
Само двама българи от 
националния ни отбор се 
завърнаха с медали от ос-
порваното Балканско пър-
венство по свободна бор-
ба за юноши в Тирана, Ал-
бания. И само единият от 
тях, айтозлията Октай Руж-
ди спечели Балканска шам-
пионска титла за България 
и се окичи със златен ме-
дал. И Айтос, и Клубът по 
свободна борба са изклю-
чително горди с победата 

на Октай, който доказа, че 
е най-добрият борец в кате-
гория 79 кг не само в Бълга-
рия, но и на Балканите.

Македонец, сърбин и тур-
чин пребори нашето момче 
на тепиха в Тирана. Пре-
тендентът за титлата от 
Турция трябваше да се за-
доволи с второто място, 
бронзовият медал оста-
на за македонеца. Другият 
българин, носител на сре-
бърен медал, е Христо Или-

ев в категория 74 кг, научи 
„Народен приятел“.

Октай е студент в НСА и 
състезател от националния 
отбор за мъже и за юноши 
по свободна борба. Възпи-
таник е на айтоския клуб, 
печелил е много медали и 
купи за родния град. Негов 
личен треньор дълги годи-
ни беше баща му - Ружди 
Ахмед, бивш републикан-
ски шампион по борба. 
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Едно от новите мостче-
та с красиви дървени па-
рапети в парка остъмна 
наклепано с червена боя. 
От рано сутринта редовни-
те посетители на айтоската 
забележителност се гневя-
ха на безобразието. След 
толкова труд, гри-
жи и средства, 
това е престъпле-
ние, ядосват се и 
айтозлии във фей-
бук.

“Липсата на 
възпитание и мал-
кото мозък водят 
до това! Нищо 
ново не трябва 
да имаме докато 
не се научим да 
пазим!” Това пък 
е краткият комен-
тар, с който сним-
ките обиколиха 
всички айтоски 
фейсгрупи. 

Ще добавим 
само, че след 40 
години, така чака-
ното от айтозлии 
благоустрояване 
на парк „Славее-
ва река”, най-по-
сле се случи. В ог-
ромното си мно-
зинство гражда-
ните аплодираха 

резултатите от проекта на 
Община Айтос. Дали сега, 
някой демонстрира недо-
волството си, че нещата 
се случват, или „боята” е 
чисто хулиганска проява, 
предстои да се произне-
сат разследващите.На 7 ноември т.г. Европей-

ската комисия отправи по-
кана към общините за по-
даване на кандидатури по 
схемата “WiFi4EU”, чиято 
цел е да осигури безплатен 
интернет достъп на ключо-
ви обществени места. Точ-

но в 14.00 часа на 7 ноември, 
Община Айтос кандидатства 
за одобрение по инициати-
ва за безплатен безжичен 
интернет. 

Схемата е за подпомог-
не изграждането на висо-
коскоростна безжична ин-
тернет връзка на оживени 

места като паркове, пло-
щади, обществени сгради, 
библиотеки и здравни за-
ведения.  По инициатива-
та, до 2020 г. ще бъдат пре-
доставени 120 млн. евро 
на 8000 общини в Европей-
ския съюз.

Айтос участва в първия 
отворен конкурс, кандидат-
стването се провежда он-
лайн. Всяка община може 
да получи финансиране от 
15 000 евро с един ваучер. 
При първия подбор 2800 об-

щини от ЕС ще получат ва-
учер за WIFI4EU, като вся-
ка страна има гарантирани 
поне 15 ваучера. 

Ако успее, Община Айтос 
ще може да създаде Wi-Fi 
горещи точки в обществе-
ните пространства, вклю-
чително в кметства, в кул-
турни институции, паркове 
и площади.

Приблизително на всеки 
шест месеца, през следва-
щите две години, ще бъдат 
стартирани три нови под-

бора на общини за WIFI4EU. 
Финансирането на WIFI4EU 
мрежи ще бъде безплат-
но, без реклама и събира-
не на лични данни. Финан-
сирането ще бъде осигуре-
но за мрежи, които не дуб-
лират съществуващи без-
платни частни или общест-
вени оферти със сходно ка-
чество.

Конкурсът е нов първи 
опит за стартиране на схе-
мата „WiFi4EU“, тъй като 
обявеният през май прием 
на проекти беше анулиран. 
Причина за това е техниче-
ска неизправност на порта-
ла за кандидатстване, обяс-
няха тогава организаторите 
на конкурса.

НП
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Точно в 1.00 часа 
на 7 ноември, общин-
ските експерти регис-
трират Община Айтос 
за участие в схемата 
„WiFi4EU“

Община Айтос

Някой посяга на 
красотата в парка

БезоБразие!

Айтос кандидатства за 
безплатен общински интернет 

по програмата „WiFi4EU“

Айтос с балкански шампион по 
борба - Октай Ружди е  най-добър на 
тепиха в Албания



Николай ДимиТров

В СУ „Христо Ботев” – 
Айтос, едно от най-ста-
рите училища в страна-
та, е съхранена ценна ис-
торическа реликва, която 
пази спомени от начало-
то на  XX век.  Архаичен 
учителски дневник  сви-
детелства за просветно-
то дело отпреди 120 годи-
ни. Макар и на повече от 
век, пожълтялата релик-

ва е запазена много до-
бре. Дневникът свидетел-
ства за неумолимия дух 
на айтоските учители от 
годините на Третото бъл-
гарско царство и посло-
вичната строгост на учи-
телското съсловие. От 
страниците на дневника 
става ясно, че педагози-
те не са били никак бла-
госклонни и са оценявали 
безпощадно не само зна-
нията на своите ученици, 

но и тяхното поведение. 
Интересен е фактът, че 
учениците още от първо 
отделение са изучавали 
предмети, изграждащи 
високи морални ценнос-
ти и обич към Род и Ро-
дината. От съдържание-
то на дневника може да 
се предположи, че двой-
ните стандарти в оценя-
ването са били неприсъ-
щи за следосвобожден-
ските учители.

И поредната сбир-
ка на учителите-вете-
рани от клуб „Вяра“ - 
Айтос беше нетради-
ционна. Гост на клуба 
беше медицинският 
фелдшер Данка Янова. 
Започна се с измерва-
не на кръвното наляга-
не на всички присъст-
ващи. Получихме цен-
ни съвети за опазва-
не на нашето здраве, 
за спазване на под-
ходящ хранителен ре-
жим и повече разход-
ки сред природата. За 
благодарност към Яно-
ва, ние, учителите-ве-
терани й върнахме же-

ста с песенен поздрав - „Химн на пенсионера“ и песен 
за приятелството. Любезната ни гостенка получи още 
нашите стихове и пожелания за много здраве и дълго-
летие, за семейно щастие, и все така с внимание и ува-
жение да се отнася към възрастните хора.  

Димитрина ТомовА

През месец октомври 
т.г. се навършват 30 годи-
ни от кончината на Калиопа 
Апостолова - едно от знако-
вите имена в образовател-
ната история на Айтос. Не 
са много учениците, които 
пазят спомена за тази из-
ключителна личност. Крае-
ведът Петър Панчев е сред 
тези, които са поддържа-
ли в годините лични кон-
такти с Апостолова. В едно 
от последните си писма от 
януари 1985 г., учителката, 
вече на преклонна възраст, 
моли Панчев да й предоста-
ви материали за живота на 
друга известна айтозлийка 
- д-р Елена Кръклисийска 
- първата жена „майор” в 
българската армия.

Малко са днес айтозли-
ите, които знаят имената 
на тези две забележител-
ни дами, известни на свои-
те съвременници с високия 
си професионализъм. В же-
ланието да съхрани памет-
та за тях, Петър Панчев ги 
представя на читателите на 
общинското издание.

Много незабравими учи-
тели е имало в айтоска-
та гимназия, но сред всич-
ки се откроява учителка-
та по френски език Кали-
опа Апостолова. Уникален 
е начинът, по който тя „на-
лива” знания на своите уче-
ници. Методиката й на пре-
подаване на френския език 
е нива над тази на доцен-
ти и професори в столи-
цата. Един знаещ и строг, 

справедлив и непрощаващ 
хитруването просветител. 
Калпазаните се страхуват 
от Апостолова, но учено-
любивите я ценят изклю-
чително много. Няма свое 
семейство, не се омъжила 
до края на живота си. Ней-

ни деца са учениците, отна-
ся се с огромна любов към 
тези, които се трудят.

Завършила образовани-
ето си в Нанси, Франция, 
Апостолова отдава целия 
си живот на образовани-
ето в Айтос като учител и 

директор на гимназията. 
Затова, когато се пенси-
онира, нейният дом е ви-
наги пълен с бивши учени-
ци. Живее с техните меч-
ти, трудности и радости, и 
не престава да помага на 
всеки, който потърси помо-
щта й. Поколения я помнят 
като символ на всеотдай-
ност. „А това може да бъде 
заслужено само по един 
начин - с любовта и уваже-
нието на айтозлии”, казва 
още Панчев.

През 1985 г., интересът на 
Калиопа Апостолова към 
д-р Елена Кръклисийска 
бил продиктуван от жела-
нието й да разкаже на жен-
ския клуб в Айтос повече 
за първата жена „майор” 
в българската армия. Еле-
на е от известната айтос-
ка фамилия Кръклисийски. 
Баща й Константин Крък-

лисийски, преселник от Ло-
зенград, успява да създа-
де едно от най-модерните 
за онова време земедел-
ски стопанства, закупува 
трактори и вършачки от Ун-
гария. Около стопанството 
възниква и се оформя ново 
селище, наречено на него-
вото име - Константиново 
(днес Ветрен). Подписва се 
с прякора Кръклисийски, от 
Кръклисе, тогавашното име 
на Лозенград.

Избиран е за кмет на Ай-
тос, за окръжен съветник, 
за народен представител. 
Бил е депутат в Първото на-
родно събрание във Вели-
ко Търново. Княз Алексан-
дър Батенберг е гостувал в 
дома му в центъра на Ай-
тос през 1886 г. Умира през 
1911 г., при дъщеря си Еле-
на, в Швейцария.

Елена е родена в Ай-

тос през 1880 г. Завършва 
френски колеж в Пловдив, 
а през 1910 г. заминава за 
Швейцария да следва ме-
дицина в Женева. Тук ста-
ва близка приятелка с Ле-
нин и Плеханов. По-къс-
но се установява в София 
и добива известност като 
един от най-добрите ле-
кари в столицата. По вре-
ме на Балканската война е 
мобилизирана във военна-
та болница в Лозенград, къ-
дето оказва помощ на сто-
тици ранени български вой-
ници. За заслугите си като 
военен лекар, тя получава 
чин „майор”. Според воен-
ната история, айтозлийка-
та д-р Елена Кръклисий-
ска е първата жена-лекар 
в българската армия, носи-
тел на това звание. Умира 
през 1961 г. в София.

НП

Площадът в Айтос през 50-те години на миналия век

Петър Панчев

Данка Янова

ирина НиКоЛовА - 
председател  
на Клуба на туристите 
ветерани – Айтос

На специална сбирка на 
1 ноември т.г. ние, тури-
стите-ветерани от ТД „Чуд-
ни скали” – Айтос, отда-
дохме почитта си към на-
родните будители със сло-
во за опазване на българ-
ския дух от нашите пред-
ци, книжовници, просвети-
тели и революционери, ра-
ботили с грижа и сърце за 
възраждането на българ-
щината. 

За светлите имена, сим-
вол на българското са-
мосъзнание, подготвихме 
и литературно-музикална 
програма. Горди сме, че 
в програмата прозвуча и 
едно уникално произведе-
ние - стихотворението „Бу-
дители” - творение на на-
шата уважавана туристка 
Янка Иванова. 

Иванова с изключителен 
талант черпи вдъхновение-
то си от всеки повод и съ-

битие, за което й поднася-
ме горещата си благодар-
ност. Тя е сред личностите, 

които ни дават увереност-
та, че будителството не е 
анахронизъм, затворен в 

старите книги, че родолю-
бието и искреният духовен 
патос са живи и днес.
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Читателска поща

Реквием за две изключителни 
айтозлийки

С благодарност 
към Данка Янова

Айтоските туристи на общоградски поход за Димитровден `2018

Туристите-ветерани 
за будителството

Дневник от началото на XX век разказва 
историята на образованието в Айтос

СУ „Христо Ботев” днес



Станка мАНГЪровА

Щом влезеш в читалищ-
ната библиотека в с. Пир-
не, там непременно ще те 
посрещне тя - Янка Саво-
ва. Усмихната, внимател-
на и загрижена да избереш 
книга, да ти хареса и отно-
во да се върнеш за нова. 
Нашата читалищна секре-
тарка е винаги спретната и 
приветлива, знае коя кни-
га къде се намира, и най-
важното - знае нейното съ-
държание. Всеки читател 
в селото знае, че тя ще му 
препоръча най-подходяща-
та. А най-внимателна е с 
най-малките. Винаги нами-
ра топли и сърдечни думи, 
с които да привлече инте-
реса им.

Такава е нашата Янка - 
сърцето на читалището. А 
работа, читалищната се-
кретарка има не само в 
библиотеката. Грижи се и 
за богатата музейна сбир-

ка, събрана с много усилия 
и представяща бита на хо-
рата в Пирне през години-
те. Събраното е подредено 
с много обич и познания. 
Съхранява се с идеята, в 
годините напред да разказ-

ва историята на Пирне на 
следващите поколения.

Благодарим ти, мила 
Янке, за твоите участия 

в пенсионерския клуб за 
организиране на срещи и 
тържества по случай Ко-
леда, Великден, Бабинден, 

8 март, Първа пролет и др. 
Веселим се, танцуваме и 
пеем, благодарение на твоя 
организаторски талант.

А какво да кажем за екс-
курзиите, които Янка орга-
низира?! Обиколили сме 
почти цяла България. Ето 
сега, в началото на месец 
ноември, отново тръгваме 
по пътищата на родината 
за три дни. Питаме се, как 
го прави? Винаги успява да 
намери най-евтините хоте-
ли и ресторанти, за да не 
сме притеснени за ниски-
те си пенсии.

Още веднъж най-сърдеч-
но благодарим на Янка Са-
вова, за това, че я има, че 
винаги е с нас.

Бъди все така открита, 
всеотдайна и уважавана от 
пирненци!
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Кметство -  
с. Караново 

НЧ „ПЕТЪР  
ЖИТАРОВ 1928” 

ВИ КАНЯТ

НА ПРАЗНИКА НА  
с. 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

Реквием за две изключителни 
айтозлийки

• Тел. 0885 52 72 47 - ПРО-
ДАВА парцел 800 кв. м, вил-
на зона „Слънчева лъка”- Ай-
тос - масивна 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, 
ПРОДАВА двустаен тухлен 
апартамент в Айтос, супер 
център - 74 кв. м, ІІІ етаж, до 
ключ - ново обзавеждане, пар-
но отопление, след генера-
лен ремонт, тераса 7 м, гра-
нит, теракот.
• Тел. 0896 23 55 28 - Галя, 
ПРОДАВА л.а. BMW, бензин-
аз, отлично състояние, 2001 
година.
• Тел. 0878 50 52 50 - прода-
ва атрактивен, самостоятелен 
имот за индивидуално жилищ-
но строителство в Айтос, цели-
ят - 470 кв.м дворно място, на 
улица „Хан Омуртаг” № 3, на 
5 мин. от центъра, срещу би-
вшето училище „Св. св. Кирил 
и Методий”, близо до коопера-
тивния пазар и детска градина, 
цена - 130 000 лв. 
• Тел. 0897498765 - продава 
дворно място - 1721 кв. м в 

село Дрянковец, община Ай-
тос, с кладенец и 10 ореха. 
• Тел. 0889591464 - ПРОДАВА 
двуетажна вила в местността 
„Слънчева лъка” - мазе, таван 
и 900 кв.м лозе и насаждения. 
Цена по договаряне.
• Тел. 0888 41 72 67 - прода-
ва парцел от 1 дка в регулация, 
в град Айтос, до подстанцията. 
Цена по споразумение.
• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - ПРО-
ДАВА МАГАЗИН - 22 КВ.М, СА-
НИТАРЕН ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕН-
ТЪР ГРАД ПОМОРИЕ, В СЪ-
СЕДСТВО МАГАЗИНИ ЗА СРЕ-
БРО, ЗЛАТО И ДР. - ЦЕНА 27 
ХИЛ. ЕВРО.
• Тел. 0884714212 - продава 
парцел (празно дворно мяс-
то) в с. Лясково - 842 кв. м, 
УПИ и ПУП. Цена по споразу-
мение.
• Тел. 0896 370 138 - дава 
под наем помещение за ма-
газин или офис - 20 кв.м Ай-
тос, суперцентър - 250 лв. ме-
сечно. 
• Тел. 0896885477 - продава 
парцел в центъра на град Ай-
тос за застрояване, на калкан, 
с височина - до стрехата-10 м 
и възможност за увеличение 
на параметрите.

малки обяви

ЕТ „Галиана“ с 
жест към туристите

Дневник от началото на XX век разказва 
историята на образованието в Айтос

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

Янка Савова

Читалището в село Пирне

Поредна среща с деца в библиотеката

Храм “Св. Архан-
гел Михаил” в с. Ка-
раново

Нашата Янка - сърцето 
на пирненското читалищe

Чрез общинското из-
дание, ръководството 
на Туристическо дру-
жество „Чудни скали” - 
Айтос поднася най-сър-
дечни благодарности 
към ЕТ „ГАЛИАНА” - 
Галя Смилова и екипа 
й за отделеното вре-
ме, за желанието и из-
ключителното съдей-
ствие при осъществя-
ването на планираната 

от дружеството екскур-
зия до Мадара, Плиска 
и Шумен. 

„Неоценимо е внима-
нието Ви към туристите 
от всички възрасти, кои-
то участваха в пътешест-
вието до знакови за Бъл-
гария паметници. Неоце-
ним е и благородният Ви 
жест към ТД „Чудни ска-
ли”. Пожелаваме на Вас 
и на екипа Ви здраве, 

благополучие и успехи 
във високоотговорната 
Ви дейност. Бъдете все 
така всеотдайни и добри 
партньори на туристиче-
ската идея. Реализирай-
те всички свои идеи за 
просперитета на фирма-
та”, пише още в благо-
дарственото писмо, по-
дписано от секретаря 
на дружеството Бистра 
Костова.



Регламент:
Изисквания за изработване на 

коледни картички:
Да са изработени върху формат 

А4 (сгънат на две за картичка). 
Интересен дизайн. 
Духовно-нравствено послание (по 
желание)

Изработени с материали и тех-
ника по избор (пастел, акварел, 
темпера и други).

Данни за участниците да бъдат 
написани на гърба на всяка кар-
тичка: 
Трите имена, години, клас, учили-
ще, телефон за контакт.

Общи условия:
Право на участие имат всички 

ученици от 1 до 4 клас. 
Ще се оценяват всички представе-

ни картички, включващи елементи 
от символите на празника.

Изпратените картички не се връ-
щат.

Краен срок за подаване на кар-
тичките 05.12.2018 год. до 17.00 часа.

Картичките, които не отговарят на 
условията по статута, не се допускат 
до журиране.

Авторите на класираните творби 
ще бъдат уведомени допълнително.

Отличените творби ще бъдат екс-
понирани в изложба с благотворител-
на цел. 
Адрес за подаване на картичките: 
НЧ „Васил Левски 1869” 
гр. Айтос, улица „Александър Стам-
болийски” № 14 
За допълнителна информация: 
Тел. 0879168013 - Цветелина Драгиева 
e-mail: chitalishte_aitos@abv.bg

Народно читалище „Васил Левски 1869”
обявява конкурс „Моята коледна картичка”

Град Айтос - домакин на младежи 
от Турция и България по проект „Партньорство  
за устойчив туризъм „Странджа-Сакар”
В началото на месец ок-

томври 2018 г., град Айтос 
беше посетен от общо 60 
младежи от България и Тур-
ция, разпределени в три гру-
пи. Всяка група имаше прес-
той от 2 дни в нашия град, 
като визитата беше част от 
„Модулно обучение по ус-
тойчив туризъм и опазване 
на околната среда”. Обуче-
нието беше с продължител-
ност от 10 дни, като полови-
ната от престоя беше в Ре-
публика Турция в района на 
град Къркларели, а друга-
та половина се разпредели 
в България между градове-
те Тополовград и Айтос. По 
време на посещението си 
в Айтос, младежите имаха 
възможност да се запозна-
ят с града и местните забе-
лежителности, като разгле-
даха Етнографски комплекс 

„Генгер“, Лесопарк „Славее-
ва река“, наблюдаваха гра-
да и околностите, обхождай-
ки статуите на „Козела“ и 
„Орела“. Легендата за „Три-
те братя“ оживя пред погле-
да на участниците с посеще-

нието на скалното образо-
вание, като всички участни-
ци усетиха уюта на малкото, 
китно градче Айтос. 

Визитата на младежите 
в града ни се осъществи в 
рамките на проект „Парт-

ньорство за устойчив ту-
ризъм „Странджа-Сакар”, 
№ CB.005.1.23.147, финан-
сиран от Програмата за 
трансгранично сътрудни-
чество България – Турция 
– 2014TC16IP5CB005.  Про-
ектът е с продължителност 
15 месеца и стартира на 
08.09.2017 г. За изпълнение 
на проектните дейности си 

партнират две организации 
от Република България и две 
от Република Турция. Пред-
ставители на нашата страна 
са Туристическо дружество 
„Вишеград”  - град Тополо-
вград и Сдружение „Инициа-
тиви за местно и регионално 
развитие“ – град Айтос, а от 
Република Турция са Фонда-
цията на Тракийски универ-
ситет - град Едирне (Одрин) 
и Администрацията на пар-
ковете към Министерство-
то на водите и горите – град 
Къркларели (Лозенград).

Сред основните цели на 
проект „Партньорство за 
устойчив туризъм „Стран-
джа-Сакар” са придобива-
не на опит за работа в мре-
жа между държавни инсти-
туции, научни институции и 
организации от неправител-
ствения сектор и изгражда-
не на капацитет и придоби-
ване на знания и умения от 

младите хора в областта на 
устойчивия туризъм и опаз-
ването на околната среда.

Проектът е към своя край, 
като предстои да бъде про-
ведена Международна науч-
на конференция с тематика 
„Устойчив туризъм и опаз-
ване на околната среда“ в 
град Едирне, и „Заключите-
лен форум“ в град Къркла-
рели, Република Tурция, с 
цел запознаване на общест-
веността с постигнатите ре-
зултати. 

“Тази публикация е осъ-
ществена със съдействи-
ето на Европейския съюз. 
За съдържанието на тази 
публикация отговорност 
носи единствено Сдружение 
„Инициативи за местно и ре-
гионално развитие” – гр. Ай-
тос и не може по никакъв на-
чин да отразява мнението на 
Европейския Съюз“.
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Чрез Общински съвет - 
Айтос, Инициативен коми-
тет „Борис Щерев” - Ай-
тос обжалва пред област-
ния управител решение-
то на местния парламент 
от 29 октомври т.г. за не-
допускане изработването 
на проект за паметна пло-
ча на екскмета Борис Ще-
рев върху общински имот. 
„В подкрепа на предложе-
нието гласуваха 8 общин-
ски съветници, 17 се въз-
държаха, и един гласува 
„против”. Нямаше изказва-
ния, никой не изложи мо-
тиви срещу приемане на 
предложението. Ето защо 
ИК „Борис Щерев” настоя-

ва решение № 568 от 20.10 
2018 г., да бъде отменено 
като незаконосъобразно”, 
пише в жалбата до Област-
на управа. 

С решение на Общин-
ски съвет - Айтос, един от 
градските площади вече 
носи името на Борис Ще-
рев. Имаше решение на ко-
митета за изграждане на 
паметник, открита беше и 
набирателна сметка. Сега 
идеята на ИК „Борис Ще-
рев” е да бъде поставена 
паметна плоча на бившия 
кмет на новоименувания 
площад.

НП

ИК „Борис Щерев” обжалва 
решението за паметник на екскмета


