
Тази година на срещата на 
земляците в София имаше 
сериозно айтоско присъст-
вие. В Кооп-клуб на „Раков-
ски“ 99, от Айтос, специал-
но за събитието, пристигна-
ха кметът Васил Едрев, пред-
седателят на Общинския съ-
вет Красимир Евчев и десе-
тина общински съветници. 
За първи път, в качеството 
си на народен представител 
на земляческата среща при-
съства и ексобщинският съ-
ветник Севим Али. 

Сбирката, по традиция се 
организира в петък, в нача-

лото на месец февруари, и 
от 69 години се свързва с 
Освобождението на Айтос. 
И тази година ръководство-
то на дружеството се беше 
постарало информацията 
за айтоското събитие в Со-
фия да стигне до възможно 
най-много земляци - зала-
та побра близо 200. Кметът 
Васил Едрев ги поздрави, 
че продължават традицията, 
пожела им да не губят връз-
ката помежду си в милион-
ния град, и ги покани на 50-
то юбилейно издание на фол-
клорните празници „Славее-

ви нощи” в началото на юни. 
„Надявам се да бъдете прият-
но изненадани от новата ви-
зия на парка. В момента се 
извършват основните строи-
телни дейности по проекта. 
От 12 февруари сме ограни-
чили достъпа, за да опазим 
живота и здравето на граж-
даните и гостите.”, каза още 
пред земляците градоначал-
никът. Той поднесе цветя на 
председателя на дружество-
то д-р Мария Петрова и на 
членовете на ръководство-
то Мари Агасян и Мария Ки-
рова, и им благодари за ор-
ганизаторския талант и за 
желанието, с което продъл-
жават и развиват идеите на 
първосъздателите.

Благодарение на усилия-
та на д-р Петрова съставът 
на дружеството видимо се е 

подмладил. Вълнуващо беше 
обръщението й към земляци-
те. Като успял млад човек 
в личен и професионален 
план, тя безспорно е най-
добрият пример за младите 
айтозлии в София. За крат-
ко, председателката успя да 
привлече за каузата на дру-
жеството много младежи и 
хора на средна възраст, ко-

ито до този момент не са и 
подозирали за възможност-
та да бъдат част от айтоска-
та общност в столицата. Със 
земляците д-р Мария Петро-
ва сподели идеята си да ор-
ганизира среща на млади-
те с айтоски корен в София 
през месец септември т.г. 
Подкрепа и готовност да 
участва активно за реали-
зиране на идеята, пред НП 
заяви и новият член на ръ-
ководството Йвайло Йовчев 
- мениджър „Логистика” в 
търговска фирма, която се 
занимава с внос и износ на 
зърнени култури. И народни-
ят представител Севим Али 
даде подкрепата си за пла-
нираната младежка сбир-
ка през септември и обеща 
лично да съдейства за при-
съствието на повече мла-
ди хора.

Тази година, за първи път 
със земляците празнува и 
младият айтозлия Живко Пе-
тков, заедно със съпругата 
и сина си, който е почти на 
годинка. „От три години жи-
веем и работим в София. Аз 
съм в Министерството на 
земеделието и храните, съ-
пругата ми е в майчинство 
и в същото време учи „Ис-
тория и философия” в Со-
фийския университет”, раз-

казва Петков с категорич-
ното намерение да не про-
пуска сбирките на земляци-
те от тук нататък. 

С много айтоски дух и въл-
нуващи срещи, с мили спо-
мени и нови приятелства 
беше наситена поредна-
та февруарска сбирка. Ай-
тозлии на различни възра-

сти, от 90 до 19, дойдоха от 
всички столични квартали, 
за да признаят, че носят Ай-
тос в сърцата си. И че споме-
нът за родния град им дава 
сили и в хубави, и в лоши 
моменти. 

По-възрастните свързват 
срещата със спомените за 
младежките години. И споде-
лят, че колкото повече оста-
ряват, любовта им към род-
ния град става все по-голя-
ма и все по-пареща. Живеят 
от десетилетия в София, но 
си остават айтозлии. И чакат 
някоя малка възможност да 
„отскочат” до Айтос. Докато 
могат. За успелите хора от 
средното поколение, Айтос 
е романтичен спомен за спо-
койствието и приятелите. За-
ради динамиката на големия 
град, рядко имат привилегия-
та да посетят Айтос и да ви-
дят близките си. А немалка 
част от тях просто няма къде 
да се завърнат. Май само 
студентите по-често се връ-
щат към корените си, макар 
че всеки от тях мечтае да си 
намери работа в София. Но 
всички с еднакво желание 
и родолюбив патос идват на 
срещите.
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Над 200 земляци на 69-та среща в столицата

  
 

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Срещаме младите 
айтозлии в София през септември

Д-р Мария Петрова: 

Ивайло Йовчев и Живко Петков са част от младото попълнение

Все повече млади хора в редиците на дружеството

Кметът Васил Едрев и д-р Мария Петрова с 2-го-
дишната си дъщеричка поздравяват земляците

Три поколения айтозлии от едно семейство - д-р Панайотка Панайотова, дъ-
щеря й д-р Мария Петрова и нейната малка дъщеря

Продължава на стр. 4



Много се писа за убий-
ството на 71-годишния Асен 
в айтоския ромски квартал 
„Странджа”. Отвратително и 
нечовешко, а последствията 
- крайни изводи за ромския 
етност. С една реч - „покрай 
наш Петър - дайте да намра-
зим и Свети Петър”. 

Вярно е, че има семейства 
в квартала, богати единстве-
но с деца, които живеят в ко-
либи, не спазват лична хи-
гиена и нямат мотивация да 
учат. Те са там „горе”, на ба-
ира, в подобие на къщи от ла-
марини и картони. Децата са 
не по-малко от 5, а неграмот-
ността и мизерията са ги из-
хвърлили зад борда на нор-
малния живот. 

Те са бедното и неграмот-
но лице на квартала. „Хуба-
вото е, че процентът на тези 
семейства е малък. В срав-
нение с преди 10-15 години, 
кварталът се е променил. 
Промяната се дължи на хо-
рата, които работиха и рабо-
тят по различни обекти у нас 
и в чужбина. Вече никой не 
строи колиби. И раждаемост-
та не е това, което беше”, 
казва здравният медиатор 
Марияна Зърбова - човекът, 
който най-добре знае какво 
се случва в махалата. Спо-
ред нея кварталът днес има 
и друго лице - с работещи 
хора, красиви къщи и грижа 
за децата. 

Такъв е животът не само в 
Айтос – различията стряскат, 
но не изненадват. Затова и 
генералните обобщения за 
ромите след кървавата тра-
гедия са не само неточни, но 
и обидни за по-голямата част 
от хората в махалата. Това, 
че двама местни младежи са 
станали убийци, е факт тра-
гичен и ужасяващ, но със 
сигурност не те са типични-
ят образ на младите хора 
в „Странджа”. Не са малко 
младежите, които учат и ра-

ботят, младите семейства, 
които са осигурили най-до-
брите условия за децата си, 
не са малко предприемчиви-
те роми, които имат свой, ма-
кар и малък бизнес. 

И младият общинския съ-
ветник Христо Ангелов при-
знава, че семействата в ма-
халата, които нямат грижа за 
потомството си, вече се бро-
ят на пръсти. „Всички сме в 
шок. Такова убийство в квар-
тала никога не се е случвало. 
Животът тук е спокоен - няма 
кражби, няма побоища. Ос-
танаха само няколко зрънца 
- що се отнася до тези двама-
та, на единият дядо му е бил 
в затвора, на другия - баща 
му е убит навремето извън 
Айтос,” казва Ангелов. Спо-
ред него, в айтоския ромски 
квартал няма престъпност, 
всички си плащат сметките 
и се подкрепят. Той самият 
осигурява постоянна работа 
в строителството на двайсе-
тина млади мъже.

Покрай убийството в Айтос 
се появи и мантрата за ром-

ските пари по проекти и за 
това как са потънали някъ-
де. Сигурно има злоупотре-
би (то днес къде ли няма та-
кива). Сигурно тези пари не 
са стигнали до всяко ромско 
дете. Сигурно. Но пък трябва 
ли с лека ръка да зачерква-
ме направеното и многото 
труд, хвърлен по проекти за 
интеграция на ромската общ-
ност и най-вече - на ромските 
деца? Негативната предста-
ва за ромите не помага нито 
на тях, нито на добрия кли-
мат и съвместното ни съжи-
телство. Защото всяка общ-
ност има своите черни овце 
и защото грамотните убийци 
са не по-малко убийци от не-
грамотните. Всички те, неза-
висимо от етноса им, неза-

висимо колко са се образо-
вали, са еднакво „същества” 
без разум и морал. 

След такова жестоко убий-
ство трудно се пише позитив-
но за ромите. Но пък ведна-
га се сещам за оня възрас-
тен не-ром, който само преди 
няколко месеца стреля сре-
щу ромски деца. Има ли ет-
нос безумието? Сещам се и 
за жертвата Асен - кротки-
ят, захвърлен с пороците си 
ром, който според жителите 
на квартала, „може да е бе-
ден, но и муха не би убил”.

Сещам се и за един замо-
жен и културен мъж от маха-
лата, който навремето ме по-
кани да разгледам семейния 
магазин. Казваше, че поло-
вината стока продава с пари, 
а другата половина - на дове-
рие. И въпреки набъбващите 
борчове след всяко име в те-
традката, той не се притесня-
ваше. Вярваше на всеки свой 
длъжник и твърдеше, че ни-
кога не е имал проблеми. По-
вече от стотина били записа-
ните - нито един не го излъ-
гал, всички си върнали дълга. 
„Всякакви хора има, но тряб-
ва повече доверие”, казваше 
човекът. Да, всякакви хора 
има, затова дебилщината на 
двама не трябва да се прена-

ся върху общността. И това, 
че някои са присвоили пари 
по ромски проекти, не озна-
чава, че всички и навсякъде 
го правят.

За ромските деца в Айтос 
има не един и два успешно 
изпълнени проекта. Учат до-
пълнително български език 
в летни училища, за да са 
с равен старт в първи клас. 
С проекти се привличат ро-
дителите в училище и в дет-
ската градина, за да осъз-
наят необходимостта от об-
разование за децата си. С 
проекти се помага на млади-
те майки да отглеждат деца-
та си, на младите семейства 
по проект помагат педиатри, 
акушер гинеколози, социал-
ни работници.

И когато се взираме в 
снимката с коптора, в кой-
то е живяла жертвата Асен, 
на ул. „Алеко Константи-
нов“, добре е да отместим 
поглед, защото наоколо, хо-
рата с труд и с мисъл за де-
цата си са изградили три- и 
четириетажни домове с из-
рядна хигиена и добре гледа-
ни дворчета. Под тях - мага-
зинчета, пекарни. Има мла-
ди хора, които здраво се тру-
дят у нас и в чужбина, други 
работят в предприятия и по 
Черноморието, трети съби-
рат студ по пазарите. „Само 
който го мързи не работи. 
Вярно е, че много хора тук 
нямат квалификация, но ако 
имаш желание, работа вина-
ги можеш да намериш. Сега 
от Бюрото по труда търсят 
шивачки, преди това ще ги 
обучават. През летния се-
зон, през 15 дни организи-
раме интервюта за работа 
по Черноморието. Сезон-
на е, но е работа. Ето, пре-
ди месец-два, взеха 50 жени 
в кабелния завод. На някои 
им дотежа, отказаха се, но 
около 40 вече получават за-
плата. Доволни са, и децата 
им са прибрани, и ученици-
те им са в класните стаи”, с 
патос разказва Зърбова. Тя 
и другият здравен медиатор, 
Анета Узунова, не само нон-
стоп провеждат инициати-
ви за здравната култура на 
децата, младите хора и въз-
растните, но и държат връз-
ка с Бюрото по труда, с учеб-
ните и детските заведения, с 
личните лекари, за да са по-
лезни на тези от съквартал-
ците си, които са останали 
неграмотни.

В „Странджа” не само 
здравните медиатори са оп-
тимисти. Стотици тук живе-
ят с надеждата, че идва ново 
поколение, което ще избере 
за свое бъдеще „светлото 
лице” на квартала. 

А убийството? То е не по-
малко жестоко и непростимо 
от това, което преди години 
отне живота на един изклю-
чително кротък младеж в са-
мия център на Айтос. 

НП
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ЗКПУ „Житен клас”- село Малка поляна
ПОКАНА

За свикване на годишно отчетно- изборно събрание на
ЗКПУ „Житен клас”- село Малка поляна

 Уважаеми член- кооператори, на заседание на Управителния съ-
вет с протокол № 12/ 26.01.2018 година се взе решение за провеж-
дане на годишно отчетно-изборно събрание на ЗКПУ „Житен клас” 
при следния дневен ред:

1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчетен доклад на Управителния съвет.
3. Отчетен доклад на Контролния съвет.
4. Приемане на годишния финансов отчет.
5. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Управи-

телния съвет и председателя, поради изтичане на мандата и освобож-
даване от отговорност.

6. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Кон-
тролния съвет, поради изтичане на мандата и освобождаване от от-
говорност.

7. Избиране на нов Управителен съвет и подгласници.
8. Избор на Председател на кооперацията.
9. Избор на нов Контролен съвет и подгласници.
10. Приемане на решение за предоставяне на пълномощия на УС 

и председателя да сключват договори за кредити: с банки, ДФЗ, Раз-
плащателна агенция, юридически и физически лица и за купуване на 
техника и инвентар.

11. Разни.
   Събранието ще се проведе на 24.02.2018 г. от 09,00 часа в село 

Малка поляна, в Стопанския двор.
   При липса на кворум, на основание чл.17, ал.2 от ЗК, събрание-

то ще се проведе един час по- късно, независимо от броя на присъст-
ващите член-кооператори.

Настоящата покана да се обяви чрез поставяне в сградата на коо-
перацията, в радиовъзел „Айтос”, чрез публикация във вестник „На-
роден приятел”.

Управителен съвет на ЗКПУ „Житен клас” - село Малка поляна

Двете лица на един квартал
Грамотните убийци са не по-малко убийци 

от неграмотните

районен съд - айтос
фОТОКОНКурС “МЛаДиТе и ПравОСЪДиеТО”
Образователната програма „Съдебната власт –  

информиран избор и гражданско доверие.  
Отворени съдилища и прокуратури”

реГЛаМеНТ На фОТОКОНКурСа
І. изисквания към участниците:
1. Конкурсът е предназначен за ученици от училището-

партньор по Програмата - СУ „Христо Ботев” – Айтос, от 
8 до 12 клас.

2. Всеки автор може да участва в конкурса с максимум 
до 5 снимки.

3. Могат да бъдат представени както цветни, така и чер-
но-бели снимки.

ІІ. Технически изисквания:
1. Снимките да бъдат представени на хартиен формат - 

размери 20/30 см, борд на паспартуто - 5 см, бял цвят.
2. На паспартуто да бъдат изписани: трите имена на 

участника и класа.

ІІІ. Срокове:
1. В указания вид, снимките да бъдат представени в срок 

от 12.02. 2018 г. до 12.03.2018 г. включително, в СУ „Христо 
Ботев“ - Айтос при г-жа Йорданка Христова.

2. Фотосите на всички участници ще бъдат подредени 
на изложба през месец април 2018 година.

ІV. Тематична насоченост и цели на конкурса:
1. Интересни моменти от работата по Програмата и дис-

кусиите с магистратите.
2. Свързване на темите на лекциите по Програмата с ре-

ални житейски ситуации.
3. Моменти от живота на младите хора извън училище.
4. Гостуване в Районен съд - Айтос.
5. “Защо са нужни законите?”
6. Символи на съдебната власт.

Цели на конкурса: 
• Да популяризира Програмата и въздействието й вър-

ху младите хора. 
• Да стимулира интереса към работата на съдебната 

власт и да повиши доверието в нея.
.
V. Оценяване и награди:
1. Компетентно петчленно жури оценява фотосите и на-

граждава класираните на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място учас-
тници.

2. Всеки участник във фотоконкурса получава Диплом.
3. Имената на победителите в конкурса се обявяват при 

откриването на изложбата.

фотосите остават в архива на районен съд - айтос

В края на миналата година, по общински проект 
беше създадена МАГ (Местна инициативна група) 
в квартала, която да бъде мост за ромските пробле-
ми към Общината

Трудови борси в ДБТ и в квартала предлагат работа и за безработни без ква-
лификация

По общински проект, майки и баби влязоха в дет-
ската градина за съвместни инициативи с децата и 
учителите

Друг общински проект осигури договори за работа на младежи до 29 години



На 10 февруари, в събо-
та, айтоските пчелари праз-
нуваха Деня на своя покро-
вител - Свети Харалампий. 
За да бъде почетен Зимни-
ят Свети Харалампий, пче-
ларите занесоха в черквата 
мед. Оставили го пред олта-
ра да пренощува, с което се 
освещава медът и така, бла-
гословен на самия празник, 
бил раздаден с ритуална 
пита на сутрешната литургия. 
Смята се, че този мед леку-
ва тежко болни. „Правим го 
за по-добра година и пове-
че мед. Има традиция осве-
теният мед да се слага в хра-
нилките за здраве на пчели-
те през главната паша и ця-
лата година”, разказа за НП 
Ончо Ончев - председател 
на пчеларското дружество 
„Цвят” - Айтос. 

Свети Харалампий се за-
нимавал и лекувал раните с 
мед, починал на 113 години. 
„Медът помага не само за ра-
ните, той има 99 полезни ка-
чества. Дори и умрелите пче-
ли са много полезни”, казва 
още Ончев. Според него, пче-
ларите от Айтос са хора, кои-
то държат да са в крак с но-
востите. Празникът им тази 
година съвпада с Междуна-
родното изложение-догова-
ряне „Пчеларство - Плевен 
- 2018”. Айтозлии редовно 

присъстват на изложението, 
на което се показват всички 
новости в областта на пче-
ларството. 

„Събират се всички пче-
лари от страната, за да ви-
дят новите тенденции в пче-
ларското оборудване и ин-
вентар, както и новостите в 
борбата с болестите по пче-
лите. Разискват се въпроси-
те за износа на меда, за фи-
нансиращи и консултантски 
организации, за опаковки, 
етикети и всичко, свързано 
с пчеларския занаят. Наши 
пчелари са там, за да пре-
несат международния опит 
и новостите през 2018 година 
за практикуване на пчелар-
ството”, обяснява председа-
телят на дружеството.

2017 година не била най-
добрата за айтоските пче-
лари. Сушата повлияла на 
медосбора нееднакво във 
всички райони на областта. 
„Сравнено с останалите ра-
йони, годината може да се 
счита за добра в Айтос. Ма-
кар че е имало далеч по-до-
бри години. Заради студо-
вете миналата година има-
ше голяма зимна смъртност 
на пчелите. Трябваше да се 
възстановят пчелните семей-
ства и да се добие мед от по-
малко пчели, което се отра-
зи на медената реколта 2017. 

Тази година зимата е мека и 
ако през пролетта няма кли-
матични аномалии, ще очак-
ваме по-добра реколта. Но 
пчеларите казват, докато не 
сложим меда в тенекиите, 
нищо сигурно няма. Може 
да има непредвидени обсто-
ятелства. Казваме още, че 
пчелите се броят напролет, а 
овцете - наесен. Защото, ако 

пчелите оцелеят до проле-
тта, вече няма страшно - за-
почва цъфтежът”, оптимист е 
Ончо Ончев.

На всички пчелари от Об-
щина Айтос, ръководството 
на Дружество „Цвят” поже-
лава здраве, привързаност 
към занаята и богата рекол-
та 2018-а година.

НП
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О Б Щ И Н А  А Й Т О С
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел “Местни данъци и такси” УВЕДОМЯВА гражданите, че но-
вите местни данъци и такси за 2018 година вече са изчислени и 
информацията за тях е е налична в сайта: 

www.mestnidanaci.info,
както и на сайта на общината: 

www.aytos.bg. - „портал за справки по местни данъци и такси”.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса би-
тови отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в 
срок до 30.06.2018г. На предплатилите за цялата година в срок 
до 30.04.2018г. се прави отстъпка от 5 на сто. 

Задълженията могат да се плащат както следва:

- 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 недвижимите 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;

- с пощенски запис за данъчно плащане или директно инкаси-
ране на суми от всяка станция на „Български пощи“ ЕАД;

- във всички представителства на „Банка ДСК“ ЕАД на терито-
рията 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 община-
та, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч.;

• за селата - в кметствата, при специалистите по администра-
тивно обслужване или при кметовете и кметските наместници.   

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 дру-
ги подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

ОБЩИНA АЙТОС 
СЪОБЩЕНИЕ
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П Р И Е М Н И   Д Н И
на

Андрей Андреев - общински съветник от БСП
за въпроси и съдействие на гражданите от Община Айтос
Откритата приемна ще се провежда веднъж месечно - 

всеки първи понеделник  от  съответния  календарен  ме-
сец  на  2018 година 

в  офиса  на  БСП - Айтос в  центъра, на ул. „Цар Освобо-
дител”, от 14:00 ч.  до 16:00 ч.

Дати  за  провеждане  на  приемната  през  2018 г.:
- 5  март, - 4  юни, - 1  октомври,
- 2  април, - 2  юли, - 5  ноември,
- 7  май,  - 6  август, - 3  декември.
 - 3  септември,
От  ръководството  на  БСП - Айтос

Нищо не е сигурно, 
докато не сложим меда в тенекиите

• Тел. 0888 41 72 67 - прода-
ва 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 - ПРО-
ДАВА МАГАЗИН - 22 КВ.М, СА-
НИТАРЕН 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 магазин 
или офис - 20 кв.м Айтос, супер-
център - 250 лв. месечно. 

• Тел. 0896885477 - прода-
ва парцел в центъра на град Ай-
тос за застрояване, на калкан, 
с височина до стрехата - 10 м 
и възможност за увеличение на 
параметрите.

• Тел. 0885/ 252 452 - про-
дава земеделска земя в мест-
ността „Могилата”. Цена по спо-
разумение.

• Тел. 0876 10 38 55 - прода-
ва 5 дка земи в село Съдиево, в 
регулация, в края на селото, по-
сока „Аязмото”.

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

Малки обяви

Община Айтос уведомява всички хотелиери и ресто-
рантьори, че на основание чл.133, ал.2 от Закона за ту-
ризма (в сила от 26.03.2013 г., обн.ДВ бр.30 от 26 март 
2013г.) срокът на издадените удостоверения за определе-
на категория на туристически обекти е 5 (пет) години.

В изпълнение на §5 от Преходните и заключителни 
разпоредби, подновяването на категорията на катего-
ризираните до влизането в сила на закона туристиче-
ски 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 икономи-
ката и енергетиката или Община айтос).

В случай, че не бъдат предприети действията за под-
новяване на категорията на обекта в указания срок, съ-
щата 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.

О Б Щ и Н а   а Й Т О С
СЪОБЩеНие

фирма „алексия – айтос” еООД и 
Туристическа агенция „Манов-еН” 

ви предлагат екскурзия по маршрут:

СОЛуН- Бари- НеаПОЛ - риМ – фЛОреНЦиЯ – 
риМиНи - ГраД-ДЪрЖава СаН МариНО 

Продължителност: 7 дни

Дата на отпътуване: 30.03.2018

Дата на връщане: 05.04.2018

За повече информация, ЦеНа и пълна програ-
ма, позвънете на телефон: 0887515505 

или ни изпратете имейл на:  
yanialeksiev11@gmail.com 

Двете лица на един квартал Пчеларите на 
празника си: 

Пчеларско дружество „Цвят” с надежда за 
по-добра медена реколта ’2018

Ончо Ончев



Сякаш най-точно чувствата 
на земляците в София форму-
лира Виолета Александрова, 
по-малката дъщеря на един 
от редакторите на айтос-
кия вестник, Милко Андонов: 
„Ако веднъж присъстваш на 
тези срещи, ще чакаш с не-
търпение цяла година следва-
щата”. Земляците от поколе-
нието на Александрова все-
ки път, със светнали очи си 
припомнят срещите, на кои-
то навремето са идвали със-
тави и изпълнители от Айтос. 
По-възрастните пък с ностал-
гия разказват, че преди го-
дини са се събирали по 400-
500 души. С амбиция, много 
хъс и чар, д-р Петрова сега 
се опитва да върне енергия-
та и младостта на дружество-
то от първите години на съз-
даването му. Чрез д-р Мария 
Петрова, кметът Васил Ед-
рев поздрави стотиците ай-
тозлии, които учат, работят, 
творят и живеят в столицата. 
„Не всички айтозлии могат 
да бъдат на тази среща, но 
се надявам пожеланията ми 
за здраве и успешна година 
да стигнат до всеки един, из-
брал да живее в София”, каза 
още кметът. Както винаги, той 
поднесе на дружество „Трите 
братя” символични подаръ-
ци, свързани с Айтос, „за да 
не забравят земляците откъ-
де са тръгнали”.

Инициатор на първата 
сбирка през 1949 година е 
композиторът Филип Кутев. 
И днес дъщеря му, проф. д-р 
Елена Кутева, продължава да 
бъде част от организираното 
айтоско присъствие в столи-
цата. „Като деца, със сестра 
ми Надежда знаехме с какво 
желание и отдалеч се готвеха 
срещите на айтозлии. Баща 
ми държеше да се органи-
зират всяка година. Тук съм 
заради изключителната ми 
привързаност към родния му 
град и в негова памет”, при-
зна проф. Кутева, която днес 
се радва на едногодишната 
си внучка, дъщеря на сина й 
Филип, който носи името на 
знаменития си дядо.

Мария Кирова пък е стоже-
рът, човекът, който държи да 
не се забравят заслугите на 
вече покойните земляци на 
ръководни постове в столица-
та. Като бивш председател на 
дружеството, тя познава по-

именно и ветераните, и мла-
дите, и горещо подкрепя ини-
циативите на младата си на-
следничка. Огромна подкре-
па дружеството среща и от 
най-известния айтоски зет - 
Хайгашот Агасян, който тра-
диционно е на сбирката със 
съпругата си Мари, и разбира 
се, както винаги, стопля родо-
вата атмосфера с популярни-
те си композиторски хитове. 
И проф. д-р Панайот Куртев 
е тук с компания и със спо-
мени. За втора поредна го-
дина, макар и за кратко, със 
земляците си беше д-р Акиф 
Шабан, един от най-успелите 
айтозлии в София. 37-годиш-
ният медик се развива ка-
риерно в „Пирогов” и става 
ясно, че за една година е по-
стигнал много. Сега е докто-
рант, готви дисертация по ин-
вазивната кардиология, спе-
циалист е по спешни състоя-
ния и инфаркти. „Още преди 
близо 15 години пред НП в 
едно интервю, казах, че име-
то ми Акиф, на арабски оз-
начава алтруист - човек, кой-
то с огромно желание пома-
га на хората. Случи се да из-
бера професия, която обичам 
и която съвпада с желанието 
ми да помагам. С развитие-
то на медицинската техноло-
гия, възможностите да се ле-
куват пациентите пълноценно 
и да се възстановят напълно, 
са много големи. Ние в „Пиро-
гов” разполагаме с тази тех-
ника и методика - пациентът 
идва с остър миокарден ин-

фаркт и си тръгва на третия 
ден напълно излекуван, без 
остатъчни симптоми. Преди 
15 години ги нямаше тези въз-
можности.”, разказа д-р Ша-
бан. Съпругата му е също ай-
тозлийка и също лекар, по-
следна година специализира 
кардиология в Окръжна бол-
ница „Света Ана” - София, къ-
дето е един от най-добрите 
кардиологични екипи. Имат 
три красиви момичета - Деф-
не, Гюлбен Зекие.

На срещата откриваме и 
един потенциален инвести-
тор в айтоската икономи-
ка. Ахмед Хаккъ е родом от 
село Каравелово, бил осем-

годишен, когато семейство-
то му се преселва в Люля-
ково. Вече има предприятие 
за преработка на маслини в 
Елин Пелин, в Айтос е заку-
пил терен до завода за ска-
риди. „Сега започва проце-
дурата за смяна на статута 
на земята, ще бъде произ-
водствен терен. В близко бъ-
деще ще разберете каква е 
идеята ми за него. При всич-
ки случаи ще бъде свързано 
с дейността, с която се зани-
мавам - преработка на мас-
лини”, не иска още да изда-
ва бизнес плановете си мла-
дият мъж.

Срещите с айтозлии пре-

открил и Димитър Димитров. 
Младият бизнесмен вече 
има в актива си три оптики - 
едната на централната град-
ска улица в Айтос, другите 
две - столицата. Често пъту-
ва до Айтос, но се е устроил 
в София и тук намира по-до-
бри възможности да развива 
идеите си. Димитров беше ис-
крено щастлив да се срещне 
със стари познати - младите 
общински съветници от ДПС 
и народния представител Се-
вим Али.

Далеч от корена си, зем-
ляците сякаш са повече ай-
тозлии от всички нас. Дали 
заради носталгията, или за-

щото големият град не пред-
лага топлината и уюта на род-
ния дом, тези хора са особе-
но сплотени и близки. Айто-
ският дух трайно и завина-
ги се е настанил между тях, 
а здравите нишки на родова-
та принадлежност всяка го-
дина ги събират, за да се за-
редят със спомените за Ай-
тос. А на тръгване никой не 
забравя да пожелае: Всичко 
най-хубаво за моя град и на 
хората му!

Още за срещите на НП с ус-
пелите айтозлии в София, в 
броя на 15 февруари.

НП
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16 февруари 2018 г., 11.00 часа, 
Физкултурен салон, База 2,  
СУ „Христо Ботев”
Традиционно общинско състеза-
ние „Лъвски скок”

19 февруари 2018 г., 11.00 часа, 
храм „Св. Димитър”
- Заупокойна молитва за Апостола 
- Програма за 145 години от ги-
белта на Васил Левски, подгот-
вена от децата и учителите на  
ДГ „Здравец”
- Поднасяне на венци и цве-
тя пред паметната плоча на Ва-
сил Левски 

23 февруари 2018 г., 11.00 
часа, Ритуална зала на Общи-
на Айтос
- Откриване на изложба на посте-
ри „140 години от Освобождени-
ето на България”
- Обявяване на резултатите от Об-
щинския конкурс за постери
- Награждаване на победители-
те в конкурса

27 февруари 2018 г, 10.00 часа, 
Актова зала на СУ „Никола Ва-
пцаров”
Традиционен общински конкурс 
за поезия и песен „Моята Бълга-
рия ̀ 2018” с участието на учили-
щата от Община Айтос 

1 март 2018 г., 17.30 часа,  
НЧ „Васил Левски 1869”
Тържествен концерт на худо-
жествените състави на НЧ „Ва-
сил Левски 1869”, посветен на 
140 години от Освобождението 
на България.

3 март 2018 г., 11.00 часа, пло-
щад „Свобода”
Национален празник на Репу-
блика България
- Ритуал за издигане на нацио-
налното знаме
- Празничен поздрав на кмета на 
Община Айтос
- Музикално-танцов спектакъл 
на Трупа за фолклорно изкуство 
„Танцът на вятъра” - град Ста-
ра Загора.

ОБЩИНА АЙТОС
Програма за честване на 

145 години от гибелта на Васил Левски и 
140 години от Освобождението на България

Стотици се подписаха за 
площад „Борис Щерев“

„Събрахме 300 подписа 
за по-малко от две седми-
ци. При това, формуляри за 
подписката поискаха някол-
ко организации, което оз-
начава, че към днешна дата 
подписите са много повече”. 
Това каза за НП, Кольо Ко-
лев, председател на Иници-
ативния комитет, който пред-
ложи площадът пред Етног-
рафския комплекс „Генгер” 
да носи името на един от 
най-заслужилите кметове на 
Айтос - Борис Щерев.

Колев признава, че за 
тези две седмици не е срещ-
нал нито един гражданин, 
който да откаже да се по-
дпише под идеята на Комите-
та. „Нашата инициатива има 
много широк отзвук в града 
и в населените места. Благо-
даря на местните медии и на 
членовете на комитета, кои-
то успяха много бързо да ин-
формират гражданите. Рад-
вам се, че има гласност. Хо-
рата приветстват инициати-

вата на ИК за подписката, 
намират за уместно и заслу-
жено площадът да носи име-
то на Борис Щерев”, каза 
още Колев.

Подписката продължава 
- крайният срок за финали-
зирането й е 20 март т.г. То-
гава ще бъде внесена в Об-
щинския съвет за решение 
и за последващи действия, 
ако решението е утвърди-
телно.

Засега членовете на ИК 
провеждат разговори с хо-
рата, за да разясняват ини-
циативата. Освен табела с 
името на Щерев, на площада 
да има и мемориална плоча, 
планират ентусиастите. „В 
крайна сметка Общинският 
съвет има последната дума, 
за това какви точно да бъдат 
знаците на уважение към ли-
чността на Борис Щерев на 
този площад. Благодарим 
на кмета за подкрепата. Ако 
съветниците кажат „да”, ще 
търсим и спомоществовате-

ли за реализиране на добра-
та идея”, твърди председате-
лят на ИК. Според Колев и 
неговите сподвижници, име-
нуването на площада тряб-
ва да бъде много тържест-
вено. „Така ще покажем, че 
айтозлии имат памет за до-
брите дела и не забравят 
личностите, които имат при-
нос за развитието на града 
и общината”, категоричен е 

Кольо Колев.
Покрай подписката за 

площада, по-възрастните ай-
тозлии повдигали и въпроса 
за паметник на загиналите 
във войните. „Според нас 
трябва да е нещо скромно, 
но достойно за паметта на 
воините от нашия край”, ко-
ментират новата-стара идея 
комитетските хора.

НП

Земляците в столицата: 

Носим Айтос в сърцата си
Продължение от стр. 1 Дружеството се готви за 70-годишен юбилей догодина

Поколението, което чака срещата цяла годинаКметът с д-р Акиф Шабан

Проф. д-р Елена Кутева
Димитров с общинските съветници от ДПС и народния предста-

вител Севим Али

Това е площадът, който според подписката тряб-
ва да носи името „Борис Щерев”

иК търси подкрепа от айтозлии с подписка


