната 
вяра в Европа, Петър Въл-
ков е категоричен, че „вя-
рата е в сърцата” и не е ва-
жно колко си начетен, щом 
не я носиш и не се упова-

ваш на нея във всеки миг 
от живота си.

„Последно ме питаха 
къде живея регулярно, на 
едно летище в Лондон. 
Позволих си да кажа на 
граничния служител, че 
съм музикант и никой не 
знае къде живея, още по-
малко, аз самият. Истина-
та е, че част от времето из-
карвам в Швейцария, ня-
колко месеца - в България, 
често съм и в Букурещ при 
приятели. Това, горе-долу 
са основните точки. От там 
нататък - не ги броя”, раз-
казва айтозлията.

Пак, горе-долу, успявал 
да се прехранва с музика 
- „Щом съм усмихнат, зна-
чи съществувам”. Айтос 
не му липсва, защото чес-
то се връща, най-вече при 
приятеля си Иван Шанса, с 
когото имат обща некрат-
ка музикална биография. 
Прави планове за бъде-
щето, свързва ги с Айтос, 
с приятелите и търси съ-
общност. Мечтае „да из-

пее няколко неща в айто-
ския храм, докато свеще-
никът и хорът си поемат 
глътка въздух”.

С носталгия си спомня 
времето, когато работи-
ли със Станислав Янков и 
с бившата си съпруга, ци-
гуларка. „В комбинация с 
банджото, кънтрито идва 
от само себе си, всичко е 
ритъм, който много ме па-
леше. Сега свиря такава 
музика само от време на 
време. Пея си песнопения-
та с дядо поп, малко евър-
грийни, по нещо на испан-
ски, по нещо на български, 
руски романси - това е ре-
пертоарът ми”, признава 
Чупката.

Космополитният му стил 
на живот не изключва же-
ланието да се върне към 
корените. За да усети от-
ново топлината на родния 
град, а защо не, и онзи не-
подправен възторг на пуб-
ликата, който му липсва от 
години.
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Петьо Чупката отново 
на айтоска сцена

Втора мобилност в 
СУ „Христо Ботев“ - Айтос 
по програма „Еразъм+“

Айтос и 
айтозлии


