
- Г-н Едрев, добрата но-
вина е, че в бюджета на 
Община Айтос ще постъ-
пят 840 хил. лв. за финан-
сиране на два проекта. 
Какво се случи, как при-
ехте новината?

- На 26 юли т.г. Министер-
ският съвет одобри финан-
сиране в размер на 840 хил. 
лв. за проекти на Община 
Айтос. Няма как да не съм 
доволен - и двата проекта 
са особено важни за жите-
лите на селата Карагеорги-
ево и Пещерско. От одобре-
ното финансиране, 400 хил. 
лв. ще бъдат инвестирани 
за изпълнението на проект 
за „Подобряване на улични-
те настилки в с. Пещерско, 
община Айтос”. Състояние-
то на улиците там е проблем 
номер едно. Част от улиците 
в селото са под наклон и при 
всеки по-силен дъжд водата 
отнася настилката. 

- От кога търсите фи-
нансиране за уличните на-
стилки в Пещерско?

- Проектът за Пещерско 
е готов отпреди близо чети-

ри години. Тогава, Общин-
ски съвет - Айтос даде карт-
бланш да кандидатстваме за 
финансиране пред Минис-
терството на инвестицион-
ното проектиране, по про-
цедура за подпомагане на 
малките населени места за 
изпълнение на благоустрой-
ствени дейности. За съжале-
ние, тогава проектът не по-
лучи финансиране по про-
цедурата.

- Как се справя Общи-
ната с природните пора-
жения там?

- Досега Община Айтос 
сама се оправяше с пораже-
нията от пороите. След дъж-
довете през лятото на 2014 г. 
например, се наложи да бъ-
дат настлани с чакъл 60% от 
улиците в селото. В бюдже-
та пари за асфалт нямаше, 
но хората бяха доволни, че 
Общината някак успя да се 
справи. И така, до 26 юли 
тази година, когато МС взе 
решение да финансира про-
екта. Благодаря на Минис-
терски съвет и на министър-
председателя за изключи-

телното внимание към про-
блема, за разбирането и за 
решението.

- Кажете ни повече и за 
втория проект с одобрено 
от МС финансиране?

- Това е проект за спортен 
комплекс в най-голямото на-
селено място на Община Ай-
тос - с. Карагеоргиево. Из-
вестно е, че в селото живе-
ят много млади хора. От на-
чалото на втория ми мандат, 
при всяка среща с тях, по-
стоянният въпрос беше - кога 
ще бъде изградено спортно 
игрище в селото? Радвам 
се, че успяхме да осигурим 

средствата.
- Осигурени бяха и 1.6 

млн. лв. за проекта за 
благоустрояване на парк 
„Славеева река”. Докъде 
стигна процедурата?

- Има решение за избор 
на изпълнител на проекта, 
но традиционно, последваха 
обжалвания. Не бях изнена-
дан - това се случва с всички 
по-мащабни проекти на об-
щините. Лошото е, че проце-
дурата ще се забави, повече 
от година мина в процедури. 
Голямото ми желание и же-
ланието на айтозлии е този 
етап да приключи възмож-

но най-бързо, за да започ-
не действителното изпълне-
ние на проекта. 

- В началото на 2017 г. 
има решение на МС за ка-
зармата. Има ли развитие 
по темата?

- Във връзка сме с Област-
на управа - Бургас, предстои 
да подпишем договора. Но 
това е терен от 100 дка, за 
бъдещето на който трябва 
да потърсим широкото об-
ществено мнение. Дали сме 
възможност на гражданите 

да изразят вижданията си, 
след което, вече като стопа-
нин на имота, Община Айтос 
ще организира обществе-
но обсъждане. Едва тогава 
ще търсим добри проектан-
ти да направят разработка 
на проекта, който отново ще 
бъде представен пред граж-
данството.

Как посрещнаха ре-
шението на МС в Ка-
рагеоргиево и Пещер-
ско, на стр. ІІ и ІІІ
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k Финансира два проекта  
на община айтос с 840 000 лв.

Ремонт на уличните настилки в село Пе-
щерско и изграждане на многофункционално 
спортно игрище в село Карагеоргиево. Това са 
двата проекта, които получиха одобрението на 
МС, и които ще добавят допълнително 840 хил. 
лв. към бюджета на Община Айтос за 2017 г.

Решението е поводът да разговаряме с кме-
та на Община Айтос Васил Едрев.

басейните под наем за 10 години
Общинският съвет реши 

временно и възмездно да 
предостави за ползване 
част от недвижим имот – 
публична общинска соб-

ственост - воден обект: ба-
сейн, с размери 12,5х25х1,5 
м и басейн кръгъл (детски) с 
диаметър 4,85 м и дълбочина 
0,85 м, ведно с прилежаща-
та площ от 2239,03 кв.м, след 
провеждането на публичен 

търг с явно наддаване. 
Басейните са в градската 

градина, в общински имот, 
отреден за “Спорт и развле-
чения” с обща площ 6565 кв.м 

и не функционират от четири 
години.  Съветниците едино-
душно гласуваха решението, 
съоръженията да бъдат отда-
дени под наем за срок от 10 
години, с годишна наемна 
цена от 2 000 лв. 

Освен наемната цена, нае-
мателят се задължава да из-
върши за своя сметка всички 
необходими ремонтни дей-
ности, „с оглед привеждане-
то на имота в състояние, го-
дно за експлоатация, отго-
варящо на съответните за-
конови изисквания”. Всички 
направени подобрения оста-
ват собственост на наемода-
теля Община Айтос след пре-
кратяване на договора, е за-
писано още в проекта, одо-
брен от Съвета. 

Общината има право да 
иска да бъдат прекратявани 
действия или бездействие 
на наемателя, които застра-
шават или увреждат имота. 
Като собственик, Община 
Айтос ще си получи обратно 
имота, след прекратяване на 
договора.

Както вече НП ви инфор-
мира, има желаещи да на-
емат басейните. Живот и 
здраве, айтозлии отново ще 
могат да ги ползват.

НП

МИНИСТЕРСКИ 

СЪВЕТ РЕШИ: 

Васил Едрев - Кмет на Община Айтос

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО 
„1897 ПЕТЪР КИПРИЛОВ“  ГР. АЙТОС

ОРГАНИЗИРА

ПОСЕЩЕНИЕ НА „ПЕТРОВА НИВА“ 
НА 19 АВГУСТ 2017г. (събота)                                                                                     

ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 114-ТА ГОДИШНИНА                                                                                                                        
ОТ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО 

ВЪСТАНИЕ.                                                                                

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ: 
ВСЯКА СРЯДА ОТ 15 ДО 18 ЧАСА

В КЛУБА НА ДРУЖЕСТВОТО                                                                                                                       
на  ул.„ЩЕРЮ РУСЕВ“№ 4 и на 

ТЕЛЕФОНИ: 0878 825 964  или  0894 417 436.                                                           

ТАКСА ЗА ПЪТУВАНЕТО – 5 ЛЕВА.                                                                                                                
ТРЪГВАНЕ ЗА „ПЕТРОВА НИВА“ в 8.00 часа 

ОТ КЛУБА НА ДРУЖЕСТВОТО.
ОТПЪТУВАНЕ ЗА АЙТОС: 22.00 ЧАСА!

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Айтос ще си върне емоциите край басейните в 
градската градина

Осигурени са средствата за изграждането на спортен 
комплекс в двора на училището в с. Карагеоргиево

Една от улиците в Пещерско



Във връзка със сигнали на граждани за кон-
статиране на няколко екземпляра мъртва риба 
в язовир „Парка” в град Айтос, на 26.07. 2017 г. 
беше извършена проверка от Басейновата ди-
рекция „Черноморски район“ - Варна, в която 
участваха представители на Община Айтос и 
Сдружение „Ловно-рибарско дружество „Со-
кол“ - Айтос.

В резултат на проверката има указания 

ДА НЕ СЕ ЛОВИ И КОНСУМИРА РИБА 
от акваторията на язовир „Парка” в град 
Айтос, до оповестяване на окончателните 
резултати от взетите проби от служители 

на оторизираните органи.

9 000 лв. са необходи-
ми още на семейството на 
двегодишния Светко, за да 
замине на лечение в чуж-
бина. Назначената дата 
за приемане на детето е 
след месец. Майката Де-
нница Сандова се обърна 
със зов за помощ в соци-
алните мрежи:

„Мили хора, познати и не-
познати, имаме още мал-
ко нужда от вашата по-
мощ. Състоянието на мал-
кия Светко се влошава с 
всеки изминал ден, сума-
та, която остана за събира-
не, е 9 000 лева. Досега сте 
ни помагали много. Всеки 
кой с каквото може... Има-

ме още почти месец, за да 
съберем сумата, ще има и 
благотворителен концерт 
в Бургас, повече информа-
ция в следващите дни. А до-
тогава можете да помогне-
те с разпространението на 
информацията.“

Нещастието на семей-
ство Сандови започва пре-
ди около година. На 2 юни 
2016 г. родителите водят 
Светко в болницата, за да 
му поставят задължител-
ната ваксина „Пентаксим“. 
Вечерта на 3 юни Светко 
се опитал да стане, но не 
успял, а кракът му започ-
нал да се обездвижва. В 
полунощ, в Спешното де-

тето вече не може да 
стои на краката си. И 
започва ходенето по 
мъките. Приемат го в 
Инфекциозно отделе-
ние, според лекарите 
е получил лека форма 
на полиомиелит. По-
вече от година по-къс-
но, Светко е все още 
с парализиран десен 
крак, като успява да 
се придвижва само 
чрез лазене. Състоя-
нието му продължава 
да се влошава, вслед-
ствие на което и ляво-
то краче започва да 
отслабва.

Лекарите не се ан-
гажират с точна диа-
гноза за състоянието 
на детето и отричат 
ваксината като при-
чина. Сега родители-
те се надяват на по-
мощ само на клини-
ки в чужбина. Необхо-
дими са още 9 000 лв. 
за диагностика в кли-
ника в Белгия. Дата-
та на определения 
преглед е в начало-
то на септември. Ле-
чението след това ще 
бъде проведено в Гер-
мания.

Със сигурност, най-до-
волен от решението на 
МС е кметът на с. Кара-
георгиево Кязим Апти-
лязим Ибрям. В най-го-
лямото айтоско село ще 
бъдат инвестирани 440 
хил. лв. за изграждане-
то на спортен комплекс в 
двора на училището - ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий” 
- с. Карагеоргиево.

- Г-н Аптилязим, кога 
се заговори за спортен 
комплекс в Карагеорги-
ево и как се стигна до 
проекта и финансиране-
то му?

- За място, където деца-
та и жителите на селото 
да спортуват, се заговори 
в началото на този мандат 
през 2015 г. Но проблемът с 
липсата на спортно съоръ-
жение в селото е много по-
стар, вероятно от повече от 
25 години. До промените 
през 1989 г. в селото имаше 
футболно игрище. После се 
оказа, че това е земедел-
ска земя, която беше вър-
ната на собствениците. От-
тогава няма нито едно кът-
че за спорт в селото. Иде-

ята е на младите хора в се-
лото, а те не са малко. Ка-
рагеоргиево е с 1 500 – 1 800 
жители. Разбира се, има 
млади хора и млади семей-
ства, които работят в чуж-
бина, но те периодично се 
връщат в селото. Като цяло 
селото е младо, имаме учи-
лище, детска градина, рабо-
тещи младежи. Преоблада-
ващата част от население-
то е между 15 и 40 години, 
много от тях даже идват в 
града, организирани в от-
бори, за да спортуват на 
новите спортни площадки 
на стадиона.

- Защо проектът ще 
се реализира в двора на 
местното училище?

- Идеята е да съчетаем 
нещата. Благодаря на кме-
та на Община Айтос Васил 
Едрев за този проект, за-
щото той ще реши едновре-
менно проблема с училищ-
ната спортна база и про-
блема с липсата на спортни 
игрища за жителите на се-

лото. Теренът е достатъчно 
голям и много подходящ за 
проектната идея. Обсъждал 
съм въпроса с директорка-
та Силвия Томова и с учи-
лищното ръководство. Те 
са положително настрое-
ни за всякакви добри про-
мени, които да са в интерес 
на децата.

- Как посрещнаха нови-
ната в Карагеоргиево?

- От тогава минаха две 
години и половина, но ние 
знаем, че хубавите неща 
стават бавно. От 2015 г. сме 
с надеждата за спортния 
комплекс, всички се рад-
ваме, че финансирането е 
вече факт. Не мога да кажа, 
че нямаме други пробле-
ми - най-сериозният сред 
тях е подмяната на „ВиК“-
мрежата и възстановява-
не на уличните настилки 
след това. Тази година на-
правихме частични ремон-
ти. Имаме вода, няма во-
ден режим в селото. Но ми-
сля, че е важно поетапно да 

вървят нещата. Сега Общи-
ната ще търси финансиране 
и за този проблем.

- Как ще изглежда 
спортният комплекс?

- Експертите от Общин-
ска администрация, по раз-
пореждане на кмета Ва-
сил Едрев, изготвиха иде-
ен проект според наши-
те виждания. Поставихме 
този проект на видно мяс-
то в селото, за да го видят 
хората и да се запознаят с 
него. Ще бъдат изградени 
футболно, волейболно, ба-
скетболно игрище, пътечка 
за бягане, различни видо-
ве спортни и фитнес-уреди, 
кът за отдих, осветление, 
висока ограда и изкустве-
на и специална настилка. 
Ще бъде осигурен достъп за 
хора с увреждания, ще има 
писта, трибуна за зрители-
те. Това е най-общо. Най-
хубавото е, че това спорт-
но съоръжение ще се полз-
ва от всички възрасти.

НП
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Осигурени са 440 хил. лв. за  

спортен комплекс в Карагеоргиево
Съоръжението ще бъде изградено 

в училищния двор

За разлика от останали-
те язовири на територията 
на община Айтос, язовир 
„Парка” няма да бъде отда-
ван под наем или на конце-
сия. Това стана ясно в засе-
дателната зала, на заседа-

нието на Съвета на 28 юли 
т.г. Вече има подписан до-
говор между Община Ай-
тос и Сдружение „Ловно-
рибарско дружество „Со-
кол” - Айтос за управление 
на рибните ресурси в язо-

вира, но грижата, отговор-
ността и стопанисването на 
водното съоръжение остава 
грижа на Общината, заяви 
пред общинските съветни-
ци кметът Васил Едрев. „Не 
можем да предадем в ръ-

цете на наемател или кон-
цесионер язовир „Парка”. 
Той е емблема на Айтос, 
място за развлечение и от-
дих на айтозлии. Мисля, че 
всички сме на едно мнение 
- ако язовир „Парка” бъде 
отдаден на концесия, а дос-
тъпът до него бъде ограни-
чен и се искат по 5 лв. на 
човек, за да лови риба, а 
след това, и да си купи ри-
бата - ще настъпи масово 
недоволство сред гражда-
ните. Язовир „Парка” е на 
айтозлии. Всеки гражданин 
е свързан с този язовир. 
Районът около него е мяс-
то за отдих, за пикници, за 
развлечения. Категоричен 
съм, че по въпроса за язо-
вир „Парка” трябва да тър-
сим преди всичко социал-
ния ефект и да се съобра-
зим с интереса на гражда-
ните”, каза още пред Съвета 
кметът Васил Едрев, по по-
вод питане за бъдещето на 
водното съоръжение. Спо-
ред градоначалника язовир 
„Парка” е неразделна част 
от парк „Славеева река” - 
два символа, с които всеки 
айтозлия е дълбоко свързан 
още от детството си.

НП

Кметът Васил Едрев: Язовир 
„Парка” е на айтозлии!

светко отново се нуждае 
от помощ, за да проходи

Кязим Аптилязим

Помогнете на Светко чрез дарение на специално 
откритата за целта сметка.

Титуляр на сметката:  
Светослав Кристианов Сандов

Сметка: 
BG84BPBI79374022802801

Светко

Кметът Васил Едрев пред Съвета: Язовир „Парка” е на айтозлии!

Водоемът няма да бъде отдаван под наем или на концесия

О Б Щ И Н А   А Й Т О С

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЯЗОВИР „ПАРКА”
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„Искам да благодаря от 
свое име и от името на 
жителите на Пещерско за 
жеста на Правителството 
на ГЕРБ и на господин Ва-
сил Едрев. За това, че на 
26 юли Министерски съвет 
одобри 400 хил. лв. за ули-
ците на село Пещерско - 
най-забравеното село от 
нашите бивши избраници. 
От тези, които избирахме 
25-26-27 години. Визирам 
старите ми колеги. А сега - 
само за две години неща-
та се случват. Значи сме 
намерили правилния път 
или формулата, по която 
да се случи нещо хубаво и 
в село Пещерско”. Така ко-
ментира пред НП новината 
за одобрените от МС сред-
ства за ремонт на улиците 
в родното му село общин-
ският съветник Фикри Са-
лим Ахмед. Според Салим, 
състоянието на улични-
те настилки в Пещерско е 
трагично. „Не с кола, даже 
с каручка не можеш да ми-
неш, камо ли пеша”. Особе-
но недоволствали старите 
хора, трудно се придвиж-
вали заради дупките - цели 
пропасти. Навсякъде след 
дъждовете се трупали на-
носи от пръст и чакъл, кои-
то допълнително затрудня-
вали движението. „От 40 го-
дини газим в калта. За пър-
ви път в живота на селото 
се случва нещо хубаво”, ко-
ментира още Салим пред 
общинското издание.

Пещерци се радвали на 
отпуснатите пари, защо-
то две десетилетия никой 
не се сещал и една лопа-
та чакъл да хвърли. Едва 
през последните две-три 
години периодично се пра-
вели текущи ремонти. „За-
щото селото намери пра-
вилния път, младите изби-

ратели намериха вярна-
та посока. Заслугата беше 
тяхна, защото един човек, 
сам, не може да направи 
нищо. Зад всеки съветник 
трябва да стоят много из-
биратели, които да му гла-
суват доверие. Горд съм, 
че младите хора си отво-
риха очите и мисля, че от 
сега нататък ще са по-буд-
ни. Благодаря им, заедно 
можем да постигнем още 
много неща”, казва Фикри 
Салим.

Общинският съветник 
уточнява, че „бившите ко-
леги” са го изгонили някол-
ко пъти - от клуба на пар-
тията, от община Руен, ко-
гато станал да се изкаже 
пред лидери на централ-
ното ръководство. „Затова 
ги чувствам, как да кажа - 
бивши, много бивши, вече 
студени колеги”, казва с 

доза патетика екссъветни-
кът на ДПС.

Все още не представля-
вал никоя партия, бил все 
така независим. „Не мисля 
занапред и за нови избо-
ри. Само искам да се слу-
чи най-доброто за с. Пе-
щерско - това, което хора-
та са очаквали толкова го-
дини. Като дойдат избори, 
селото ще реши - 500 гласо-
подаватели ще решат дали 
да имат съветник, нов кмет, 
или друг кандидат,” е отго-
ворът на Салим на въпро-
са на НП, ще се кандида-
тира ли отново.

Независимите съветни-
ци в Общински съвет - Ай-
тос са вече трима. Питаме 
Фикри Салим дали трима-
та се събират и обсъждат 
проблемите, за да излязат 
с обща позиция. „Аз гласу-
вам на своя глава това, ко-

ето мисля, че е добро за об-
щината, за града, за всич-
ки села и за хората. Няма-
ме нищо общо помежду си, 
само сме колеги, които се 

уважават.”, заяви съветни-
кът. Ще припомним, че вед-
нага след като беше изго-
нен от ДПС Фикри Салим 
седна на свободното мяс-

то до Салих Метраш от 
ДОСТ. „Преместих се, за-
щото от групата на ДПС са 
заявили, че от сега ната-
тък не искат Фикри Салим 
да сяда до тях. „Седнах до 
Салих, защото имаше пра-
зен стол”, уточнява съвет-
никът от Пещерско. 

Макар и избран с листа-
та на ДПС, той не само не 
е член на групата съветни-
ци на Движението, но вече 
не е член на партията. Не 
чувства вина пред избира-
телите. „Младежите, кои-
то ме избраха са може би, 
също тъй независими като 
мен. Тези младежи тър-
сят новото, рационално-
то. Търсят това, което не 
се е случвало досега, ис-
кат някаква промяна. Ис-
кат да излязат от тунела и 
да видят светлината”, твър-
ди още съветникът на село 
Пещерско.
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Осигурени са 440 хил. лв. за  

спортен комплекс в Карагеоргиево

Обяви
• ПГСС „Златна нива” - Айтос, ул. „Славянска” №50 продава 

ечемик за фураж, реколта `2017 г. Тел. за връзка: 0888206682 
- Счетоводство.

• Тел. 0876 10 38 55 продава 5 дка земи в с. Съдиево, в ре-
гулация, в края на селото, посока „Аязмото”.

• Тел. 0558/2 61 96 - Айтос дава под наем нива 990 кв.м в 
местността „Провадийско шосе” - празно място. Цена - по 
споразумение.

Независимият общински съветник Фикри 
Салим Ахмед от с. Пещерско

“АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - 
ЗАВОД ГР. АЙТОС

Обявява свободни работни 
места за:

- Складов работник;
- Оператор машина.

Телефон за информация и връзка: 
0894603406 - Янева

Фикри Салим: Само за две години нещата се случват

Децата на село Пещерско

Фикри Салим

Фикри Салим седна до Салих Метраш, но не иска 
да свързват името му с никоя партия 

Ремонтират общински 
сгради за близо 200 хил. лв.
Община Айтос обяви об-

ществена поръчка за ре-
монт на общински сгради 
с бюджетни средства през 
2017 година по три обосо-
бени позиции. Обособена 
позиция 1 е за „Осъществя-
ване на ремонт на сградата 
на Общинска администра-
ция”, втората - за ремонт 
на сгради на Дирекция „Об-
щински център за социални 
и здравни услуги” /ОЦСЗУ/ 
и третата обособена пози-
ция - за ремонт на сгради 
на детски градини.

Общината не разпола-
га със специализирано об-
щинско предприятие, кое-
то да извърши ремонтите, 
затова обяви процедура за 
избор на изпълнител.  Сгра-
дите са различни по вид, 
тип и предназначение. Ос-
новните дейности, предмет 
на поръчката, са зидарски, 
мазачески, бояджийски, на-

стилки и облицовки, тенеке-
джийски, дърводелски, по-
кривни, изолационни и ин-
сталации в сгради. 

Прогнозната стойност на 
поръчката е 199 620 лв. без 
ДДС, в т.ч. 64 170 лв. без 
ДДС за ремонт на сградата 
на администрацията, 40 000 

лв. без ДДС - за сгради 
на ОЦСЗУ и 95 450 лв. без 
ДДС за сгради на Дирекция 
„КОВЗС”.

Срокът за подаване на 
офертите е 15 август т.г., 
дата на отваряне - 16 ав-
густ 2017 г.
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Рашид Куру поиска  
да е независим

В края на юни  Рашид Куру 
попълни състава на Общин-
ския съвет в Айтос, след като 
Севим Али стана народен 
представител в 44-то Народно 
събрание. Куру беше избран 
за общински съветник с листа-
та на ДПС и положи клетва да 
служи на гражданите, в при-
съствието на кмета и предста-
вители на Общинската избира-
телна комисия - Айтос. 

Още на следващото заседа-
ние на Съвета, което се прове-
де на 28 юли т.г., Рашид Куру 
подаде до Председателя на 
Общински съвет - Айтос, де-
кларация за политическия си 
статут в местния законодате-
лен орган. Преди същинската 
работа в заседателната зала, 
Председателят Красимир Ен-
чев информира Съвета за же-
ланието на Куру да изпълнява 
функциите си като независим 
общински съветник.

НП

Община Айтос

Рашид Куру полага клетва



Айтос превзе фина-
ла на Европейския шам-
пионат по ловна стрел-
ба, дисциплина „Трап”, 
в Баку, Азербайджан. 
Двама айтозлии доказа-
ха класа и мериха сили 
с най-точните стрелци на 
Стария контитент. С чет-
върти резултат - 114 па-
нички, във финала влезе 
нашето момче Иван Ге-
оргиев, който постигна 
пети резултат в евронад-
преварата. И айтозлийка-
та Селин Али ни зарадва 
с престижното 5-то мяс-
то при девойките. Ще 
припомним, че с онлайн 
гласуване Селин беше 
единодушно избрана за 
Спортист №1 на Община 
Айтос за 2016 година.

Селин направи дебют 
във финала на голямо 
първенство в Баку, след 
като победи на престрел-

ката рускинята Юлия Са-
велева, която е европей-
ска шампионка за девой-
ки от Марибор’2015 и е с 
цели пет години по-въз-
растна от нашето моми-
че. Във финала нашата 
млада състезателка успя 
да изпревари друга рус-
киня - Полина Княжева, 
която стреля много силно 
и беше с трети резултат 
от квалификацията. 

Селин тренира ловна 
стрелба от 2014 г. През 
2015 г. вече се състезава 
в категория „Девойки”, 
като приключва година-
та със 7 първи места от 
състезанията в спортния 
календар на федерация-
та. Получава II разряд за 
покрит норматив. През 
2016 г. се състезава в ка-
тегория „Жени” и при-
ключва спортната година 
с 6 първи места. Участва 

в Световното първенство 
в Зул, Германия, в Евро-
пейското първенство в 
Лонато, Италия, в Гранд 
при в Букурещ, Румъния, 
където се класира на пър-
во място. Има две учас-
тия в Белград, Сърбия, 
с второ и четвърто мяс-
то. При второто си учас-
тие постига резултат 70 
от 75, за което получава 
признанието на федера-
цията и сертификат „Май-
стор на спорта”. Това е 
прецедент за България - 
дете на 14 години да по-
лучи толкова високо при-
знание.    

Иван Бориславов Ге-
оргиев е безспорен фа-

ворит на България в дис-
циплината „Трап”. Състе-
зател е на СКЛС „Сокол-
2010” Айтос. Едва 9-годи-
шен започва да се зани-
мава с ловна стрелба. На 
10 години за първи път из-
лиза на международен 
форум в Никозия, Кипър, 
и прави заявка за изклю-
чително надежден и вър-
хов състезател, със 103 
от 125 панички. Ученик 
е в СУ „Христо Ботев” - 
Айтос и е част от наци-
оналния отбор на Бълга-
рия, в дисципина „Trap 
Men Junior“. 

Последните три години 
са изключително успеш-
ни в спортната му кари-

ера. Днес с него се съ-
образяват най-точните 
стрелци в Европа и све-
та. През 2016 г., на Све-
товна купа за младежи в 
гр. Зул, Германия, се кла-
сира на 6-то място от 83 
участници. На Европей-
ското първенство в Лона-
то, Италия, Иван се кла-
сира индивидуално 5-ти, 
а отборът (от трима със-
тезатели, един от които е 
Иван Бориславов Георги-
ев), взе Вицешампионска 
Европейска титла за Бъл-
гария. Досега български 
състезатели не са пости-
гали такъв успех в ловна-
та стрелба.    

НП
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двама айтозлии във финала на еврошампионата  
по ловна стрелба в азербайджан

„Роли, роли... Сцена за 
театър, поезия, музика” (пи-
еси за малки и пораснали 
деца). Това е заглавието 
на новата книга на поете-
сата с китара Татяна Йото-
ва, която изненадва с раз-
личността на съдържание-
то си от 260 страници и с 
прекрасното оформление 
на корицата от Издател-
ство „Либра Скорп” - Бур-
гас.  Както пише в пред-
говора редакторът Георги 
Минков - актьор и препо-
давател по актьорско май-
сторство, книгата на Йото-
ва притежава чудодейна, 
магична сила. В нея са съ-
брани всички авторски сце-
нарии за театрални поста-
новки, удивително съчета-
ни с нейните режисьорски 
похвати, с песни, стихове и 
с прекрасните илюстрации 
на малките актьори от Шко-
ла „Стих, мелодия, театър” 
при СУ „Христо Ботев”. 

„Нейните текстове ни 
пренасят в различни све-
тове и места, достъпни и 
за най-малките, примам-
ливи и за възрастните. 
Едно широкоспектърно ле-
карство срещу ежедневни-
те недостатъци на обще-
ството. Имам усещането, 
че на хоризонта се е зада-
ла една лодка, чийто капи-
тан е зареден с невероят-

ни истории от битието на 
българина”, пише Минков. 
Най-ценното според него 
е дарбата на авторката да 
види нещата под различен 
ъгъл, с езика на съвремие-
то и да поднесе своите про-
екти по един приказно-теа-
трален начин. „Това, дами 
и господа, повярвайте ми, 
е много трудно в днешно-
то време, изпълнено с алч-
ност, завист и цинизъм. На 
добър час! Желая на Татя-
на две педи вода под кила 
и още много увлекателни 
и предизвикателно-твор-
чески проекти!”, е поже-
ланието на редактора към 
талантливата айтозлийка. 
Редом с поезията, театърът 
е другата страст на Татяна, 
но след 12-те й книги с пое-
зия, „Роли, роли... Сцена за 
театър, поезия, музика” е 
първата, посветена на сце-
ната. „Някога моята майка 
ми каза: Не се безпокой, 
Таничка, че не те приеха 
в Театралната академия. 
Ти цял живот ще бъдеш на 
сцената пред своите учени-
ци не само като учител по 
български език и литера-
тура, но и влизайки в най-
различни роли. И така, зад 
кулисите, влизайки в роля-
та на автор на сценарии, аз 
разтварям завесите на мо-
ето съвремие, за да надник-

нат оттам всякакви лица”, 
споделя с читателите Та-
тяна Йотова. Според нея, 
това е прочит на реалнос-
тта на един учител, бард, 
творец, на един дългогоди-
шен ръководител на детски 
школи за театър, музика и 
журналистика, който нами-
ра думите, които се обичат 
и ги споделя с родствени-

ци по дух. 
Сценариите са изпъстре-

ни с песни, защото светът 
на Йотова е песента. В кни-
гата е само словото - сво-
бодна зона за справяне с 
провокацията на липсващи-
те ноти. И само времето ще 
покаже дали сценариите и 
песните на Татяна ще по-
паднат в ръцете на талант-

ливи учители и ръководите-
ли и ще заживеят своя нов 
живот на сцената. 

Постановките, режисира-
ни от Йотова, са многократ-
но представяни на престиж-
ни фестивали на изкуствата. 
Спектаклите й печелят не 
само лауреатски звания и 
призови награди, но и сърце-
то на публиката. Адресат са 

както децата и младите хора, 
така и зрелите ценители на 
театралното изкуство. Те са 
истински мюзикъли, защото 
в тях са синкретирани слово, 
музика, песен, танц. Те но-
сят и образователни акцен-
ти, и история, и художестве-
но поднесени послания за 
съхраняване на изконните 
ценности.

И както авторката при-
знава, изданието не би било 
така изящно, без рисунки-
те на ученици от СУ „Хрис-
то Ботев”- град Айтос, за 
които искрено благодари 
на младите айтоски талан-
ти  Йована Темелкова - 11 
г., Анатолий Апостолов - 13 
г., Златина Любомирова - 14 
г., Джансел Джевдет - 15 г.,  
Юзлем Мехмед - 13 г., Даяна 
Дамянова - 9 г.,  Ивона Ди-
мова - - 13 г., Димана Нико-
лова - 13 г., Айлин Рамадан 
- 14 г., Мирослава Николо-
ва - 13 г., Виктория Иванова 
- 11 г.,  Ивона Димова - 13 г., 
Георги Тодоров - 11 г., Сти-
вън Войводов - 11 г., Станис-
лава Шекерова - 13 г., Пла-
мена Димова - 13 г., Мария 
Негозова - 13 г., Даниел Бо-
желов - 12 г., Лъчезара Апос-
толова - 14 г. ,Рабие Юмер - 
10 г., Паола Николова - 8 г., 
Метин хасан - 13 г., Ванеса 
Ганчева - 11 г.

НП

след 12 книги с поезия, татяна йотова 
издаде книга с театрални сценарии

Иван Георгиев и Селин Али 
с пети резултат 

на Стария континент

Иван и Селин - бъдещето на българската ловна стрелба

На Европейското в Азербайджан


