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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Айтос с поклон и цветя за 180 години
от рождението на Левски
На 18 юли т.г., НЧ „Васил Левски 1869” и Църковното настоятелство
организираха тържественото честване, посветено на 180-ата годишнина от рождението на Васил Левски в храм „Св.
Димитър”.
Панихида за Апостола отслужи ставрофо-

рен иконом Ромил Негозов. В храма вълнуващо
прозвуча и патриотично
слово на Ивелина Костадинова за живота, идеите и делото на безсмъртния българин.
Под дъжда, пред паметната плоча на една от стените на църквата, в която
по предания Левски е пял

през 1872 г., венци и цветя
поднесоха кметът Васил
Едрев, Председателят на
Общински съвет Красимир Енчев, дейци на Читалището, членове на Общинския комитет „Васил
Левски” - Айтос, Военния
клуб, туристи-ветерани и
граждани.
Тържеството, с поклон
и цветя, уважиха местни политици от ГЕРБ и
БСП.
НП

Двама айтозлии сред 12-те в конкурса
„Бургас и морето”
Гюлсюм Али избра да пее с
айтоския Акробалет „Тиара”

Зрители на концертите
на читалището в Айтос добре си спомнят редовното
участие на малкото чаровно момиченце Гюлсюм, което израстна с песни на
сцената. Днес, порастналата Гюлсюм Али е музикален
редактор в „Радио Бургас“.
Новината е, че Гюлсюм ще
участва на тазгодишното
издание на националния
конкурс „Бургас и морето”.
Тя ще изпълни една от конкурсните песни „Щастливи
и от малкото”. Текстът е
на Десислава Йорданова
и Гюлсюм Али, музиката и
аранжиментът са на Радостин Иванов. „Щастливи и
от малкото” е една от 12-те

песни, които са селектирани за конкурса от подборната комисия.
За да представи възможно най-добре песента си,
Гюлсюм Али избрала да покани за участие Акробалет
„Тиара” към Военен клуб Айтос. „Веднага се съгласих. Ние, хората на изкуството, и айтозлии трябва
да се подкрепяме. В момента поставяме хореографията на един съвсем нов, много динамичен танц, работим заедно за цялостната
визия. Ще участва част от
Акробалета, коментира новината за НП Златина Колева - ръководител на Акробалет „Тиара”.

Гюлсюм Али е родена
през 1989 година в Бургас, но е отраснала в Айтос. Завършила е средното си образование в НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” - Бургас с инструмент флейта. Висшето си
образование завършва в
Нов български университет със специалност „Поп
и джаз пеене” в класа на
Алис Боварян, втората й
специалност е „Тонрежисура”. Работи в бургаския
офис на БНР.
В интервю за „Черноморски фар“ Гюлсюм признава,
че причината да се занимава с музика са родителите
й, а първата й изява на сце-

Панайот Панайотов и Гюлсюм Али са фаворитите на Айтос в „Бургас и морето”

на е на три години с песента
„Малко жълто патенце”. Покъсно, в конкурса „Сезони”
талантът й забелязва музикалният педагог Нели Червенякова. Следват записи
в София на песни, написани специално за Гюлсюм от
Красимир Гюлмезов и Борислав Мирчев.
Това ще е второто участие на Гюлсюм в конкурса.
Преди четири години, заедно с колегата си Радостин
Иванов, младата дама записва дебютната си изява в „Бургас и морето”.Талантливата дама експериментира в различни музикални жанрове - мюзикъл,
джаз, поп, готова е да излезе и на сцената на Операта. Обича качествената
музика, без никакви ограничения за стила. Пее еднакво добре на български,
английски и турски език.
Участвала е във формата
„Гласът на Турция”.
Още един айтозлия ще
извива глас на тазгодишния морски конкурс. Една
от допуснатите песни е
„Адажио”, която изпълнява
роденият и развил таланта
си в Айтос, Панайот Панайотов. Музиката е на Светослав Лобошки, текстът на Боби Мирчев.
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АЙТОЗЛИЙКА ОТКРИ ЛЕГЕНДАРНОТО
ТЕФТЕРЧЕ НА ЛЕВСКИ

Навършват се 100 години
от рождението
на Кирила Възвъзова

На 25 ноември 2017 г.
се навършат 100 години от рождението на айтозлийката Кирила Възвъзова – Каратеодорова – историк и документалист със световна слава. 180-ата годишнина на
Апостола е добър повод
да припомним огромните заслуги на нашата съгражданка към българската история. На нея се
пада редкият шанс да открие и дешифрира легендарното тефтерче-дневник на Васил Левски, а
също и да спаси личния
архив на княз Александър Батенберг. Участвала е в съставителството
на десетки документални сборници и библиографски издания.
За съжаление, малко
са личните й срещи с хората от родния град в последните години преди
смъртта й през 2005 година. Затова пък, през 2007
година, в Айтос гостуваха двете й дъщери, Радка и Гергана. Естествено,

мна. През 1943 г., веднага след първата бомбардировка на София, тогавашният директор на библиотеката - Райчев, евакуирал спешно архива в
Горна баня с помощта на
един близък офицер. Бил
е явно много далновиден
човек. Защото сградата

на Народната библиотека
по това време е разрушена от бомбите. И така започнали да пренареждат
всичко. Тогава от една
папка с материали на
Христо Ботев в ръцете на
Кирила Възвъзова изпаднало и тефтерчето на Левски”, разказа през 2007г.

потомката на Възвъзова – Радка Казанджиева.
От двете щерки Айтос
знае и подробности около нейната биография.
Кирила Възвъзова е потомка на известен богат
и прогресивен айтоски
род. Родена е на 25 ноември 1917 година в Ай-

Кирила Възвъзова

най-любопитно ни беше
да разберем как, кога и
къде, известната им майка е открила тефтерчето
на Апостола на българската свобода.
„Било през 1951 г. Възвъзова и колегите й подреждали архивния отдел
в току-що построената
сграда на Народната библиотека в София. Работата наистина била огро-

тос. Основното си образование завършва в родния град. През 1941 година завършва Софийския
държавен университет и
получава диплом по история и класическа филология. До 1944 г. работи като учител по история и старогръцки език
в Девическата гимназия
в Скопие, а след това –
в Дирекцията на народната култура – София. От
1949 г. работи в сферата
на библиотекознанието
и библиографията. През
1967 г. завършва специализация по архивистика с
френска стипендия. Цели
30 години работи в Народната библиотека „Св.
св. Кирил и Методий” –
София. Кирила Възвъзова има над 300 публикации. Дори след смъртта
си, тя остава най-добрият и заслужил архивист
и документалист в областта на националноосвободителното движение през
ХІХ век.
НП

СУ „Христо Ботев” с интересен Дует „Детелина“ обикаля без
подход към лагеруването умора по фестивали в страната

За трета година СУ „Христо
Ботев” организира летен лагер с образователна и развлекателна цел, като учениците
имат възможност да опознаят
културни и исторически паметници, както и да се забавляват
сред природата.
Тази година лагерът бешe
в град Чепеларе и прекрасния хотел „Родопски дом”.
Първата спирка за лагерниците беше град Асеновград,
в Южна България, най-големият град в Родопите. След
учениците и техните преподаватели посетиха Бачковкия манастир „Успение Богородично”, вторият по големина в България след Рилския.
Основна точка на лагера беше
град Чепеларе, известен зи-

мен курорт, със своите 1232 м
надморска величина, вторият
най-високо разположен град в

България след Доспат.
В непосредствена близост
до Чепеларе се намира скизоната Мечи чал, част от която е най-дългата и една от найдобрите писти за алпийски ски
стил в България. Лагерниците
имаха възможност да стигнат
до нея с открит лифт. Посетени бяха Музеят по спелеология
и български карст и Музеят на
ските - създаден през 1998 г.
Идеята на ръководството на
училището е децата, отдъхвайки, да опознават известни български градове и забележителности, да спортуват, да обсъждат важни за тийнейджърите проблеми и да формират
свое мнение за всичко, което
им се случва.
Бранимира Николова

Едни шият гоблени, други ходят на лов, трети - висят край
вировете. Разни хора - разни
страсти. Страстта на 71-годишната Виолета Георгиева от Айтос са... фестивалите.
Сама, или с половинката
на общия им дует „Детелина”
- Веселина Стоянова, Виолета обикаля страната без умора. Без даже да се притеснява, че пътуванията са голям
харчлък за малката й пенсийка. Защото за нея пеенето е
не просто страст, а направо
фикс идея.
Почти няма фестивал в
страната, който да не е посетила и на който да не се е изявила - няма значение дали
ще е фолклорен или за стари градски песни, дали ще е
фронтовашки, антифашиски,
пенсионерски, или за хора с
увреждания. Репертоарът й е
в широк диапазон - хайдушки,
македонски, тракийски и всичко, което ви идва наум.
Само от началото на м. юни
т.г. до сега, Виолета е била на
сцената на поне пет музикални събития в България. Първо
на ІІ тридневен Международен
фолклорен фестивал „Сапарева баня 2017”, организиран
от НЧ „От избора 2013”. “Пяхме в дует две хайдушки песни, солово изпълних една македонска. Дадоха ни грамота
и ни поканиха да пеем и догодина”, щастлива е любителката-певица.
Хор „Родна песен” - Айтос
пък специално я поканили за
участие на фолклорен фестивал в Карнобат на 8 юли. „Пяхме и веднага хванах нощния
влак за Перник, защото имах
покана да участвам на ХІ Републикански многожанров фестивал на хората с увреждания
с участие на балканските народи”, хвали се айтозлийката. Освен че пяла соло, Виолета участвала и в традиционна занаятчийска изложба,
с лично изплетени бебешки и
дамски дрешки.
Пак през юни т.г. стигнала
до Неделино, Смолянско с ду-

етната си половинка, с песни
и с плетива. “Цените на рейсовете скочиха, добре че продадох някоя друга дрешка, че
стигнахме до Смолян. Спахме
на гарата в Пловдив. Хотелът
е 40 лв. - откъде да ги вземем.
Останахме на гарата, имаше
още налягали като нас. Попяхме, поприказвахме - времето
мина”, разказва Виолета, която е готова на всичко, само и
само да се качи на сцена.
“За мен песента е храна за
душата. Трябва да се чува бългаската песен”, разсъждава
71-годишната певица. Макар
и трудно, намира спонсори за
пътуванията. С радост тръгва
натам, където има ж.п. гара,
защото има безплатни билети
за железницата. Като се изчерпи лимитът на безплатните
билети, пътува с 50 на сто намаление като пенсионерка.
“Три пъти сме ходили на
фестивала в Сапарева баня.
Казаха ни - догодина пак да
сте тук”, много сериозно гледа на поканите Виолета. И
пази десетки грамоти и дипломи за отлично представяне и за участие. Най-горда е с
тази от Неделино през 2016 г.
- на нея пише “І място” и златен медал.
С Веселина са заедно от
близо десетина години. “Гласовете ни пасват. Тя пее с чув-

ство. Като мен обича всички
песни”, представя я Георгиева.
Вече не знаят броя на фестивалите, на които са били и то
не по веднъж - в Разлог, София, Банско, Петрич, Сапарева баня, Ветрен, Неделино,
Карнобат, Несебър, Старозагорските бани, Бургас
Сега се готвят за Петрова
нива, после за изяви в Поморие, Несебър на фестивали
на пенсионерите и хората с
увреждания, и за София - на
антифашиствия съюз. И още
не може да се нарадва на касетофона, който миналата година получила като награда в
Поморие.
Лятото е време за фестивали. Но не мислете че през другите сезони Виолета стои вкъщи - сезонът за нея приключва едва през ноември. 71 годишната жена мечтае да намери спонсор за музикант. Найдобре си пасвали с незрящия
Руси, който свири на шест инструмента и „като чуе песента,
веднага я подхваща”. Само че
не може да финансира участията му и трябва да се изявява акапелно.
Още пет концерта ми предстоят през юли и август, пресмята Виолета. И страда, че
навсякъде чува суперлативи,
само местните не я ценят.
НП
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Две села с проблеми във водоснабдяването,
Общината чака финансиране по проект за Чукарка
Според “ВиК”-шефа, инж. Стефан Стефанов, причината е в „голямото поливане”
“Всички айтоски села,
сравнено с останалите в
региона, са добре водоснабдени. Няма воден режим,
няма и да има”, категоричен е началникът на “ВиК”
- Айтос инж. Стефан Стефанов. Поводът да разговаряме са притесненията на хората от две села - Дрянковец и Чукарка, които имат
проблеми с питейната вода
през лятото.
„Вода има, мрежата се
поддържа. И двете села
се захранват от собствени водоизточници. Проблемът е, че масово се полива,” е обяснението на инж.
Стефанов. Село Дрянковец е под наклон, но проверките на “ВиК” показали,
че водата достига до всяка
къща. Само в пиковите моменти, за 3-4 къщи няма налягане, твърди още шефът
на “ВиК”.
Според него, проблемът
в Дрянковец се появил в
сезона на голямото поливане. „Ако имаше недостиг
на вода, този проблем би
трябвало да е целогодишен,
а не е. През лятото подаваме двойно повече вода,
отколкото през останалите сезони. От две седмици
сигнали за липса на питейна вода няма, а “ВиК” прави всичко възможно помпите да я отвеждат до всяко домакинство”, казва още
Стефанов.
И кметицата на с. Дрянковец, Севие Пехливанова,
не скрива, че местните яко
поливат. “За да се регулира
водоподаването, наложи се
кметът на Община Айтос Васил Едрев да настоява пред
“ВиК” да се задействат 4-те
крана, които от години не
са използвани. От две седмици селото е разделно на
две - на долна и горна махала. 24 часа е гарантирано
водоподаването към едната махала, в следващите 24
часа - към другата махала.

Не сме на режим, но
ако се полива, водата не стига. На практика сме на т.н. „вътрешен режим”. Резервоарът не е пълен
- за първа година е с
толкова малък капацитет”, разказва Пехливанова.
Кметицата твърди,
че новата система
действа добре. След
последните дъждове,
вода имало навсякъде, но започне ли поливането, десетина
къщи на най-високото, вероятно, отново
ще се оплачат от безводие. Така че проблемът може да лъсне отново още през
следващите горещи
Севие Пехливанова
дни. „Явно дебитът
на местните водоизточници силно е намалял”, местните водоизточници,
които захранват с питейна
предполага Пехливанова.
Със сигурност драстич- вода с. Чукарка. Селото, в
но е намалял и дебитът на което са адресно регистри-

През 2016 г. реновираха най-старата селска чешма в Дрянковец. Надписът й
гласи: “Вода! Ти не си необходимост за живота, ти си самият живот!

И чукарци често посещават голямата чешма в центъра на селото

За вас, работодатели!
Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”- Айтос
Уведомява работодателите от община Айтос, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване
на заетостта (ЗНЗ) през месец юли 2017 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни мес- Средства в лв.
та и наемат:
Безработни лица, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”
и са:
с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, или
до 24-годишна възраст, или
с основно и по-ниско образование,
или на възраст над 50 години.

2484,00

Мярката е по реда на чл. 51, ал.1 от ЗНЗ, съгласно който на работодателя се предоставят суми в размер до 50 на сто за трудови възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за времето,
през което наетото лице е било на работа и за посочен от работодателя период в интервала от 3 до 12 месеца.
Отпускането на средства по чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ се осъществява под формата на схема
за държавна помощ за наемане на лица в неравностойно положение при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Комисията за обявяване на някои категории
помощи за съвместими с вътрешния пазар.
За тях могат да кандидатстват предприятия, които осъществяват стопанска дейност и разкриват работни места във всички сектори на икономиката, с изключение на свързаните с
преработката и продажбата на селскостопански продукти или със закриването на неконкурентоспособни въглищни мини, както и осъществяващи износ към трети държави или държави членки или дейности, реализирани с условие за използване на местни за сметка на
вносни стоки.
Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 13 до 21 юли 2017 г.,
включително).
Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Айтос,
както и на тел. 0558/2-34-47 и 0558/2-58-74.

рани 741 души е доста попроблемно. Там, и без да
се полива, водата не стига
до част от къщите. Затова
сега Община Айтос търси
други възможности за решаване на водоподаването
в с.Чукарка.
В края на 70-те години на
ХХ век е имало проект, който предвиждал подаване
на питейна вода от южния
склон на деревация „Камчия” към села от общините
Айтос и Карнобат, включително и към Чукарка. Част
от проекта е бил реализиран през 80-те години, а
през 2004 г. трасето е продължено до с. Соколово. На
база на този стар проект,
Общината има намерение
веднъж завинаги да реши
проблема с питейната вода
за жителите на Чукарка.
Община Айтос е кандидатствала с проект „Външно водоснабдяване на с.

Чукарка” за безвъзмездно
финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подмярка 7.2. В тази връзка, в
официалния сайт на Общината беше публикувана Покана за пазарни консултации. Кандидатите да извършат строително-монтажните работи по проекта за водоснабдяването имаха срок
до 17 юли т.г. да подават индикативни оферти.
„Това е единственият възможен начин хората от с.
Чукарка да имат редовно и
качествено водоподаване.
Има какво да се желае по
отношение поддържането
на “ВиК” мрежата. Но остава основният проблем - дебитът на местните водоизточници на двете села намалява”, коментира за НП
кметът на Община Айтос,
Васил Едрев.
НП

84-годишна айтозлийка се
опита да скочи от прозорец
84-годишна айтозлийка,
живееща в блока на ул.
“Цар Освободител”, над бившия военен стол, е направила неуспешен опит да скочи от прозореца на ІІ етаж.
„Какви са мотивите й трудно може да се каже. Жената успяла да си подаде само

единия крак и явно се е уплашила. Не направила друг
опит за скок”, съобщи началникът на РСПБЗН инж. Мариян Маринов.
След като не успяла да скочи, възрастната дама се барикадирала в дома си, като
заключила входната врата.

Пожарникари и полиции бяха
на място, за да отключат явно
депресираната жена и да я
предадат на близките й.
„Разстоянието от прозореца до земята не е по-голямо
от два метра. Но зависи как
ще паднеш“, коментира още
Маринов.
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Айтоският зоопарк навърши 48 години
Cyan Magenta Yellow Black

Създаден е с доброволния труд на
войници и граждани
48 години навърши през
юни 2017 г. най-старият зоопарк в региона - айтоският.
Идеята за създаването на зоокът в парк “Славеева река”
в Айтос е от 1968-ма, първата година, в която се провежда и фолклорният фестивал
“Славееви нощи”, на открита сцена в парка. Решението се приема на извънредно
заседание на тогавашния Изпълнителен комитет на Градския общинския народен съвет – Айтос. Заседанието
се води от Председателя на
ГОНС Борис Щерев и може
да бъде определено като историческо за Айтос.

Зоопаркът в началото...

Разпореждането е - за два
месеца зоокътът да бъде построен „по стопански начин и да се обзаведе с материали, осигурени от ГОНС
– Айтос”. Общинарите взимат и решение, според което всички предприятия, училища и детски градини трябва да дадат своя принос като
участват с доброволен труд
за създаването на айтоската атракция.
Първоначално се извършва разпределението на клетките за отделните видове животни и се трасират алеите.
Следва цялостното ограждане и водоснабдяването,

изграждане на волиерите и
детски кътове. За целта се
използва трудът на войници
от местното поделение и служители от ВиК. На Ловно-рибарското дружество пък се
предоставя честта да достави различни птичи и животински видове – фазани, лисици, зайци, сърни, елени и
др. Това са и първите обитатели на Зоопарк – Айтос. За
изхранването на животните се търси съдействието на
предприятия като „Родопа”,
консервната фабрика, Млекоцентралата, ТКЗС-та, Хлебозавода и др.
През годините, животните и птиците се увеличават,
расте и броят на клетките.
Лъв, патнера, вълк, лисица,
пума и черен леопард, кафява мечка, маймуни, носато мече, миещо мече, елен –
лопатар, муфлони, пони, камерунски кози, нутрии, щрауси, гълъби, водоплаващи
птици, декоративни кокошки, водна и сухоземна костенурка и много други видове са живели през годините в айтоската менажерия.
Днес, в Зоопарк – Айтос се
отглеждат около 200 животни, непрекъснато се увеличава видовото разнообразие
по договори за размножителен заем със зоологическите градини в София, Пловдив,

И днес

Стара Загора, Варна, Благоевград, Хасково и др.
В България няма град с
мащабите на Айтос, който
да има толкова стара и добре поддържана зоологическа градина, която от създаването си до днес се финансира от Община Айтос. През
м.г. зоопаркът получи поредния си лиценз, със задължителните предписания, които много бързо могат да бъдат изпълнени, ако се намери донорска програма, която
да финансира готовия проект
на Община Айтос.
През 2019 г., Зоопарк-Айтос ще празнува своя половин вековен юбилей.
НП

Второ маймунче за 2017 се роди –
надяват се да е момиченце
Новината от Зоопарк Айтос от последните дни
дойде от маймунската клетка - роди се второто за
2017 г. маймунче. Първото
е момченце, дано новороденото е момиченце, надява се управителката Росица Златева. Полът му все
още не може да бъде установен, защото бебето не излиза от прегръдките на майка си. “И първото за т.г., и
двете бебета, които се родиха през 2016 са мъжки”,
уточнява управителката.
Вече е на крака и първото
новородено в новата екоклетка на елените лопатари,
сега зооработниците са в
очакване на второ бебе. Сезонът е и на люпене на фазани, декоративни кокошки, мандаринки, калдаринки и още пернати.
Сред най-населените е
клетката на камерунските кози. Заради стремежа
към по-добра селекция, из
клетката вече обикалят попъстри козлета, взети от
зоопарковете в Добрич и
Варна.
Леко разочарована е Златева от щраусите. В просторната екоклетка вече живеят две двойки щрауси,
които показват чувства,
но резултати засега няма.
Младите женски за първа
година снесоха осем яйца,
които зооуправата заложи
в инкубатор. „Явно не са
заплодени, за съжаление,
май няма да имаме щраусчета. Вероятно защото снасят за първи път”, предполага Златева.
Щраусите са специалната й грижа. Когато новата
клетка беше готова, в зоопарка имаше само един
мъжкар - Станимир. По-

Досега всички бебета са мъжки

сле, менажерията получи
като подарък малко щраусче с името Офелия, което пък, пораствайки, се оказа мъжко, и беше прекръстено на Офелчо. В желанието да радва децата с малки, ръководството на зоопарка успя да прибави в
клетката още два женски
екземпляра. Засега остава надеждата двойките да
създадат поколение в близко бъдеще.
И в най-горещите летни
дни, птиците и животните в
Зоопарка са в отлична кондиция, убеди се на място
НП. Жегите по никакъв начин не ги притесняват, защото голямата част от обитателите са топлолюбиви, а
останалите вече са се приспособили към особеностите на нашенските сезони.
Нито една от клетките не е
пряко изложена на слънчевите лъчи, за всяка е осигурена естествена сянка.
Лятното меню се отличава
с изобилие от плодове, зеленчуци и течности. През

последния месец животните са изконсумирали десетки килограми обезценени
краставици и домати, с които хем си набавят витамини, хем се разхлаждат.
И трите мечки се чувстват
отлично край басейна с течаща вода. В добро здраве
през лятото са муфлоните и
малките им, миещите мечета, ламите и двете понита.
Май ще се окаже, че женската Габриела е по-скоро

лакома, отколкото бременна. Но въпрос на време е много скоро ще е ясно дали
зоопаркът ще се сдобие с
малко конче.
Най-красива изглежда
волиерата, в която съжителстват каролинки и мандаринки в подновения басейн. Специално за тях,
плуват декоративни рибки
с разноцветни окраски.
НП

Гордостта на айтоския зоопарк - кафявите мечки

