
В броя на „Народен прия-
тел“, от 22 юли 2019 г., четете 
разказа на айтозлията Кра-
симир Рачков за възстановя-
ването на айтоския Пещерен 
клуб, който преустанови дей-
ността си през 1986 година. 
Във възродения след 33 годи-
ни клуб членуват млади енту-
сиасти от Айтос и Бургас. Пе-
щерняците ни вече участват в 
експедиции, организирани от 
Българска федерация по спе-
леология. От месец март 2019 
година Пещерният клуб е част 
от Туристическо дружество 
„Чудни скали” - Айтос.

През тази седмица беше 
доставена поредната част 
от оборудването и съоръ-
женията за изграждащата 
се Пречиствателна стан-
ция за отпадъчни води в 
град Айтос. По проект об-
щата стойност на модерно-
то оборудване е в размер 
на 6 300 000 лв.

Пристигналите в нача-
лото на седмицата обо-
рудване и съоръжения са 
италианско производство 
и ще бъдат монтирани на 
входната помпена стан-
ция, сградата за механич-
но пречистване и на дру-
ги съоръжения за механич-
ното и пълното биологично 
пречистване на отпадъчни-

те води.
На 18 юли тази година 

се очаква доставка на още 
една част от оборудването 
- въздуходувки, произведе-
ни в Германия, за осигуря-
ване на необходимото ко-

личество въздух на аера-
ционната система. 

Ще припомним, че строи-
телството на Пречиствател-
ната станция за отпадъчни 
води в град Айтос започ-
на през август 2018 година, 

след изготвяне и одобря-
ване на работните проекти 
по две обособени позиции. 
Първата обособена пози-
ция е изграждането на са-
мата пречиствателна стан-
ция, а втората - изгражда-
нето на довеждащите ка-

нализационни колектори. 
Строителството по втора-
та обособена позиция за-
почна през месец ноември 
миналата година.

Според екипа по проек-
та с ръководител инж. Иван 
Биделев, по-голямата част 
от грубия строеж по пър-
вата обособена позиция 
е завършена. Изградено е 
най-голямото съоръжение 
– биобасейнът. Издигнати 
на груб строеж са админи-
стративната сграда, сгра-
дата за проби и лаборато-
рии. Построени са басейни-
те на вторичните радиални 
утаители. По втората обо-
собена позиция е построе-
на основната част - 90% от 
единия довеждащ колек-
тор, който е в земеделски 
земи. Изпълнена е и поло-
вината от другия довеждащ 
колектор, която е в рамките 
на населеното място. Цели-
ят проект се движи в срок, 
съгласно договорите.

Проектът се съфинанси-
ра от Кохезионния фонд 
на Европейския съюз,  дър-
жавния бюджет на Репу-
блика България, чрез опе-
ративна програма „Околна 
среда 2014-2020 г.” и Общи-
на Айтос
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Общински съвет на 

БСП - Айтос

Ви кани

на Традиционен 

събор на връх 

Бузлуджа,  

който тази година 

ще се проведе 

на 27.07.2019 г. 

(събота).

За информация и 

записване:  

тел. 0887 57 58 98 

- Милена Куртова - 

Радева 

Възстановиха 
легендарния 
Пещерен 
клуб на 
Айтос

ОПЕРАТиВНА ПРОГРАМА „ОКОлНА СРЕДА 2014-2020 г.”
ПРОЕКТ: BG16M1OP002-1.009-0001

„Пречиствателна станция за отпадъчни води град Айтос ”

Пречиствателната станция в Айтос със 
съвременно оборудване за 6 300 000 лв.
Тази седмица беше доставена 
поредна част от оборудването, 
произведено в Италия



На географската карта 
на България Айтос е отбе-
лязан като град, още кога-
то Бургас е отбелязан на 
същата тази карта като ри-
барско селище. Но, това 
разбира се, са факти от по-
ново време. А в историче-
ските съчинения на мно-
зина от старите автори се 
срещат изключително лю-
бопитни сведения за Ай-
тос. В течение на векове-
те, през Айтос са премина-
ли множество европейски 
пътешественици, послани-
ци, изследователи и воен-
ни дейци, които също оста-
вят своите бележки за Ай-
тос и Айтоския край в кни-
ги и исторически томове. 
Запазени са и описания на 

много военни походи и бит-
ки, които са ставали край 
древния Айтос. Това раз-
казва в книгата си „Друв-
ният Айтос” краеведът и ге-
ограф Петър Панчев.

„Съществуващият още 
от римско време град е 

имал и „разкошно укра-
сени бани, които са били 
„най-добри за лечение в 
целия свят”, бил е „чудес-
но градче” с прочути паза-
ри и панаири, имал е свои 
крепости и замъци, служел 
е за пример по отношение 
на просветното дело  и е 
имал добре развито земе-
делие, скотовъдство и пче-
ларство.

От тук са преминали 
Александър Македонски 
и персийският цар Дарий, 
римският консул Марк Лу-
кул, латинският импера-
тор Хенрих и византий-
ската  императрица Ири-
на, цар Иван Александър, 

шведският крал Карл ХІІ, 
турски султани, фелдмар-
шал Дибич Забалкански и 
още много други истори-
чески личности. Сред тях 
са дукът на Милано Ан-
тонио Висконти, престо-
ял шест месеца като плен-
ник в крепостта „Аетос“, 
барон Йохмус Катиньола, 
полският княз Христофор 
Збараски, полският дво-
рянин и воевода на град 
Хелмно Ян Гнински, ан-
глийският дипломат Рико 
и професорът от Оксфорд-
ския университет Бж. Сиб-
торп, френският дипломат 
Шарл дьо Пейсонел, учени-
те Ами Буе, Феликс Каниц, 
Константин Иречек, Карел 
Шкорпил, Симон Сейже, 
голям брой полски посла-
ници в Цариград  и др.”

 „Древният Айтос”
Петър Панчев години на-

ред търси следите от мина-
лото на родния си град, за 
да го събере в няколко ис-
торически книги, от древ-
ността до днес. На древ-
ната история на Айтос и 
Айтоския край, представе-
на в описанията на стари-
те автори, европейските 
пътешественици, изследо-
ватели, посланици и воен-
ни дейци, е посветено вто-
рото издание на „Древ-
ният Айтос” - една изклю-
чително интересна книга, 
препълнена с историче-
ски факти и събития, коя-
то всеки айтозлия трябва 
да прочете.
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ИК „Воинска памет“ към ай-
тозлии!

Уважаеми съграждани,
Дългогодишна мечта на поколения ай-

тозлии е построяването паметник на заги-
налите във войните от град Айтос. Поради 
различни по характер причини, през годи-
ните това досега не е осъществено. Днес 
всички ние, без значение на етнос, рели-
гия или политическа принадлежност, обе-
динени от святата идея за увековечаване 
на героизма и саможертвата на 180 си-
нове на град Айтос, паднали по бойните 
полета, сме готови да доведем делото до 
успешен край. Всеки, отворил сърцето си 
за тази идея, може да даде своята лепта 
като го направи: в брой в касата на Ини-
циативния комитет на улица „Станцион-
на“ 29 - Военен клуб - Айтос, или по бан-
кова сметка: 

ИК „ВОИНСКА ПАМЕТ” - град АЙТОС
IBAN : BG16STSA93000025945847
BIC : STSABGSF
БАНКА ДСК - ЕАД - ГРАД АЙТОС
Иван Иларев - председател на ИК „Во-

инска памет” - град Айтос

Сдружение с нестопанска цел
“Тракийско дружество - 1897 Петър Киприлов“

ОБРЪЩЕНИЕ 
Родолюбиви български граждани,

Инициативен комитет от членове на Тракийско друже-
ство - „1897 Петър Киприлов” - град Айтос обявява дари-
телска кампания за набиране средства  за издигане па-
метен знак на патрона на дружеството, един истински 
народен будител, свързал завинаги името си с населени-
ето на Айтос и региона.

Банка ДСК ЕАД Клон 0203 Айтос, ул. „Станционна” № 31
Титуляр: СНЦ „Тракийско дружество - 1897 Петър Кипри-

лов” - град Айтос
Е И К :  1 7 6 6 1 7 4 3 2 ,  Б И Ц  к о д  -  S T S A B G S F , 

IBAN:BG42STSA93000023334721
Инициативен комитет
8500 Айтос, ул. „Щерю Русев” № 4
E-mail: trakia.aytos@abv.bg, тел. 0899 70 48 85.

Едно чудЕсно прЕдложЕниЕ към айтозлии 
за почивка в планината

след успешното ни пътешествие в ориента и азия е време за нови 
предизвикателства. каним ви по родните места, да се насладим на кра-
сотата на очите на рила планина - седемте рилски езера и още много 
други красоти български, да отпочинем в спа-центъра на великолепния 
4 * хотел „Феста чамкория”- Боровец и да се забавляваме. 

рилски езера - ресиловски манастир - овчаренски водопад - 
Цари мали град

23.08 - 25.08. 2019 г.
1 дЕн: 
07,30 ч. Отпътуване от Айтос с кратки почивки по пътя. Пристигане в 

Белчин и разглеждане на средновековната църква „Света Петка”. Отпъту-
ване за Сапарева баня. Свободно време за разходка и обяд. Отпътуване за 
село Горица. Преход по екопътека до Овчарченски водопад. Свободно вре-
ме за релакс и снимки. Отпътуване за Боровец. Настаняване в хотел „Феста 
Чамкория“****. Свободно време. Вечеря на блок маса. Нощувка.

2 дЕн: 
Закуска в ресторанта на хотела. Отпътуване за хотел „Пионерска“. Из-

качване с лифт до хижа „Рилски езера” в подножието на природния фе-
номен Седемте рилски езера. Езерата могат да бъдат видени в рамките на 
4-5-часова разходка от хижата. 

Връщане с лифт до хижа „Пионерска“. Отпътуване за село Ресилово. 
Посещение на Ресиловски манастир – „Покров Богородичен“. Връщане в 
хотел „Феста Чамкория“****. Свободно време – ползване на закрит ба-
сейн, сауна, парна баня, релакс стая, фитнес. Вечеря в ресторанта на хо-
тела. Нощувка.

3 дЕн: 
Закуска в ресторанта на хотела. Отпътуване за Самоков. Свободно вре-

ме в центъра на града. Отпътуване за крепостта „Цари Мали град“ - раз-
положен на хълма Св. Спас над село Белчин– заплаща се входна такса. 
Отпътуване за Айтос с кратки почивки по пътя. 

Цена: 165 лв, за деца до 12 г. - отстъпка
Цената включва: 
• Транспорт с лицензиран автобус;
• Две нощувки в хотел „Феста Чамкория“**** - Боровец;
• Закуски и вечери на блок маса;
• Ползване на закрит топъл басейн и фитнес;
• Ползване на СПА - сауна, парна баня, релакс стая;
• Безжичен интернет по стаите и общи части;
• Посещение на крепостта „Цари Мали град“ – доплаща се входна 

такса
• Транспортът до хижа „Пионерска“;
• Посещение на средновековната църква „Света Петка”;
• Посещение на Овчарченски водопад;
• Посещение на Сапарева баня и Самоков;
• Водач - представител на фирмата организатор;
Цената не включва: 
• Такса за лифта до Рилските езера: еднопосочен – 10 лв. за възрастни, 

8 лв. за деца; двупосочен -18 лв. за възрастни, 12 лв. за деца;
• Входна такса за Цари Мали град;
• Възможност за изкачване до Рилски езера и обратно с джипове – 

около 15 лв.
• Възможност за приготвяне на сух пакет за обяд от ресторанта на хо-

тела – срещу допълнително заплащане от 5лв.;
• Планинска застраховка;
• Планински водач – хонорарът се определя от количеството на ту-

ристите.
условия за записване:
1. копие от лична карта
2. първоначална вноска - 50 лв.
за повече информация: 0887 575898, 0886 176345

Нов поглед към древната 
история на Айтос

Петър Панчев

Петър Панчев като участник в археологически 
разкопки на крепостта „Аетос” (експедиция „Ае-
тос – 68”) под ръководството на н. с. Михаил Лаза-
ров – директор на  Окръжния исторически музей – 
Бургас

Мраморна плоча с об-
раза на орел - символът 
на Айтос от древността 
до днес

Крепостната  стена  и  
кръгла  кула  на  късноан-
тичната крепост  в  центъра  
на  Айтос



З А П О В Е Д
№ РД- 08-392

гр. Айтос, 12.07.2019 г.
На основание чл. 44, ал.1 т.8 и ал.2  от ЗМС-

МА, заповед № РД -10-116/05.07.2019г. на Об-
ластен управител на област Бургас, във връз-
ка  с решенията от заседание на Общинската 
епизоотична комисия от 11.07.2019г., относно 
необходимостта от налагане на мерки за пре-
дотвратяване проникването и разпростране-
нието на болестта африканска чума по сви-
нете, констатирана в с.Жернов, общ.Никопол, 
обл.Плевен

З А П О В Я Д В А М :
1.Кметовете и кметските наместници на насе-

лените места в общината да актуализират спи-
съците на собствениците и броя на отглеждани-
те свине и да предоставят копие от списъка на 
официалния ветеринарен лекар в ОВС-Айтос и 
в Община Айтос-ст. 26 в срок до 18.07.2019г.

2.Кметовете и кметските наместници на на-
селените места в общината, съвместно с реги-
стрираните ветеринарни лекари да уведомят 
собствениците на животновъдни обекти, в ко-
ито се отглеждат свине, за разпространението 
на заболяването и клиничните признаци.

3. Кметовете и кметските наместници на на-
селените места в общината да разпространят 

информационен лист за превантивни мерки за 
недопускане на заболяването, след предоста-
вяне на информационни материали от страна 
на официалния ветеринарен лекар.

4.Собствениците на свиневъдни обекти от 
всички категории да засилят мерките за би-
осигурност и при съмнение за заболяване да 
уведомят незабавно обслужващия обекта реги-
стриран ветеринарен лекар и официалния ве-
теринарен лекар.

5.Отглежданите свине да не се изхранват с 
кухненски отпадъци и отпадъци от депа за от-
падъци.

6.При отглеждане на свине за лични нуж-
ди да се ограничи достъпа на външни лица до 
обекта, да се извършва дезинфекция на входа 
на обекта и да се изхранват с фуражи с гаран-
тиран произход.

7.Служителите на МВР да оказват съдействие 
на официалния ветеринарен лекар при контрол 
на движението на животни. 

Настоящата заповед да се публикува на елек-
тронната страница на общината, във вестник 
„Народен приятел” и се постави на видно мяс-
то в кметствата по населени места.

Контрол по изпълнение на заповедта ще из-
пълнявам лично.

ВАСил ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

Тази седмица айтоските 
пчелари въртят центрофу-
гите и се радват на добра 
реколта. Мед има и е мно-
го вкусен, твърдят от Пче-
ларско дружество „Цвят” 
- Айтос. Оказва се, че по-
страдалите пчелни семей-
ства от нерегламентирани 
растителнозащитни меро-
приятия на територията на 
общината не са много. А 

тези, понесли щети, ще бъ-
дат компенсирани по схе-
мата de minimis, която по-
крива разходите, възникна-
ли в резултат на пръскане-
то с препарати.

От дружеството съобщи-
ха още, че ДП „Земеделие” 
е утвърдил финансов ре-
сурс по схема de minimis, 
с който пострадалите пче-
лари ще получат обезще-

тение под формата на ин-
дивидуална помощ. Ком-
пенсация ще има за всич-
ки, които са подали заявле-
ние по схемата до 15 юли 
тази година, имат констати-
вен протокол и взети про-
би за установяване  при-
чината за смъртността при 

пчелите. 
Целта на помощта е въз-

становяване на пчелни-
те семейства, смекчаване 
на последствията от отра-
вянията и стабилизиране-
то на засегнатите пчели-
ни. На 9 юли 2019 година, 
ДФ „Земеделие” е утвър-

дил Указания за предоста-
вяне на минималната по-
мощ. Общият размер на по-
мощта за един стопанин не 
може да надхвърля левова-
та равностойност на 25 000 
евро. С тях ще бъдат ком-
пенсирани щети, съобраз-
но процента на пострада-
лостта на пчелното стопан-
ство. Ако доказаните щети 

са до 100%, стопанинът ще 
получи обезщетение в раз-
мер на 118 лв. за пчелно 
семейство. Ако проценти-
те са от 30 до 60, за пчелно 
семейство ще се заплаща 
по 50 лв., пише още в ука-
занията. Помощите ще се 
изплащат до 30 септември 
тази година

НП
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ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Компенсираха по de minimis 
пчеларите, ощетени от пръскането

7×ô

• Тел. 0894 411 125 - про-
дава лозе - 1дка + бунгало, 
между „Военно стрелби-
ще” и „Набожна къща”.
• Тел. 0898 440336 - Ди-
митър, ПРОДАВА 3.200 дка 
дворно място в регулация - 
с. Малка поляна или ЗАМЕ-
НЯ за недвижим имот или 
земеделски земи.
• Тел. 0887 01 98 80 - 
ПРОДАВА лозе, УПИ І-490, 
кв. 32 „ПРОВАДИЙСКО 
ШОСЕ”, 745 кв. м, нота-

риален акт.
• Тел. 0887 01 98 80 - 
ПРОДАВА 2.5 дка праз-
но дворно място в село 
ДРЯНКОВЕЦ, УПИ V-48, 
кв.6, договор с EVN - 12 
kW, партида за вода, ски-
ца с виза за строеж, нота-
риален акт.
• Тел. 0879590266 - ПРО-
ДАВА апартамент - 108 
кв.м, на улица „Ради Бо-
руков” 18. Цена по спора-
зумение.

Малки обяви

Нов поглед към древната 
история на Айтос

Малко са пострадалите пчелни семейства, твърдят от дружеството

На едно от пчеларските изложения в Айтос

В момента центрофугите се въртят - вече се виж-
да, годината е добра, твърдят айтоски пчелари

Дейностите по реновацията и разширението на Спортна зала „Аетос” бързо 
напредват. Излети са основите на разширението, на което ще бъдат обособе-
ни зрителските места. Съоръжението се разширява и в северна посока, къде-
то ще бъде изградена нова зала за тренировки със санитарни възли. Работи се 
и върху съвременен архитектурен образ на закритата спортна база с прилага-
не на мерки за енергийна ефективност.

Мед от Айтос

Всяка събота - безплатен транс-
порт до Гробищния парк 

Община Айтос и общинското тър-
говско дружество „Айтос - Авто-
транспорт” ЕООД организират без-
платен транспорт до Гробищния 
парк всяка събота до 2 ноември 
2019 година, включително. 

Автобусът на „Айтос-Автотранс-
порт” ЕООД тръгва в 8.30 часа от 
Автогара - Айтос. Обратният курс 
към града ще е в 9.30 часа.

Как можете да кандидатствате за съдебен заседател? 
Срокът е до 19 юли 2019 година, включително
В срок до 19 юли 2019 година (включително), кандидатите за съдебни заседатели подават в де-

ловодството на Общински съвет - Айтос, в сградата на Общинска администрация - Айтос, ули-
ца „Цар Освободител“ № 3, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидат-
стване за съдебен заседател, ведно със следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие (Приложение № 2);
- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 (Приложение № 3);
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите 

и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузна-
вателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

Всеки кандидат за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на чл. 67, ал. 1 и 
ал. 3 от Закона за съдебната власт, а именно:  

1. Да е дееспособен български гражданин, който:
-  е на възраст от 21 до 68 години;
-  има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за кой-

то кандидатства;
-  има завършено най-малко средно образование;
-  не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
-  не страда от психически заболявания.
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
-  е съдебен заседател в друг съд;
-  е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически 

цели;
-  работи в Съд, Прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или 

в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за кой-
то е избран.

Образци на документи (утвърдени с Решение №664/24.04.2019 г. на ОбС Айто)/, както след-
ва:

- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател;
- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ;
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ.
Образците могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Айтос - www.aytos.

bg, Раздел „Общински съвет“, Подраздел „Новини и съобщения“ - от обявленията за съдебни 
заседатели.
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Селин Али е името, което 
айтозлии най-често с гордост 
повтарят през това лято. Ос-
вен че стана национална гор-
дост и ловен стрелец № 1 в 
света, Селин спечели и ви-
цешампионската титла на 
Световната купа по спортна 
стрелба (шотгън) в Зул, Гер-
мания. 

Талантливата състезателка 
от Стрелковия клуб „Аетос” - 
Айтос завърши втора във фи-
нала на олимпийската дисци-
плина „Трап“ при девойките и 
заслужи сребърния медал.

Селин регистрира 35 точ-
ни изстрела – с 4 по-малко от 
победителката Фейт Пендър-
грас (САЩ). Бронзът отнесе 
в Италия, Гая Рагацини. Успе-
хът й в  Германия дойде бро-
ени дни след историческата 
първа световна титла за Бъл-
гария в този спорт, постигна-
та отново от Селин Али.

Тя стана шампионка на трап 
в своята възрастова група на 
Световното първенство в Ло-
нато Дел Гарда, Италия. Към 
златния медал 17-годишната 
Селин добави и бронз в сме-
сеното отборно състезание, 
в което стреля в дует с Иван 
Георгиев.

НП

Горнооряховчанинът 
Теодор Великов е но-
вият партньор на наше-
то момиче, двукратна-
та олимпийска шампи-
онка по спортна акро-
батика за младежи Ма-
риела Костадинова. Ве-
ликов замести в танде-
ма един от най-успешни-
те млади акробати в по-
следните години, Панай-
от Димитров. Повече от 
месец Теодор тренира с 
Мариела, тъй като Дими-
тров е прекратил актив-
ната си спортна карие-

ра, съобщи за БНР пре-
зидентът на Федерация-
та по спортна акробати-
ка Недко Костадинов.

Теодор е син на Здрав-
ко Великов – един от най-
успешните ученици на 
основателя на гонооря-
ховската акробатична 
школа и Почетен гражда-
нин на Горна Оряховица 
Иван Стойчев, пише сай-
тът RegNews Net. Най-
големите успехи на Те-
одор – три медала от Ев-
ропейско първенство, са 
с мъжката четворка на 

България през 2011 го-
дина. Преди това, той се 
откроил тъкмо в смесе-
на двойка със своя съ-
отборничка, с която са 
печелели републикан-
ски титли. През тази го-
дина новата двойка вли-
за във възраст „мъже“ 
и „жени“. Двамата си 
паснали, първото по-го-
лямо изпитание за тан-
дема ще е Европейско-
то първенство за мъже 
и жени в Израел през 
октомври, информира 
RegNews Net.

Нашето момиче  
Селин с пълен комплект медали  
от две световни по ловна стрелба

В ГерманияС Иван Георгиев в Италия

Олимпийската ни гордост 
Мариела Костадинова в 
тандем с нов партньор

За постигнати висо-
ки резултати при изпъл-
нение на служебните за-
дължения, със заповед 
на министъра на отбра-
ната в зала „Тържестве-
на“ на Централен военен 
клуб - София бяха награ-
дени служители на Изпъл-

нителна агенция „Военни 
клубове и военнопочив-
но дело“.

Иван Иларев – начал-
ник на Военен клуб – Ай-
тос към Териториален от-
дел – Бургас в Главна ди-
рекция „Военнопочивно 
дело и военни клубове“ 

беше сред наградените с 
нож „Манлихер“. Награ-
дата му беше връчена от 
Анатолий Величков - за-
местник-министър на от-
браната, в присъствието 
на ръководството и слу-
жители на Агенцията.

НП

През 2018 година Мариела стана най-младият Почетен гражданин на Общи-
на Айтос

Министерска 
награда за Иван 
Иларев и Военен 

клуб - Айтос


