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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Ремонтът на улици и общински пътища сред приоритетите за 2018 година
Кметът Васил Едрев внася на заседанието на Общински съвет - Айтос в последния ден на месец януари, Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Айтос
през 2018 година.
Програмата е сред найважните документи, свързани с политиката на Общината за прозрачност на управлението. Съдържа прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост. Има
пълен списък с описание
на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под
наем/аренда, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на
търговските дружества, за
учредяване на ограничени
вещни права, или за предоставяне на концесия.
В Програмата са посоче-

Кметът внася Годишна програма за управление на общинските имоти
та зала в градската градина, както и реконструкцията на общинския път АйтосТополица.
От първостепенно значение за работата на Общината през тази година ще е
реконструкцията и рехабилитацията на уличната мрежа и на общински пътища,

водоснабдяването на село
Мъглен и село Карагеоргиево, както и външното водоснабдяване на село Чукарка
Другите приоритети са
Пречиствателните станции
за отпадъчни води в село
Карагеоргиево и в село
Тополица, реконструкция-

та на довеждащи водопроводи от напорен водоем до
разпределителна мрежа –
град Айтос с L = 123 m DN
400 mm, с L = 153 m DN 350
mm и с L = 170 m DN 300
mm, както и реконструкцията на Автогара-Айтос.
НП

ни и обектите от първостепенно значение за Община Айтос през 2018 година.
В списъка са 17 от общинските приоритетни обекти,
първото място е за Пречиствателната станция за отпадъчни води – град Айтос,
следвана от Зоопарка и Лесопарк „Славеева река”.
Нов важен обект в програмата е закриването и рекултивацията на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в землищата
на село Лясково и град Айтос. Включени са още реконструкцията на Спортна-

Бабинден в Айтос
Неделният Бабинден тази
година традиционно събра
няколко дамски компании
в кварталните клубове. Бабинден в община Айтос открай време се отбелязва
на 21 януари, на 8-и никой
не се сеща за празника. От
две години Денят на родилната помощ не се празнува нито в болницата, нито
в медицинския център, защото няма акушер-гинеко-

лози на щат.
Най-шумно празнуваха в
пенсионерския клуб на ул.
„Станционна”. В празничния ден, мъжете тактично
освободиха помещението,
за да се вихрят в него дамите. А те по традиция посрещаха гостите с питка и ги
закичваха с кокичета. Бяха
подготвили и атрактивен ритуал за Бабинден - завършена театрална постанов-

ка. Във фокуса на събитието беше Бабата-акушерка,
тя и останалите участници булката, жениха, свекървата и т.н., успяха до сълзи да
разсмеят компанията
Кметът Васил Едрев изненада празнуващите с двуетажна торта. Приеха го с
възклицания и веднага го
взеха на хорото. Градоначалникът успя да поздрави
за празника и жените тра-

кийки, които организирано
пяха и танцуваха в клуба на
ул. „Паркова”. И те се бяха
подготвили с цветен и забавен ритуал, празникът организираха Тракийското дружество и фолклорна група
„Българка”. И тракийки си
хапнаха кметска торта, преди това закичиха госта, той
пък се отчете с традиционната лепта за празника.
НП
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Ясни правила
за паметните знаци
В края на януари т. г. Общинският съвет в Айтос ще
разгледа Докладна записка от Временната комисия,
създадена с решение на
28 юни 2016 г., която изготви проект за „Наредба за
реда на подаване на предложения и вземане на решение от Общинския съвет
за изграждане на паметници, мемориални обекти или
други възпоменателни знаци, върху обекти или поземлени имоти общинска собственост на територията на
Община Айтос”. В състава
на комисията бяха включени представители на всички политически сили, представени в Общинския съвет. Председател е Ружди Хасан от ДПС, а членове Андрей Андреев - БСП,
Дамян Денев - РБ, Петър
Янев - БДЦ и Стоян Стоянов - ГЕРБ.
Мотивите за приемането
на новата наредба са, че в
Общински съвет - Айтос периодично постъпват искания за изграждане на паметници, мемориални обекти и други възпоменателни
знаци. Със Закона за устройство на територията и
Закона за културното наследство се определя общата законова рамка и изискванията, на които трябва да отговаря всеки инвестиционен проект за изграждане на паметник, като за-

Временна комисия внася проект за нова наредба
ния и становища по проекта. След изтичане на срока, съобразно постъпилите
становища и предложения
на експерти от общинската
администрация, първоначално публикуваният проект беше редактиран и отново публикуван на интернет-страницата на Община
Айтос на 22 декември м.г.,
с нова възможност за заин-

конодателят поставя и изискване за решение на Общинския съвет.
Предложенията за паметници са свързани и с мястото, на което ще бъдат изградени. В повечето случаи,
това са територии публична общинска собственост,
затова е необходимо да бъдат приети ясни правила от

принципала на общинската
собственост – Общинският
съвет. Проектът за Наредба има за цел да въведе такива правила, да регламентира реда и условията, на
които трябва да отговаря
инициативата за паметния
знак, за да се стигне до решение от Общински съвет,
коментира Председателят

тересованите лица, в срок
от 14 дни да направят своите предложения по повторно публикувания документ.
В този срок, предложения
и становища не са постъпили, заявиха от комисията.
Затова, на 31 януари, текстовете на наредбата влизат за одобрение в заседателната зала.
НП

на Общински съвет - Айтос
Красимир Енчев.
Временната комисия изработи проекта, който беше
публикуван на интернетстраницата на Община Айтос през ноември м.г.. Предоставена беше възможност на всички граждани, в срок от 30 дни да направят своите предложе-

Такситата да возят по старата тарифа
Предлага кметът - Съветът ще решава
Според Закона за автомобилните превози, Общинският съвет определя
минимални и максимални
цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег, които
са валидни за територията на общината. В края
на януари м.г. Общинският съвет в Айтос определи
минимални цени на таксиметров превоз на пътници

ОБЩИНA АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
Отдел «Местни данъци и такси» УВЕДОМЯВА гражданите, че новите местни данъци и такси за 2018 година вече са изчислени и информацията за тях е налична в сайта:
www.mestnidanaci.info,
както и на сайта на общината:
www.aytos.bg. - „портал за справки по
местни данъци и такси”.

те имоти;
44 24 00 - за такса битови отпадъци;
44 23 00 - за данък върху превозните средства;
44 34 00 - за други данъци;
44 14 00 - за патентен данък.

Задълженията могат да се плащат както следва:

- с пощенски запис за данъчно плащане
или директно инкасиране на суми от всяка
станция на “Български пощи” ЕАД;
- във всички представителства на «Банка ДСК» ЕАД на територията на страната;
- чрез EasyPay от всички офиси на оператора «Изипей” АД;
- в брой:
за град Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за
услуги
и
информация
на
гражданите(ЦУИГ) в сградата на общината, всеки работен ден от 8.30 ч До
17.00 ч;
за селата - в кметствата, при специалистите по
административно обслужване или при
кметовете и кметските наместници.

- по банковата сметка на Община Айтос в
ТБ „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ
Айтос:
IBAN: BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35
BIC: BUINBGSF
по съответния код за вид плащане:
44 21 00 - за данък върху недвижими-

Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените
от Закона срокове.
Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци,
такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и
данъкът върху превозните средства се
внася в срок до 30.06.2018 г. На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2018
г. се прави отстъпка от 5 на сто.
Лицата, които подлежат на облагане с
патентен данък, подават данъчна декларация по образец в срок до 31.01.2018 г. Данъкът за първото тримесечие се заплаща
в същия срок. На предплатилите за цялата година в срок до 31.01.2018 г. се прави
отстъпка от 5 на сто.

за един километър пробег
- дневна тарифа – 0.80 лв.,
нощна тарифа – 0.90 лв., и
максимални цени на таксиметров превоз на пътници за един километър
пробег - дневна тарифа –
2,00 лв. и нощна тарифа –
2,50 лв..
И тъй като съгласно закона, актуализация на цените трябва да има наймалко веднъж годишно,

местният парламент ще
вземе ново решение, но
вероятно, за старите цени
на таксиметровата услуга, защото такова е основното предложение, което Общинската администрация внася за одобрение в заседателната зала.
Колко точно ще плащаме
за такси ще стане ясно на
31 януари.
НП

Дирекция „Бюро по труда “ - Айтос
Сезонни работа в Португалия и Испания

Дирекция „Бюро по труда“ - Айтос набира сезонни селскостопански работници за
бране на меки плодове, предимно малини, в Португалия.
Българските работници ще бъдат разпределени в пет ферми в област Алгарве.
Изисквания: Възраст между 18 и 50 години.
Сезонна заетост за период от 2-3 месеца.
Начин за кандидатстване и подбор: Записване в Дирекция „Бюро по труда” - Айтос
в стая 3, чрез попълване на апликационна форма. Работодателят ще проведе интервюта със записаните кандидати през втората половина на месец януари 2018.
****************
Дирекция „Бюро по труда“ - Айтос набира сезонни селскостопански работници за
бране на ягоди и боровинки в Испания, провинция Уелва.
Кандидатите трябва да са жени на възраст от 18 до 45 години и да могат да работят
селскостопанска работа, с които ще бъде сключен сезонен трудов договор.
Брутната заплата е 40,15 евро на ден, от които 8,33% са осигуровки.
Настаняването е безплатно, в жилищни модули в близост до работното място.
Пътуването да Испания и обратно се организира от работодателя и се заплаща
от работника. Записване в Дирекция «Бюро по труда» - Айтос, стая 3, до 22 януари
2018 г.

ОБЩИНA АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос уведомява всички хотелиери и ресторантьори, че на основание
чл.133, ал.2 от Закона за туризма (в сила
от 26.03.2013 г., обн.ДВ бр.30 от 26 март
2013г.) срокът на издадените удостоверения за определена категория на туристически обекти е 5 (пет) години.
В изпълнение на &5 от Преходните и заключителни разпоредби, подновяването
на категорията на категоризираните до
влизането в сила на закона туристически
обекти се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически
обекти през 2011 г. - през 2018 г., следва
подаване на декларация до категоризиращия орган (Министерство на икономиката
и енергетиката или Община Айтос);
В случай, че не бъдат предприети действията за подновяване на категорията на
обекта в указания срок, същата ще бъде
прекратена, на основание чл. 133, ал.4 от
Закона за туризма.
За повече информация - тел.0558/2 77 45
или в ЦУИГ на Общината.
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Подготвят работните проекти
на пречиствателна
станция - Айтос
Започна се

На старта на 2018 г. в ход
е изпълнението на най-мащабния проект на Община
Айтос, финансиран по оперативна програма «Околна
среда 2014-2020», на обща
стойност 19 млн. лв.
45 дни е срокът за изработването на работните планове по проект «Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в
град Айтос», след като кметът подписа пълния комплект договори за дейностите по двете обособени пози-

ции и строителния надзор.
Вече изработени, работните планове ще бъдат представени пред съгласувателните и контролните институции - ЕВН, В и К, БТК и
др. Ще трябва да бъдат съгласувани включително и с
Областно пътно управление
заради връзката на бъдещото съоръжение с републикански път.
Готовата документация
подлежи на проверка от
строителния надзор, който пък трябва да подготви

доклад за съответствието
на инвестиционния проект.
Следващата стъпка е откриването на строителната площадка, първа копка и
реалното строителство на
пречиствателната станция.
566 са дните, планирани за
строителството. Подробностите, НП научи на една от
редовните сбирки на екипа
по проекта с ръководител
инж. Иван Биделев - Директор на Дирекция - ТСУ в Община Айтос.
НП

Екипът за управление на проекта за изграждане на Пречиствателна станция - Айтос

Инициативен комитет иска
площад «Борис Щерев» в Айтос
Тази година се навършват 95 години от
рождението и 14 години от кончината на Борис Щерев, един от емблематичните кметове
на Община Айтос. По
този повод, Инициативен граждански комитет
в Айтос си е поставил
за цел да запази спомена за Щерев в годините
напред като даде името
му на един площад. „Заели сме се да припомним
заслугите на Борис Щерев към родния град, да
припомним на поколенията това, което времето
може да заличи”, заяви
за НП председателят на
ИК, Кольо Колев. Идеята горещо подкрепят и
членовете на комитета
Здравко Манев, Кирил
Стоянов, Жечо Георгиев и Енвер Ибрям Халил, които вече са готови да събират подписи
от айтозлии за реализирането й.
А идеята на ИК е името
на Борис Щерев да носи
площадчето пред Етнографския комплекс „Генгер”, на входа на парк
„Славеева река”. “Избрахме точно този площад, защото е в бли-

Кольо Колев

Събира подписка за
реализиране на идеята

Борис Щерев - екскмет на Айтос

зост до два от обектите, за които Борис Щерев има безспорни заслуги”, твърди Колев. В
мотивите към предложението е посочен и дълъг
списък с обекти, изградени в годините под ръководството на Щерев.
„За изключителния си
работохолизъм, Борис
Щерев е получил 6 ордена, 16 медала, три златни значки и три звания
„Заслужил ръководител”
и „Отличник”. Това е висока оценка, която е получил за работата си „отвън”, редно е и родният
му град да го оцени, макар и посмъртно. Младите хора сигурно не знаят, че през годините, негово дело е строителството на Автогарата,
Етнографския комплекс
с Алеята на старите занаяти, водоснабдяването на общината от деревация „Камчия“, входните знаци на Айтос „Аетос
с орела” и „Трите братя”, зоокътът, детските
градини „Радост” и „Калина Малина”, надстрояването на сградата на
Общината, залесяването на парка и др.”, разказва Колев.
Комитетските хора
стиктно спазват закона
и преди да внесат гражданска подписка с настояването за именуване на площада, са поискали от кмета Васил Едрев съгласувателно писмо за събирането й.
Въпросът за именуване на площада може да
бъде решен само с гласуване в Общинския съвет, затова членовете
на ИК са готови за срещи с всички политически сили, представени
в местния парламент.
„Искаме ясно да изразим намеренията си и да
представим конкретните
мотиви пред всяка от политическите формации,
преди предложението да
бъде внесено за дебати
и одобрение в заседателната зала”, коментира пред общинското издание Кольо Колев.
НП

ОБЩИНA АЙТОС
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОСТЕР
НА ТЕМА „140 ГОДИНИ
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ”
ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА СА
ОБЩИНА АЙТОС И НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869” - ГРАД АЙТОС
УЧАСТНИЦИ:
Конкурсът е предназначен за ученици от V до ХІІ клас, от
всички видове учебни заведения (общински и държавни) на
територията на Община Айтос.
Разработките ще бъдат оценявани в две възрастови категории V – VІІІ клас и ІХ – ХІІ клас.
Разработките могат да бъдат индивидуални и екипни (до 5
ученици в екип).
ПРИМЕРНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Фактори, причини, поставяне на събитието. Международната общественост и българския въпрос.
Ход на войната или определено действие.
Доброволческото движение сред българите.
Личности или представяне на определена личност.
Значение на националната идентичност за колективната
памет, за съвременността.
СЪДЪРЖАТЕЛНИЯТ ОБХВАТ може да включва едно от тематичните направления или елементи от няколко. Темата или
тезата на постера е необходимо да се отрази в заглавието.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО:
Стандартен размер на картон/кадастрон – бял или цветен.
Използвани изразни средства – текст, (копия, разпечатки или изписан на самия постер ръкописен текст) фотографии, копия на фотоси, рисунки, графики, таблици, схеми, карти, комикс (разказ в картинки) и всичко друго, което авторите преценят.
Допустими са и релефни изображения.
На постера да бъдат отразени източниците на ползваните текстове.
РОЛЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ:
Следва да имат консултиращи и подпомагащи функции и
постерите да са в голямата си част дело на учениците.
ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ:
КРИТЕРИИ
Съответствие между заглавието и съдържанието.
Точност на използваната историческа информация.
Оригиналност и естетичност на оформлението.
Постерите ще бъдат оценявани от жури. Ще бъдат присъдени първо, второ и трето място за всяка възрастова категория.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ:
Данни за авторите – имена на учениците, клас, училище,
населено място, консултиращ учител (ако има такъв) да бъдат прикрепени КЪМ ПОСТЕРА В ЗАПЕЧАТАН ПЛИК. Постерът не трябва да съдържа на лицевата или на обратна страна, данни за авторите.
При постъпването, всеки постер ще получава входящ номер, който се вписва и на запечатания плик. Анонимността
ще бъде разкрита след извършване на оценяването.
Специално изискване - постерите да не се прегъват.
КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПОСТЕРИТЕ:
ДО 16.02.2018 ГОДИНА (ПЕТЪК)
В НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869”- ГРАД АЙТОС
Телефон за повече информация: 0558 2 27 23
След оценяването, ще бъде организирана изложба на всички постери, участвали в конкурса.

Малки обяви
• Тел. 0888 41 72 67 - продава парцел от 1 дка в регулация, в град Айтос, до подстанцията. Цена по споразумение.
• Тел. 0888 41 72 67 - купува жп вагон-товарен, с покрив.
• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - ПРОДАВА МАГАЗИН - 22 КВ.М,
САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕНТЪР ГРАД ПОМОРИЕ,
В СЪСЕДСТВО МАГАЗИНИ
ЗА СРЕБРО, ЗЛАТО И ДР. ЦЕНА 27 ХИЛ. ЕВРО.
• Тел. 0884714212 - продава
парцел (празно дворно място) в село Лясково - 842 кв.
м, УПИ и ПУП. Цена по споразумение.
• Тел. 0896 370 138 - дава
под наем помещение за ма-

газин или офис - 20 кв.м Айтос, суперцентър - 250 лв.
месечно.
• Тел. 0896885477 - продава
парцел в центъра на град Айтос за застрояване, на калкан, с височина - до стрехата
- 10 м и възможност за увеличение на параметрите.
• Тел. 0885/ 252 452 - продава земеделска земя в местността „Могилата”. Цена по
споразумение.
• Тел. 0876 10 38 55 - продава 5 дка земи в село 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.

8

ñòð.4

Животът край Славеева река

22 ЯНУАРИ 2018

×ô

ТД „1897 Петър Киприлов” - Айтос

Айтоското дружество, четвърто по ред в историята
на организираното тракийско движение в България
Cyan Magenta Yellow Black

121 години организирано тракийско движение в Айтос
Димитър Ошавков
В защита интересите на
хилядите преселници от
Източна Тракия, намерили
подслон в Айтоския край,
в града възниква тракийско
младежко дружество. Началото е поставено от деветнадесет родолюбиви българи-бежанци от Източна
Тракия, които в навечерието на 1897 година получават подкрепата на Варненското емигрантско дружество “Странджа“, основано от братята Никола и Пе-

не са накърнени единството и единомислието ... Конгресът подчертава, че целта
на дружеството се поставя
по-високо от всяка партизанска прищявка. Това означава, че на дружеството
са нужни хора действени и
патриоти, а не привърженици на разните партии…“.
По-нататък проф. Филчев
съобщава: „По повод основаването на клонове на
дружество „Странджа“ в
Бургас и Пловдив, вестникът излиза с възторжена
похвала за тяхната иници-

тър Драгулеви и легендарния тракийски водач Петко
Киряков, по-известен като
Капитан Петко Войвода.
По този повод във вестник
„Тракия“, бр.9/13.05.2016
г., видният тракийски деятел и историк проф. Иван
Филчев отбелязва: „Важни
постановки се съдържат в
уводната статия на вестник
„Странджа“ от 15 февруари
1897 г. под заглавие „Първи конгрес на преселниците и емигрантите от Южна
Тракия (Одрински вилает)“,
проведен в град Бургас на
15 декември 1896 г. По време на заседанията делегатите са въодушевени от патриотични чувства и с подобаваща сериозност се отнасят към всички обсъждани въпроси. Нито за момент

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЯВЯВА КОНКУРСИ  „МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2018”
„ЗА БЪЛГАРИЯ – СЪКРОВЕНО” - ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОЕЗИЯ
„С ПЕСНИТЕ НА СМЕЛИТЕ - НА ТЕБ, БЪЛГАРИЙО СВЕЩЕНА!”- ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН
Конкурсите се провеждат под патронажа на кмета на
Община Айтос Васил Едрев
Конкурсите се организират по повод Националния ни
празник 3-ти март от Община Айтос, Дирекция „КОВЗС”,
и ще се проведат в навечерието на празника, в Актовата
зала на СУ „Никола Йонков Вапцаров”- град Айтос.
Победителите ще вземат участие в празничната програма на Община Айтос за 3-ти март.
Целта на конкурсите е да възпитават у подрастващите
патриотични чувства.
РЕГЛАМЕНТ:
І. КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕЗИЯ
„ЗА БЪЛГАРИЯ – СЪКРОВЕНО”
1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
- Деца и ученици от следните възрастови групи:
I – ІІ клас;
ІІІ – V клас;
VІ – VІІІ клас;
ІХ – ХІІ клас.
2. ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ НА УЧАСТИЕ:
изпълнение на поезия
- индивидуално – до 5 min;
- колективно – до 15 min  .  
3. ГРАФИК:

атива. Апелът е всички преселници от Одринско да основават дружества и да бъдат готови за великия час,
„когато ще удари революционният звън“. В своята
статия проф. Филчев цитира вестник „Странджа“: „В
бр.32 от 1897 г.се съобщава, че на 26 януари 1897 г., в
град Айтос е организирана
група на дружество „Странджа“ от 19 членове“.
Тази историческа истина означава, че Айтоското тракийско дружество се
явява четвърто по ред дружество в историята на организираното тракийско
движение в България, след
тези във Варна, Бургас и
Пловдив.
Водено от завета на учредителите на тракийската организация в България,
ръководството на Тракийско дружество „1897 Петър
Киприлов“ проведе честване на юбилейната годишнина от началото на организираното тракийско
движение в Айтос. Поради
продължителната и сурова
зимна обстановка в региона, тържеството проведохме на 15 март 2017 г.
В заседателната зала на
Общината жителите на нашия град преживяха едно
вълнуващо тържество, посветено на 120-та годишнина от учредяването на тракийска организация в Ай-

Сребърен плакет „Капитан Петко Войвода“ за
120-та годишнина от учредяването на айтоското дружество
тос. Честването беше организирано и проведено със
сили и средства на Тракийско дружество „1897 Петър Киприлов“ и с финансовата подкрепа на родолюбиви българи -потомци
на тракийци. Тържеството беше уважено от Красимир Енчев - председател на Общински съвет Айтос, от председателите
на тракийските дружества
в Бургас, Варна, Казанлък
и Карнобат, и от музикални и фолклорни състави
от Бургас, Варна и Айтос.
В чест на юбилейната годишнина Сдружение „Тракийско дружество „1897 Петър Киприлов“ беше удостоено от Централното ръководство на СТДБ със Сребърен плакет „Капитан Петко
Войвода“ за 120-та годишнина от учредяването му.
Това отличие легитимира
Тракийско дружество „1897
Петър Киприлов“ като законен представител и защитник на тракийската кауза в нашия град, достоен
продължител на Тракийското младежко дружество
„Странджа“, учредено на 26
януари 1897 година.
Богата и продължителна
е житейската история на
организираното тракийско
движение в Айтоския край.
През своята дългогодишна история дружеството е
претърпяло много и различни моменти на изпитания,
но жилавият корен на тракийските българи винаги е
намирал начин да оцелее.
Достоен пример за това е

В срок до 20.02.2018 г. – предаване на Заявки за участие от всяко училище – писмено до Дирекция „КОВЗС”
в стая № 4 с:
- трите имена на участника или групата;
- автор;
- име на стихотворението;
- ръководител и времетраене;
на е- mаil: okvstaitos@abv.bg
ІІ. КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН
„С ПЕСНИТЕ НА СМЕЛИТЕ - НА ТЕБ, БЪЛГАРИЙО СВЕЩЕНА!”
1. РЕГЛАМЕНТ:
1.1. В конкурсната програма могат да участват индивидуални изпълнители, дуети, триа, квартети и хорове.
1.2.   Времетраене на изпълненията - 5 минути.
1.3. Съпровод: - Инструментален съпровод на живо; Качествен синбек - Без съпровод (A капела).
Забележка: Звуковият носител на синбек може да бъде
диск или флаш памет.
2. ГРАФИК:
В срок до 20.02.2018г. – предаване на Заявки за участие от всяко училище – писмено до Дирекция „КОВЗС”
в стая № 4 с:
- трите имена на участника или групата;
- автор;
- име на песента;
- ръководител и времетраене;
на е- mаil: okvstaitos@abv.bg
Конкурсите за изпълнение на поезия и песен ще се
проведат на 27.02.2018 г., от 10.00 часа, в Актовата зала
на СУ „Никола Йонков Вапцаров”.
Изпълнения, които не отговарят на изискванията, не

издадената през 2002 г. книга „Времена тракийски“ на
тракийския деятел и историк от Бургас Янко Керемидчиев и краеведа от Айтос Петър Панчев, с исторически бележки, спомени
и документи, която с помощта на редакцията на общинския вестник „Народен
приятел“ стана достояние
на Тракийския научен институт - София.
Какви са приоритетите на Тракийското дружество? Ето една част от тях:
- Защита на човешките и
имуществените права на
тракийските бежанци и техните потомци.
– Съдействие на общинските органи за патриотичното възпитание на младото поколение, сигурността
и отбраната на страната.
– Изграждане и опазване на паметните знаци
на българската история.
– Защита на българските национални интереси и Православната вяра.
– Запазване и популяризиране на тракийското фолклорно наследство.
– Културно-просветна и художествено-творческа дейност сред населението в
Общината и др.
Основен приоритет за
нас през 2018 година е
разработката на Проект за паметник на Петър (Пею) Киприлов - патрон на Тракийското дружество и кандидатстване пред Общината за терен за изграждането му.
Любопитно е да споделя с
айтозлии, че Инициативният комитет за издигане па-

метник на свещеник Киприлов участва в инициативата „Демокрация в действие
- 2015“, в която проектното
предложение за изграждане на паметника се класира
на трето място сред предложенията на деветте екипа в общинската надпревара за паричната премия
на айтозлийката Таня Хагеман, която живее и работи
в Германия.
Същевременно Инициативният комитет откри сметка в Банка „ДСК“ - Айтос и
обяви дарителска кампания
за набиране на средства
за изграждане паметник
на един истински народен
будител, свързал завинаги
името и живота си с населението на Айтоския край.
В проекта на паметника,
под барелефа на Петър
Киприлов, със златни букви ще бъдат изписани заветните думи на свещеника: „Деца, не забравяйте
Тракия, за която България
проля толкова скъпа кръв!
Имайте вяра в световната
правда! Бог бди над Тракия!
Истината рано или късно
ще възтържествува!“.
Инициативният комитет откри сметка и обяви дарителска кампания за набиране на средства за изграждане паметник на Петър Киприлов.
Банка „ДСК“ ЕАД - Клон 0203
Айтос, ул.„Станционна“№ 31
Титуляр: СНЦ „Тракийско дружество „1897 Петър Киприлов“ - град Айтос
ЕИК 176617432 BIC код
STSABGSF IBAN: BG42STSA
93000023334721

се допускат до участие.
3. РЕЗУЛТАТИ И НАГРАЖДАВАНЕ:
Обявяване на резултатите - 27.02.2018 г. Оценяването е
от компетентно жури (преподаватели по български език
и литература от училищата на територията на община Айтос и музикални педагози).
Наградите са осигурени от Община Айтос:
Всички участници получават грамота.
За всяка възрастова група и категория ще бъдат присъдени  
І ва, ІІ ра и ІІІ та награда.
За повече информация: тел. 0558 2-20-30.

