
Тържество пред 
паметника на 
първоучителя 

В Деня на народните бу-
дители айтозлии се покло-
ниха пред паметната плоча 
в църковния двор, поставе-
на на мястото, на което учи-
телят Господин Димов Бъче-
варов от село Медвен, Ко-
тленско, е открил първото 

българско училище в Ай-
тос, а през 1869 година е 
основал айтоското чита-
лище „Будний муж”. 

С портрети на народни 
будители, ученици от ОУ 
„Атанас Манчев”- Айтос 
развълнуваха младата 
публика с патриотичен 
разказ за духовния при-
нос на българските въз-
рожденци. Кметът Васил 
Едрев благодари на пре-
подавателите, че рабо-

тят за приемствеността на 
най-българския празник, и 
на децата - за вълнуващата 
празнична програма.

Читалището 
празнува с шествие 

и концерт 
Тържествен концерт “По-

клон, будители” събра сто-
тици айтозлии в залата на 
НЧ “Васил Левски 1869” в 

навечерието на 1 ноември - 
Ден на народните будители. 
Специално за празника, чи-
талищните състави предста-
виха новия си репертоар за 
сезона. Редом с тях на сце-
ната бяха второкласниците 
на СУ “Никола Вапцаров” 
с ръководител Таня Митко-
ва и бардът Петьо Чупката. 
Съставът за изворен фолк-
лор с ръководител Марга-
рита Петрова имаше ново 
свежо попълнение - 5-го-
дишната Моника. Както ви-

наги, на професио-
нално ниво се пред-
стави формация “МИ-
СИС” с ръководите-
ли Ивелина Костади-
нова и Мая Христова. 
Успешна изява имаха 
и съставите за моде-
рен балет в три въз-

расти, както и малчуганите 
в народни носии от “Шаре-
но гайтанче”. Вечните пес-
ни на България на сцената 
прозвучаха в изпълнение на 
Битовия хор. Зад пулта за-
стана режисьорът Димитър 
Русков - Нони.
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Големият успех от общо 28 
медала и отборната купа за 
Клуба по свободна борба „Ай-
тос”, на ІХ-я национален тур-
нир в края на месец октом-
ври, в спортна зала „Аетос” 
започна с надпреварата при 
най-малките от подготвител-
ната група. Деца от детската 
градина, които още нямат ки-
лограми за категория 20 кг, 
показаха хъс и желание за по-
беда. Амбицията на 6-годиш-
ния Гюрай му донесе златно 
отличие, и Алпер Али се пре-
бори храбро за сребърния ме-
дал. При малчуганите в кате-
гория 22 кг златото безпро-

блемно спечели Ширкан Ха-
сан, „златно” беше участие-
то и на Мерт Хасан в катего-
рия 24 кг. Два сребърни меда-
ла грабнаха айтоските борци 
в категория 26 кг и 28 кг - за-

служиха ги Йоан Парушев и 
Толга Яхя.

При 30-килограмовите по-
реден златен медал за Ай-
тос спечели Захари Михов, а 
Акън Ахмед се нареди на вто-
рото място в категория 32 кг, 
Стоян Петров заслужи брон-
за в категория 35 кг, Георги 
Маринов прибави към сре-
бърните медали на клуба още 
един в категория 38 кг.

В категория 42 кг със злато 
се окичи Станимир Стойков, 
второто място в категория  
45 кг зае друго айтоско мом-
че - Фикрет Хасан. В тази гру-
пата борците ни постигнаха 

още едно вто-
ро и трето мяс-

то - Георги Киров - категория 
50 кг стана втори, трети в ка-
тегория 50+ се класира Емре 
Мехмед.

Девет медала, от които че-
тири златни, спечелиха със-

тезателите от група „деца”. 
Носители на златни отличия 
станаха Симар Рамис - кате-
гория 30 кг, Аксел Ерл - кате-
гория 32 кг, Халил Халил - ка-
тегория 35 кг и Али Хамид - 
категория 45 кг. В актива на 
клуба с два сребърни медала 

в края на турнира се отчето-
ха Мустафа Зюлфекер - кате-
гория 53 кг и Сезай Али - кате-
гория 66 кг. На бронзови отли-
чия за доброто си представя-
не се радваха Джелил Хамза - 
категория 40 кг, Октай Осман 
– категория 59 кг и Юсеин Ха-

сан - категория 66 кг.
В напрегнатото състезание 

при момчетата, шампиони-
те от айтоския клуб са три-
ма. Златни медали заслужиха 
Ешък Ерол - категория 53 кг, 
Габриел Демирев - категория 
66 кг и Мехмед Сафет - кате-

гория 66+ кг. Втори в крайно-
то класиране в категория 59 кг 
се нареди Николай Стойчев, а 
трети в категория 66+ кг ста-
на Хюсеин Тефик.

С толкова много отличия, 
нямаше как КСБ „Айтос да 
не грабне отборната купа. 
На второ място остана Клу-
бът по свободна борба на 
град Исперих, трети се кла-
сира Клуб „Созопол”. При-
зът „За най-млад борец” за-
служи Гюрай Сали, „Най-тех-
ничен състезател” стана Са-
мир Рамис. Съдиите избраха 
Халил Халил за „Най-резул-
татен борец”, „Най-атракти-
вен” се оказа Аксел Ерол, а 
„Най-перспективен” - Калоян 
Ковачев.

200 млади борци спори-
ха за медалите, всеки от тях 

получи фланелка с емблема-
та на турнира. Кметът Васил 
Едрев и президентите на клу-
бовете-участници близо час 
връчваха наградите, медали-
те и купите на тепиха в зала 
„Аетос”.

НП
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Айтоската школа по борба отново 
доказа високата си класаНа ІХ-я национален турнир 

борците ни с 11 златни, 
11 сребърни, 6 бронзови 
медала и отборната купа

Айтос почете народните будители

Освен златни медали, братята Гю-
рай и Халил грабнаха и купите - за 
най-млад и за най-резултатен борец



„През лятото на 2018 
година общинското тър-
говско дружество „Ген-
гер” ЕООД - Айтос е ус-
пяло да генерира зна-
чителни приходи, но те 
са използвани за по-
криване на стари за-
дължения. Идва зима и 
слаб откъм приходи се-
зон и дружеството се 
нуждае от свеж пари-
чен ресурс.” Това на-
кратко са мотивите в 
докладната записка на 
управителя на Етног-
рафския комплекс Те-
одор Янев, който поис-
ка от Общинския съвет 
ново решение, свърза-
но с вече гласувано-
то през 2015 година - 
за увеличаване на раз-
мера на банковия ке-
дит за „Генгер” ЕООД 
от 20 хиляди на 30 хи-
ляди лева.

С решението си от-
преди три и половина 
години, Общинският съ-
вет е дал съгласие „Ге-
нгер” ЕООД да сключи 

анекс към договора за 
банков кредит - бизнес 
овърдрафт с една опре-
делена банка, с идеята 
общият размер на пре-
доставения кредит да 
се увеличи от 20 хиля-
ди на 30 хиляди лева, за 
срок от 10 години. Пак 
тогава, местният пар-
ламент е възложил на 
тогавашния управител 
Атанас Гиргицов да до-
говори всички условия 
по анекса и да предпри-
еме действия за сключ-
ването му. Това не се е 
случило и анекс към до-
говора за банков кре-
дит не е подписван.

„Необходимите сред-
ства за комплекса сега, 
могат да бъдат осигу-
рени чрез увеличава-
не на размера на бан-
ковия кредит, каквото 
съгласие е било даде-
но от Общинския съвет 
през 2015 г.”, пише още 
в докладната записка 
на Янев. За да може 
да преговаря с банка-

та, обаче се иска ново 
решение на общински-
те съветници, тъй като 
в предходното, местни-
ят парламент е упълно-
мощил вече бившия уп-
равител.

Средствата са необ-
ходими на дружеството 
за извършване на теку-
щи плащания, като цел-
та е да не бъдат загу-
бени потенциални кли-
енти и да не бъдат про-
пуснати приходи. Янев 
декларира и готовност 
за „намаляване на раз-
ходите до минимум за 
сметка на приходите”. 
Оказва се, че финансо-
вата инжекция за „Ген-
гер” е наистина спешно 
необходима, тъй като 
разходите на друже-
ството за месец са 20 
хиляди лева, и 20 души 
чакат месечни  възна-
граждения.

Теодор Янев беше 
упълномощен да склю-
чи анекс към договора 
за банков кредит. Пре-

ди да дадат съгласие, 
съветниците разисква-
ха казуса за отговор-
ността на ексуправите-
лите, във връзка с из-
явление на Янев, че е 
получил фиктивна сто-
ка за 70 хиляди лева, а 
стоката в наличност е 
за не повече от 20 хи-
ляди лева. Предаване-
то на общинските дру-
жества от един на друг 
управител да става по 
строги правила, поиска 
общинският съветник 
Дамян Денев. Той пред-
ложи да бъде организи-
рана среща по този по-
вод, с участието на по-
стоянната комисия по 
финанси и кмета, на ко-
ято, съобразно законо-
дателството, да се въ-
ведат ясни правила за 
отговорността, която 
носят за финансовата 
политика на общински-
те дружества вече би-
вшите управители.
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Превантивна кампа-
ния по повод зачести-
лите телефонни изма-
ми стартира ОДМВР – 
Бургас. В кампанията 
се включва и РУП-Ай-
тос, където е регистри-
ран поредният случай 
на измамен по схемата 
„Съдействие на поли-
цията”. 

Преди две-три седми-
ци 80-годишна айтозлий-
ка е станала жертва на 
схемата, научи „Наро-
ден приятел“. Първо из-
мамниците поискали от 
старата жена 80 хиляди 
лева, след няколко дни, 
в телефонен разговор, 
сумата била намалена 
на 50 хиляди лева. Без 
да сподели с близките 
си, жената изтеглила от 
банка спестяванията си 
от 5000 лв., вкъщи събра-

ла още 500 лв. и 50 гра-
ма златни накити. Всич-
ките си налични пари и 
ценности поставила в 
дамска чанта и я зане-
сла до контейнер за от-
падъци в центъра. Часо-
ве наред стояла набли-
зо, но така и не разбра-
ла кой е отнесъл чанта-
та. Доста по-късно, след 
разговор с близките 
си, старата дама пода-
ла сигнал в полицията. 
Има задържан по слу-
чая, но надали измаме-
ната ще си върне спес-
тяванията.

Как възрастната жена 
е била подведена? От 
нея е поискано да „съ-
действа на полицейски 
служители при задър-
жането на телефонни 
измамници”. За целта, 
трябвало да предостави 

парични суми и ценни 
вещи, които впослед-
ствие „щели да й бъдат 
върнати с прокурорско 
постановление”. Схе-
мата явно работи, за-
щото случаят в Айтос 
не е прецедент. Затова 
полицаите за пореден 
път предупреждават 
служителите в отделни-
те банкови клонове за 
особена бдителност по 
отношение на възраст-
ни хора, които внезап-
но изтеглят всичките си 
спестявания. От РУП-
Айтос напомнят още, че 
е изключително важно 
сигналите за подобни 
случаи да бъдат пода-
вани навреме.

Покупка на автомо-
бил.. От полицията пре-
дупреждават и за раз-
пространението на една 
съвсем нова измамна 
схема, която, поне за 
сега, не е взела жертви 
в община Айтос. Жерт-
ва на тази измама мо-
гат да станат и млади 
хора, защото е свърза-
на със сайт за продаж-
ба на автомобили. Ето 
как работи схемата. Ако 
сте заинтересован от 
определен автомобил 
в този сайт, получава-
те телефонно обажда-
не с хвалебствени думи 
за машината и с иска-
нето да приведете опре-
делена сума за покупка-
та й. Привеждате сума-
та по посочена сметка, 
а след това този, с кой-
то сте водили прегово-
рите, изчезва в небити-
ето. Както, разбира се, 
и парите ви, а автомо-
бил насреща няма.

За пореден път на те-
риторията на цялата 
Бургаска област се раз-

пространяват преван-
тивни листовки с най-
честите случаи на теле-
фонни измами. Полица-
ите горещо се надяват, 
хората в зряла възраст 
да проведат разговори, 
както с възрастните си 
роднини, така и с под-
растващите, с цел да ги 
предпазят от осъщест-
вяване на телефонни из-
мами. Провеждат се и 
станалите традиционни 
срещи по пенсионерски 
клубове и сдружения, на 
които изрично се обяс-
няват още веднъж кла-
сическите схеми за 
осъществяване на те-
лефонни измами:

- Катастрофа с жерт-
ва, предизвикана от 
близък роднина, който 
е задържан в ареста и 
за освобождаването му 
е необходима крупна 
сума пари;

- Болен от (свински, 
птичи грип, ебола или 

друга актуална болест) 
близък роднина, който 
е настанен в болнично 
заведение и за спася-
ването му е необходи-
ма скъпоструваща вак-
сина;

- Настъпила трудо-
ва злополука (гръмнал 
бойлер или друг елек-
троуред), възникнал 
пожар или взривена 
бомба, при който инци-
дент е пострадал тежко 
близък роднина. За да 
се извози в специали-
зирана столична болни-
ца с хеликоптер и да се 
предприемат оператив-
ни действия е необхо-
дима крупна сума пари;

- Пътен инцидент, 
при който на близкия 
роднина са засегнати 
крайниците. За опера-
тивната намеса и по-
ставянето на златни 
пирони е необходима 
крупна сума пари или 
ценности;

- За отпускане на 
допълнителни пари 
към пенсията (помощ 
за закупуване на лекар-
ства; енергийна помощ), 
друг тип социално под-
помагане е необходимо 
крупната сума пари или 
ценности да се предос-
тавят на мнимия служи-
тел на „Социални гри-
жи” или „Пенсионното”, 
за да може възрастният 
човек да попадне в гра-
фа „крайно нуждаещ 
се”;

- освобождаване 
на колетна пратка от 
чужбина, съдържаща 
валута в  големи раз-
мери, скъпоструващи 
лекарства или ценни 
предмети;

- осъществяване на 
изгодна сделка от бли-
зък роднина по закупу-
ването на климатици, 
електроуреди и др. от 
голям търговски обект 
и др.
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Зачестяват телефонните измами - 
говорете с възрастните и децата

Бизнес овърдрафт за „Генгер” ЕООД
одобрeн е от общински съвет - Айтос

Нови измамни ало-схеми, 
и класическите са в ход

Кметство - село Караново
НЧ “Петър Житаров 1928”

ви канят
на празника на село Караново - Архангеловден 

на 10.11.2018 г. (събота)
09.00 ч. - Празнична литургия в храм „Св. Архангел Михаил”
10.30 ч. - Празничен концерт с участието на местни и гостува-
щи състави

• Тел. 0885 52 72 47 - ПРОДА-
ВА парцел 800 кв. м вилна зона 
„Слънчева лъка”- Айтос - ма-
сивна нова постройка - 18 кв. 
м, възможност за ток. Цена по 
споразумение.
• Тел. 0896 64 76 76 - прода-
ва апартамент с една спалня в 
град Айтос, широк център.
• Тел. 0896 23 55 28 - Галя, ПРО-
ДАВА двустаен тухлен апартамент 
в Айтос, суперцентър - 74 кв. м, 
ІІІ етаж, до ключ - ново обзавеж-
дане, парно отопление, след ге-
нерален ремонт, тераса 7 м, гра-
нит, теракот.
• Тел. 0896 23 55 28 - Галя, ПРО-
ДАВА л.а. BMW, бензин-аз, отлич-
но състояние, 2001 година.
• Тел. 0878 50 52 50 - прода-
ва атрактивен, самостоятелен 
имот за индивидуално жилищно 
строителство в Айтос, целият - 
470 кв.м дворно място, на улица 
„Хан Омуртаг” № 3, на 5 минути от 
центъра, срещу бившото училище 
„Св. св. Кирил и Методий”, близо 
до кооперативния пазар и детска 
градина, цена - 130 000 лв. 
• Тел. 0897498765 - продава 
дворно място - 1721 кв. м в село 

Дрянковец, община Айтос, с кла-
денец и 10 ореха. 
• Тел. 0889591464 - ПРОДА-
ВА двуетажна вила в местността 
„Слънчева лъка” - мазе, таван и 
900 кв.м лозе и насаждения. Цена 
по договаряне.
• Тел. 0888 41 72 67 - продава 
парцел от 1 дка в регулация, в град 
Айтос, до подстанцията. Цена по 
споразумение.
• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - ПРОДА-
ВА МАГАЗИН - 22 КВ.М, САНИТА-
РЕН ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕНТЪР ГРАД 
ПОМОРИЕ, В СЪСЕДСТВО МАГА-
ЗИНИ ЗА СРЕБРО, ЗЛАТО И ДР. - 
ЦЕНА 27 ХИЛ. ЕВРО.
• Тел. 0884714212 - продава пар-
цел (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, суперцен-
тър - 250 лв. месечно. 
• Тел. 0896885477 - продава 
парцел в центъра на град Айтос 
за застрояване, на калкан, с ви-
сочина - до стрехата-10 м и въз-
можност за увеличение на пара-
метрите.

малки обяви

Безплатни ехографски прегледи 
на „РЕД 2004“, д-р Максим Лалев

На 5, 12, 19 и 26 ноември 2018 г., „РЕД 2004” д-р 
Максим Лалев, специалист по образна диагности-
ка, ще извършва безплатни ехографски прегледи 
на млечната жлеза - профилактика на рак на млеч-
ната жлеза. 

Прегледите ще бъдат провеждани в „Медицински 
център І“ ЕООД - град Айтос, Рентгеново отделение, 
в понеделниците от 14.00 часа до 16.00 часа. .

Предварително записване на телефон  
0888 122 117 д-р максим Лалев



Редовно заседание про-
веде на 29 октомври Об-
щинският съвет в Айтос. 
Само 8 гласа одобрение по-
лучи докладната записка от 
Красимир Енчев – предсе-
дател на ОбС - Айтос, за да-
ване на съгласие за разра-
ботването на проект за из-
граждане на паметна пло-
ча на Борис Щерев вър-
ху поземлен имот общин-
ска собственост. За реше-
нието се изискваха повече 
от половината от гласовете 
на присъстващите в залата 
съветници, но от 29, 17 се 
“въздържаха”, а един гла-
сува “против”. Така, идея-
та на Инициативния коми-
тет “Борис Щерев” за па-
метна плоча на екскме-
та в градинката на улица  
“Паркова” не получи одо-
брение.

Само двама съветници не 
подкрепиха докладната за-
писка на управителя на “Ге-
нгер” ЕООД Теодор Янев, 
който поиска да бъде упъл-
номощен да подпише анекс 
за увеличаване на банков 
кредит за общинското дру-
жество - от 20 хиляди на 30 
хиляди лева. Съветът даде 
картбланш на новия упра-
вител, срокът за погазява-
не на кредита да бъде 10 
години, решиха още съвет-
ниците.

Гласувано беше и реше-
ние във връзка с извън-
редно заседание на общо-

то събрание на Асоциация 
по ВиК на обособената те-
ритория, обслужвана от 
„Водоснабдяване и кана-
лизация” ЕАД – Бургас. Във 
връзка с влязла в сила На-
редба на Министерския съ-
вет, общинските съветни-
ци единодушно приеха Въ-
трешни правила за органи-
зацията и реда за провер-
ка на декларации и за ус-
тановяване на конфликт на 
интереси в Общински съ-
вет Айтос.

Във връзка с докладна 
записка на кмета Васил Ед-
рев, местният парламент 
взе решение да допълни 
списъка на имотите, пред-
видени за отдаване под 
наем в Годишната програ-
ма за управление и разпо-
реждане с имотите - общин-

ска собственост през 2018 
година. В програмата беше 
добавен недвижим имот - 
частна общинска собстве-

ност, масивен павилион с 
търговска площ от 12 кв. м, 
в кв. 120 по плана на Ай-
тос. В решението е записа-

но още павилионът да бъде 
отдаден под наем за срок 
от пет години, след провеж-
дането на публичен търг с 
явно наддаване, а начална-
та тръжна цена за месечния 
наем да е 48 лева без ДДС. 
Положително беше и реше-
нието за отдаване под наем 
на недвижим имот – част-
на общинска собственост 
- масивен павилион № 10, 
с търговска площ 12 кв.м,  
в квартал 120 по план на 
град Айтос.

Съветът реши още, три 
спортни клуба да подпи-
шат договор с Общината за 

безвъзмездно ползване на 
недвижими имоти - публич-
на общинска собственост. 
Лекоатлетически спортен 

клуб “Айтос” ще ползва на-
пълно безплатно лекоатле-
тическа писта с дължина 
400 м, част от спортен ком-
плекс „Крум Делчев” - град 
Айтос, Клубът по спортна 
акробатика “Орел” - втория 
етаж от двуетажна масивна 
сграда със застроена площ 
377 кв.м, част от спортния 
комплекс, а футболен клуб 
“Вихър Айтос” - стадиона 
със затревено игрище с 
обща  площ 18 320 кв.м и 
първия етаж от двуетажна 
масивна сграда със застро-
ена площ 377 кв.м. 

Беше дадено несъгла-
сие за продажба на част 
от имот, частна общинска 
собственост, представля-
ващ УПИ ІІ в кв.49 по плана 
на град Айтос, улица „Хад-
жи Димитър” № 1А, с площ 
на частта 53 кв.м. Прекра-
тена беше съсобственост 
между Община  Айтос и фи-
зическо лице в УПИ ХІІІ-11, 
кв.8 по плана на село Мъг-
лен, община Айтос. Даде-
но беше и разрешение за 
проектиране и изработва-
не на ПУП-ПЗ за поземлен 
имот № 000163, местността 
„Еклеме”, село Черна моги-
ла с начин на трайно полз-
ване „Дървопроизводител-
на площадка” - държавна 
частна собственост, за из-
граждане на обект „Базова 
станция на „Теленор Бълга-
рия” ЕАД  № 5172”.
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Зачестяват телефонните измами - 
говорете с възрастните и децата

В навечерието на Деня на 
будителите, ветераните-учи-
тели от клуб „Вяра” - Айтос 
празнуваха заедно с кмета 
Васил Едрев. „Може би слу-
чайно този ден се изписва с 
три единици, а може би ни 
напомня, че първото условие 
да си успешен в това, което 
правиш или мечтаеш, е да си 
буден за новото - в науката, в 
живота. Да знаеш кое е цен-
ното и доброто за човека, за 

другите. Затова най-важното 
е да сме будители с доброто, 
което вършим”, заяви с ап-
ломб пред колегите си Ди-
митрина Томова. 

Председателят на клуба 
Славка Калчева пък изрази 
общото преклонение на учи-
телите-ветерани към словото 
и духа. Тя поздрави колеги-
те си за празника и им бла-
годари за идеализма, с който 
в годините следват просвети-
телската си мисия. С поклон 
и огромно вълнение, Калчева 
помена с прекрасна ода ай-
тоския първоучител Госпо-
дин Димов Бъчеваров.

Чуха се много стихове и 
се изпяха много песни за бу-
дителите - с такава искрена 
обич, каквато носят в сърца-

та си само призваните да бъ-
дат учители. „За нас, най-го-
лямата награда е признани-
ето на колегите, затова днес 
клуб „Вяра” ще даде призна-
нието си на кмета Васил Ед-
рев и на всеки един от члено-
вете на клуба със „Сертифи-
кат за признание”. „Г-н кме-
те, поканихме Ви като коле-
га. Знаете пътеката към нас, 
вратата ни е винаги отворе-
на за разговор, за въпроси и 

дискусии” заяви Димитрина 
Алексиева, и връчи сертифи-
кати с индивидуални лично-
стни оценки на всички при-
състващи.

Учителите показаха жив 
интерес към проблемите и 
успехите на Община Айтос и 
поканиха кмета на следваща 
„работна” среща, защото „на 
празник за работа не се го-
вори”. Кметът Васил Едрев 
сърдечно поздрави ветера-

ните, част от които са били 
и негови учители, и заяви го-
товност да отговаря на всич-
ки въпроси и внимателно да 
се вслуша в предложенията, 
продиктувани от житейския 
им опит и мъдростта на го-

дините. „Посветили сте де-
сетилетия от живота си за 
обучението и възпитанието 
на хиляди айтозлии. Възхи-
щавам се на Вашата инициа-
тивност и енергичност, от бо-
гатия ви клубен живот и бу-

дителския ви дух. Бъдете до 
младите си колеги, за да им 
предавате не само знания, 
но и харизмата си на възпи-
татели и просветители. Чес-
тит да Ви е Денят на будите-
лите. Поклон от всички Ваши 
ученици!”, каза градоначал-
никът. Клубът го дари с орел 
и с пожеланието “На криле-
те на орела - символ на гра-
да, да води общината и хора-
та напред и нагоре!”

Професионализмът и ети-
ката, явно не изчезват с го-
дините. Те проличаха в тън-
кото чувство за хумор на ве-
тераните, в желанието им да 
пишат в рими и в проза, да 
рецитират и пеят, да даряват 
другите с обич и емоции. А 
клубът ги събира с внимани-
ето и уважението към успехи-
те на другите и в подкрепата 
им един за друг. Днес, макар 
и извън класните стаи, учите-
лите-ветерани остават уди-
вителен пример за личности, 
носители на ценностите. На 
хора с достойнство, дълбоко 
честни и искрени в желание-
то си да правят и да срещат 
доброто. А ние?! Ако не друго 
- дължим им уважение...
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Какво решиха съветниците 
на октомврийското заседание

Да си буден за новото и доброто
Айтоските будители от клуб „вяра” празнуваха Деня на будителите

Посрещнаха кмета с хляб и сол, той им върна же-
ста на внимание с огромна торта с надпис „Честит 
празник, будители!”

Признание за доайена на клуба - Дянка Павлова

Аплодисменти и за г-жа Драгиева
Церемонията по връчването на сертификати за признание - по-

вод за гордост и щастливи усмивки



Опит за пътепис

Татяна ЙоТовА

Тази информация би мо-
гла да бъде от пет реда, с 
кратък списък на събития-
та, случили се с българска-
та делегация на СУ „Хрис-
то Ботев” в Полша по про-
ект „реди, стеди, старт – 
по-добър живот чрез ста-
рите игри”, но мисля си, че 
не просто в информацията 
е смисълът, а в преживяно-
то, в усетеното, в това, ко-
ето ще остави следа и ще 
разкаже на съгражданите 
повече от хронология на 
събития. все пак, докато е 
жив, човек е нещо повече 
от дати и факти.

За нас, българите, Полша 
сякаш не е от най-познатите 
държави. Но ние, четиримата 
представители на училището, 
сме решени да скъсим дис-
танцията и да разберем по-
вече за хората, живота, кул-
турата, образованието. Пъту-
ваме Минка Минчева (коорди-
натор на проекта), Татяна Йо-
това (участник), Татяна Къне-
ва и Ивона Димова, активни 
в дейностите по проекта уче-
ници от 9 клас. Това е трета-
та мобилност по проекта след 
Румъния и България. 

Ден на пристигането („ну-
лев” ден). В Полша къщите са 
ниски, неописуемо кокетни и 
с огромни дворове – цели по-
лета с различни насаждения. 
Нашите са малини и зеле. 
Това разбираме след като, по-
срещнати на аерогарата с ми-
кробус заедно с турската гру-
па, ни прегръщат стопаните на 
къщите, в които ще пренощу-
ваме. Вълнуващо е, защото в 
здрача пред всеки дом, къде-
то ще нощуваме, светлините 
на фенерчетата са знак, че ня-
кой ни чака и ни мисли. Сто-
паните ни – Мирка и Тадеуш 
– раздават сърдечност и до-
машно гостоприемство. Раз-
бираме колко неща ни свърз-
ват. Тримата им синове живе-
ят в Германия, а те, родители-
те – сами с кучето. 

Домакините-учители ни пре-
местват в хотел „Зельони дво-
рек”. Без миг за дъх, Мартин 
(учител по история) и Йолан-
та (директор на училището), 
чиито гости сме, ни посвеща-
ват следобедновечерна раз-
ходка. Потъваме в  далечно-
то артселище, свързано със 
славната полска история и с 
подвизите на княз Казимир, 
чиято крепост ни запленява 
със стъпалата и с гледката от 
„Трите кръста”, а вкусът на 
бялата риба в китното ресто-
рантче със зелени арки не си 
отива. След слизането от кре-
постната стена се чувстваме 
като след покоряване на връх 
Шипка. След прегръдката на 
топлия душ и на прекрасната 
среща с латвийци, литовци, 
румънци, късно вечерта, пре-
мисляме впечатленията и сне-
маме умората от мускулните 
трески в сънените легла.

Ден Първи (понеделник). 
Посвещаваме се изцяло на 
училището в Сладкоув Тше-
чи. То е основно и носи име-
то на поетесата Мария Коноп-
ницкая. Сещам се, че съм учи-
ла по Славянски литератури в 
Софийския университет ней-
ните нежни стихове и книги 
за деца. Не само името, но и 
самото училище е поезия. Все 
едно съм пред приказката за 
Хензел и Гретел и виждам на 
хълма сред гората една къща 
с градини и мнооого атрактив-
ни люлки и места за забавле-
ния. Само дето не са от за-
хар и шоколад. Разглеждаме. 
Модернизирани учебни стаи, 
всички с интерактивни дъски 
и проектори, украси от всяка-
къв характер, игрища, чисто-
та, специален културен клуб 
със сцена и простор. Наоко-
ло щъкат любопитни светлич-
ки деца.

Не е лесно да си участник 
в проект. Не само ти трябва 
добра подготовка, познания, 

креативност, но и трябва да си 
с чувство за хумор и да уме-
еш да се забавляваш. Всички 
тези качества нашият екип ги 
притежава в повече. След бо-
гата културно-музикална про-
грама, след изпробване на 
уменията ни в полските тан-
ци, опитваме полски делика-
теси, приготвени от учителите 
и  родителите на децата. Ста-
ва ясно, че зелето е издигна-
то в култ и има значимостта 
на национален зеленчук, от-
криваме го дори в десерти-
те, а малините, представете 
си лукс! – „на всяка манджа 
– мерудия”. Виното от нар е 
амброзия! Не само че играем 
стари игри, но и ставаме спе-
циалисти по правене на кисе-
ло зеле по полски, собстве-
норъчно в столовата замес-
ваме и варим пироги. Включ-
ваме се в Scavenger hunt – ту-
ристическо ориентиране със 
съпътстващи 10 откривател-
ски задачи и с използване 
на Whatsapp и QR кодове. В 
очакване сме на следващите 
предизвикателства.

Ден втори (вторник). Посе-
щения са предвидени в Кмет-
ствата на Крашник Община 
(със седем села) и в Дирекци-
ята, свързана с образование-
то на региона. Строгите съби-
тия са предшествани от неза-
бравима есенна разходка из 
парк, в който есента е пове-
че от жива и красива, люлки-
те са повече от нашата брой-
ка, а настроението ни – пове-
че от детско и игриво. В син-

хрон с темата на проекта. 
Слизаме и изкачваме поред-
ната гигантска доза стъпала, 
за да се озовем сред усмих-
нати хора от администрации-
те. Навсякъде кметовете ни 
посрещат със своите екипи, с 
преводачи, разказват за дос-
тиженията на общината, за 
това, че в Крашник се правят 
части на автомобили и само-
лети на световни компании, 
разбираме, че тук са съсредо-
точени 2/3 от световното про-
изводство на малини. 

Краков – старата столица 
на Полша – се разгръща пред 
очите ни в целия си блясък в 
Ден Трети (сряда). Тръгва-
нето е в 4.30 сутринта, защо-
то ни чака 4-5 часа път до там. 
Амбициозна програма, мисля, 
докрай изпълнена. Закуска-
та е в сух вид с нас, пътува-

ме почти спейки, 
тъмно е все пак. 
Ето ни пред вра-
тите на мистич-
ния град. Замъци, 
катедрали, ста-
ринност, дворци, 
камбана, която, 
ако пипнеш с дяс-
ната ръка, ще за-
ченеш през съща-
та година. Разка-
зът на екскурзо-
водката ни съпът-
ства чрез слушал-
ките през цялото 
време. Все под-
тичваме, за да не 
изостанем от гру-
пата. Толкова ди-
намика!

Все сме вижда-
ли музеи, но всич-

ко остава на заден план, кол-
кото и внушително да е било, 
след като се „срещаме” с му-
зея на солта във Виеличка. 
Трудно може човешкият ум 
да побере мисълта как е съз-
дадено това уникално съоръ-
жение, този безаналогов му-
зей. Вита дървена стълба на 
около сто метра надолу с по 
7,8 стъпала на „етаж”, те от-
вежда полузамаян в „долна-
та” земя. Но това не е кра-
ят, оттам започва пътешест-
вието ни още по-надолу, все 
по-надолу – до над 900 метра 
под земята. Всичко е камен-
на сол. Лабиринти, фигури на 
хора, произвеждали и изди-
гали до повърхността с при-
чудливи техники солта, езе-
ра, деца, коне, сюжетно ситу-
ирани сцени, вълшебни ефек-
ти, причудливи образи… Из-

ненадите не свършват, когато 
се оказваме над бална зала, 
зала за концерти, сватби с 
полилеи от тежки свещници. 
Светлина! Разхождаме се из 
нея като в кралство на чуде-
сата, питаме се като ония щу-
рци на Ницше, кой, как, защо, 
кога е построил това чудо и 
знаем, че няма нужда да се 
питаме, няма отговор на ня-
кои въпроси, но и знаем, че 
човешката сила и творческа 
мисъл са несвършващи… Оби-
каляме два часа, а сме видели 
само 2% от всичкото подзем-
но солно богатство, заключа-
ва екскурзоводката.

Четвъртият ни Ден (чет-
въртък) е посветен на ради-
ото и телевизията в град Лю-

блин. От сутринта сме на път, 
автобусът е неизменно наш 
превозвач. Стигаме до гра-
да, но преди да попаднем на 
нашите цели, правим разход-
ка из чистия, красив Люблин. 
Университет, опера, музей, 
снимки на знакови места, как-
вото е уникалното вертикал-
но пространство, по което се 
качва трудно, а се слиза още 
по-трудно.

В радиото сме, Ева ни раз-
вежда от студио в студио, на-
всякъде ни посрещат сериоз-
ни млади хора, разказват за 
своята професия отговорно и 
с разбиране, пазим тишина, 
защото в момента текат пре-
давания. На пулта се пробва-

ме. Даже сме водещи на пре-
даване. Звучи и акапелът на 
песента „Ключ”. Много ни впе-
чатлява залата за концерти, 
на които се отива само ако 
си участник в предаване и си 
спечелил билет с отговори на 
въпроси, свързани с музика-
та. Забележително!

Ето ни и в люблинската те-
левизия. Тук се разделяме на 
две групи и всяка със своя гид 
обхожда местата на операто-
рите, на режисьорите, на сце-
наристите, на водещите пре-
давания. Катерим се по тес-
ни железни стълби. Особено 
приятно е да се видим в ка-
дрите на монитора като герои 
в люблинския екран, а нашата 
Татянка стартира с натиска-
не на копчето едно от най-из-
вестните предавания. Сним-
ките ни показват като воде-
щи: на „Панорама”, на спорт-

но предаване, на прогнозата 
за новините и още. Обхожда-
ме и блестящия в златно ня-
когашен затвор, сега превър-
нат в административен център 
и музей на (малко злокобнич-
ко!) наказателните средства. 
Пак е късно. 

„Зельони дворек” очаква 
нас, учителите, а децата са 
прибрани от семействата, в 
които са настанени. Няма вре-
ме за подреждане на впечат-
ления, всичко е в хаотичен 
вид, време е за кратък сън, не 
знаем утре какво ни чака.

Ден Пети. Отново сме в 
училището на хълма като от 
страниците за Хензел и Гре-
тел. Там животът си тече оби-
чайно. Смеят се деца, чува се 
звънче, учители с меката бла-
гост на полския език направ-
ляват малките ученици. Ние 
се включваме в програмните 
блокове, в уъркшоп, свързан 
с игрите. Тук нашите момиче-
та представят блестящо пре-
зентацията, подготвена от ко-
ординатора на проекта, Мин-
ка Минчева, в която са вклю-
чени интервюта, взети от Та-
тяна и Ивона с техните баби. 
Учениците посещават и уро-
ци по география, по инфор-
мационни технологии и дру-
ги дисциплини. Споделят, че 
са възхитени от новите начи-
ни на провеждане на уроци-
те. С учителите е предвидена 
анкета, още организационни 
дискусии… Днес май ще има-
ме мъничко свободно време. 
Мартин, Наталия, Марта, Ка-
мила и други учители ни от-
веждат към центъра на Краш-
ник, за да видим най-после не-
говото лице. Уморени сме, но 
имаме още сили за визита в 

„Биедронка”-та, наименова-
ние на верига маркети, къде-
то бонбоните за България са 
основна покупка. 

А каква вечер-изпращане 
са ни подготвили домакините! 
Децата казват, че се чувстват 
като на сватба. Красота и бе-
лота в богатия ресторант. Ко-
лективът на училището е на 
линия. Йоланта и Мартин, На-
талия  раздават сертификати-
те за участие. Родителите – 
приемни семейства – фотог-
рафират децата гости… Имам 
нови приятели. Добре, че по-
знанията по руски език са до-
бри. Откривам приятели зави-
наги от Латвия, Литва, Пол-
ша… Разбира се, и от Турция 
и Румъния. Минка Минчева е 
щастлива, въпреки вечното 
напрежение, свързано с точ-
ността на документите, с от-
четите, с бюджетните опции. 
Разменя подаръци с партньо-
рите. Прегръдки. Сълзи. Сбо-
гуване. Придобито богатство 
засега и за в бъдеще!

Ден Шести и Седми. Пос-
вещаваме ги на дъъълго пъту-
ване. Самолет, престой в Со-
фия с разходка и автобусът, 
който ни връща в точка „А”. 
Айтос. Щастливи сме, че се 
завръщаме, защото знаем, 
че от Айтос и от нашето учи-
лище с любимите приятели и 
учители по-хубаво местенце 
на планетата няма. Ще раз-
кажем за всичко видяно на 
класовете.

На добър ни час към следва-
щи проекти, мобилности, при-
ятелства, обменени добри об-
разователни практики с прия-
тели от други страни!
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Ботевци в Полша по училищен проект

Една приветлива, слънчевоесенна, проектна, загадъчна, 
иноваторска Полша за СУ „Христо Ботев” - Айтос

Татяна Йотова като водеща на „Панорама”
Щастливи! Представихме достойно СУ „Христо Бо-

тев”, Айтос и България

Собственоръчно в столовата замесваме и варим 
пироги

Вълнуващо! Да бъдеш част от най-
гледаното предаване на местната 
телевизия

В студиото на люблинската телевизия

При кмета на Крашник

С нашите момичета и техните домакини от Крашник


