
С грижа за възрастни-
те хора и лицата с увреж-
дания, Общината е готова 
да кандидатства с проект 
по процедура чрез директ-
но предоставяне на без-
възмездна финансова по-
мощ - „Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица 
с увреждания – Компонент 
2”, Приоритетна ос 2 „На-
маляване на бедността и 
насърчаване на социал-
ното включване“ на Опе-
ративна програма „Разви-
тие на човешките ресурси” 

2014-2020 г. към Министер-
ство на труда и социална-
та политика. Според изис-
кванията, проектното пред-
ложение на администраци-
ята „Патронажна грижа в 
община Айтос” трябва да 

получи одобрение за кан-
дидатстване с решение на 
Общински съвет - Айтос. 
В тази връзка, кметът Ва-
сил Едрев внася на редов-
ното заседание на Съве-
та днес (28 февруари), до-
кладна записка за дебат и 

гласуване.
Проектното предложение 

на Айтос е в отговор на обя-
вения прием на проекти по 
процедурата от Министер-
ството на труда и социал-
ната политика, в качеството 
му на Управляващ орган по 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресур-
си” 2014-2020 г. 

Общата цел на операци-
ята е подобряване на ка-
чеството на живот и въз-
можностите за социално 
включване на хората с ув-
реждания и възрастните 
хора, чрез осигуряване на 
мрежа от услуги в домаш-
на среда и изграждане на 
подходящ (материален и 
кадрови) капацитет за пре-
доставянето им. Идеята на 
Общината е да изгради мо-
дел за патронажни грижи 
за възрастни хора и лица 
с увреждания, включител-
но с хронични заболява-
ния и трайни увреждания, 
с цел да им осигури поча-

сови мобилни интегрирани 
здравносоциални услуги в 
техните домове.

Дейностите по проекта са 
съобразени с установените 
нужди на хората от целеви-
те групи на територията на 
община Айтос и включват: 
възрастни хора над 65 го-
дини с ограничения или в 
невъзможност за самооб-
служване; хора с уврежда-
ния и техните семейства, 
които са в невъзможност 
да организират самостоя-
телно бита и ежедневните 
си дейности, както и лип-
сата на социални контак-
ти. Предвижда се броят на 
потребителите, включени в 
проекта, да бъде минимум 
52 лица. 

Стойността на проекта е 
168 766 лв., не се изисква 
съфинансиране от страна 
на Община Айтос. Очаква-
нията са, общинските съ-
ветници днес да дадат съ-
гласие, администрацията 
да кандидатства с проект-

ното предложение. Реали-
зацията му ще подпомогне 
разрешаване на ежеднев-
ни битови проблеми, удов-
летворяване на потребно-
стите от социални контак-

ти и други здравносоциал-
ни услуги, от които се нуж-
даят възрастните и хората 
с увреждания на територи-
ята на общината.
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На 26.02.2019 г., в Актова-
та зала на СУ „Никола Ва-
пцаров” се проведе Десето-
то юбилейно издание на Об-
щинския конкурс за поезия 
и песен „ЗА БЪЛГАРИЯ СЪ-
КРОВЕНО”, под патронажа 
на кмета Васил Едрев. 

Стотици деца и младежи 
от всички училища на те-
риторията на Община Ай-
тос участваха в конкурса 
в четири възрастови гру-
пи. Оценките и класиране-
то бяха поверени на жури 
от преподаватели по бъл-
гарски език и литература 
от всички учебни заведе-
ния. Журито беше в със-
тав: Мария Михайлова, Дон-

ка Милева-Русева, Нели Ра-
чева, Радостина Янева, Ди-
ана Василева- Янкова, Бой-

ка Димитрова, Минка Ан-
гелова, Татяна Стойкова и 
Димка Парушева - музика-

лен педагог. Надпреварата 
на индивидуалните и колек-
тивни изпълнения за награ-
дите на Община Айтос про-
дължи повече от пет часа. 
Класираните на първи мес-
та ще участват в тържестве-
ния концерт, посветен на 
националния празник Тре-
ти март в НЧ „Васил Лев-
ски 1869”.
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Всяка година Община Айтос и „Айтос-Автотранспорт” 
ЕООД организират безплатен транспорт до Гробищния 
парк от началото на месец април до Архангеловска за-
душница през месец ноември. И през 2019 година, в про-
дължение на близо осем месеца, всяка събота, айтозлии 
ще ползват безплатния превоз. Извън този регламент, 
безплатен транспорт до Гробищния парк ще има и на 2 
март тази година - Задушница, съобщиха от общинската 
транспортна фирма. Гражданите могат да ползват услу-
гите на „Айтос-Автотранспорт” ЕООД напълно безплат-
но и тази събота. Както винаги, автобусът ще тръгне за 
Гробищния парк от Автогара - Айтос в 8.30 часа. Обра-
тният курс към града ще е в 9.30 часа.

   

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

народен
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Отдел “Местни данъци и такси” УВЕДОМЯВА гражданите, че 
новите местни данъци и такси за 2019 година вече са изчисле-
ни и информацията за тях е налична на адрес: 

https://mdt.aytos.bg
както и на сайта на общината: 
www.aytos.bg. - „проверка на задължения за  местни данъ-

ци и такси”.
Проверката може да се извърши с  PIN код, който е посо-

чен в годишните данъчни съобщения, а може и да бъде полу-
чен лично или от упълномощено с писмено пълномощно лице 
в отдел ”Местни данъци и такси” на община Айтос.  

Задълженията могат да се плащат както следва:
- по банковата сметка на Община Айтос в 
ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:
IBAN:   BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35 B I C : 

BUINBGSF  
по съответния код за вид плащане:
44 21 00   -  за данък върху недвижимите имоти
44 24 00   -  за такса битови отпадъци
44 23 00   -  за данък върху превозните средства
44 34 00   -  за други данъци
- с директно инкасиране на суми или пощенски запис за да-

нъчно плащане във всяка станция на “Български пощи” ЕАД;
- във всички представителства на “Банка ДСК” ЕАД на те-

риторията на страната;
- във всички офиси на оператора “Изипей” АД;
- по интернет чрез www. еpay.bg;
- в брой:
за селата - в кметствата, при специалистите по
административно обслужване или при кметовете и кметски-

те наместници.   
за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за 

услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на об-
щината, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. За улеснение на 
данъкоплатците, на касите на отдела има инсталиран ПОС-тер-
минал, на който може да извършват плащания с дебитни карти. 
За тези плащания не се дължат банкови или други такси.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, так-
са битови отпадъци и данъка върху превозните средства се 
внася в срок до 30.06.2019г. Втората вноска се внася в срок 
до 31.10.2019г.

На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2019г. се 
прави отстъпка от 5 на сто. 

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се съби-
рат заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси 
и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Проект за мрежа от услуги в домашна 
среда за възрастни и хора с увреждания

Безплатен транспорт 
до Гробищния парк 

за Задушница

Десети юбилеен конкурс за поезия и песен

„МОЯТА БЪЛГАРИЯ `2019”

Журито

Общинските съветници решават дали Община-
та да кандидатства за безвъзмездната финансо-
ва помощ

Кметът Васил Едрев 
откри конкурса и бла-
годари на организато-
рите и участниците, че 
продължават патрио-
тичната традиция

Участниците бяха стотици

Готви Община Айтос, иска 
картбланш от местния парламент



Общо 977 000 лв. приходи 
от дейността си през 2018 
година, отчита общинското 
търговско дружество „Ай-
тос-Автотранспорт” ЕООД 
пред Общинския съвет, 
който заседава днес, на 28 
февруари. През 2017 годи-
на приходите са били 961 
000 лв., а през 2016 година 
- 872 000 лв., сочи сравни-
телният анализ на управи-
теля Койчо Пенчев. Голя-
мата част от тазгодишни-
те постъпления са от авто-
бусните превози - 920 хи-
ляди лева, разходите оба-
че ги надскачат - 974 хиля-
ди лева, и дейността при-
ключва със счетоводна за-
губа от 54 хиляди лева. Без 
печалба приключва и дей-
ността „технически прегле-

ди”, тъй като разходите из-
преварват приходите с бли-
зо 15 хиляди лева.

  1 036 000 лв. са разходи-
те за цялостната издръжка 
на дружеството през 2018 
година. Цифрите показват 
завишаване на издръжка-
та, сравнено с предходни 
години. Причините според 
Пенчев са поскъпване на 
горивото, увеличение на 
възнагражденията и осигу-
рителните вноски, изплате-
ни обезщетения при пенси-
ониране, увеличение на ус-
лугата информационно об-
служване от Автогара Бур-

гас, както и негативния фи-
нансов ефект от различ-
ни форсмажорни обстоя-
телства. Средната брутна 
месечна заплата в общин-
ското дружество е 965 лв. 
Счетоводната загуба е 59 
хиляди лева, при 30 хиля-
ди лева печалба през 2017 
година.

   Важно е да се отбеле-
жи, че „Айтос-Автотранс-
порт” ЕООД финансира 
дейността си със собствен 
капитал. Дружеството успя 
през годините да обнови 
автомобилния си парк, да 
въведе удобства за пътува-

щите и да спази всички из-
исквания и законови про-
мени.  Но върху дейността 
му сериозно влияние оказ-
ват намаленият пътникопо-
ток, нелоялната конкурен-
ция, както задължителни-
те инвестиции, които тряб-
ва да направи във връзка 
с приетите промени в нор-
мативната уредба. Допъл-
нителни разходи ще има и 
с въвеждането на тол-сис-
темата от август тази го-
дина, както и със задълже-
нието да повишава възна-
гражденията.

НП
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Водата от Лъджата е годна за пиене

Община Айтос 

съобщава на гражданите и гостите на Айтос, че 
са направени пълни изследвания на водата от во-
доизточник Лъджата в град Айтос. 

Резултатите показват, че водата е годна за пие-
не.

• 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 по-
землен имот 4531, кв. 257, нахо-
дяща се до имота на ЗК Единство”, 
пътя за село Пирне.
• Тел. 0885 52 72 47 - ПРОДА-
ВА парцел 800 кв. м вилна зона 
„Слънчева лъка”- Айтос - масив-
на нова постройка - 18 кв. м, 
възможност за ток. Цена по спо-
разумение.
• Тел. 0896 23 55 28 - Галя, ПРО-
ДАВА двустаен тухлен апартамент 
в Айтос, суперцентър - 74 кв. м, 
ІІІ етаж, до ключ - ново обзавеж-
дане, парно отопление, след ге-
нерален ремонт, тераса 7 м, гра-
нит, теракот.
• Тел. 0896 23 55 28 - Галя, ПРО-
ДАВА л.а. BMW, бензин-аз, отлич-
но състояние, 2001 година.
• Тел. 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 пар-
цел (празно дворно място) в село 
Лясково - 842 кв. м, УПИ и ПУП. 
Цена по споразумение.
• Тел. 0896 370 138 - дава под 
наем помещение за магазин или 
офис - 20 кв.м Айтос, суперцен-
тър - 250 лв. месечно. 
• Тел. 0896885477 - продава пар-
цел в центъра на град Айтос за за-
строяване, на калкан, с височина - 
до стрехата-10 м и възможност за 
увеличение на параметрите.

Малки 
обяви

Покана за участие в обучение 
„Изисквания на Закона за 

защита на потребителите при 
предлагане на услуги“

6
„Айтос-Автотранспорт” ЕООД сe отчита 

пред местния парламент за 2018-а

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ 

ПЛАНОВЕ

Със заповед № РД-08-75/18.02.2019 г. на 
Кмета на Община Айтос е допуснато из-
готвянето на проект за частично измене-
ние на ПУП-ПРЗ за УПИ V - 2128, 2129, 2130 
в кв.108, гр. Айтос, община Айтос на осно-
вание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 
ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ V - 2128, 
2129, 2130 да се раздели на три самос-
тоятелни УПИ с предназначение „за жи-
лищни нужди” с предвидено застрояване 
със средна височина  (Н<15м - зона Жс) 
при спазване изискванията на Наредба 
№7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в об-
хват и съдържание съгласно Наредба 
8/МРРБ и се съгласува със специализи-
раните контролни органи и експлоата-
ционни дружества, съгласно чл.127 ал.2 

от ЗУТ.
Със заповед № РД-08-102/25.02.2019 г.  

на Кмета на Община Айтос е допусна-
то изготвянето на проект за частично из-
менение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХXVIII - 2461 в 
кв.54, гр. Айтос, община Айтос на осно-
вание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 
ал.2, чл.41 и чл.42 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ 
ХXVIII - 2461 да се запази предназначе-
нието на имота -  „за жилищни нужди” с 
предвидено застрояване с ниска висо-
чина  (Н<10м - зона Жм), да се предвиди 
допълващо застрояване свързано  меж-
ду УПИ ХXVIII - 2461, УПИ XXIX-2460, УПИ 
VI-2459, УПИ VII-2463, УПИ VIII-2464 и УПИ 
XXVII-2462 при спазване изискванията на 
Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват 
и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ 
и се съгласува със специализираните кон-
тролни органи и експлоатационни друже-
ства, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

ОБЩИНА АЙТОС

Трудна година за дружеството, сочи анализът на управителя Койчо Пенчев

Сдружение с нестопанска цел 
“Тракийско дружество 1897 Петър 

Киприлов “- град Айтос

Управителният съвет на Сдружението свиква ГО-
ДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на дружеството на 
14 март 2019 година (четвъртък) от 17,30 часа при 
следния

Дневен ред: 
1. Отчет за дейността на Тракийското дружество 

през 2018 г. и приемане план- програма за рабо-
тата му през 2019 година.

2. Приемане на финансов отчет за 2018 година.
3. Приемане на финансов план за 2019 година.
4. Потвърждаване на решението на Управител-

ния съвет за членство в Съюза на Тракийските дру-
жества.

5. Промени в устава на Тракийското дружество.
6. Разни.
Събранието ще се проведе в клуба на друже-

ството на улица „Щерю Русев “ № 4   
Каним всички членове на Сдружение „Тракий-

ско дружество 1897 Петър Киприлов “да присъст-
ват на събранието.



Петър ПаНЧев - 
краевед

Началото на телеграфо-
пощенската служба в ново-
освободена България се по-
ставя на 11 април 1879 го-
дина, когато влизат в сила 
„Временните правила по 
пощовата част”, одобрени 
от княз Дондуков - Корса-
ков. Откритите във всички 
по-големи административ-
ни и стопански центрове те-
леграфо-пощенски станции 
осигурили сравнително до-
бри вътрешни и междуна-
родни връзки и съдейства-
ли за развитие на стопан-
ството в страната. Към сре-

дата на годината в областта 
Източна Румелия са открити 
13 пощенски станции, в това 
число и в град Айтос.

В продължение на векове, 
Айтос е бил важен съобщи-
телен център. Още в древ-
ността в антична Аквилея, 
останки от която са открити 
в местността Балар чешма, 
северно от сегашния град, 
е имало римска станция на 
римския път от Марциано-
полис (Девня) за Констан-
тинопол (Цариград) и от Ан-
хиало (Поморие) за Каби-
ле (Ямбол). По време на ос-
манското владичество в Ай-
тос е имало пощенска стан-
ция, обслужваща съобщени-

ята от Силистра и Русе за 
Цaриград.  Както съобща-
ва английският пътешестве-
ник Робърт Уолш в 1827 годи-
на, „Пътувайки от Цариград 
за Англия в пощенския дом 
в Айтос получихме добри 
коне. По това време там бър-
зо влезе един татарин, но-
сейки писма за новия паша 
в Силистра, понеже пред-
шественикът му бе повишен 
за велик везир.”

В началото на установява-
нето на пощенска служба в 
Източна Румелия, писмата 
се пренасяли от конни жан-
дарми, които щабът на мили-
цията и жандармерията дал 
на разположение на пощен-
ското управление. Малко по-
късно е организирана при-
временна поща с разсил-
ни на коне, от 1 септември 
1880 година пощонаемателят 
в Източна Румелия - Иван 
Димитров поел обслужва-
нето на пощенските линии. 
От Пловдив до Бургас през 
Айтос, пощата се пренасяла 
два пъти седмично.

Чиновниците в пощите и 
телеграфите се делели на 
три категории. Към първа 
категория спадали висши-
те чиновници в управление-
то и началниците на пощен-
ските станции, към втора - 
телеграфистите и пощенски-
те чиновници по влаковете, 
и към трета -  надзорници-
те на телеграфните линии, 
пощенските раздавачи, по-
щенските разсилни. За раз-
личаване на категориите са 
поставяли отличителни зна-
ци и е въведена униформа 
за отделните степени чи-
новници.

За поддържането на те-
леграфните линии били на-
значени конни надзирате-
ли, които всеки ден обика-
ляли линиите си и отстраня-
вали повредите, а също така 
били задължени да почист-
ват изолаторите. Редица го-
дини надзорник на теле-
графна линия в Айтос е бил 
Брайко Кофарджиев, преди 
това заточеник в Диарбекир 
като участник в Априлското 
въстание през 1876 година в 
Копривщица. Телеграфисти 

в началото на 20 век в Ай-
тос са били Николай Янков 
и Йордан Йорданов.

Най- трудна е била служ-
бата на междуселските по-
щенски раздавачи. В студ, 
сняг, пек, дъжд, кал, те по-
емат към селата, качени на 
своите коне. В препълнени-
те чанти са подредили пис-
ма, телеграми, пощенски 
картички, вестници, списа-
ния и бързат да ги предадат 
на получателите. Бай Янко - 
Раздавача и неговите коле-
ги бързат да стигнат до села-
та, където жителите им ги оч-
акват с нетърпение, тъй като 
често пощенските раздава-
чи са единствената връзка 
с техните близки и със све-
та. А раздавачите са удо-
влетворени, виждайки бла-
годарността в очите на хо-
рата, особено, когато им но-
сят добри вести.

Пощенските служители 
така свикват и ценят рабо-
тата си, че за много от тях 
пощата е единственото ра-
ботно място в цялостната 
им трудова дейност. Дълго-
годишен началник на поща-
та в Айтос през втората по-
ловина на 20 век е бил Не-
делчо Стойнов, а главен сче-
товодител - Георги Калудов. 
Дългогодишни служители в 
пощата са били и Димитри-
на Кирова, Радко Янакиев, 
Тодорка Анелова, Йорданка 
Йорданова (Данчето), Въл-
чо Владимиров, Ангел Ан-
гелов, Стоян Шестаков, То-
дор Добрев, Димитър Ошав-
ков и др.

Преди години айтоският 
гражданин Марико Дими-
тров пише във вестник „На-
роден приятел”, че „сграда-
та на старата поща в Айтос 
на улица „Христо Ботев” е 
построена по проект, раз-
работен от Мария Тереза, 
която е майка  на австрий-
ския император Франц Йо-
сиф”. Изпълнението било 
осъществено от инженера 
на Айтоската община - чехът 
Янус. Откъде е получил тези 
сведения, Марко Димитров 
не посочва. По-късно сгра-
дата е обявена за паметник 
на културата.

Безвъзмездно прехвър-
ляне на правото на соб-
ственост на имот, частна 
общинска собственост за 
градежа на православен 
храм „Св. Рождество Бо-
городично” в село Дрянко-
вец - това е едно от пред-
ложенията на кмета Васил 
Едрев, на редовното засе-
дание на местния парла-
мент днес, на 28 февруа-
ри. Имотът е с площ 270 
кв.м, предложението е да 
бъде прехвърлен в пол-
за на Църковно настоя-
телство на бъдещия храм. 
Приложеният проект за 
договор е за безусловно 
и безвъзмездно дарение. 
С него Църковното насто-
ятелство се задължава да 
ползва терена единствено 

„за православен храм - па-
раклис“. 

Молбата за предоста-
вяне на общинския терен 
е внесена от Църковно-
то настоятелство на храм 
“Св. Вмчк Димитрий” – Ай-
тос, чрез неговия предсе-
дател ставрофорен иконом 
Ромил Негозов. За постро-
яването на храма настоя-
телството се е ангажира-
ло финансово и материал-
но, до завършването и пус-
кането му в действие.

Според разпоредбите  
дарението на недвижим 
имот - частна общинска 
собственост може да се 
извърши само с решение 
на Общинския съвет, при-
ето с мнозинство 3/4 от 
общия брой на съветни-

ците. Преди да бъде гла-
сувано, имотът трябва да 
бъде включен в Годишна-
та програма за управление 
и разпореждане с имоти-
те общинска собственост 
за 2019 година в нов раз-
дел „Имоти, които общи-
на Айтос има намерение 
да дари през 2019 година”. 
За прехвърляне на безвъз-
мездното право на соб-
ственост върху имота, Об-
щинският съвет трябва да 
упълномощи кмета на Об-
щина Айтос.

Дали християните в Дрян-
ковец най-сетне ще могат 
да упражняват свободно 
правото си на вероизпове-
дание, решават общински-
те съветници днес.
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„Айтос-Автотранспорт” ЕООД сe отчита 

пред местния парламент за 2018-а

На това място в Дрянковец ще бъде изграден православният храм

Част от сградата, в която се е помещавала Tеле-
графо-пощенската стaнция в Айтос

ЗАБРАНЕНО е не-
регламентирано-
то изхвърляне на 
строителни отпа-
дъци в контейнери-
те за битови отпа-
дъци, речни корита, ниви, гор-
ски територии, пътища, дерета. 
Нарушителите ще бъдат наказ-
вани с глоби.

Всеки гражданин на терито-
рията на общината, желаещ да 

депонира строителни отпадъ-
ци, трябва да подаде заявление 
до кмета на община Айтос, и 
да получи Разрешение от кме-
та на община Айтос за извоз-
ването на строителния отпадък 
до съответната площадка.

Заявлението се 
подава в Центъра 
за услуги и инфор-
мация на гражда-
ните в сградата на 
Община Айтос или 

чрез електронна поща на ад-
рес: aetos5@abv.bg

Лице за контакти: Катя Ива-
нова - младши експерт, Ди-
рекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 
0897992321.

Община айтос, ШК „аетос-64“, 
ШК „Бургас-64“

Организират в памет на треньора м.с.Иван Шопов
ШАХМАТЕН ТУРНИР

„МЕМОРИАЛ ИВАН ШОПОВ” 
Турнирът ще се проведе на 20.04.2019 г., от 10.30 ч. във 

Военен клуб -  град Айтос, 
и ще важи за международен и български рейтинг 

по ускорен шах. Ще се играе швейцарска система в 
осем кръга. Контрола 10 минути на състезател плюс 5   
сек. добавка.

Записване до 16.00 часа на 19.04.2019г. на адрес 
chessburgas64@abv.bg или на тел:0899941257  Ж. Же-
лев .

Турнирът е с гарантиран награден фонд 2500 лв. и е 
с такса за участие 10 лв.

Потвърждаване на присъствие до 10.10 часа на 
20.04.2019г. 

Техническа конференция от 10.10 часа  до 10.20 
часа

 Начало на първи кръг от 10.30 часа
Награди:
Генерално класиране:
I. 350 лв.,
II. 300 лв.,
III. 250 лв.,
IV. 200 лв.,
V. 150 лв.,
VI. 100 лв.

Ще бъдат раздадени и допълнителни награди в рам-
ките на гарантираният награден фонд  - за деца, вете-
рани, жени и по рейтингови групи.

Желаещите да подкрепят това начинание, могат да 
направят своите дарения по следната банкова смет-
ка: ШАХМАТЕН КЛУБ БУРГАС 64 - BIC: IORTBGSF, IBAN: 
BG20IORT73781007152600 „Инвестбанк“ АД Клон Бур-
гас.

Общински терен за православен 
храм в Дрянковец Предложението е на кмета, 

решението - на Общинския съвет

140 години Телеграфо-
пощенска станция в Айтос

Иван Шопов

Ако търсите ра-
бота!

Тел. 0887 234 835 
- търси един чо-
век или семейство 
за работа в овце-
ферма. Заплаща-
не и условия на 
работа - по дого-
варяне.

ОБЩиНа аЙТOС
ваЖНО СЪОБЩеНие



Част от членовете на 
Клуба за видео и фотожур-
налистика при СУ „Христо 
Ботев” - Айтос тази сед-
мица гостуваха в редак-
цията на „Народен прия-
тел“. Единадесетокласни-
ците Ана-Мария Кузмано-
ва, Траяна Кръстева, Се-
биле Хюсеин и Петър Ива-
нов с нескрит интерес за-
даваха своите въпроси 

за настоящето и бъдеще-
то на журналистическата 
професия, за начините, по 
които се фотодокументира 
едно събитие и какво тряб-
ва да съдържат текстовете 
под фотографиите.

 Клубът е един от 24-те 
за занимания по интере-
си, които функционират 
през тази учебна година 
в СУ „Христо Ботев”. Ръ-

ководител на любознател-
ните ученици, членове на 
клуба, е Бранимира Нико-
лова - млад и много успе-
шен преподавател по бъл-
гарски и английски език. 
Създаден е съвсем от-
скоро, в началото на вто-
рия учебен срок, но вече 
дава заявка да изненада 
айтозлии с интересни фо-
тоистории във фейсгрупа-

та на СУ „Христо Ботев”, 
а защо не и на страници-
те на айтоското печатно 
издание. 

Покрай фото и видео-
заснемането, гимнази-

стите пишат и текстове 
по проблеми и теми, кои-
то вълнуват връстниците 
им.  Единадесетокласни-
ците имат повече от годи-
на, за да решат къде ще 

продължат образовани-
ето си след средното, но 
част от тях вече усещат 
тръпката да създаваш фо-
тоновини.
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С благодарност към клуб „Вяра”

индивидуални изпълнители:

възрастова група I-II клас
1-во място: Румяна Вълева Пе-

ткова- Детска песен за Айтос, ав-
тор: Татяна Йотова, р-л: Анушка 
Манолова, СУ „Н.Й.Вапцаров”

2-ро място: Кристин Галино-
ва Николова ст. „Моя Бълга-
рия”, автор: Станчо Лазаров, 
р-л: Светла Кърмаджиева, СУ 
„Н.Й.Вапцаров”

 2-ро място: Емилия Йордано-
ва Байчева- „Родина” Мл. Иса-
ев, р-л: Анифе Наязи- ОУ „Ата-
нас Манчев”

3-то място: Берай Гюнер Нури- 
„Балада за България” Е.Евтимов, 
р-л: Руска Тодорова- ОУ „Светли-
на” Тополица

възрастова група III- IV клас
1-во място: Ашли Юлиянова Хай-

дарова- ОУ „Светлина”
„Родино моя-българска земя” 

автор: П.Михайлова
р-л: Юра Петрова
2-ро място: Ванеса Мирославо-

ва Маринова- „България”, автор: 
Михаил Лъкатник, р-л Донка Сто-
янова- СУ „Христо Ботев” 

3-то място: Симона Стилиянова 
Нейкова- ст. Родина, автор: Юлия 
Момчилова, р-л: Донка Стоянова- 
СУ „Христо Ботев”

3-то място: Денис Деянов Хра-
ниславов- 4 в „Хвърляй съчки, Ис-
торийо”, автор: Ивелина Никова, 
р-л: Милена Фотева

възрастова група V-VII клас
1-во място: Алисия Демирева 

Василева- „Към Родината”, автор: 

Живка Жекова- Петрова, р-л: Кра-
симира Георгиева

2-ро място: Дамла Сезгин Ке-
мик- „Молитва пред моя народ”, 
автор: Дамян Дамянов, р-л: Кра-
симира Георгиева

2-ро място: Алисия Петкова Ме-
мова- „България”, автор: Горяна 
Панайотова, р-л: Красимира Ге-
оргиева

3-то място: Атанас Асенов Асе-
нов- ст. „Моята страна”, автор: 
Димитър Пантелеев, р-л: Минка 
Ангелова

възрастова група VIII-XII 
клас

1-во място: Ивона Димчева Ди-
мова- ст. „На един песимист”, 
П.Яворов, р-л: Татяна Йотова- СУ 
„Христо Ботев”

1-во място: Зелиха Мехмедо-
ва Чепинска- „Песен за Роди-
ната”, р-л: Донка Милева- СУ 
„Н.Й.Вапцаров”

2-ро място: Синем Лютви Рама-
дан- композиция от стихове на Л. 
Каравелов „Било е време”, Оста-
нала е България, р-л: Татяна Йото-
ва- СУ „Христо Ботев”

3-то място: Димитър Илиев Де-
мирев- ст. „Възпоминания от Ба-
так”, автор: Ив. Вазов, р-л: Бойка 
Димитрова и Недка Ананиева

Колективни изпълнители:
възрастова група I-II клас
1-во място: Група „Мисте-

рия”, р-л: Станка Миткова- СУ 
„Н.Й.Вапцаров”

2-ро място: „Моята България”, 
Песен за Айтос”, р-л: Пенка Ка-
раганчева

възрастова група III- IV клас
1-во място: Поетичен спектакъл 

„България- вчера, днес и утре”, р-л: 
Ивелина Кънева и Н.Рачева- ОУ - 
с. Пирне

2-ро място: Група ученици III „в” 
клас- „Българийо, древна и млада, 
бъди благословена”, р-л: Албена 
Кишишева- СУ „Христо Ботев”

3-то място: Литературно-музи-
кална композиция „България - При-
знателност, поклон и памет”, р-л: 
Елза Мелконян и Нуртен Ахмед- 
ОУ - с. Мъглен

3-то място: „Малки патриоти”- 
музикално поетична композиция, 
р-л: Венета Чавгова и Кальопа 
Величкова 

възрастова група V-VII клас
1-во място: СУ „Христо Ботев”- 

„България над всичко”, р-ли: Лаза-
рина Янчева и Цвета Андреева 

2-ро място: ОУ с. Мъглен, Ли-
тературно-музикална композиция 
„България”, р-ли: Виолета Христо-
ва и Радостина Янева

2-ро място: ОУ „Атанас Ман-
чев”- Поетична композиция „За 
мен си всичко ти, Родино”, р-ли: 
Д.Аврамова, Магдалена Касърова 
и Красимира Татарова

3-то място: Група „Петокласни-
ци“ - СУ „Н.Й.Вапцаров”, Компо-
зиция от Български поети „Бла-
годаря ти, Българийо”, р-л: Дон-
ка Милева

възрастова група VIII-XII 
клас

1-во място: Мария Негозова, Та-
тяна Кънева и Симеон Пантов, ст. 
„Изворът на Белоногата”

автор: Петко Р. Славейков, р-л: 
Татяна Йотова

КОНКурС За ПеСеН „МОЯТа 
БЪЛГариЯ”

1-во място: Мария Негозова и 
Виктория Тасмаджиева

„Като птица”- СУ „Христо Бо-
тев”, р-л: Татяна Йотова

2-ро място: Вокална група „Ус-
мивки”, песен: „България се раж-
да”, СУ „Н.Й.Вапцаров”, автор: Ал. 
Йосифов, Ал. Михайлов; р-л: Валя 
Иванова

3-то място: Песен „Елегия”, ОУ 
с. Пирне, група ученици, р-л: Ми-
лена Райкова, III-IV клас.

3-то място: ОУ с. Пирне, I-II 
клас, „Моята България” и „Песен 
за Айтос” 

3-то място:  III-IV клас- СУ 
„Н.Й.Вапцаров”- група учени-
ци, песен „България”,  р-л Миле-
на Фотева.
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28.02. 2019 г., 17.30 часа, НЧ “Васил Левски 1869”
Тържествен концерт „Святата дума Свобода”, посветен на наци-

оналния празник Трети март, с участието на художествените със-
тави на Читалището и класиралите се на първо място в общинския 
конкурс „Моята България `2019”

01.03.2019 г. - Ден на художествената самодейност във всич-
ки читалища 

10.00 часа, Ритуална зала на Община Айтос
Първомартенски  поздрав  на  децата  от ДГ „Здравец” към Об-

щинската администрация
Поздрав и мартеници за децата от  ДЦДУ- Айтос
от учениците от ОУ „Атанас Манчев” - град Айтос
Първомартенски поздрав към възрастните хора в
Дома за стари хора от децата на ДГ „Калина Малина” - град Ай-

тос.

03.03.2019 г., 11.00 часа, площад „Свобода”
При лоши атмосферни условия - в салона на Читалището
Тържествено честване на националния празник Трети март и 141 

години от Освобождението на България
Ритуал за издигане на националното знаме
Концерт на Фолклорен ансамбъл “Атанас Манчев” - Бургас

Празничните прояви през месец февруари

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ 
„МОЯТА БЪЛГАРИЯ”

Млади фотожурналисти от  
СУ „Христо Ботев” с интерес  
към опита на „Народен приятел“

Бранимира Николо-
ва с част от своите въз-
питаници в редакци-
ята на „Народен при-
ятел“

Лилия Николова - 
директор на Дом за 
стари хора „Св. 
Димитър” - айтос

От името на домуващи-
те и колектива на Дом за 
стари хора „Св. Димитър” 
- град Айтос, най-сърдеч-
но благодаря на изключи-
телно артистичните дами 
от Клуба на учителите-ве-
терани „Вяра”, за внима-
нието към обитателите на 
дома, за топлите пожела-
ния и красивите мартени-
ци, с които ни закичиха.

Членовете на клуба ни 
посетиха на 26 февруари, 
за да поздравят възраст-
ните хора и екипа на Дома 

по повод  1 март - Деня на 
мартеницата. Всички ние 
дълго аплодирахме сър-
дечните поздрави, милите 
думи и прекрасната про-
грама, която ни поднесоха 
с искрени чувства. Зарад-
вахме се на мартениците, 
изработени от самите тях 
с много любов. 

Благодарим Ви, скъпи 
дами, че донесохте в Дома 
много положителни емоции 
и щастливи усмивки. Поже-
лаваме Ви здраве, творче-
ско вдъхновение и младеж-
ки ентусиазъм. Продължа-
вайте да превръщате всяка 
своя идея в празник, кой-
то носи доброта, радост и 
топлина. 

Първо място за „България над всичко”, ръко-
водители Лазарина Янчева и Цвета Андреева -  
СУ „Христо Ботев”

Всички наградени мартенички са подредени на 
изложба във фоайето на читалището

НЧ „Васил Левски 1869”


