
С отлична информира-
ност и изключително бърза-
та си реакция, Община Ай-
тос  е първа не само по аз-
бучен ред в България. Айтос 
се оказа фаворит и в ини-
циативата на ЕС - WiFi4EU, 
предназначена за гражда-
ните на Евросъюза за без-
платен достъп до безжи-
чен интернет на общест-
вени места - паркове, пло-
щади, обществени сгради, 
библиотеки или здравни 
центрове.

IT-специалистите и слу-
жителите от отдел “ИДРР” 
се справиха безупречно, 
спазиха условията на ини-
циативата и Общината за-
служи ваучер за абона-
мент за високоскоростна 
широколентова връзка, ко-
ято да осигурява високока-
чествен интернет на граж-
даните. Точно в 14.00 часа 
на 7 ноември миналата го-
дина, Община Айтос канди-
датства за одобрение, ос-
новното изискване беше 
бърза реакция. Още в пър-
вите 10 секунди след отва-
рянето на конкурса в 14 
часа, 4000 общини от Евро-
пейския съюз, с един клик 
кандидатстваха за без-
платния интернет. Одобре-
ни за финансиране са 2800 
от тях. От 215 успешно по-
дали кандидатурите си бъл-
гарски общини, 113 ще по-
лучат ваучери за изграж-
дане на безплатни висо-
коскоростни мрежи за без-

жичен достъп до интернет 
на обществени места. Пре-
ди всички, Община Айтос 
успя да подаде кандидату-
рата си точно в 14.00 часа и 
нито секунда по-късно. 

Според условията на ЕС, 
Общината трябва да осигу-
ри завършване на инстали-
рането и пускане в експло-
атация на Wi-Fi точката за 

достъп в срок от година и 
половина след получава-
не на ваучера по схемата 

WiFi4EU. За тази цел ще 
сключи договор с достав-
чик/доставчици, по свой 

избор за инсталиране на 
безжичното оборудване, в 
съответствие с правилата 
за обществените поръчки. 
ЕС ще финансира разходи-
те за оборудване и инста-
лиране на точките за дос-
тъп до безжичен интернет, 
а бенефициерите ще пла-
щат за осигуряването на 
интернет връзка, поддръж-
ката и експлоатацията на 
оборудването за период от 
поне 3 години. С ваучера 
по WiFi4EU се предоставя 
фиксирана сума — 15 000 
евро на община. Общини-
те, които получат вауче-
ри, ще изберат обществе-
ните места, където ще бъ-
дат инсталирани WiFi4EU- 
точките за безжичен дос-

тъп до интернет. България 
заема 12-о място от стра-
ните от Европейския съюз 
по брой на печеливши об-
щини и ще получи финанси-
ране в размер на 1 695 000 
евро, което представлява 
приблизително 4.04% от 
общия бюджет на конкур-
са. Ваучерът е валиден 18 
месеца. След този период 
срокът на ваучера изтича и 
той не може да бъде осре-
брен. По тази причина мре-
жата трябва да бъде изгра-
дена и пусната в експлоа-
тация в рамките на 18 ме-
сеца. Предстои подписва-
не на споразумение с Ко-
мисията, за предоставяне 
на ваучера.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

10 яНуари 2019, бр. 266

На 7 януари в Айтос 
пристигнаха хранителните 
продукти за подпомагане 
на хората в неравностой-
но положение по Опера-
тивната програма за хра-
ни и/или основно матери-
ално подпомагане от Фон-
да за европейско подпо-
магане на най-нуждаещи-
те се лица. Храните бяха 
складирани в клуба на ули-
ца „Паркова” 52 и ще бъдат 
раздавани от добровол-
ци на БЧК – Айтос. Освен 

мъже, от списъка на нуж-
даещите се в разтоварва-
нето се включи и кметски-
ят наместник на село Ляс-
ково Енчо Бакалов. Хората 
от неговото село, които се 
нуждаят от подкрепа, пър-
ви ще получат хранителни-
те пакети, научи „Народен 
приятел“.

889 души са включени в 
списъка за подпомагане. 
За гражданите на град Ай-
тос,  раздаването на хра-
нителните пакети започва 
от 14 януари 2019 година. 
Работното време на пункта 
ще е от 10.00 часа до 14.00 

часа, включително и в съ-
ботните дни. Пунктът ще по-
чива само в неделя. Жите-
лите на 16-те населени мес-
та в община Айтос ще по-
лучат хранителните си про-
дукти на 11-и и 12-и януари. 
За селата, както и досега, 
отговорността за раздава-
нето на храните ще поемат 
кметовете.

Нуждаещите се получа-
ват 16 хранителни стоки от 
първа необходимост. Все-
ки пакет съдържа олио, 
леща, ориз, различни ви-

дове месни и зеленчукови 
консерви. Пакетът е с тегло 
от 24 килограма, като про-
дуктите в него са избрани 
по препоръка на здравно-
то министерство. 

От БЧК-Айтос призова-
ват всички граждани, вклю-
чени в списъка за получа-
ване на хранителната по-
мощ, да се явят навреме в 
пункта, за да получат своя 
пакет. Крайният срок за 
раздаването е 10 февруа-
ри 2019 година.
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Айтос се пребори за ваучер от 15 000 
евро за безплатен достъп до безжичен 

интернет на обществени места

Точно в 14.00 часа на 7 ноември, общинските екс-
перти регистрираха Община Айтос за участие в схе-
мата WiFi4EU

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

Община Айтос само с един клик - 
първа в инициативата на ЕС - WiFi4EU

БЧК започва раздаването на хранителни 
помощи за 889 нуждаещи се от община Айтос

Доброволците на БЧК

В разтоварването на храните се включи и кмет-
ският наместник на село Лясково, Енчо Бакалов



Продължава от мина-
лия брой

ЮНи
С велосъстезание и танци 

Айтос празнува 1 юни. Тога-
ва юни вече се изпълнява-
ха дейностите по проекта за 
парк „Славеева река”, цел-
та беше ремонтът на зона-
та около лятната естрада да 
приключи до 8 юни за откри-
ването на юбилейните „Сла-
вееви нощи”. За поредна го-
дина ботевци извървяха пътя 
на Ботевата чета, с шествие 
и венци пред двата паметни-
ка на Ботев, Айтос отбеляза 
2 юни. Изложба „З5 години 
училище „Никола Вапцаров” 
имаше още в общинската Ри-
туална зала в началото на 
юни. Пак тогава гражданска-
та инициатива успя - Айтос 
получи  площад „Борис Ще-
рев”. Управителят на «МБАЛ 
- Айтос» ЕООД обяви, че ли-
митите остават, а при по-ви-
соки цени на клиничните пъ-
теки, болницата ще лекува 
по-малко пациенти, СЛРД 
„Сокол” откри сезона с ри-
боловно състезание за деца 
и младежи.

 Айтос откри юбилейни 
„Славееви нощи” на обнове-
на сцена в обновения парк. 
Рекорден брой участници 
събраха хилядна публика на 

тридневната фолклорна фи-
еста. Стотици се наредиха 
пък на хорото с песните на 
Славка Калчева. Туристите 
тръгнаха из дебрите на мис-
тичната Странджа планина, 
Общината обяви търгове за 
наем на свободните общин-
ски и училищни земи. Съве-
тът даде картбланш на Тра-
кийското дружество за па-
метник на патрона Петър 
Киприлов, а книгата „Моята 
история” на Вълчо Марков-
ски за първи път беше пред-
ставена пред публика. Пак 
тогава, 42-ма тийнейджъри 
участваха с есета в конкур-
са „Цигарата – приятел или 
враг”, най-добрите ни борци 
бяха включени в национал-
ния  отбор за Европейското 
първенство в Италия.

Докато Общината търсеше 
изпълнител за ремонта на об-
щински сгради, тръгна и об-
ществена поръчка за рекон-
струкция на основни град-
ски улици.

Магазин от хитовата вери-
га „Sunny Market“ отвори вра-
ти, а мюсюлманите празнува-
ха Рамазан Байрам. 115 го-
дини от рождението на ком-
позитора Филип Кутев праз-
нува през юни Айтос, по съ-
щото време Общината обяви 
обществена поръчка за осно-
вен ремонт на Автогарата.

Випуск Айтос `2018 се ди-
пломира в първия ден на 
лятото, 28 бяха отличници-
те-абитуриенти. Общинска-
та епизоотична комисия взе 
мерки за недопускане раз-
пространяване на заболя-
ването нодуларен дерматит, 
3000 говеда и биволи бяха 
имунизирани за две седми-
ци в общината. Община Ай-
тос взе да готви два проек-
та - за градската градина и 
за спортна площадка до ста-
диона. Кръгла маса и серия 
от обучения се проведоха по 
проект на Община Айтос и 
Хомек АБ, Швеция.

За публично обсъждане 
беше представено ново раз-
писание на влаковете. За-
ради инвеститорски инте-
рес, Общинският съвет обя-
ви за частна общинска соб-
ственост терена, на който 
се провежда пазарът в сря-
да. Айтоските „Ангели” спе-
челиха две първи места на 
международен танцов фес-
тивал, с нови сортове пше-
ница и експериментални по-
лета изненада земеделците 
управителят на „АГРОДАР 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Дарина 
Ташкова. Сравнителен Ана-
лиз 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 градска-
та градина. Избраниците одо-
бриха и друго кметско пред-
ложение - за кандидатства-
не на община Айтос с про-

ектно предложение за из-
граждане на още една спорт-
на площадка в града. Читали-
щето обяви, че готви поред-
ната танцова академия през 
юли, по това време кметица-
та на Дрянковец Севие Пех-
ливанова бореше демограф-
ската криза - две новороде-
ни изплакаха в селото.

Вапцаровци лагеруваха в 
Приморско, а Ротари - Ай-
тос стопанисваше съоръже-
нието, което изгради, за да 
пази децата на пътя. Инициа-
тивен комитет откри набира-
телна сметка за изграждане 
на паметник на екскмета Бо-
рис Щерев, ветеранът от вой-
ните Стойчо Узунов получи 
почетен плакет от СВВБ за 
95-ия си рожден ден.

Не с голяма, а с огромна 
победа се поздрави смесена-
та айтоска двойка по ловна 
стрелба - най-точните стре-
лци не само на Айтос, но и 
на България - Иван Георгиев 
и Селин Али. Връбчо Станев 
написа и издаде втора исто-
рия  на село Съдиево - този 
път за местните родове, ай-
тоските туристи и колегите 
им софиянци имаха приятел-
ска среща на Витоша, само 
първи места заслужиха чита-
лищните ни състави на „Со-
зополска панорама”.

Пак тогава Общината реши 
- МПС-та без регистрационни 
номера - аут от общинските 
терени, проблемът „чума по 
дребните преживни живот-
ни” решаваше епизоотичната 
комисия. А майсторът резбар 
Емил Найденов се завърна в 
Айтос с обещанието да пус-
не корени в Пирне. В края на 
юни дойде новината, че Ай-
тос има изключителния шанс 
да инвестира 6 милиона лева 
във водопроводната система 
на общината, нещо, което не 
се е случвало поне от поло-
вин век. 

ЮЛи
Юли започна с добровол-

чески труд - кметството в 
Дрянковец организира по-
чистване на Гробищния парк. 
По същото време в Айтос за-
почна изграждането на пе-
шеходна алея до Гробищ-
ния парк със собствени об-
щински средства - инвести-
рани бяха 150 хиляди лева 
за безопасността на граж-
даните. Пак тогава, Общи-
ната започна ударно да ас-
фалтира улици в града и от-
дели 115 хиляди лева за по-
чистване на локални замър-
сявания през 2018 година. Ле-
тен комфорт беше осигурен 
за обитателите на зоопар-
ка, по проект Общината от-
кри и лятно училище за под-
готовка на първокласници. 
Танцов клуб „Генгер” беше 
фаворит на фестивал в Буд-
ва, Черна гора, аплодисмен-
ти и признание получи и ДТС 
„Тракийче”  на  Адриатиче-
ския бряг. През юли продъл-
жи строителството на новите 
зони за отдих в парк „Славе-
ева река”, концерт класиче-
ска музика събра любители 
във Военния клуб. Изложба 
на картини, рисувани с пръ-
сти, откри Иванка Пенева в 
Ритуалната зала, по това вре-
ме 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 те-
атралите на СУ „Христо Бо-
тев” съвпадна с успехите на 
Клуба по спортна акробатика 
„Орел” на Държавното пър-
венство. Община Айтос ор-
ганизира и кампания за раз-
делно събиране на  излез-
ли от употреба гуми и аку-
мулатори.   

ОУ „Светлина” - село То-
полица стана първото учили-
ще в Община Айтос със ста-
тут на иновативно. „Народен 
приятел“ разказа на читате-
лите си и за двама световно-
известни художници - баща и 
син от айтоския род Кавръко-
ви. През юли отбелязахме и 
силното айтоско присъствие 
за откриването на паметник 
на Левски в Руен. Проектна-
та динамика на Община Ай-
тос извика интереса на мно-
го медии, кметът Васил Ед-
рев беше търсен за интер-
вюта в регионалните и спи-

сание „ИНФРАБИЛД“.
През юли, летен бум ре-

гистрираха бракосъчетания-
та в Айтос, 111 бяха за полу-
годието пресъставените ак-
тове за айтоски бебета, ро-
дени в чужбина. Ентусиас-
ти взеха да пишат история-
та на село Дрянковец, Ини-
циативен комитет пък готве-
ше експозиция за 115 години 
от рождението на Филип Ку-
тев. Общината покани граж-
даните на публично обсъжда-
не за поемане на дългосро-
чен общински дълг за финан-
сиране на проект „Закриване 
и рекултивация на съществу-
ващо общинско депо за бито-
ви отпадъци в землището на 
село Лясково и землището на  
град Айтос“. Двама айтозлии  
пък получиха отличието „Пол 
Харис”на Фондация „Рота-
ри”. В дневния ред на Съве-
та влезе проектът за рекул-
тивация на депото за бито-
ви отпадъци, а РЗИ премес-
ти кабинети в поликлиника-
та. Красимир Енчев – пред-
седател на Общински съвет 
- Айтос представи отчет и 
анализ за дейността на Об-
щински съвет - Айтос за пе-
риода от месец януари 2018 
година до месец юни 2018 го-
дина,  оказа се, че местният 
парламент е взел 95 решения 
за шест месеца.

По същото време, Дис-
трикт гуверньор 2018-2019 Ве-
селин Димитров гостува в Ай-
тос, Община Айтос прие Про-
грама за енергийна ефектив-
ност 2018-2022 г. с цел по-чис-
та среда и по-малко енергий-
ни разходи, а кметът Васил 
Едрев представи пълен отчет 
за разпоредителните сделки 
с общинските имоти.

СУ „Христо Ботев“ се пох-
вали с нов проект по Про-
грама „Еразъм+“, а в мест-
ния парламент администра-
цията и съветниците разиск-
ваха бъдещето на общински-
те язовири. Със 7 медала се 
завърнаха борците ни от Бал-
канските игри в Ялова, Тур-
ция, Национална мрежа за 
деца организира детски ле-

тен празник на таланта Айтос 
`2018 във Военния клуб. Дей-
ностите по проекта за парка 
вече промениха визията на 
айтоската забележителност, 
хората се радваха на новоиз-
градените зони за отдих.  Съ-
диево празнува традиционен 
събор на Голяма Богородица, 
а „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД про-

веде Ден на здравето в Ай-
тос с безплатни прегледи в 
шатра на площада. Клубът на 
туристите-ветерани отбеляза 
44-я си рожден ден,  СУ “Ни-
кола Вапцаров” даде заявка 
да е първото училище на ед-
носменно обучение през но-
вата учебна година. Община 
Айтос напомни на ползвате-
лите на търговски обекти и 
заведения в града и населе-
ните места на общината, че 
са длъжни да събират раз-
делно отпадъците. 

аВГуСТ
В началото на август беше 

направена от десетилетие 
чаканата първа копка за из-
граждането на Пречиства-
телната станция за отпадъч-
ни води в Айтос. Проектът 
е най-мащабният в най-но-
вата история на Айтос - фи-
нансирането е по Оператив-

на програма „Околна сре-
да 2014-2020”. В съоръжени-
ето ще бъдат инвестирани 
18 929 054,03 лв. за пречист-
ване на отпадъчните води в 
района.

„Вихър” отвя „Звезденб-
ург” - Бургас в първа лятна 
контрола, успешни бяха и 
останалите контролни сре-
щи преди началото на кръ-
га. „Народен приятел“ раз-
каза на читателите за една 
айтозлийка  в Афганистан - 
Христина Калиманова-Бе-
хар, по същото време стана 
ясно, че има солени глоби 
за нерегламентираното из-
хвърляне на строителни от-
падъци, обемни отпадъци, 
генерирани от домакинства-
та, вследствие на текущи ре-
монтни дейности. Спортна-
та легенда Дечо Коешинов 
и ентусиасти се заеха с под-
готовката на 60-та юбилейна 
година на айтоския баскет-
бол, който след години зати-
шие възкръсна в обновения 
Баскетболен клуб „Вихър”. 

Това стана с изключителна-
та подкрепа на кмета Васил 
Едрев - самият той, бивш бас-
кетболист.

Най-известната Мария в 
Айтос е д-р Димитрова, на-
писа през август „Народен 
приятел“. Стана известно 
още, че Автогара - Айтос е 
на 52 години, строили я тру-
доваци. Мюсюлманите праз-
нуваха Курбан Байрам, а Та-
тяна Йотова сподели три съ-
бития, все свързани с „щас-
тието да изпееш някому сво-
ята песен...”

Кметът Васил Едрев отче-
те приходите и разходите за 
полугодието на 2018-а - 912 
000 лв. бяха постъпленията в 
хазната от такса „битови от-
падъци” за шест месеца. Съ-
ветът решаваше как да се 
ползва общинската спортна 
база, спортните клубове по-
даваха заявления за ползва-
не на спортните обекти. Пре-
ди началото на учебната го-
дина, общинските съветници 
гласуваха дофинансиране на 
маломерни паралелки и гру-
пи 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 успеш-
но приключени проекти, как-
ви проекти реализира и за 
кои е спечелила финансира-
не през 2018 година. Няма-
ше мераклии да наемат об-
ществената тоалетна, зато-
ва местният парламент гла-
сува двойно по-ниска наем-
на цена. Пак тогава, съвет-
ниците взеха решение без-
възмездно да прехвърлят в 
собственост на държавата 
26 броя язовири – публич-
на общинска собственост 

на територията на община 
Айтос. Държавата да гаран-
тира сигурността на язови-
рите, „Парка” да остане об-
щински, реши още Общин-
ският съвет.

Без ваканция, съветниците 
заседаваха на 30 август, за 
трета поредна година мест-
ният законодателен орган 
работи нонстоп. Айтос сбъ-
дна мечтата на младежи-
те от Защитеното жилище - 
след благотворителен кон-
церт почиваха в СОК „Кам-
чия”. Със съдействието на 
Общината, стотици си изме-
риха безплатно кръвното и 
кръвната захар.

Кончината на Никола Ма-
нев беше повод да си спом-
ним, 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.
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• Тел. 0887 88 76 01 - прода-
ва 3.200 дка земя в регулация-
та на град Айтос, представяваща 
поземлен имот 4531, кв. 257, на-
ходяща се до имота на ЗК „Един-
ство”, пътя за село Пирне.

• Тел. 0885 52 72 47 - ПРО-
ДАВА парцел 800 кв. м във вилна 
зона „Слънчева лъка”- Айтос - ма-
сивна нова постройка - 18 кв. м, 
възможност за ток. Цена по спо-
разумение.

• Тел. 0896 64 76 76 - продава 
апартамент с една спалня в град 
Айтос, широк център.

• Тел. 0896 23 55 28 - Галя, 
ПРОДАВА двустаен тухлен апар-
тамент в Айтос, супер център - 74 
кв. м, ІІІ етаж, до ключ - ново об-
завеждане, парно отопление, след 
генерален 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 - про-
дава 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 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 - прода-
ва 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, 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

2018 година на страниците на „Народен приятел“
Проектите за пречиствателната станция и парка, „Славееви нощи” и ремонтът на улиците - знакови за лято `2018

Събитието на юни `2018 - 50-и „Славееви нощи”

28 отличници във Випуск Айтос `2018

Сезонът на уличните ремонти

Успехи за акробатите ни на Държавното първен-
ство

Събитие на годината - първа копка на Пречиства-
телната станция в Айтос

Откриха магазин на веригата „Съни маркет” в 
Айтос



Първата в об-
ласт Бургас учи-
лищна автoмaтич-
нa мeтeopoлoгичнa 
cтaнция вeчe e мoн-
тиpaнa в двopa нa СУ 
„Христо Ботев” База 
2 - Айтос. Tя дaвa 
инфopмaция зa тeм-
пepaтypaтa и влaж-
нocттa нa въздyxa, 
cкopocттa нa вятъpa, 

кoличecтвoтo вaлe-
жи и aтмocфepнo 
нaлягaнe, като дaн-
нитe ce oбнoвявaт 
вcякa минyтa. 

T o в a  e 
eдинcтвeнaтa cтaн-
ция в община Айтос, 
кoятo дaвa инфopмa-
ция зa мeтeopoлo-
гичнитe пoкaзaтeли 
в peaлнo вpeмe. Kъм 

cтaнциятa e мoнтиpaнa 
и oнлaйн  yeб кaмepa, 
кoятo визyaлизиpa 
мeтeopoлoгичнaтa 
oбcтaнoвкa в града. 
Идеята за изграж-
дането на метеоро-
логичната станция е 
на преподавателката 
Янка Едрева - стар-
ши учител по физика 
и астрономия.
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СЕПТЕМВри
През септември паркът 

беше готов, десетки ай-
тозлии, живеещи извън род-
ния град, написаха хубави 
думи и благодарности към 
Общината за новата му ви-
зия. „Видях моя парк - уж съ-
щият, а съвсем различен...”, 
написа една от тях - Марга-
рита Колева, която от годи-
ни живее в Пловдив.

В двора на Логопедичното 
училище, Айтос се поклони 
на героите на Съединението 
и отбеляза 133 години от съ-
бирането на Княжество Бъл-
гария и Източна Румелия, 
знамето-реликва на 11-а Ай-
тоска дружина беше изне-
сено на тържествения риту-
ал.  Айтозлии, най-вече де-
цата, традиционно се вклю-
чиха в националната кампа-
ния „Да изчистим България 
заедно - 2018 година”. С на-
гради и поздравления насто-
ящи и бивши баскетболисти 
празнуваха юбилея на лю-
бимия за Айтос спорт. Ба-
скетболни легенди получиха 
от кмета Васил Едрев почет-
ни плакети за 60 години “Ви-
хър”. По 250 лв. еднократна 
помощ пък имаше за пър-
вокласници за новата учеб-
на година.

Пенсионерите поднесоха 
благодарност към кмета на 
Пирне - осигурил им пейки 
за вечерна раздумка, дока-
то оркестър „Айтос” се рад-
ваше на награда от конкур-
са „Приморска перла”. Без-
платни очни прегледи орга-
низира МЦ „Оксиком“ в 4 ай-
тоски села, а адв. д-р Мария 
Петрова - председател на 
земляческо дружество „Три-
те братя” - София, за втори 
път стана носител на награ-
дата „Най-добър млад учен 
в света”, в областта на ме-
дицинското право. „Екопак 
България” за пореден път 
се обърна към айтозлии с 
отговор на въпроса: Защо 
и как да събираме раздел-
но?! Седмица до първия учи-
лищен звънец, кметът Васил 
Едрев традиционно се срещ-
на с директорите на учили-
ща и детски градини - има-
ме пълна готовност за нова-
та учебна година, категорич-
ни бяха шефовете на учебни 
заведения.

В първия ден на учебната 
2018/2019 година, 3060 уче-
ници, от тях 276 първолаци, 

влизаха в класните стаи в 
община Айтос. Още в сре-
дата на септември, деца и 
младежи пълнеха площадки-
те на Спортния комплекс в 
парка, проведе се и първият 
детски турнир по футбол. За-
почна изграждането на Мно-
гофункционално спортно иг-
рище и в СУ „Христо Ботев” 
- поредният нов спортен 
обект на територията на об-
щината. Пак тогава, вестни-
кът съобщи, че Октай Ружди 
ще участва в Световното по 
свободна борба за юноши 
в Словакия, откъдето се за-
върна със златен медал за 
България. Големите харчове 
за първокласник се оказаха 
силно преувеличени, убеди 
се „Народен приятел“, след 
посещение в айтоската кни-
жарница „Звънче”. А чита-
лището в Караново работе-
ше нонстоп, за да посрещне 
90-и рожден ден с нов салон, 
компютърна и фитнес зала. 
В същия ден Айтос тържест-
вено чества 110-та годишни-
на от обявяване на Незави-
симостта на България с ро-
долюбивите песни на Поли 
Паскова и хора на площада. 
Започна и футболното пър-
венство - детският „Вихър” 
се наложи над „Звезденб-
ург”, мъжете сразиха Сре-
дец. В Карагеоргиево има-
ше двоен празник - в първия 
учебен ден децата и младите 
хора от селото получиха нов 
спортен комплекс, изграден 
по проект на Общината и фи-
нансиран с Постановление 
на МС. В същата седмица 

тирове, натоварени с лес-
нозапалима стока, изгоря-
ха край Айтос - щетите бяха 
за 100 хиляди евро. 

Пет спортни клуба от стра-
ната участваха в турнира 
„Заедно за спортната акро-
батика“ по проект на КСА 
„Орел” - Айтос. Заместник-
министърът на младежта и 
спорта Ваня Колева откри 
турнира, който беше част 
от Европейската седмица на 
спорта #BeActive. Шведски-
ят социален модел отблизо 
можаха да видят и проучат 
социални, здравни работни-
ци и общинари на посеще-
ние в Гьотеборг по общински 
проект. В „Ботев” пък имаха 
два празника в едно - Денят 
на учителя и Денят на усмив-
ката. По-солени глоби за на-
рушаване на обществения 
ред прие Общинският съвет 
с нова Наредба, санкциите 
на нарушителите се оказаха 
в пъти по-големи.

На работна среща в Об-
щината, кметът Васил Едрев 
събра ръководствата на Гор-
ското и Полицията с кмето-

вете на населени места. Ос-
вен че се разискваха важни 
въпроси за отоплението на 
гражданите и охраната на 
града и селата, официално 
беше представен новият на-
чалник на РУП - Айтос Тодор 
Ганев, който заема шефска-
та позиция от август минала-
та година.

ОКТОМВри
Традиционно, администра-

цията отпразнува Деня на 
българската община, Мест-
ната комисия за борба срещу 

противообществените проя-
ви на малолетните и непъл-
нолетните (МКБППМН) в Об-
щина Айтос проведе с децата 
атрактивна кампания за път-
на безопасност. А Лилия Ни-
колова - директор на Дом за 
стари хора „Св. Димитър Со-
лунски” - Айтос написа какво 
от шведския социален модел 
може да вземе Айтос в гри-
жата за възрастните хора. 
Започна и ремонтът на Авто-
гарата, преместиха билетно-
то гише в КПП--то на бивше-
то поделение.

След 20 години прекъсва-
не, първи турнир по баскет-
бол се проведе в Спортната 
зала в Айтос. По това вре-
ме учителите-ветерани праз-
нуваха Деня на възрастни-
те хора и Деня на учителя, 
а родолюбиви айтозлии за-
явяваха желание да бъдат 
съорганизатори и спомоще-
ствователи на 25-я пореден 
Празник на Айтос. Органи-
зационен комитет вече гот-
веше достойна програма за 
юбилейното събитие. Покрай 
празника, проф. Стефка Ян-

чева - почетен гражданин на 
Община Айтос, призна, че ни-
кога няма да забрави, как е 
тръгнала от айтоската гара, 
за да обиколи света, а Ди-
митър Ошавков разказа на 
айтозлии историята на ки-
нообслужването в Айтос - 
оказа се, киното е връстник 
на вестник „Народен прия-
тел”. На концерти, конкур-
си, спортни турнири, излож-
би и театрални постановки 
се радваха още айтозлии в 
празничната седмица преди 
Димитровден.

По това време, в Заседа-
телната зала на Община Ай-
тос се проведе заключителна 
пресконференция по проект 
„Социални иновации в гри-

жата за възрастните хора”, 
за който Общината спечели 
безвъзмездно финансира-
не по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ре-
сурси 2014-2020 г.”, съфинан-
сирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален 
фонд. В квартал „Странджа” 
пък течеше кампания за Све-
товния ден за миене на ръце-
те, за децата и възрастните, 
а ботевци пътуваха до Полша 
по европейски проект, Общи-

на Айтос обяви обществена 
поръчка за ремонта на седем 
улици в града с финансиране 
от ДФ „Земеделие”.

Дни преди Димитровден 
гръмна новината, че айто-
ско-бургаски тандем е за-
служил първите за България 
олимпийски титли по спорт-
на акробатика. Нашето мо-
миче Мариела Костадино-
ва и партньорът й от смесе-
ната двойка - Панайот Ди-
митров се завърнаха с два 
златни медала от Арженти-
на. Общината и кметът Васил 
Едрев реагираха светкавич-
но и предложиха на Общин-
ския съвет да удостои Мари-

ела с най-високото призна-
ние - Почетен гражданин на 
Община Айтос. Община Ай-
тос кандидатства с проект 
на СУ „Христо Ботев” – град 
Айтос пред Министерството 
на младежта и спорта за фи-
нансово подпомагане, за из-
граждането на Многофункци-
онално спортно игрище – ми-
нифутбол, волейбол, баскет-
бол, тенис на корт, в двора на 
училището. ММС одобри про-
екта по реда на Наредба № 2 
от 08.05.2014 г. Кметът Васил 
Едрев даде традиционно ин-
тервю преди празника на Ай-
тос, отчете годината и пред-
стави програмата си до Ди-
митровден `2019. „Каквото е 
необходимо и възможно - да 

го постигнем заедно с труд и 
разбирателство!”, беше пос-
ланието на градоначални-
ка към гражданите по повод 
най-айтоския празник. Всич-
ки спортни клубове прове-
доха традиционните си тур-
нири за Димитровден с фи-
нансиране от Общината, пак 
за празника - ІХ национален 
турнир организира Клубът 
по свободна борба. Съветът 
заседава предпразнично и 
даде картбланш на управи-

теля на Общинско търговско 
дружество „Генгер“ ЕООД 
Теодор Янев за увеличава-
не на размера на ползвания 
от дружеството кредит. Съ-
ветниците приеха и Вътреш-
ни правила за организацията 
и реда за проверка на декла-
рации и за установяване на 
конфликт на интереси в Об-
щински съвет - Айтос, общи-
нарите пък се заеха с годи-
шен преглед на каруците.

Навръх Димитровден, Ма-
риела Костадинова стана 
най-младият почетен граж-
данин на Айтос, почетният 
плакет й беше връчен от кме-
та. Епископ Иеротей служи в 
айтоския храм на Димитров-
ден, повече от 200 деца пред-
ставиха фолклорна програ-
ма под ръководството на хо-
реографа Росица Кавръкова, 
веднага след това, родопски-
ят славей Николай Славеев 
запали за танци и празнични 
емоции айтозлии. За Дими-
тровден,  ловен празник тра-
диционно организира СЛРД 
„Сокол”- Айтос.

Шампионска надпрева-
ра и хиляди зрители събра 
и тази година мотокросът в 
Айтос. За поредна година, 
Айтос беше домакин на фи-
налния кръг на Републикан-
ския шампионат. Специали-
сти и състезатели си тръг-
наха впечатлени от доброто 
трасе и отличната подготов-
ка на Мотополигона на наци-
оналното състезание. По по-
вод 24-и октомври - световни-
ят ден на борбата с полиоми-
елита, айтоските ротарианци 
организираха благотворител-
на продажба по време на мо-
тосъстезанието, средствата 
бяха внесени във фонда за 
лечение на детски паралич. 
През октомври затвориха 
улица „Станционна”, започна 
ремонт на уличния водопро-
вод и домовите отклонения. 
Малко по-късно, ВиК- ремон-
тите се пренесоха и на улица 
„Васил Левски” - първите от 
десетилетия насам.

Продължава в следва-
щия брой на 14.01.2019
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2018 година на страниците на „Народен приятел“

2018 година на страниците на „Народен приятел“
Снимки СУ „Христо Ботев”

Община Айтос уведо-
мява гражданите, че е 
СТРОГО ЗАБРАНЕНО из-
хвърлянето на отпадъ-
ци от всякакъв вид на не-
регламентирани места 
- пътища, зелени площи, 
ниви, крайградски тере-
ни и др.

Предупреждават се не-
добросъвестните гражда-
ни, които изхвърлят отпа-
дъци или плащат на пре-
возвачи да го правят, че с 
промените в Наредбата, 
приета от Общински съ-
вет - Айтос, глобата за та-
кова деяние е до 1000 лв.

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Първи детски футболен турнир на новия Спортен 
комплекс в парк „Славеева река”

Мариела Костадинова стана най-младият поче-
тен гражданин на Община Айтос

Над 200 айтоски деца на хоро за Димитровден

Представиха новия началник на РУП-Айтос

ПГСС „Златна нива” стана фаворит в голямото 
септемврийско чистене

СУ „Христо Ботев” с автоматична 
метеорологична станция
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Проф. Симеон Янев за прозата  
на Татяна Йотова:

„На такива хора им 
се прави поклон!”

8

Любомир Калудов споделя впечатления от пъ-
туването с кмета Васил Едрев

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

Фотоизложба „По стъпките на Христа” откриха 
в Ритуалната зала на Община Айтос

Проф. Симеон яНЕВ

През месец декември 
2018 година в Заседател-
ната зала на Община Бур-
гас се проведе Годишни-
ят литературен преглед на 
издадените през 2018 го-
дина книги на 
бургаски авто-
ри. Своите до-
клади прочето-
ха: Юлиан Жили-
ев (за книги пое-
зия) и проф. Си-
меон Янев (про-
за). И тъй като 
твърде често не 
се случва, автор 
извън предели-
те на областния 
град да попад-
не в годишния 
обзор на лите-
ратурните екс-
перти, предлага-
ме на читателите 
онази част от до-
клада на проф. 
Янев, свързана 
с оценката му за 
прозата на пое-
тесата с китара 
Татяна Йотова. 

„Тази жена е 
родена за това, 
което прави...”

... Вече спо-
менах за кни-
гата на Татяна 
Йотова, закъс-
няла за 2017-а, 
дошла след другите и за 
2018-а. Озаглавена „Роли, 
роли.. .”  с подзагла-
вие „Сцена за театър, по-
езия, музика”. В обръще-
нието си към читателя в на-
чалото, тя пише „Може би 
тази книга нямаше да бъде 
факт, ако често след изи-
гран 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 поява-
та на книгата, но не е дос-
татъчно, 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 удо-
волствие от тия приказки в 
рими, моноспектакли, раз-
работки върху фолклорни 
мотиви, пиески върху жи-
вота и делата на заслужи-
ли айтоски жители от ми-
налото... всичко пригодено 
за сцена, за зрително, слу-
хово, словесно възприема-
не 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 огро-
мния труд, който е вложи-
ла не само да напише, но 
и да разиграе, да напра-
ви на театър и да извърши 

безбройните неви-
дими в спектакъла, 
но правещи го въз-
можен, практичес-
ки неща.

Имах в гимнази-
алните си години 
такъв учител. Пре-
подаваше френ-
ски език, а съще-
временно бе дири-
гент на градски и 
училищен хор, съз-
дал беше учениче-
ски духов оркес-
тър, всяка година 
подготвяше по една 
оперета от „Бълга-
ре от старо време” 
до „Сватба в Мали-
новка”. Този човек 
не оставаше ни за 
минута свободен, 
бе най-обичаният от 
учителите ни, защо-
то откриваше у все-
киго неговите спо-
собности и го нау-
чаваше да ги изра-
зява според специ-
фиката им. Сега на 
неговото име има 
училище в Елин Пе-
лин, улица в града а 
името му носи град-

ският духов оркестър.
Усетих в Татяна такъв чо-

век. Тя не е самодеец, не е 
любител. Тя просто е съз-
дател на хора. Отваря очи, 
уши, всички сетива и най-
вече активира паметта на 
детето, за да разбере как-
во може и да се радва чрез 
себе си  то на красивото и 
доброто.

На такива хора не се из-
казва мнение. Прави им се 
поклон!

„ЗА БЪЛГАРИЯ – СЪКРОВЕНО” - ЗА ИЗПЪЛ-
НЕНИЕ НА ПОЕЗИЯ 

„С ПЕСНИТЕ НА СМЕЛИТЕ - НА ТЕБ, БЪЛ-
ГАРИЙО СВЕЩЕНА!”- ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПЕСЕН

Конкурсите се провеждат под патронажа на 
кмета на Община Айтос Васил Едрев

Конкурсите се организират по повод Наци-
оналния 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 празнич-
ната програма на Община Айтос за 3-ти март.

Целта на конкурсите е да възпитават у под-
растващите 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 УЧАС-

ТИЕ:
изпълнение на поезия 
- индивидуално – до 5 минути;
- колективно – до 15 минути. 
3. ГРАФИК:
В срок до 19.02.2019 г. – предаване на Заяв-

ки 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, БЪЛГА-
РИЙО СВЕЩЕНА!”

1. РЕГЛАМЕНТ
1.1. В конкурсната програма могат да участ-

ват индивидуални изпълнители, дуети, триа, 
квартети и хорове 

1.2.   Времетраене на изпълненията - 5 ми-
нути 

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 pаяв-

ки 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 пе-

сен 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 изисква-
нията, не се допускат до участие.

3. РЕЗУЛТАТИ И НАГРАЖДАВАНЕ:
Обявяване на резултатите - 26.02.2019 г. Оце-

няването е от компетентно жури (преподава-
тели по български език и литература от учили-
щата на територията на община Айтос и музи-
кални 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

ОБЩИНА АЙТОС 
ОБЯВЯВА КОНКУРСИ  

„МОЯТА БЪЛГАРИЯ `2019”


