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Учители-ветерани и десетокласници
в разговор „Какво е за мен Левски?“
Преди 19 февруари

Цветелина Драгиева - секретар на
НЧ „Васил Левски 1869”

Епохите на мрак и робство раждат най-светлите личности. Годините на страх и унижение сломяват човешкия
дух, а на фона на всеобщата безпомощност, се изграждат
характери, изявени личности, водачи. А сред тях, в съзнанието на всеки българин най-първо е името на Левски.
Затова, дни преди възпоменателните прояви за 146-та годишнина от гибелта на Апостола на българската свобода, учителите-ветерани от Клуб „Вяра” - Айтос поканиха
на среща-разговор учениците от Х „А“ клас на СУ „Христо Ботев” на тема „Какво е за мен Левски?” За учителите
с по 35-40-годишен опит в училище беше важно да разберат какво мислят младите им приятели за Левски и дали
времето не е сложило своя отпечатък върху представата за личността, която символизира стремежа на българите да бъдат свободни.
Председателката на клуба Славка Калчева, директорът на СУ „Христо Ботев” Пенка Кирязова, директорът
на Дирекция „Образование” Диню Динев и секретарят
на НЧ „Васил Левски 1869” Цветелина Драгиева бяха гости на интересната проява, която съчета ведно знанията
и енергията на младите с мъдростта и опита на ветераните. Редом до своите ученици беше учителят по история
Атанас Маринов.
Не по-малко от половин век е разликата във възрастта на учениците и учителите-пенсионери, но думите им
за Апостола на българската свобода звучаха еднакво силно и вълнуващо. Стиховете на Х „А“ клас бяха в съзвучие с песните на ветераните, с есето на талантливата Дуйгу, с прочувствената реч и авторските стихове на
учителките Жишева, Томова и Ганева. Гостите получиха
цветя, а всеки от десетокласниците - послание от Клуб
„Вяра” - „Да бъде в теб Апостола, в душата ти, в мислите и делата ти!”

Народно читалище
„Васил Левски 1869”,
което тази година ще
чества 150 години, е
единствената институция в Айтос, която
носи името на Апостола. Това е едно от
първите читалища,
създадени в България. През 1869 година го нарекли „Избавител”, по-късно
„Будний Муж”, „Съгласие”, „Развитие”,
а през 1928 година
приема името „Васил
Левски”.
За мен Левски е
ежедневие. Пиша
името му няколко
пъти на ден. Казвам името му няколко пъти на ден. Когато вляза в читалището, виждам името му,
бюста от камък. Вълнувам се, защото сме

Какво е за мен Левски?!
Дуйгу Дуран, 10 „А“ клас, СУ „Христо Ботев“:
Апостола. Дякона. Безсмъртният. Духът на империята.
Това са само част от думите, с които описваме Левски.
Всеки е чувал за него - обикновен човек, но с необикновен дух, пленил хиляди български сърца, накарал ги да
повярват, че свободата е неделима част от живота. Силен дух, който не може да бъде задържан зад студените,

Димитрина Алексиева от
Клуб „Вяра” - инициатор на
срещата

Цветелина Драгиева

Младите и ветераните - еднакво развълнувани от
личността и делото на Левски

Левски. Имаме паметна плоча, създадена по предания. Има издадена книга с всички
негови паметници
и нашият паметен
знак също е включен в нея. Имаме
го, за да ни приканва да се обръщаме по-често към
идеите му. Не ми е
приятно да виждам
портрета му да стои
зад нечий гръб в нечий кабинет. Това е
портрет, който трябва да гледаме в очите и да си доказваме, че сме достойни
за него!
Не е нужно и да
разбираме кои са
любовниците му.
Сигурно е имал любими, не може да
няма, но не е нужно да се знае кои
са „Любовниците
на Левски”. През 70-

те години на миналия век в книгата си Съмърсет Моъм
ни показа какво е Левски за нас. Толкова години търсим гроба му - не ни е нужно. Вместо да търсим гроба
му, по-добре да помним делата му и да спазваме заветите му Надяваме се, младите хора да променят това, в
тях ни е надеждата.

позабравили идеите
му през годините, но
той е бил и си остава обединител. През
1928 година читалището е именувано
„Левски”, защото
сме имали нужда от
обединение.
През месец февруари тази година
провеждаме „Уроци по родолюбие”.
В детската градина и началния курс
все още не изучават история, но когато тези деца идват в читалището,
казват, че са видели Левски.
Не мисля, че е неложително да имаме паметник на Левски, за да го помним. Всеки по свой
начин е свързан с

Дуйгу Дуран

тъмни решетки на робството.
Какво е за мен Левски ли? Едва ли бих могла да го опиша с думи. Твърде прости са думите, когато става въпрос за Апостола. За мен той е символ на решителността, смелостта, пожертвователността. Преследва своите идеали, макар това да му коства живота. И никога не
губи вярата, че България ще бъде свободна.
Левски е споменът, който ще възкръсва във всяко едно
българско сърце. Споменът за човека, благословил ни гордо да се наричаме българи. Споменът за човека, преживял живота си за всеки един от нас. Затова е жив този
спомен, за да ни припомня всеки ден любовта към Май-

ка България.
Какво е за мен Левски? Човек на действието. Идолът
на всеки българин. Заради делата си, а не за празните
слова - „Не думи, а дела трябват!” И тъкмо делата му са
светлина в мрачния тунел на бъдещето.
Какво е за мен Левски? Причината да съм решителна,
борбена, упорита. В моменти на слабост, припомняйки
си за него, събирам сили, изправям се и продължавам
напред. Левски е човекът, показал не само на мен, а и
на всички българи, колко важни са идеалите и защо си
струва да се бориш и жертваш за тях, независимо каква цена ще платиш.
Какво е за мен Левски? Той е вечност, памет, история,
бъдеще - онова бъдеще, за което всеки мечтае: „Свята
и чиста Република”! Гордея се, че притежавам изключителната възможност да се нарека българка. Гордея се,
че познавам Левски!
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Знаковата айтоска
улица „Димитър
Зехирев” с нови
настилки и дръвчета

Драги
вестник
ятел”,
Скъпи
Айтос и
на,

читатели на
„Народен присъграждани от
Айтоска общи-

Писмо до родния град
телство (бях дребна и слаба от недохранване през
следвоенните купонни години). Още си спомням
тъмното мазе на д-р Попов, все още частен лекар,
който обгрижваше големия
ми болен брат, Петър. Тогава Айтос все още не беше
електрифициран. После,
лично трябваше да ме види
началникът на Просветата,
един лъчезарен човек с патерици, до когото се стигаше по вити дървени стълби с тъмни празнини между стъпалата. Той се зарад-

Мария КИРОВА, София
11.02. 2019 г.
Според Книгата на книгите - Светото писание, се
счита, че на човек му е отредено да живее 70 години.
Над тях, вече са му дар от
Бога. А в залеза на живота си, всеки от нас си прави равносметка, как се е
развивал през годините
и неизменно преценя кои
личности са оказвали найголямо влияние при формирането на духовния му
мир, положението му в обществото, образованието му.
Затова бих желала да
привлека вниманието Ви
върху учителите, дали много не само на мен, но и на
всички, които са обучавали с присъщата за тях всеотдайност и любов. Искам
да започна с началната
ми учителка Тодорка Иванова (по баща Куртева), с
класния ми ръководител от
прогимназията Иван Милевски, който ни преподаваше физика и математика. И двамата са от тогава Основно училище „Кирил и Методий”. Искам да
си спомним и за дългогодишната директорка и преподавателка по френски
език - Калиопа Апостолова, в единствената тогава гимназия в Айтос - ПГ
„Христо Ботев”. Не мога
да подмина и колоритните личности като Хрисана
Зелкова - учителка по химия, математиците Георги Тодоров и Дамян Дамянов (моят класен ръково-

бре за мен, защото тя сигурно е по-строга и по-взискателна. Така се и оказа.
За Тодорка Иванова
учителството беше призвание. Приласкаваше ни
както майка децата си и,
както квачка - пиленцата
си. Сутрин се надпреварвахме да тичаме до моста
на Айтоска река, откъдето тя се задаваше, за да я
поздравим с нашето чисто, детско „Добро утро!”. В
час, и муха да бръмнеше,
се чуваше. Такава дисциплина царуваше. Помня и

27.ХІІ. 1954 г. - ІІІ „А“ клас на НОУ „Кирил и Методий” - Айтос
дител в гимназията), Златка Недърлийска - учителка по български език и литература, младият Димитър
Петров - учител по география, а впоследствие професор в Катедрата на Геолого-географския факултет в СУ „Св. св. Климент
Охридски”. Всички те, както и останалите им колеги, бяха учители на високо
професионално ниво.
СПОМЕН ЗА МОЯТА
ПЪРВА УЧИТЕЛКА
Учителството беше
призвание за Тодорка
Куртева
В 50-те години на миналия век не съм посещавала детска градина поради
липса на средства от родителите ми. Веднъж, съседското дете Фотка ме взе
със себе си, за да ми покаже градината. Не можах
да се нарадвам на чистотата, реда и играчките в нея.
Учителката Станка Щерева

Открито писмо
ДО
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ,
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Д-Р АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА,
ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
ИНЖ. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – БУРГАС
ВАСИЛ ЕДРЕВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
НА СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ – АЙТОС
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
НА СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ – АЙТОС
РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
В СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ – АЙТОС
ГРАЖДАНИТЕ НА АЙТОС И ОБЩИНАТА
Уважаеми дами и господа,
През месец януари 2019 година в СУ „Никола Й. Вапцаров“ се случиха събития, които разтърсиха не само училището, но и цялата общност
в град Айтос.
Какви са фактите?
На 8 януари 2019 година в училището беше извършена проверка по,
както се твърдеше, анонимен сигнал на дейностите по столово хранене за учениците, включени в целодневната организация на деня. Няколко дни след проверката директорът, г-н Димо Парушев, на работна среща с колектива на училището съобщи, че се оттегля от длъжността като
е подал заявление за прекратяване на трудовото правоотношение. Със
заповед за заместник беше назначена г-жа Светлана Енева до 31 януари. Междувременно никой не беше запознат с констатациите от проверката, въпреки наличието на указание за това в Правилника за устройството и функциите на РУО. На 30 януари 2019 година следобед в училището дойдоха експерти от РУО със заповед за нова проверка, която се
класифицира като планирана, съгласно Наредба № 15 от 8. 12. 2016 за
инспектирането и Правилника за устройството и функциите на РУО. Съгласно заповедта, предмет на проверката е административната и управленската дейност на директора. Тук следва изрично да се отбележи, че
тази проверка беше извършена във времето, когато длъжностното лице,
чиято дейност се проверява е в отпуск и отсъства от училището. Около
16 часа колеги, които са били в учителската стая, са били инструктирани
от ръководството на училището да се обаждат на учителите да се явят в
училището, за да предоставят своите годишни тематични работни планове, образци от тестовете за входно ниво и анализите на резултатите от
входните нива. На следващия ден, 31 януари 2019 година, беше извършена нова проверка на основание друга заповед, а предмет на проверката

бързо забеляза присъствието на нов човек и ме отпрати да си ходя.
Дали заради това, или
поради вродената ми любознателност, две или три
години по-късно неистово
желаех да ходя на училище и да бъда първолаче.
Бях на 6 години и половина, а тогава децата тръгваха на училище на 8 години.
Но аз тропах с крак и исках майка ми да ми донесе
буквар. Жената се видя в
чудо, отиде до книжарницата и се върна е едно руско
букварче с твърди корици
и красиви цветни картинки.
Обясни ми, че имало само
такова, но сега се питам,
дали пък не го е взела, защото е било евтино (руските книги бяха с много ниски цени). Или това е било
знак, че през целия си съзнателен живот ще работя с
чужд език. Не знам...
После трябваше да представим медицинско свиде-

50-те години на ХХ век - Старият площад в Айтос
ва на силното ми желание
да уча и каза своето „да”.
Майка ми вече можеше да
ме запише в училище. Местата при „добрата”според
айтозлии учителка бяха попълнени. Оставаха свободни само при „лошата”. Но
моята мъдра майчица заключи, че така ще е по-до-

беше изпълнение на задължителни предписания, дадени след предходна
проверка. Били са проверявани документи от различен вид. На 1 февруари беше променен графикът на учебния ден като голямото междучасие от
20 минути беше променено и вместо след втория час, беше след третия.
През време на това голямо междучасие в учителската стая беше проведена работна среща между колектива и ръководството на училището, г-н
Деян Божинов, старши експерт по организация на средното образование
в РУО - Бургас и госпожа Ирина Вътева, представена като новоназначения от инж. Виолета Илиева директор на училището. Г-н Божинов накратко обясни наложителността на назначаването на новия директор. Формалният повод е подаденото от г-н Димо Парушев заявление за прекратяване на трудовото правоотношение. Същинският повод обаче, който е
довел и до подаването на такова заявление, по думите на господин Божинов са констатираните нарушения при извършената проверка на столовото хранене. Той засегна и някои констатации, неописани към онзи
момент формално, от извършените на 30 и 31 януари 2019 година проверки. През време на срещата, отношение към казаното от г-н Божинов взеха някои учители, което може да бъде обобщено по следния начин: Подобна ускорена промяна за училището се случва за втори път, след като
на 15 май 2017 година началникът на РУО, инж. Виолета Илиева, лично в
същата учителска стая представи г-н Димо Парушев като новоназначения директор, тъй като госпожа Миланка Русева излиза в пенсия. Тогава периодът беше свързан с провеждане на ДЗИ, НВО, чествания, издаване на дипломи на зрелостниците. Както тогава, така и сега промяната беше извършена без никакво предварително осведомяване, шоково.
За колектива на СУ „Никола Й. Вапцаров“ това е ситуация, която създава стрес, нарушава цялостта на екипа и нарушава съществено качеството на работата с учениците.
1. Обиден за колектива от педагогически и непедагогически персонал е начинът, по който беше извършена промяната. Формалният повод,
предпоставен от сигнал от родител за нарушения в извършването на столовото хранене от месец ноември, извършена проверка два месеца покъсно, непредставен констативен протокол и нови проверки, съпътствани със създадена психоза за неотложност и спешност, всъщност доведе до обърканост, неяснота и беше основа за разнопосочни тълкувания
на ситуацията.
2. Макар цялата процедура по извършване на проверките и процесът
по прекратяване на трудовото правоотношение на г-н Димо Парушев да
са преминали съгласно нормативната уредба, у нас остава убеждението,
че нравствената страна не е изпълнена, защото:
Озадачаващо е защо след като проверката е извършена на 8 януари и
срокът за връчване на констативния протокол на директора е 14 дни, директорът си подава заявлението за прекратяване на трудовото правоотношение на 14 януари. Това е денят, който предхожда деня, в който комисията трябва да представи резултатите от проверката на издалия заповедта за проверката. Това изключва възможността за директора, чиято дейност бива проверявана, да бъде връчено задължителното предписание за отстраняване на констатираните нарушения, съответно той да
ги изпълни или неизпълни.

как стъклата на прозорците се отразяваха в очилата и, защото исках де попия всичко, което ни говореше.
Трагедията ми се оказа обаче моето левичарство. Тогава не се разрешаваше да пишеш с лявата ръка. А аз несъзнател-

но, въпреки забележките
на любимата учителка, местех многократно перодръжката в лявата ръка. Последва шамарче, което сигурно е било като милувка, но
за мен остана като травма. Никога повече не поставях писалката в лявата
ръка. И сега, единственото,
което правя с дясната ръка,
е да пиша. Целият „А” клас
от първото, второто и третото отделение бяхме чести гости в дома на учителката Иванова. Там цареше
уют, спокойствие, чистота
и скромна, но с вкус подбрана мебелировка. Майка на две дъщери, Мария и
Надежда, и съпруг адвокат,
който е работил в Бургас и
пътувал ежедневно с влака. Явно тя е била стълбът
в семейството. А тогава се
почиваше само в неделя.
От нея ми е останало чувството за справедливост и
прямота. След трето „отделение”, тя с тъга се раздели с нас поради пенсионирането си. Затова, когато
получих дипломата си за
средно образование, найвисоката за випуск 1963 г.,
преди да подам документите си за университета, исках да я покажа на учителката ми от начален курс.
Тогава, овдовяла, тя живееше в София при голямата
си дъщеря Мария. Мисля,
че срещата беше радостна
и за двете ни.
И днес, когато минавам
покрай сградата на бившето вече начално училище
„Св. св. Кирил и Методий”,
с носталгия си спомням
стаите, в които съм се научила на „четмо и писмо”. И
се питам дали и за днешните деца училището е синоним на Храм на знанието и
науката, както е било и продължава да е за мен.

Остава неясно защо проверките на 30 и 31 януари бяха извършени в
отсъствието на проверяваното лице. Предмет на проверката от 30 януари е административната и управленската дейност на директора. Макар
в Наредба № 15 от 8 декември 2016 за инспектирането и Правилника за
устройството и функциите на РУО да не е указано изрично изискването
за присъствие на проверяваното лице и формално наличието на директор, назначен със заповед за заместване, който присъства, би следвало
проверяваното лице да присъства, за да се избегне всякакво съмнение
за манипулиране на процеса.
Не е ясно защо г-н Божинов изнесе факти, констатирани при проверките без да е бил представен констативният протокол от извършената
проверка на 8 януари, както и факти от извършените на 30 и 31 януари
проверки. Освен това г-н Божинов изказа твърдения, за които колективът няма как да знае и установи дали съответстват на документите или
не, защото нямаме достъп до тях.
Факт е, че проверката, извършена по сигнал, както обясни г-н Божинов
от родител, констатира обстоятелства, които са наложена практика, прилагана и от предишните директори, включително след изтичане на срока
на проекта, по който е започната тази дейност. Оставаме със съмнението, че проверката е целенасочена и цели да наруши имиджа на училището, който градим вече 35 години. Въпросът, който възниква в тази ситуация е, защо нарушенията не са били констатирани при предишни проверки, а трябваше да се чака точно този момент за точно тази проверка, за точно този сигнал.
Имиджът на училището сериозно страда от така стеклите се събития.
Въпреки усърдната работа на педагогическия и непедагогическия колектив за утвърждаване на положителния образ на училището в обществото, външна намеса по подобен начин се отразява отрицателно и създава предпоставката за обсъждане на училището сред обществото в града, което обикновено е свързано с негативни коментари и неверни в същността си твърдения.
При така създалата се обстановка, ние, учителите в Средно училище
„Никола Й. Вапцаров“, заявяваме следното:
1. Ниe ще продължим да работим в интерес на училището, учениците
и училищната общност.
2. Ние ще изпълним всички дейности от училищния план, ще продължим
да изпълняваме, както и досега, своите административни и педагогически
задължения съгласно длъжностната ни характеристика.
3. Ще останем верни на девиза на училището „Децата очакват повече от нас, ние искаме повече от себе си“ в името на високото качество на обучение, което се стремим да предоставяме ежедневно на своите ученици.
4. Ще продължим да работим усърдно за доброто име на училището и
положителната работна среда в колектива.
5. Няма да пазим мълчание, когато виждаме явната несправедливост,
проявена към училищната общност, защото ние сме преди всичко призвани да бъдем пример за своите ученици!
7 февруари 2019 година
Подписи: (приложен списък с 18 имена)
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В ход е полицейска операция на фокус пешеходците
14 февруари 2019

От 4 февруари до 15
февруари на територията
на общината е в ход специализирана полицейска
операция по спазване на
правилата за движение от
пешеходците, съобщи за
„Народен приятел“ началникът на Районното управление в Айтос, старши инспектор Тодор Ганев.
Действията на полицията се налагат поради зачестилите в цялата страна прояви на неправилно
поведение на пешеходците на пътното платно, пресичане на неопределените
за това места, неспазване
на светлинните сигнали на
светофарните уредби, както и нарушения от страна
на водачите на МПС, водещи до инциденти. Операцията се осъществява от

служители на Охранителна и Пътна полиция - Айтос. Следи се за отнемане
на предимство от пешеходци и автомобили, за пресичането на обозначените
места, както и за придрумарт т.г. Наддавателните
предложения се депозират
в канцеларията на Районен
съд - Айтос. Предложените
цени ще бъдат обявени на
15 март т.г. Според обявата
на частния съдебен изпълнител, Мелницата включва 7 промишлени сгради,
караулка, трафопост, два
метални навеса и 2 силозни комплекса.
През м. декември м.г. айтоската мелница беше обявена за продан с начал-

жаване на възрастните и
майките с деца на улиците
със засилен трафик. За отнемане на предимство на
пешеходец - глобата е 100
лв. Ако пешеходецът пресича неправилно - санк-

цията е 20 лв. 50 лв. е глобата за пешеходец, който
пресича на червено, съобщават още от Районното управление на полицията в Айтос.
НП

ОБЯВА
Мюсюлманско настоятелство - град Айтос отдава
под наем 1 брой магазин от 25 кв.м, находящ се в град
Айтос, улица „Цар Освободител”, №1.
Търг с явно наддаване ще се проведе на 28.02.2019г. в
канцеларията на мюсюлманското настоятелство, град
Айтос, от 10.00 часа.
За повече информация на телефон: 0558 263 64, 0877
10 66 13

Продават Мелницата
в Айтос за 760 хил. лв

Втори опит заради необслужен кредит към ПИБ
Частен съдебен изпълнител е публикувал обявление, че в сградата на Районен съд - Айтос ще се
проведе публична продан
на Мелничния комплекс в
Айтос при нова начална

ОБЩИНА
АЙТOС
ВАЖНО
СЪОБЩЕНИЕ
ЗАБРАНЕНО е нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци, речни корита, ниви,
горски територии, пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби.
Всеки гражданин на
територията на общината, желаещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде заявление до кмета на община Айтос, и да получи Разрешение от кмета
на община Айтос за извозването на строителния отпадък до съответната площадка.
Заявлението се подава в Центъра за услуги и
информация на гражданите в сградата на Община Айтос или чрез електронна поща на адрес:
aetos5@abv.bg
Лице за контакти:
Катя Иванова – младши експерт, Дирекция
„ТСУРР”, стая №6, тел.
0897992321.

цена. Търгът е заради необслужен кредит към Първа инвестиционна банка.
Става дума за недвижими имоти и земи в парцел
от 7069 кв.м. като длъжници са посочени фирми на

общинския съветник Стоян Колев. Цената, от която
започва продажбата е 760
785.61 лв. Оглед на имота
кандидатите могат да направят всеки вторник и четвъртък от 14 февруари до 14

на цена 853 231 лв, но кандидат-купувачи нямаше.
Сега наддаването започва
на цена по-ниска с 100 000
лв. Едномесечен е срокът
за оглед и подаване ценови предложения.

Приемна на Комисията за
защита от дискриминация
на 15 февруари в Айтос
Община Айтос информира гражданите, че на 15
февруари 2019 година, от
10.30 часа, в Актовата зала
на Дирекция „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване
спорт”, на II-я етаж в сградата на бившия АПК, ще се
проведе открита приемна
за граждани с Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.
Комисията е специализиран орган, призван да
провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички
граждани на територията
на Република България.
Различията между хората, основани на пол, раса,
етнос, религия, както и на
какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да
стават причина за неравенство, привилегии или
каквито и да било други
прояви на нетолерантност.
За постигането на тази нелека задача са необходими
усилията на цялото гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира хората, срещу които се проявява дискриминация и се нарушават
техните граждански права и им оказва методиче-

ска помощ при подаване
на жалба, ако това е необходимо.
Ирина Иванова - Регионален представител на
КЗД-Бургас
Тел: 056/826082,GSM:

Ако търсите работа!
Тел. 0887 234 835 - търси един човек или семейство за
работа в овцеферма. Заплащане и условия на работа по договаряне.

Малки обяви
• Тел. 0890945724 - продава къща в град Айтос,
дворно място - 270 кв. м,
застроена площ - 130 кв.
м, етаж+приземен етаж.
• Тел. 0887 88 76 01 - продава 3.200 дка земя в регулацията на град Айтос,
представляваща 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,
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, бен-

зин-аз, отлично състояние, 2001 година.
• 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, супер център - 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.
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Във
фейсбук
На 19 февруари 2019 година от 20:00 часа в Айтос
ще се проведе факелно
шествие в памет на Апостола на свободата - Васил
Левски. Шествието ще започне пред сградата на
Община Айтос и ще продължи по улица „Цар Освободител“ до храм „Св.
Димитрий Солунски“.
Пред храма ще се държи
реч, ще има минута мълчание в памет на Апостола, ще се поднесат венци
и цветя пред портрет (поради липса на паметник)
на Васил Левски. Шествието ще продължи до 21:00
часа, ще бъдат използвани факли, национални знамена, транспаранти, мегафон, плакати, венец, цветя и всички други атрибути, които не са в разрез
със закона и морала. След
приключване на шествието не е предвиден маршрут за връщане, а всеки
участник самостоятелно
си тръгва, когато реши.
На шествието няма да се
допускат политически или
други подобни знамена,
транспаранти, политически провокатори, елемен-

14 февруари 2019
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За първи път организират
Факелно шествие в Айтос
То е по повод 146 години от гибелта на Левски

Паметната плоча на Левски на една от стените на
църквата

ти с непристойно поведение и всякакви други индивиди и атрибути, които ще
имат за цел да осквернят
шествието, респективно
паметта на Апостола.
За отговорник на шествието е избран Милен Георгиев, който е жител на
Община Айтос. При възникнали въпроси може да
се обръщате към ОЗБГ,
които са организатори на
шествието, или към г-н Георгиев на телефон 0886
733 445.
От няколко години ОЗБГ
организира факелно шествие в град Бургас, което се
радва на голям интерес и
стана традиция. Всеки е
добре дошъл да се включи в шествието при условие, че спазва правилата. Никога не е имало инциденти и винаги отзиви-

те за събитието са били
отлични. Вярваме, че факелното шествие в град Айтос ще се превърне в традиция, която има за цел
да почете паметта на найвеликия българин и апостол на свободата - Васил
Левски.
faсebook - Айтос факелно шествие за Левски
На вниманието на организаторите!
Да, паметник на Левски
в Айтос няма, но на една
от стените на храм „Св.
Димитър”, преди повече от
10 години, Общинският комитет „Васил Левски” - Айтос постави паметна плоча с надпис „ПРЕЗ 1872 Г.
ЛЕВСКИ Е МИНАЛ ПРЕЗ
АЙТОС И Е ПЯЛ В ТОЗИ
ХРАМ”, по предания.
Така че поздравления
към организаторите и нека

да знаят, че има къде айтозлии да сведат глава и
да поднесат венци и цветя
в памет на Апостола, както
го правят децата, учениците и гражданите на Айтос
вече повече от десетилетие на 19 февруари.
КАНИМ УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФАКЕЛНОТО
ШЕСТВИЕ И ВСИЧКИ
АЙТОЗЛИИ НА:
19 февруари 2019 г.,
10.00 часа, двора на
храм „Св. Димитър”
Възпоменателни прояви, посветени на 146 години от гибелта на Васил
Левски. Заупокойна молитва в памет на Апостола. Поклонение пред паметната плоча на Васил
Левски. Програмата подготвят учителите и децата
от ДГ „Славейче”.
НП

За многостранните таланти
на Мартин Пашов
БНТ: Студенти от НАТФИЗ
съживяват емблематични
български стихове
Тези дни, по БНТ изгря още един талант на талантливия айтозлия Мартин Пашов - сега студент
в НАТФИЗ, познат на айтозлии като отличен танцьор и актьор на сцената
на НЧ “Васил Левски 1869”
- Айтос. От репортаж по на-

ционалната телевизия стана ясно, че Марти е част от
тандема Пишев и Пашов,
който набира популярност
в музикалните среди.
Тереза Ставрева е авторът на телевизионния репортаж за Митко и Марто
- състуденти от НАТФИЗ и

Мартин взривяваше със смях читалищния салон,
още преди да оценят таланта му в НАТФИЗ

Мартин като танцьор във Фолклорния танцов състав на читалището
приятели, които обичат изкуството... във всяко едно
негово проявление. “Емблематични български стихотворения “оживяват” с
ентусиазма на двама студенти от НАТФИЗ. Те създават собствен аранжимент по текстове на писателите Валери Петров
и Борис Христов, и превръщат поезията в музика, казва авторката Тереза Ставрева
Първото стихотворение,
по което направили песен е “На Попа” от Валери Петров. За БНТ Мартин
Пашов призна, че е станало много бързо и леко.
Според двамата “певецът
не може да е просто пе-

ОБЩИНА АЙТОС
Празничните прояви през месец февруари
18 февруари 2019 г., 11.00 часа,
База 2 на СУ „Христо Ботев”
Традиционно общинско състезание „Лъвски скок”, посветено на
146 години от гибелта на Васил
Левски.
19 февруари 2019 г., 10.00 часа,
двора на храм „Св. Димитър”
Възпоменателни прояви, посветени на 146 години от гибелта на Васил Левски. Заупокойна молитва в
памет на Апостола. Поклонение пред
паметната плоча на Васил Левски.
Програмата подготвят учителите и
децата от ДГ „Славейче”.

20 февруари 2019 г., Спортна зала
„Аетос”
Общински етап на Ученическите игри
по волейбол - организатори Община Айтос и Волейболен клуб “Айтос”.
25 февруари 2019 г., НЧ „Васил Левски 1869”
Конкурс за деца и откриване на изложба „Моята красива мартеница”
26 февруари 2019 г., 10.00 часа, Актовата зала на СУ „Никола Вапцаров”
Традиционен общински конкурс за поезия и песен „Моята България 2019” с
участието на ученици от училищата в община Айтос.

вец - той трябва да е актьор, за да влияе на публиката, да я предизвиква”
Затова решават да предизвикват публиката, но и себе
си. Първо с текст на Валери Петров, а след това и на
Борис Христов.
Айтозлии добре познават
многостранните таланти на
Мартин. Той е един от найдобрите танцьори в няколко читалищни състава в НЧ
“Васил Левски 1869”. А актьорските му дарби проличаха много преди да стане студент в Театралната
академия с участието му
в немалко скечове на айтоска сцена, под ръководствотоо на Димитър Русков
- Нони.

Родолюбиви уроци
за малките ученици
Изложба и оръжия в
читалищната библиотека
По покана на НЧ „Васил
Левски 1869” гр. Айтос, третокласниците на СУ “Никола Вапцаров” откликнаха с
желание и интерес на инициативата „Уроци по родолюбие” в читалищната библиотека. Целта на кампанията е с патриотични инициативи и открити уроци да
бъде привлечен интересът
на учениците към историята на Айтос, знакови събития и бележити българи.
В навечерието на отбелязването на годишнината
от гибелта на Апостола на
българската свобода и Ос-

вобождението на България
- 3 март това беше един нестандартен начин децата да
се докоснат до миналото.
Интересен, разбираем и
увлекателен беше за малките ученици разказът на
Секретаря на НЧ „Васил
Левски 1869” Цветелина
Драгиева за едни от найславните страници от българската история. Драгиева представи читалищната изложба с библиотечни
материали и показа на децата оръжията, с които са
воювали руските войници
и опълченците.

“В полите на Витоша“ на айтоска сцена

