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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Община Айтос само с един клик първа в инициативата на ЕС - WiFi4EU
Айтос се пребори за ваучер от 15 000
евро за безплатен достъп до безжичен
интернет на обществени места

С отлична информираност и изключително бързата си реакция, Община Айтос е първа не само по азбучен ред в България. Айтос
се оказа фаворит и в инициативата на ЕС - WiFi4EU,
предназначена за гражданите на Евросъюза за безплатен достъп до безжичен интернет на обществени места - паркове, площади, обществени сгради,
библиотеки или здравни
центрове.
IT-специалистите и служителите от отдел “ИДРР”
се справиха безупречно,
спазиха условията на инициативата и Общината заслужи ваучер за абонамент за високоскоростна
широколентова връзка, която да осигурява висококачествен интернет на гражданите. Точно в 14.00 часа
на 7 ноември миналата година, Община Айтос кандидатства за одобрение, основното изискване беше
бърза реакция. Още в първите 10 секунди след отварянето на конкурса в 14
часа, 4000 общини от Европейския съюз, с един клик
кандидатстваха за безплатния интернет. Одобрени за финансиране са 2800
от тях. От 215 успешно подали кандидатурите си български общини, 113 ще получат ваучери за изграждане на безплатни високоскоростни мрежи за без-

избор за инсталиране на
безжичното оборудване, в
съответствие с правилата
за обществените поръчки.
ЕС ще финансира разходите за оборудване и инсталиране на точките за достъп до безжичен интернет,
а бенефициерите ще плащат за осигуряването на
интернет връзка, поддръжката и експлоатацията на
оборудването за период от
поне 3 години. С ваучера
по WiFi4EU се предоставя
фиксирана сума — 15 000
евро на община. Общините, които получат ваучери, ще изберат обществените места, където ще бъдат инсталирани WiFi4EUточките за безжичен дос-

жичен достъп до интернет
на обществени места. Преди всички, Община Айтос
успя да подаде кандидатурата си точно в 14.00 часа и
нито секунда по-късно.
Според условията на ЕС,
Общината трябва да осигури завършване на инсталирането и пускане в експлоатация на Wi-Fi точката за

тъп до интернет. България
заема 12-о място от страните от Европейския съюз
по брой на печеливши общини и ще получи финансиране в размер на 1 695 000
евро, което представлява
приблизително 4.04% от
общия бюджет на конкурса. Ваучерът е валиден 18
месеца. След този период
срокът на ваучера изтича и
той не може да бъде осребрен. По тази причина мрежата трябва да бъде изградена и пусната в експлоатация в рамките на 18 месеца. Предстои подписване на споразумение с Комисията, за предоставяне
на ваучера.
НП

Точно в 14.00 часа на 7 ноември, общинските експерти регистрираха Община Айтос за участие в схемата WiFi4EU
достъп в срок от година и
половина след получаване на ваучера по схемата

WiFi4EU. За тази цел ще
сключи договор с доставчик/доставчици, по свой

Предвид успешното класиране за инициативата, твърде вероятно е безплатен достъп до безжичен интернет да имат и посетителите на парк „Славеева река”

БЧК започва раздаването на хранителни
помощи за 889 нуждаещи се от община Айтос
На 7 януари в Айтос
пристигнаха хранителните
продукти за подпомагане
на хората в неравностойно положение по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Храните бяха
складирани в клуба на улица „Паркова” 52 и ще бъдат
раздавани от доброволци на БЧК – Айтос. Освен

Доброволците на БЧК

мъже, от списъка на нуждаещите се в разтоварването се включи и кметският наместник на село Лясково Енчо Бакалов. Хората
от неговото село, които се
нуждаят от подкрепа, първи ще получат хранителните пакети, научи „Народен
приятел“.
889 души са включени в
списъка за подпомагане.
За гражданите на град Айтос, раздаването на хранителните пакети започва
от 14 януари 2019 година.
Работното време на пункта
ще е от 10.00 часа до 14.00

В разтоварването на храните се включи и кметският наместник на село Лясково, Енчо Бакалов
часа, включително и в съботните дни. Пунктът ще почива само в неделя. Жителите на 16-те населени места в община Айтос ще получат хранителните си продукти на 11-и и 12-и януари.
За селата, както и досега,
отговорността за раздаването на храните ще поемат
кметовете.
Нуждаещите се получават 16 хранителни стоки от
първа необходимост. Всеки пакет съдържа олио,
леща, ориз, различни ви-

дове месни и зеленчукови
консерви. Пакетът е с тегло
от 24 килограма, като продуктите в него са избрани
по препоръка на здравното министерство.
От БЧК-Айтос призовават всички граждани, включени в списъка за получаване на хранителната помощ, да се явят навреме в
пункта, за да получат своя
пакет. Крайният срок за
раздаването е 10 февруари 2019 година.
НП

×ô
6
2018 година на страниците на „Народен приятел“
ñòð. 2

Народен приятел

10 януари 2019

Проектите за пречиствателната станция и парка, „Славееви нощи” и ремонтът на улиците - знакови за лято `2018
Продължава от миналия брой
ЮНИ
С велосъстезание и танци
Айтос празнува 1 юни. Тогава юни вече се изпълняваха дейностите по проекта за
парк „Славеева река”, целта беше ремонтът на зоната около лятната естрада да
приключи до 8 юни за откриването на юбилейните „Славееви нощи”. За поредна година ботевци извървяха пътя
на Ботевата чета, с шествие
и венци пред двата паметника на Ботев, Айтос отбеляза
2 юни. Изложба „З5 години
училище „Никола Вапцаров”
имаше още в общинската Ритуална зала в началото на
юни. Пак тогава гражданската инициатива успя - Айтос
получи площад „Борис Щерев”. Управителят на «МБАЛ
- Айтос» ЕООД обяви, че лимитите остават, а при по-високи цени на клиничните пътеки, болницата ще лекува
по-малко пациенти, СЛРД
„Сокол” откри сезона с риболовно състезание за деца
и младежи.
Айтос откри юбилейни
„Славееви нощи” на обновена сцена в обновения парк.
Рекорден брой участници
събраха хилядна публика на

Събитието на юни `2018 - 50-и „Славееви нощи”
Магазин от хитовата верига „Sunny Market“ отвори врати, а мюсюлманите празнуваха Рамазан Байрам. 115 години от рождението на композитора Филип Кутев празнува през юни Айтос, по същото време Общината обяви
обществена поръчка за основен ремонт на Автогарата.
Випуск Айтос `2018 се дипломира в първия ден на
лятото, 28 бяха отличниците-абитуриенти. Общинската епизоотична комисия взе
мерки за недопускане разпространяване на заболяването нодуларен дерматит,
3000 говеда и биволи бяха
имунизирани за две седмици в общината. Община Айтос взе да готви два проекта - за градската градина и
за спортна площадка до стадиона. Кръгла маса и серия
от обучения се проведоха по
проект на Община Айтос и
Хомек АБ, Швеция.

28 отличници във Випуск Айтос `2018
тридневната фолклорна фиеста. Стотици се наредиха
пък на хорото с песните на
Славка Калчева. Туристите
тръгнаха из дебрите на мистичната Странджа планина,
Общината обяви търгове за
наем на свободните общински и училищни земи. Съветът даде картбланш на Тракийското дружество за паметник на патрона Петър
Киприлов, а книгата „Моята
история” на Вълчо Марковски за първи път беше представена пред публика. Пак
тогава, 42-ма тийнейджъри
участваха с есета в конкурса „Цигарата – приятел или
враг”, най-добрите ни борци
бяха включени в националния отбор за Европейското
първенство в Италия.
Докато Общината търсеше
изпълнител за ремонта на общински сгради, тръгна и обществена поръчка за реконструкция на основни градски улици.

За публично обсъждане
беше представено ново разписание на влаковете. Заради инвеститорски интерес, Общинският съвет обяви за частна общинска собственост терена, на който
се провежда пазарът в сряда. Айтоските „Ангели” спечелиха две първи места на
международен танцов фестивал, с нови сортове пшеница и експериментални полета изненада земеделците
управителят на „АГРОДАР
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Дарина
Ташкова. Сравнителен Анализ на социалната система и
законодателство в Швеция и
България беше подготвен по
съвместния проект, местният
парламент даде картбланш
на кмета за кандидатстване
с проектно предложение за
благоустрояване на градската градина. Избраниците одобриха и друго кметско предложение - за кандидатстване на община Айтос с про-

Малки обяви
• Тел. 0887 88 76 01 - продава 3.200 дка земя в регулацията на град Айтос, представяваща
поземлен имот 4531, кв. 257, находяща се до имота на ЗК „Единство”, пътя за село Пирне.
• Тел. 0885 52 72 47 - ПРОДАВА парцел 800 кв. м във вилна
зона „Слънчева лъка”- Айтос - масивна нова постройка - 18 кв. м,
възможност за ток. Цена по споразумение.
• Тел. 0896 64 76 76 - продава
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, парно отопление, след
генерален ремонт, тераса 7 м, гранит, теракот.
• Тел. 0896 23 55 28 - Галя,
ПРОДАВА л.а. „BMW“, бензин-аз,
отлично състояние, 2001 година.
• Тел. 0878 50 52 50 - продава 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 бившето 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 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 - продава парцел от 1 дка в регулация, в
град Айтос, до подстанцията. Цена
по споразумение.
• 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, 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.

ектно предложение за изграждане на още една спортна площадка в града. Читалището обяви, че готви поредната танцова академия през
юли, по това време кметицата на Дрянковец Севие Пехливанова бореше демографската криза - две новородени изплакаха в селото.
Вапцаровци лагеруваха в
Приморско, а Ротари - Айтос стопанисваше съоръжението, което изгради, за да
пази децата на пътя. Инициативен комитет откри набирателна сметка за изграждане
на паметник на екскмета Борис Щерев, ветеранът от войните Стойчо Узунов получи
почетен плакет от СВВБ за
95-ия си рожден ден.
Не с голяма, а с огромна
победа се поздрави смесената айтоска двойка по ловна
стрелба - най-точните стрелци не само на Айтос, но и
на България - Иван Георгиев
и Селин Али. Връбчо Станев
написа и издаде втора история на село Съдиево - този
път за местните родове, айтоските туристи и колегите
им софиянци имаха приятелска среща на Витоша, само
първи места заслужиха читалищните ни състави на „Созополска панорама”.
Пак тогава Общината реши
- МПС-та без регистрационни
номера - аут от общинските
терени, проблемът „чума по
дребните преживни животни” решаваше епизоотичната
комисия. А майсторът резбар
Емил Найденов се завърна в
Айтос с обещанието да пусне корени в Пирне. В края на
юни дойде новината, че Айтос има изключителния шанс
да инвестира 6 милиона лева
във водопроводната система
на общината, нещо, което не
се е случвало поне от половин век.
ЮЛИ
Юли започна с доброволчески труд - кметството в
Дрянковец организира почистване на Гробищния парк.
По същото време в Айтос започна изграждането на пешеходна алея до Гробищния парк със собствени общински средства - инвестирани бяха 150 хиляди лева
за безопасността на гражданите. Пак тогава, Общината започна ударно да асфалтира улици в града и отдели 115 хиляди лева за почистване на локални замърсявания през 2018 година. Летен комфорт беше осигурен
за обитателите на зоопарка, по проект Общината откри и лятно училище за подготовка на първокласници.
Танцов клуб „Генгер” беше
фаворит на фестивал в Будва, Черна гора, аплодисменти и признание получи и ДТС
„Тракийче” на Адриатическия бряг. През юли продължи строителството на новите
зони за отдих в парк „Славеева река”, концерт класическа музика събра любители
във Военния клуб. Изложба
на картини, рисувани с пръсти, откри Иванка Пенева в
Ритуалната зала, по това време Общината се радваше на
много одобрени проекти, а
Танцова академия `2018 на

читалището събра стотици
родители, деца и граждани
на финално шоу. Поредният
международен успех на театралите на СУ „Христо Ботев” съвпадна с успехите на
Клуба по спортна акробатика
„Орел” на Държавното първенство. Община Айтос организира и кампания за разделно събиране на излезли от употреба гуми и акумулатори.
ОУ „Светлина” - село Тополица стана първото училище в Община Айтос със статут на иновативно. „Народен
приятел“ разказа на читателите си и за двама световноизвестни художници - баща и
син от айтоския род Кавръкови. През юли отбелязахме и
силното айтоско присъствие
за откриването на паметник
на Левски в Руен. Проектната динамика на Община Айтос извика интереса на много медии, кметът Васил Едрев беше търсен за интервюта в регионалните и спи-

Събитие на годината - първа копка на Пречиствателната станция в Айтос
тен празник на таланта Айтос
`2018 във Военния клуб. Дейностите по проекта за парка
вече промениха визията на
айтоската забележителност,
хората се радваха на новоизградените зони за отдих. Съдиево празнува традиционен
събор на Голяма Богородица,
а „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД про-

Успехи за акробатите ни на Държавното първенство
сание „ИНФРАБИЛД“.
През юли, летен бум регистрираха бракосъчетанията в Айтос, 111 бяха за полугодието пресъставените актове за айтоски бебета, родени в чужбина. Ентусиасти взеха да пишат историята на село Дрянковец, Инициативен комитет пък готвеше експозиция за 115 години
от рождението на Филип Кутев. Общината покани гражданите на публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Закриване
и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в землището на
село Лясково и землището на
град Айтос“. Двама айтозлии
пък получиха отличието „Пол
Харис”на Фондация „Ротари”. В дневния ред на Съвета влезе проектът за рекултивация на депото за битови отпадъци, а РЗИ премести кабинети в поликлиниката. Красимир Енчев – председател на Общински съвет
- Айтос представи отчет и
анализ за дейността на Общински съвет - Айтос за периода от месец януари 2018
година до месец юни 2018 година, оказа се, че местният
парламент е взел 95 решения
за шест месеца.
По същото време, Дистрикт гуверньор 2018-2019 Веселин Димитров гостува в Айтос, Община Айтос прие Програма за енергийна ефективност 2018-2022 г. с цел по-чиста среда и по-малко енергийни разходи, а кметът Васил
Едрев представи пълен отчет
за разпоредителните сделки
с общинските имоти.
СУ „Христо Ботев“ се похвали с нов проект по Програма „Еразъм+“, а в местния парламент администрацията и съветниците разискваха бъдещето на общинските язовири. Със 7 медала се
завърнаха борците ни от Балканските игри в Ялова, Турция, Национална мрежа за
деца организира детски ле-

Сезонът на уличните ремонти

веде Ден на здравето в Айтос с безплатни прегледи в
шатра на площада. Клубът на
туристите-ветерани отбеляза
44-я си рожден ден, СУ “Никола Вапцаров” даде заявка
да е първото училище на едносменно обучение през новата учебна година. Община
Айтос напомни на ползвателите на търговски обекти и
заведения в града и населените места на общината, че
са длъжни да събират разделно отпадъците.
АВГУСТ
В началото на август беше
направена от десетилетие
чаканата първа копка за изграждането на Пречиствателната станция за отпадъчни води в Айтос. Проектът
е най-мащабният в най-новата история на Айтос - финансирането е по Оператив-

Това стана с изключителната подкрепа на кмета Васил
Едрев - самият той, бивш баскетболист.
Най-известната Мария в
Айтос е д-р Димитрова, написа през август „Народен
приятел“. Стана известно
още, че Автогара - Айтос е
на 52 години, строили я трудоваци. Мюсюлманите празнуваха Курбан Байрам, а Татяна Йотова сподели три събития, все свързани с „щастието да изпееш някому своята песен...”
Кметът Васил Едрев отчете приходите и разходите за
полугодието на 2018-а - 912
000 лв. бяха постъпленията в
хазната от такса „битови отпадъци” за шест месеца. Съветът решаваше как да се
ползва общинската спортна
база, спортните клубове подаваха заявления за ползване на спортните обекти. Преди началото на учебната година, общинските съветници
гласуваха дофинансиране на
маломерни паралелки и групи в училищата и детските
градини в населените места
на общината. Пак през август
припомнихме за приноса към
българската наука на двама
професори, с които Айтос
особено се гордее.
Общината отчете успешно приключени проекти, какви проекти реализира и за
кои е спечелила финансиране през 2018 година. Нямаше мераклии да наемат обществената тоалетна, затова местният парламент гласува двойно по-ниска наемна цена. Пак тогава, съветниците взеха решение безвъзмездно да прехвърлят в
собственост на държавата
26 броя язовири – публична общинска собственост

Откриха магазин на веригата „Съни маркет” в
Айтос
на програма „Околна среда 2014-2020”. В съоръжението ще бъдат инвестирани
18 929 054,03 лв. за пречистване на отпадъчните води в
района.
„Вихър” отвя „Звезденбург” - Бургас в първа лятна
контрола, успешни бяха и
останалите контролни срещи преди началото на кръга. „Народен приятел“ разказа на читателите за една
айтозлийка в Афганистан Христина Калиманова-Бехар, по същото време стана
ясно, че има солени глоби
за нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци, обемни отпадъци,
генерирани от домакинствата, вследствие на текущи ремонтни дейности. Спортната легенда Дечо Коешинов
и ентусиасти се заеха с подготовката на 60-та юбилейна
година на айтоския баскетбол, който след години затишие възкръсна в обновения
Баскетболен клуб „Вихър”.

на територията на община
Айтос. Държавата да гарантира сигурността на язовирите, „Парка” да остане общински, реши още Общинският съвет.
Без ваканция, съветниците
заседаваха на 30 август, за
трета поредна година местният законодателен орган
работи нонстоп. Айтос сбъдна мечтата на младежите от Защитеното жилище след благотворителен концерт почиваха в СОК „Камчия”. Със съдействието на
Общината, стотици си измериха безплатно кръвното и
кръвната захар.
Кончината на Никола Манев беше повод да си спомним, че художникът рисува
в Париж айтоски пейзажи.
ТД „Чудни скали” празнува
на хижа „Здравец” за Деня
на туриста, Айтос се сдоби с
бебе-шампион - Любомира се
роди с тегло 5.700 грама.
Продължава на стр. 3

×ô

10 януари 2019

Народен приятел

ñòð. 3

СУ „Христо Ботев” с автоматична
метеорологична станция
Първата в област Бургас училищна автoмaтичнa мeтeopoлoгичнa
cтaнция вeчe e мoнтиpaнa в двopa нa СУ
„Христо Ботев” База
2 - Айтос. Tя дaвa
инфopмaция зa тeмпepaтypaтa и влaжнocттa нa въздyxa,
cкopocттa нa вятъpa,

кoличecтвoтo вaлeжи и aтмocфepнo
нaлягaнe, като дaннитe ce oбнoвявaт
вcякa минyтa.
T o в a
e
eдинcтвeнaтa cтaнция в община Айтос,
кoятo дaвa инфopмaция зa мeтeopoлoгичнитe пoкaзaтeли
в peaлнo вpeмe. Kъм

cтaнциятa e мoнтиpaнa
и oнлaйн yeб кaмepa,
кoятo визyaлизиpa
мeтeopoлoгичнaтa
oбcтaнoвкa в града.
Идеята за изграждането на метеорологичната станция е
на преподавателката
Янка Едрева - старши учител по физика
и астрономия.
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ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Снимки СУ „Христо Ботев”

Община Айтос уведомява гражданите, че е
СТРОГО ЗАБРАНЕНО изхвърлянето на отпадъци от всякакъв вид на нерегламентирани места
- пътища, зелени площи,
ниви, крайградски терени и др.
Предупреждават се недобросъвестните граждани, които изхвърлят отпадъци или плащат на превозвачи да го правят, че с
промените в Наредбата,
приета от Общински съвет - Айтос, глобата за такова деяние е до 1000 лв.

2018 година на страниците на „Народен приятел“

Първи детски футболен турнир на новия Спортен
комплекс в парк „Славеева река”
Продължава от стр. 2
СЕПТЕМВРИ
През септември паркът
беше готов, десетки айтозлии, живеещи извън родния град, написаха хубави
думи и благодарности към
Общината за новата му визия. „Видях моя парк - уж същият, а съвсем различен...”,
написа една от тях - Маргарита Колева, която от години живее в Пловдив.
В двора на Логопедичното
училище, Айтос се поклони
на героите на Съединението
и отбеляза 133 години от събирането на Княжество България и Източна Румелия,
знамето-реликва на 11-а Айтоска дружина беше изнесено на тържествения ритуал. Айтозлии, най-вече децата, традиционно се включиха в националната кампания „Да изчистим България
заедно - 2018 година”. С награди и поздравления настоящи и бивши баскетболисти
празнуваха юбилея на любимия за Айтос спорт. Баскетболни легенди получиха
от кмета Васил Едрев почетни плакети за 60 години “Вихър”. По 250 лв. еднократна
помощ пък имаше за първокласници за новата учебна година.
Пенсионерите поднесоха
благодарност към кмета на
Пирне - осигурил им пейки
за вечерна раздумка, докато оркестър „Айтос” се радваше на награда от конкурса „Приморска перла”. Безплатни очни прегледи организира МЦ „Оксиком“ в 4 айтоски села, а адв. д-р Мария
Петрова - председател на
земляческо дружество „Трите братя” - София, за втори
път стана носител на наградата „Най-добър млад учен
в света”, в областта на медицинското право. „Екопак
България” за пореден път
се обърна към айтозлии с
отговор на въпроса: Защо
и как да събираме разделно?! Седмица до първия училищен звънец, кметът Васил
Едрев традиционно се срещна с директорите на училища и детски градини - имаме пълна готовност за новата учебна година, категорични бяха шефовете на учебни
заведения.
В първия ден на учебната
2018/2019 година, 3060 ученици, от тях 276 първолаци,

влизаха в класните стаи в
община Айтос. Още в средата на септември, деца и
младежи пълнеха площадките на Спортния комплекс в
парка, проведе се и първият
детски турнир по футбол. Започна изграждането на Многофункционално спортно игрище и в СУ „Христо Ботев”
- поредният нов спортен
обект на територията на общината. Пак тогава, вестникът съобщи, че Октай Ружди
ще участва в Световното по
свободна борба за юноши
в Словакия, откъдето се завърна със златен медал за
България. Големите харчове
за първокласник се оказаха
силно преувеличени, убеди
се „Народен приятел“, след
посещение в айтоската книжарница „Звънче”. А читалището в Караново работеше нонстоп, за да посрещне
90-и рожден ден с нов салон,
компютърна и фитнес зала.
В същия ден Айтос тържествено чества 110-та годишнина от обявяване на Независимостта на България с родолюбивите песни на Поли
Паскова и хора на площада.
Започна и футболното първенство - детският „Вихър”
се наложи над „Звезденбург”, мъжете сразиха Средец. В Карагеоргиево имаше двоен празник - в първия
учебен ден децата и младите
хора от селото получиха нов
спортен комплекс, изграден
по проект на Общината и финансиран с Постановление
на МС. В същата седмица

тирове, натоварени с леснозапалима стока, изгоряха край Айтос - щетите бяха
за 100 хиляди евро.
Пет спортни клуба от страната участваха в турнира
„Заедно за спортната акробатика“ по проект на КСА
„Орел” - Айтос. Заместникминистърът на младежта и
спорта Ваня Колева откри
турнира, който беше част
от Европейската седмица на
спорта #BeActive. Шведският социален модел отблизо
можаха да видят и проучат
социални, здравни работници и общинари на посещение в Гьотеборг по общински
проект. В „Ботев” пък имаха
два празника в едно - Денят
на учителя и Денят на усмивката. По-солени глоби за нарушаване на обществения
ред прие Общинският съвет
с нова Наредба, санкциите
на нарушителите се оказаха
в пъти по-големи.
На работна среща в Общината, кметът Васил Едрев
събра ръководствата на Горското и Полицията с кмето-

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Айтос проведе с децата
атрактивна кампания за пътна безопасност. А Лилия Николова - директор на Дом за
стари хора „Св. Димитър Солунски” - Айтос написа какво
от шведския социален модел
може да вземе Айтос в грижата за възрастните хора.
Започна и ремонтът на Автогарата, преместиха билетното гише в КПП--то на бившето поделение.
След 20 години прекъсване, първи турнир по баскетбол се проведе в Спортната
зала в Айтос. По това време учителите-ветерани празнуваха Деня на възрастните хора и Деня на учителя,
а родолюбиви айтозлии заявяваха желание да бъдат
съорганизатори и спомоществователи на 25-я пореден
Празник на Айтос. Организационен комитет вече готвеше достойна програма за
юбилейното събитие. Покрай
празника, проф. Стефка Ян-

жата за възрастните хора”,
за който Общината спечели
безвъзмездно финансиране по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален
фонд. В квартал „Странджа”
пък течеше кампания за Световния ден за миене на ръцете, за децата и възрастните,
а ботевци пътуваха до Полша
по европейски проект, Общи-

го постигнем заедно с труд и
разбирателство!”, беше посланието на градоначалника към гражданите по повод
най-айтоския празник. Всички спортни клубове проведоха традиционните си турнири за Димитровден с финансиране от Общината, пак
за празника - ІХ национален
турнир организира Клубът
по свободна борба. Съветът
заседава предпразнично и
даде картбланш на управи-

Представиха новия началник на РУП-Айтос

Мариела Костадинова стана най-младият почетен гражданин на Община Айтос

на Айтос обяви обществена
поръчка за ремонта на седем
улици в града с финансиране
от ДФ „Земеделие”.
Дни преди Димитровден
гръмна новината, че айтоско-бургаски тандем е заслужил първите за България
олимпийски титли по спортна акробатика. Нашето момиче Мариела Костадинова и партньорът й от смесената двойка - Панайот Димитров се завърнаха с два
златни медала от Аржентина. Общината и кметът Васил
Едрев реагираха светкавично и предложиха на Общинския съвет да удостои Мари-

вете на населени места. Освен че се разискваха важни
въпроси за отоплението на
гражданите и охраната на
града и селата, официално
беше представен новият началник на РУП - Айтос Тодор
Ганев, който заема шефската позиция от август миналата година.
ОКТОМВРИ
Традиционно, администрацията отпразнува Деня на
българската община, Местната комисия за борба срещу

Над 200 айтоски деца на хоро за Димитровден

ПГСС „Златна нива” стана фаворит в голямото
септемврийско чистене

чева - почетен гражданин на
Община Айтос, призна, че никога няма да забрави, как е
тръгнала от айтоската гара,
за да обиколи света, а Димитър Ошавков разказа на
айтозлии историята на кинообслужването в Айтос оказа се, киното е връстник
на вестник „Народен приятел”. На концерти, конкурси, спортни турнири, изложби и театрални постановки
се радваха още айтозлии в
празничната седмица преди
Димитровден.
По това време, в Заседателната зала на Община Айтос се проведе заключителна
пресконференция по проект
„Социални иновации в гри-

ела с най-високото признание - Почетен гражданин на
Община Айтос. Община Айтос кандидатства с проект
на СУ „Христо Ботев” – град
Айтос пред Министерството
на младежта и спорта за финансово подпомагане, за изграждането на Многофункционално спортно игрище – минифутбол, волейбол, баскетбол, тенис на корт, в двора на
училището. ММС одобри проекта по реда на Наредба № 2
от 08.05.2014 г. Кметът Васил
Едрев даде традиционно интервю преди празника на Айтос, отчете годината и представи програмата си до Димитровден `2019. „Каквото е
необходимо и възможно - да

теля на Общинско търговско
дружество „Генгер“ ЕООД
Теодор Янев за увеличаване на размера на ползвания
от дружеството кредит. Съветниците приеха и Вътрешни правила за организацията
и реда за проверка на декларации и за установяване на
конфликт на интереси в Общински съвет - Айтос, общинарите пък се заеха с годишен преглед на каруците.
Навръх Димитровден, Мариела Костадинова стана
най-младият почетен гражданин на Айтос, почетният
плакет й беше връчен от кмета. Епископ Иеротей служи в
айтоския храм на Димитровден, повече от 200 деца представиха фолклорна програма под ръководството на хореографа Росица Кавръкова,
веднага след това, родопският славей Николай Славеев
запали за танци и празнични
емоции айтозлии. За Димитровден, ловен празник традиционно организира СЛРД
„Сокол”- Айтос.
Шампионска надпревара и хиляди зрители събра
и тази година мотокросът в
Айтос. За поредна година,
Айтос беше домакин на финалния кръг на Републиканския шампионат. Специалисти и състезатели си тръгнаха впечатлени от доброто
трасе и отличната подготовка на Мотополигона на националното състезание. По повод 24-и октомври - световният ден на борбата с полиомиелита, айтоските ротарианци
организираха благотворителна продажба по време на мотосъстезанието, средствата
бяха внесени във фонда за
лечение на детски паралич.
През октомври затвориха
улица „Станционна”, започна
ремонт на уличния водопровод и домовите отклонения.
Малко по-късно, ВиК- ремонтите се пренесоха и на улица
„Васил Левски” - първите от
десетилетия насам.
Продължава в следващия брой на 14.01.2019
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Фотоизложба „По стъпките на Христа” откриха
в Ритуалната зала на Община Айтос

Любомир Калудов споделя впечатления от пътуването с кмета Васил Едрев

Градоначалникът благодари на Бина Калс за това,
че избра Айтос да покаже знакови места за християнския свят

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЯВЯВА КОНКУРСИ
„МОЯТА БЪЛГАРИЯ `2019”
„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 „Н.Й.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 – VІІ клас;
VІІІ – ХІІ клас.
2. ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ НА УЧАСТИЕ:
изпълнение на поезия
- индивидуално – до 5 минути;
- колективно – до 15 минути.
3. ГРАФИК:
В срок до 19.02.2019 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 19.02.2019 г. – предаване на pаявки 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 26.02.2019 г., от 10.00
часа в Актовата зала на СУ „Никола Йонков
Вапцаров”.
Изпълнения, които не отговарят на изискванията, не се допускат до участие.
3. РЕЗУЛТАТИ И НАГРАЖДАВАНЕ:
Обявяване на резултатите - 26.02.2019 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 ; 0898530017

Проф. Симеон Янев за прозата
на Татяна Йотова:

„На такива хора им
се прави поклон!”
Проф. Симеон ЯНЕВ
През месец декември
2018 година в Заседателната зала на Община Бургас се проведе Годишният литературен преглед на
издадените през 2018 година книги на
бургаски автори. Своите доклади прочетоха: Юлиан Жилиев (за книги поезия) и проф. Симеон Янев (проза). И тъй като
твърде често не
се случва, автор
извън пределите на областния
град да попадне в годишния
обзор на литературните експерти, предлагаме на читателите
онази част от доклада на проф.
Янев, свързана
с оценката му за
прозата на поетесата с китара
Татяна Йотова.
„Тази жена е
родена за това,
което прави...”
... Вече споменах за книгата на Татяна
Йотова, закъсняла за 2017-а,
дошла след другите и за
2018-а. Озаглавена „Роли,
роли...” с подзаглавие „Сцена за театър, поезия, музика”. В обръщението си към читателя в началото, тя пише „Може би
тази книга нямаше да бъде
факт, ако често след изигран спектакъл при нас не
пристигаха ръководители
на състави, учители, жури,
ученици, които питаха къде
могат да открият този или

онзи сценарий.” Това е
достатъчно, за да бъдат
ясни подбудите за появата на книгата, но не е достатъчно, за да се открие
най-важната от тях.
Зачетох се в текста, за
да изпълня желанието на

авторката – да си създам
мнение за книгата и да й
го споделя. Изпитах удоволствие от тия приказки в
рими, моноспектакли, разработки върху фолклорни
мотиви, пиески върху живота и делата на заслужили айтоски жители от миналото... всичко пригодено
за сцена, за зрително, слухово, словесно възприемане с много добро чувство
за мяра, с талант и най-се-

тивно с любов.
Тази жена е родена за
това, което прави. Иначе
не мога да си обясня огромния труд, който е вложила не само да напише, но
и да разиграе, да направи на театър и да извърши
безбройните невидими в спектакъла,
но правещи го възможен, практически неща.
Имах в гимназиалните си години
такъв учител. Преподаваше френски език, а същевременно бе диригент на градски и
училищен хор, създал беше ученически духов оркестър, всяка година
подготвяше по една
оперета от „Българе от старо време”
до „Сватба в Малиновка”. Този човек
не оставаше ни за
минута свободен,
бе най-обичаният от
учителите ни, защото откриваше у всекиго неговите способности и го научаваше да ги изразява според спецификата им. Сега на
неговото име има
училище в Елин Пелин, улица в града а
името му носи градският духов оркестър.
Усетих в Татяна такъв човек. Тя не е самодеец, не е
любител. Тя просто е създател на хора. Отваря очи,
уши, всички сетива и найвече активира паметта на
детето, за да разбере какво може и да се радва чрез
себе си то на красивото и
доброто.
На такива хора не се изказва мнение. Прави им се
поклон!

