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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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От Айтос стартира информационна кампания за
българското председателство на Съвета на ЕС
Инициативата се реализира от Областна
администрация-Бургас, Община Айтос и
Областен информационен център - Бургас

Какви са ключовите
послания, възможностите за България и очакванията на гражданите
за предстоящото Председателство на България
на Съвета на ЕС - това
бяха само част от темите на първото събитие в
Айтос, с което на 9 октомври т.г. стартира информационната кампания в
област Бургас.
В още четири общини
пред широката общественост ще бъдат представени икономическите и социални ефекти – резултат от
10-годишното ни членство
в ЕС. Как работи международната организация, какъв е дневният й ред и какво на практика представля-

ва ротационното председателство на Съвета на ЕС
са въпросите, на които по
достъпен начин кампанията ще даде отговор. Инициативата се реализира от
Областна администрация Бургас, съвместно с общините, неправителствения
сектор и има за цел да популяризира приоритетите
на българското европредседателство и да насърчи партньорството в процеса на взимане на решения в ЕС.
Освен в Айтос, общините на територията на областта, в които ще се проведат
информационните събития
са Карнобат, Средец, Приморско, Поморие - форматът на срещите е отворен

за всеки, който има интерес към темата.
Айтос даде успешен
старт на кампанията в
препълнената Актова зала
на СУ „Никола Вапцаров”.
Областният управител Вълчо Чолаков, кметът на община Айтос Васил Едрев и
Началникът на РУО - Бургас
Виолета Илиева се срещнаха с дванадесетокласници от трите средни училища в града, с техните преподаватели, директори и с
граждани. Беше представена презентация, посветена
на 10-та годишнина от членството ни в ЕС и подготовката на страната ни за първото ротационно председателство, което предстои
през 2018 година. Презентацията беше Представена
от Мария Бурулянова – Експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център - Бургас.
Мног о непринуден
беше разговорът с младите хора за стремежите
им, за визията им за бъдещето като граждани на ЕС
и за възможностите, които
им предоставя членството
в ЕС да развият потенциала си. Проведе се и дискусия за живота на младите
отпреди 10 години и сега, за
необходимостта от информираност и владеенето на
езици, за добрата училищ-

Дванадесетокласниците зададоха въпроси за българското председателство

на подготовка и конкурентната среда, в която трябва да се реализира младото поколение на България.
Дванадесетокласниците
зададоха въпроси, свързани с обучението в страните от ЕС, със студентските стипендии и конкретните ползи от Председателството.
Кметът Васил Едрев
представи пред младата
аудитория по-значимите европейски проекти, реализирани от Община Айтос и
ползите от тях за гражданите. „Оперативните програми на ЕС ни дават възможност за допълнителни средства, които в някои случаи
в пъти надвишават общинския бюджет”, каза кметът.
И даде пример с бюджет
`2017, който е в размер на
22 540 000 лв, и финансирането по ОП „Околна среда”
в размер на 19 млн. лв. за
изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в Айтос. „Средствата само по един европейски проект в Айтос са приблизително толкова, колкото са парите за издръжката на Общината за една година, заяви градоначалникът и подчерта, че България получава над три пъти
повече средства по линия

на европейската солидарност, отколкото внася в бюджета на ЕС.
„Що се отнася до председателството на България
на Съвета на ЕС - не трябва да търсим конкретни финансови ползи. Като председателстващ, България ще
може да постави в дневния
ред на Съвета важни прио-

Мария Бурулянова – Експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център - Бургас
Едрев.
Айтос не случайно избра млада публика за първото информационно събитие в областта. Развитието на младите хора е един
от четирите основни приоритета, върху които е насочен фокусът на Българското европредседателство. Сигурност и стабилност, европейска перспектива на Западните Балкани,
предприемачество и иновации и Кохезионната политика след 2020 г. са сред останалите акценти, залегнали в програмата на страната ни за предстоящото
Председателство на Съвета на ЕС.

Спомоществователи с дарителски жест
за Димитровден ’2017. Благодарим Ви!
„АВИЦЕНА“ ЕООД - АЙТОС
КООПЕРАЦИЯ „ВККЧЗС
- АЕТОС“
ЗК „СИЛА“ - С. ПИРНЕ
„МИДИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“ АД
„БОШНАКОВ“ ЕООД
„СИМПТО“ АД
„ДЕМЕТРА“ ООД - АЙТОС
„МБАЛ - АЙТОС“ ЕООД
„КОКАЛА“ ЕООД - АЙТОС
ЗСК „ЛОЗОВО“ АД
ПК „АТАНАС МАНЧЕВ“ АЙТОС

„ДЪНАК“ ООД - АЙТОС
ИК „АНУБИС“ ООД
„СТЕФАНОВИ“ ООД АЙТОС
„АЙТОС АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД
„БУЛВЕСТ - 2000“ ООД
„БУРГАСЦВЕТ 90 ТАНЕВ“
ЕООД
НОТАРИУС ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
СКЛС „СОКОЛ“ - АЙТОС
„ДЕСИЙ“ ЕООД
„ДИ ЕМ ЖИ 72“ ЕООД
„ДЯДО ДАНЧО“ ЕООД
„ГЕНГЕР“ ЕООД - АЙТОС
„НИКС“ ЕООД

ритети и въпроси, касаещи
общността или група държави-членки, какъвто е въпросът за бъдещето на Кохезионната политика след
2020 г. - най-големият единен източник за финансово подпомагане на инвестиции в растеж и заетост
в ЕС.”, каза още пред Випуск `2018 кметът Васил

Още по темата
четете на стр. 7
Младите на Айтос много активно участваха в дискусията

НП
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“Бургаспътстрой” АД ще
асфалтира улиците в Пещерско
Общинският проект е за поетапни
ремонти на уличните настилки в селото
На 3 октомври т.г. кметът на Община Айтос Васил Едрев и изпълнителните директори на “Бургаспътстрой” АД Донко Узунов и Ангел Ангелов подписаха договора за изпълнение на обществена поръчка
с предмет “Ремонт и рехабилитация на улици в с. Пещерско”. Договорът влиза

в сила с откриване на строителната площадка.
Узунов и Ангелов, които
представляват дружеството, потвърдиха пред НП,
че основният проблем с
улиците в Пещерско е наклонът и отнесената от поройните дъждове настилка. “Затова Община Айтос
е разработила проект, с

който да започне поетапното асфалтиране на улиците в селото. Спечелихме
обществената поръчка за
първите две улици, с които
се започват ремонтите. Ще
бъдат асфалтирани, ще бъдат направени и тротоари,
за да може когато има дъждове, настилката да стои
здраво и да не бъде отне-

Село Пещерско - центъра

Изпълнителните директори на “Бургаспътстрой” АД Донко Узунов и Ангел
Ангелов

сена от водата”, каза Донко Узунов за НП.
Обект на поръчката са
първа и десета улица по
плана на Пещерско, и двете са централни, до площада на селото. Предложената цена от “Бургаспътстрой” АД за ремонта им е
332 111.44 лв без ДДС.
“Ремонтите все още не са
стартирали. Това ще стане
след откриване на строителната площадка и окомплектоване на документите от страна на строителния надзор, в най-кратки
срокове”, заяви пред общинското издание Ангелов.

Срокът за изпълнение, който е заявила фирмата-изпълнител е 30 календарни
дни. Вече е направена необходимата организация
за полагането на асфалта,
осигурена е техниката - багери, валяци и асфалтополагащи машини.
“Хората в Пещерско са
изключително доволни, че
започват ремонтите на двете улици. Основният въпрос, който ни задават е
кога ще ремонтирате другите улици”, признава Донко Узунов.
Ще припомним, че общата прогнозна стойност на

поръчката беше 333 333.00
лв. Четири фирми - “Автомагистрали - Черно море”
АД, Технострой-Инженеринг 99”АД, “ЕИВ” ЕООД и
“Бургаспътстрой” АД кандидатстваха за изпълнител
на обществената поръчка.
Целта на проекта на Община Айтос е да бъдат подобрени транспортно-експлоатационните характеристики и носимоспособността
на настилките и да се осигурят безопасни условия на
движение и добро отводняване на улиците в село Пещерско.
НП

Важно за нуждаещите се от помощни
средства и инвалидни пособия
Фирма „Медистил” откри офис за помощни средства и инвалидни пособия
за хора с временни и трайни увреждания в „Медицински център І” ЕООД в Айтос (бивша Поликлиника,
до аптеката).
Как нуждаещите се могат да се снабдят напълно
безплатно с полагащите

им се помощни средства
- патерици, канадки, проходилки, колички, комбинирани тоалетни столове
и т.н.? Болният трябва да
подготви ксерокопие на
лична карта, на епикриза
и направление. Направленията са три вида - за
уши, нос, гърло, за невролог и за ортопед-травмато-

ОБЯВА

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2,
ал.3 и ал. 6 във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона
за държавната собственост, чл. 3, ал. 3 от Вътрешни правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и Докладна записка
вх. № 03-02-1262/30.08.2017 г. на директор на Югоизточна регионална
дирекция на ДП „Български спортен тотализатор“, обявява откриването със заповед № 221/11.09.2017г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ на търг с тайно наддаване, за предоставяне под наем, за срок от 10 години, на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ обособено помещение със застроена
площ от 45.74 кв.м, част от самостоятелен обект в сграда „Спортно информационен център и тото пункт“, със застроена площ от 145.74 кв.м, с
административен адрес гр. Айтос, ул. „Христо Ботев“ № 18, ЖСК „Изгрев“,
който ще се проведе на 14.11.2017 г. от 10:30 часа в сградата на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 ,
при следните условия:
1. Първоначална наемна цена – 237.00 лв. /двеста тридесет и седем
лева/ месечно, без включен в нея ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон, дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и др.;
2. Начин на плащане на месечния наем – по банков път;
3. Предназначение на обекта – стопанска дейност;
4. Депозит за участие в търга 118.50 лв. /сто и осемнадесет лева и петдесет стотинки/, вносим в касата на ДП „Български спортен тотализатор“
– Югоизточна регионална дирекция – офис Бургас или по банков път, на
следната банкова сметка IBAN ,BIC BPBIBGSF, “Юробанк България“ АД найкъсно до изтичане на срока за подаване на заявленията;
5. Цена на тръжната документация – 20.00 /двадесет/ лв с ДДС, платими в касата ДП „Български спортен тотализатор“ – Югоизточна регионална дирекция – офис Бургас, или по банков път, по горепосоченатa банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в
срок до 13.11.2017 г. на адрес гр. Бургас – ул. „Калофер“ № 10 – Югоизточна
регионална дирекция, офис Бургас от 9:00 до 17:00 часа всеки работен
ден, срещу представяне на документ за платена документация.
6. Дати за оглед на обекта /само след закупуване на тръжна документация/ – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, до 13.11.2017 г., след
предварително съгласуване с Директора на Югоизточна регионална
дирекция на ДП БСТ.
7. Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в дирекция „Обща администрация“
при Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на
адрес - гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана
поща, или куриер – до 17.00 часа на 13.11.2017 г.
8. Лице за контакт по настоящата процедура: Златко Златанов – Директор на Югоизточна регионална дирекция на ДП БСТ, телефон: 056/
81 19 64

лог, зависи какви са нуждите на пациента. Следващата стъпка е пациентът да се яви пред комисия, която издава прото-

Министерство на
отбраната на Република
България
Община Айтос
Клуб за военно-исторически реконструкции
“Братя по оръжие”
Ви канят на
Втора Военно-историческа реконструкция
“Боят за Страцин 25.X.1944 г.”
28 октомври 2017 г. /събота/, 12.00 часа, в района на немския бункер над
с. Съдиево

кол, на база на епикризата. Третата стъпка - в Дирекция “Социално подпомагане” се попълва и подава заявление - срокът

за отпускане на държавни средства за пособията
е до 20-30 дни.
Процедурата изисква
още явяването на пациен-

та или упълномощеното от
него лице в офиса за осъществяване на сделката,
за което му се издава фактура. Последната стъпка е
тази фактура да се върне в
Дирекция „Социално подпомагане“ като доказателство, че парите са вложени в помощното средство,
което е трябвало да бъде
закупено.
Офисът обслужва три общини - Айтос, Руен, Карнобат. Работното време е от
7,30 до 14,30 ч., всеки работен ден. В повечето случаи се налага закупуването на средствата да става
не от самия пациент, а от
негови близки, които трябва да имат заверено пълномощно. Важно е да се знае,
че там, където няма нотариус, кметът на населеното място заверява пълномощното.
Офисът се намира на ул.
„Гарова” № 3 в Айтос, тел.
за връзка: 0876 993 901 и
тел. 0888 809 993.
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Вълчо Чолаков - Областен управител на област Бургас пред медиите в Айтос:

Развитието на младите хора е един от
приоритетите на Българското европредседателство
- Г-н Чолаков, какъв е
поводът да сте в Айтос с Вас е и началникът на
РУО-Бургас Виолета Илиева?
- Днес /9.10./, заедно с
кмета на Община Айтос Васил Едрев и на началникa
на РУО-Бургас даваме старт
на поредица от информационни събития в област Бургас, посветени на предстоящото председателство на
страната ни на Съвета на
ЕС. Инициативата е на Министерството на Българското председателство в партньорство с областните администрации, общините и
неправителствения сектор.
Това е и темата, която ще
дискутираме с младите хора
на Айтос.
България ще председателства Съвета от 1 януари 2018
г. в продължение на шест
месеца. Идеята е на тази
първа информационна среща да разясним по достъпен
начин какво представлява
Председателството на Съвета и да дадем на младежите
повече информация за европейските институции.
- Защо е толкова важно Председателството
на България и какви са
ползите?
- България е вече 10 години член на Европейския
съюз и за първи път имаме възможността да председателстваме Съвета. Ще
разясним какви са очакванията и какви са погреш-

Вълчо Чолаков - Областен управител на област
Бургас
ните виждания на гражданите за предстоящото европредседателство. За държавите членове на Европейския съюз председателството е на ротационен принцип. Това ръководство се
осъществява от тричленка, мандатно за 18 месеца. Сега, в „тройката”, която председателства Съвета

са Естония, България и Австрия. В момента председателства Естония, след България, председателството поема Австрия. Младите хора
и всички граждани трябва
да знаят, че няма конкретни
ползи от Председателството. Но това е изключителна възможност за България
да представи своите вижда-

ния за политики, да направи
своите предложения, да вложи повече усилия в намирането на консенсус по общи
политики и за решаване на
съвместни проблеми на Европейския съюз. Това е прекрасна възможност да покажем страната си – една проевропейска България, имаща своя изключителен принос към културно-историческото наследство на Европа, интегриран член, нужен за бъдещото развитие
на Съюза.
- Вие лично, какво искате да кажете на младите хора, и какво искате те
да знаят?
- На първо място, искам
да знаят колко е важно Бъл-

гария да бъде член на Европейския съюз. Да направя
един паралел с миналото,
да им покажа разликите отпреди 10 години и сега. На
второ място, искам да знаят
какво да очакват във връзка
с нашето председателство,
като граждани на страначленка на ЕС.
- Айтос е първият град,
а как ще протекат следващите срещи?
- Нашата идея е да пре-

доставим този проект пред
повече млади хора в областта, тъй като те са нашата надежда за бъдещето
на България. По-добър начин на живот, по-добро образование, по-добра околна среда, по-добра икономика - това е начинът да инвестираме в младите - техният потенциал ще помогне на
обществото да живее по-добре като цяло.
НП

РАЙОНЕН СЪД - ГР. АЙТОС
Районен съд - Айтос на основание Заповед
№ 250/10.10.2017 г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд - Айтос,
обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка в Районен съд - Айтос за длъжността „съдебен архивар“.
І. Описание на длъжността „съдебен архивар”: Осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги, документи, които не се отнасят до образувани дела. Води архивна книга и наръчник. Класифицира и архивира граждански, административни и наказателни дела. Поддържа целостта на системата
за архивиране, като осигурява правилен достъп до делата.
IІ. Минимални и специфични изисквания,
предвидени в нормативните актове и в Класификатора на длъжностите в администрацията
на съдилищата, на които кандидатите следва
да отговарят:
1. Общи минимални изисквания към кандидатите:
1.1. Вид и равнище на образование – минимална степен на завършено образование –
„средно образование“;
1.2. Трудов стаж – за заемането на длъжността не се изисква наличие на трудов стаж/
професионален опит.
1.3. да е български гражданин;
1.4. да е навършило пълнолетие;
1.5. да не е поставен под запрещение;
1.6. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
1.7. да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
1.8. да има завършено средно образование;
1.9. да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с
роднини по права линия без ограничения, по
съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен
включително;
1.10. да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган
на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
1.11. да не е народен представител;
1.12. да не е съветник в общински съвет само за съответната общинска администрация;
1.13. да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.
2. Специфични изисквания за заемане на
длъжността: „съдебен архивар“, определени от
административният ръководител на съда:
- компютърна грамотност MS Office / Word.
Excel/, Internet;
- правилен правопис и пунктуация;
- отлични умения и познания по приемане, предаване и съхраняване на съдебна документация;
- отговорно опазване на получената служебна информация;
- отлични умения за работа с граждани и

в екип;
- познаване Закона за съдебната власт и
Правилника за администрацията на съдилищата.
3. Размер на трудовото възнаграждение за
длъжността „съдебен архивар“:
Минималният размер на основното трудово
възнаграждение за длъжността „съдебен архивар“, определен в Класификатора за длъжностите в администрацията на съдилищата, утвърден с решение на Съдийската колегия на ВСС
по протокол № 35 от заседание, проведено на
19.09.2017г. е 592 лв. На служителите се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за ранг /минималният ранг за длъжността
е V-пети, с възнаграждение в размер на 25 лв./,
както и допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
ІII. Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе от комисия по допускане до конкурс и провеждане на конкурса,
в състав, определен със заповед на Административния ръководител – Председател на Районен съд Айтос. Комисията заседава в пълен
състав и взема решения с обикновено мнозинство. За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.
Конкурсната процедура включва три етапа, както следва:
Първи етап: Допускане на кандидатите до
участие в конкурса.
На този етап се преценява пълнотата и редовността на представените документи от кандидатите, съответствието на кандидатите с минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността, както и спазването на
реда, начина и срока за подаване на документи за участие в конкурса.
Списъците с допуснатите и недопуснатите
кандидати (както и основанията за недопускането им ) ще се обявят на таблото на съда и
на интернет-страницата на съда не по-късно от
7 дни след изтичане на срока за подаване на
заявленията за участие в конкурса.
В списъка на допуснатите кандидати ще се
посочат датата, началният час и мястото на
провеждане на втория етап от конкурса, който не може да бъде по-рано 14 дни от изнасянето на списъка.
Втори етап: Проверка на компютърните умения на кандидатите , познанията им по правопис и граматика.
Целта на втория етап е да се преценят компютърните умения и нивото на владеене на
български език – правопис, граматика и пунктуация.
До втория етап на конкурса се допускат
единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.
Вторият етап от конкурса включва диктовка /практическа задача/, уменията за създаване на административни документи и нивото на
владеене на български език.
Трети етап: Събеседване с допуснатите до
третия етап кандидати.
Целта на този етап е да се оценят уменията
за устно общуване, мотивацията за работа, както и да се проверят познанията на кандидатите по Закона за съдебната власт и Правилни-

ка за администрацията в съдилищата. На кандидатите ще бъдат задавани еднакви, предварително подготвени от комисията въпроси по
глава десета: „Архив” от Правилника за администрацията в съдилища.
Писменият и Устният изпит за длъжността: „
съдебен архивар” ще се оценяват от комисията
по шестобална система с точност до 0,50.
Въз основа на проведения конкурс по Кодекса на труда комисията ще оформи протоколи
с резултатите от проведения конкурс и ще класира успешно издържалите конкурса.
Протоколът от крайния резултат на конкурса ще се публикува на интернет страницата на
съда и ще се съобщи на участниците в него в
3-дневен срок от провеждането му.
IV. Необходими документи, които следва
да бъдат представени от кандидатите за двете длъжности:
1.Заявление по образец;
2. Автобиография;
3. Декларация от кандидата, че е пълнолетен
български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
4. Декларация за липса на обстоятелства
по чл. 136 от ПАС;
5. Копие от диплома за завършено средно
образование;
6. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация/обучение ( ако има такива);
7. Свидетелство за съдимост;
8. Медицинско свидетелство;
9. Удостоверение от психиатричен диспансер за липса на психическо заболяване;
10. Копие от документи, удостоверяващи
продължителността на трудовия стаж;
11. Могат да бъдат приложени и други документи, свързани с изисванията за заемане на
длъжността, които кандидатът притежава.
V. Място за подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в сградата на Районен съд
Айтос, ул. “Цар Освоободител“ № 3А, стая №
3, тел. 0558/2 23 90 , всеки работен ден от 09
-12.00 ч. и от 13.00-17.00 ч.;
На разположение на кандидатите са: Заявление по образец, както и съответните Декларации, които следва да бъдат изтеглени от
интернет- страницата на съда и коректно попълнено.
VІ. Срок за подаване на документите: Документи за участие в конкурса се подават от
12.10.2017г. до 13.11.2017 г. включително.
VII. Общодостъпно място, на което ще се
обявяват списъците или други съобщения във
връзка с конкурса.
Образците на заявлението и декларациите
са достъпни на интернет страницата на Районен съд Айтос - http://www.rcourt-aitos.org.
Обявата и всички съобщения за конкурса ще се обявяват на интернет-страницата на
съда http://www.rcourt-aitos.org, както и на информационно табло в сградата на Районен
съд - Айтос.

Малки обяви
• Тел. 0885/ 252 452 продава земеделска земя в м. „Могилата”. Цена по споразумение.
• Тел. 0876 10 38 55 продава 5 дка земи в с. Съдиево,
в регулация, 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.
• Професионална гимназия по селско стопанство
„Златна нива” град Айтос, ул. „Славянска” № 50, продава стари строителни материали: тухли на цена 0.10 лв./
бр., греди- 1.50 лв./л.м, камъни- 3.00 лв./бр., дървен материал- летви и дъски- 10 лв./кубик, дървени скари- 4.00
лв./бр. Телефон за справки: 0888/206 682.
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Айтозлия проектирал бургаските „Изгрев”,
„Лазур” и стадион „Нефтохимик”

Бащата на Рафаел Рафаелян стоял на един чин с Филип Кутев
Айтозлия е, но не е идвал
в родния град повече от десет години - от срещата на
випуск 1960 г. на гимназията през 2006 г. Затова когато туристите от Варненския
клуб на ветераните решили
да гостуват на айтоските си
колеги от ТД „Чудни скали”,
Рафаел Рафаелян се записал първи за пътуването.
„През 60-а години завърших гимназията - беше
Средно политехническо
училище „Христо Ботев”.
След гимназията - ВХТИ Бургас и до 1971 г. работих като началник производство в НХК - Бургас. Семейството ми напусна Айтос през 1971 г., аз останах на работа до 1973 г. в
Завода за резистори”, разказва Рафаелян. Напуснал
Айтос преди близо 45 години, но и днес го топли споменът за киприте градски
улици, зелените дворчета,
задружната и многобройна арменска общност, арменското училище, църквичката...
В редакцията на НП, Рафаел донесе документ в архива на баща си - Хайгас
Рафаелян, известен на тогавашните айтоски граждани като собственик на „колониал” - магазин, в който се продава абсолютно
всичко, на тогавашната ул.
„Цар Борис“, днес „Цар Освободител”. Оказа се, че
това е страница от Телефонна книга на България от
1942 г., със съществуващите по това време телефонни
постове в града - собственост на яйцарски складо-

Рафаел Рафаелян
ве, адвокати, ветеринари,
на околийския управител и
кмета, на лечебници и търговци, на мелничари и житари, на четирите банкови
клона в града, на задруги
и лозаро-винари, на съдия
следователя, на средното
девическо земеделско училище - общо 57 телефона с
едноцифрени и двуцифрени номера от 1 до 57. Доволно интересната страница дава удивително подробна информация за цялото
местно устройство, търговски отношения и управление, както и за известните личности на Айтос преди 75 години.
Още неизвестни факти от
айтоската история разказа
Рафаел. През 1928 г. баща
му Хайгас Рафаелян заедно с още двама айтозлии
- Симеон Симеонов и Георги Караджов, изкачили
най-високия връх на Австрийските Алпи - връх Гро-

ОБЩИНА АЙТОС
Празничните прояви за
Димитровден `2017
Програма:
17 - 27 октомври 2017 г., 17.00 часа, Ритуална зала на Община Айтос
Изложба на картини от фонда на Художествената галерия на
НЧ „Васил Левски `1869”
19 октомври 2017 г., НЧ „Васил Левски `1869”
Драматичен театър „Гео Милев”, Стара Загора представя „Полет над кукувиче гнездо”, с участието на Станимир Гъмов.
24 октомври 2017 г, 16.00 часа, градинката до СУ „Никола Вапцаров”
Откриване на полигон за обучение на ученици за безопасно
движение по пътищата - Ротари клуб - Айтос
24 октомври 2017 г., 18.30 часа, НЧ „Васил Левски `1869”
„Татяна Йотова - 25 години творчество на сцена”
28 октомври 2017 г., 9.00 часа, СУ «Никола Вапцаров”
Регионална изложба-базар на гълъби - Клуб “Айтоски рогат гълъб”
28 октомври 2017 г., 12.00 часа, с. Съдиево
Възстановка на битката при Страцин от 26 октомври 1944 г.
край с. Съдиево - Клуб „Братя по оръжие”
31 октомври 2017 г., 17.00 часа, НЧ „Васил Левски 1869”
Тържествен концерт на читалищните състави „С поклон за
будителите на Айтос”
26 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА
ДИМИТРОВДЕН - ПРАЗНИК НА ГРАД АЙТОС
09,00 ч., Храм „Св. Димитър“,
Празнична Св. Литургия
10,15 ч., Площад „Свобода”
Литийно шествие
Тържествено откриване на празника с
Представителния духов оркестър на ВМС - Варна
Молебен за здраве и благополучие
11,00 ч. – Концерт на НИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВА
18,00 ч. – Концерт „Айтос празнува” с ПОЛИ ГЕНОВА и ВАЛЕРИА ВОЙКОВА

На среща на айтоските земляци

Рафаелян с випуска на айтоската гимназия
сглокнер /3789 м/, с организирана група на Българския юношески туристически съюз.
Научихме още, че Хайгас
учил заедно с бъдещия композитор Филип Кутев, стоели на един чин и са родени

в една година - 1903-а. Били
винаги заедно и в пакостите, после като зрели хора
дълго поддържали връзка
- единият във Варна, другият - в София. Не по-малко интересна е личността
на друг айтоски арменец,

ОБЩИНА АЙТОС
Спортно-туристически прояви за
Димитровден `2017
Програма:
13 октомври, Спортна площадка „НИКС СПОРТ”
Футболен турнир на малки врати - мачовете ще се играят от
18.30 ч. и от 19.30 ч.
14 октомври 2017 г., 9.30 часа, площад „Свобода”
Демонстративна тренировка на Клуб „Киокушин - Айтос“, с
участието на Сенсей Гергана Апостолова и Клуб „Бургас“.
15 октомври, 10.00 часа, Градски стадион „Крум Делчев”
Лекоатлетически турнир за Димитровден - Лекоатлетически
клуб „Айтос”.
18 - 19 октомври, 11.00 часа, Спортна зала „Аетос”
Традиционен Общински ученически турнир по волейбол - Волейболен клуб „Айтос”
21 октомври 2017 г., 115 години ТД „Чудни скали”
Общоградски поход „С Айтос в сърцата”, тръгване в 7.00 ч. Автогара-Айтос, Заслон с. Зетьово, с Зайчар, хижа „Здравец”,
с. Тополица.
21 октомври 2017 г., 10.30 часа, Градски стадион “Крум
Делчев”
Моделирана тренировка на Клуб по спортна акробатика
„Орел” - Айтос
21 октомври 2017 г., 10.00 часа, Заседателна зала на Община Айтос
Традиционен турнир по шахмат - Шахматен клуб „Аетос 64”
22 октомври 2017 г. 11.00 часа, Мотописта - Айтос
Финален кръг на Републиканския шампионат по мотокрос
`2017
26 октомври 2017 г., 9.00 часа, Ловно стрелбище в парк
„Славеева река”
Традиционен турнир по ловна стралба - СКЛС „Сокол 2010”
27 октомври 2017 г., 16.00 часа, Градски стадион “Крум
Делчев”
Традиционна футболна среща на ветераните на ФК “Вихър
2000”
28 октомври 2017 г. , 9.00 часа, Спортна зала „Аетос”
Традиционен турнир по свободна борба за деца - КСБ „Айтос”

Футболен турнир
По случай празника на
град Айтос - Димитровден, се организира футболен турнир на малки врати, който ще се проведе на
Спортна площадка ‘’Никс
Спорт ‘’
Условия за участие:
Всеки отбор се със-

тои от 6 до 10 състезатели, от които 3-а участници имат право да са картотекирани футболисти.
Желаещите да участват в
турнира следва да представят: списък с участниците в отбора , придружен
от копие на документ за са-

моличност на всеки състезател , както и такса от сто
(100 ) лв. на отбор .
Срокът за записване е до
12.10.2017 г., вкючително.
Подробности относно начина на провеждане на турнира, регламента и наградния фонд ще бъдат изнесе-

ни при тегленето на жребия, който ще се състои на
12.10.2017 от 18 : 30 часа.
Турнирът започва на
13.10.2017, мачовете ще се
играят от 18.30 и 19.30 ч.
Информация и запитване : тел. 0885 775 903 тел.
0888 890 302

Магардич Рафаелян, братовчед на Рафаел, роден
през 1933 г. През 70-те години на м.в. Магардич бил
сред най-известните български архитекти - проектирал е два бургаски жилищни квартала „Изгрев” и „Лазур”, както и стадион „Нефтохимик”.
Първото, с което се заел
Рафаел Рафаелян, щом се
устроил във Варна, било да
събере земляците от Айтос.
През 1988 г. успял да открие
60 души с айтоски корен.
Сред тях известната очна
лекарка д-р Стефка Нанева
и дъщеря й - д-р Филева.
„През 80-те години имаше директен автобус Айтос
- Варна. Една от задължителните спирки, преди автобусът да спре на автогарата, беше Очната клиника, в
която работеше д-р Нанева.
Айтозлии много я уважаваха и идваха във Варна специално за прегледи при нея.

Друг известен и талантлив
айтозлия във Варна е Петко
Софрониев - учител по музика, сега пенсионер.”, разказва още Рафаелян, който
оттогава до днес поддържа здрава връзка с айтоската диаспора в морската
столица.
Рафаел Рафаелян не крие
вълнението си от срещата с
Айтос след толкова години.
Добре си спомня всеки детайл от центъра, странноприемниците и дюкяните,
панаирите и пазара за животни от онова време. Малко приятели са му останали
тук, но пък иска да се види
с всеки. „Не живея само
със спомените, искам почесто да виждам моя град,
да търся познатите лица и
да усещам как той се променя”, казва Рафаел и сам
си обещава, че отсега нататък ще е в Айтос поне всяка година.
НП

Честит юбилей,
Д-р Хаджимет!

Желаем Ви здраве - защото е най- важното!
Желаем Ви спокойствие - защото с него започва всичко!
Желаем Ви смях - защото той лекува и духа, и тялото!
Желаем Ви много, много късмет!
Не съжалявайте за това, че остаряваме - на мнозина
това е отказано от съдбата!
Животът се дава на всеки, а мъдростта на годините само на избрани!
Приятелството е скъпоценен камък на морското дъно,
който много лесно се губи, но трудно се намира. Д-р Хаджимет, знайте, че нашето приятелство е вечно, защото е
издържало на предизвикателствата на времето и защото е калено и в хубави, и в трудни моменти!
Честит юбилей!
С обич и уважение към д-р Нюсет Хаджимет
от Марияна Пашева и Живка Стоянова
гр. Айтос, 14.Х.2017 г.

