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Държавният индивидуален шампионат в София

С нови попълнения КСА „Орел”
отново доказа класата на
айтоската школа по акробатика
Тази година София домакинства Държавния индивидуален шампионат
по спортна акробатика за
деца от 6-9 години индивидуално , 6-12 и 8-14 години
групово, на 8 и 9 юни тази
година.
С голям отбор от нови попълнения, Клубът по спортна акробатика „Орел” - Айтос доказа класа и потенциал, който треньорите
Катя Цанева и Мартин Бенов успешно развиват. От
общо 56 участници в наймалката възрастова група 6-9 години индивидуално, девет талантливи айтоски деца дебютираха на
националния квадрат, състезавайки се с най-добрите малки акробати от страната - Невена Хаджизлатева, Виктория Маринова,
Надежда Петкова, Валерия
Миткова, Стилияна Иванова, Християна Емилова, Пламена Курдалийска,
Ивайла Стоянова, Кристияна Данаилова. Тези малки грации оставиха назад
в класирането състезате-

Треньорите Катя Цанева и Мартин Бенов със сребърните медалисти Янко и Антон

Цанева с част от малките и по-големи състезатели на клуба

но с видовете от страната,
със заявка за много добро
спортно бъдеще.
Безспорно най-добри
бяха двойката ни мъже
6-12 години - Антон Станчев - Янко Киров. Момчетата ни спечелиха вицешампионската титла и сребърните медали в една много
силна група. На достойно
място се нареди и женската ни тройка в групата 6-12
години - Виктория Бенова,
Дафне Тахирова, Николина
Руменова.
В края на месец юни, в
Русе е държавният шампионат по спортна акробатика за големите възрастови
групи. Айтоският отбор се
готви активно вече повече
от месец за най-престижното състезание. На треньорите и състезателите
пожелаваме успех!
НП
ли на елитни клубове като
КСА „Бургас“ и СКА “Акро
Джъмб” - Бургас.
При двойките момичета
8-14 години, най-добри резултати постигнаха Валентина Хаджизлатева - Ивелина Борисова, следвани
от Селин Али - Таня Атанасова. Нашите момичета се наредиха в класирането много преди представителите на силни клубове като СКА „Акро - Тамп”
- София и АК „Локомотив”
- Русе. Много успешна на
държавното състезание
беше двойката 6-12 години
Ивайла Димитрова - Карина Цанева. Момичетата заеха престижното четвърто
място, при много сериозна конкуренция. И тройката ни Юзлем Касим, Алисия Демирева, Нурчин Кадир се съизмери успеш-

Не само състезатели, но и приятели
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Черпим сили от земята
на предците ни!

Земляците от
Преображенци:

Тодорка ЖИШЕВА
Задушница е. Ден за поклонение и помен. Отново
сме в село Преображенци
да положим цвете, да запалим свещ и ниско дЬ сведем глави пред паметта на
нашите деди. Голямо и силно е родословното ни дърво. Със здрави корени черпим живителен сок от недрата на плодородната надърска земя. Земя на предците ни - родолюбиви, горди, достойни!
Село родно, свидно и незабравимо,
нека да пребъдеш в идващите векове.
Закрилниците твои, светите Константин и Елена
нека да те пазят от врагове.
И всеки, който в тебе е
роден
да бъде мъдър и благословен!
На земляческата среща
на преображенци през 2018
година си обещахме нова
среща, отново през месец
юни. Ето че се срещнахме
и тази година - поостарели
и помъдрели. Покрай сре-

Народен приятел

Дора Панайотова
щите ни, традиционно стана и поклонението пред паметната плоча на загина-

лите във Втората световна война през 1945 година, поднасянето на венец,

и едноминутно мълчание в
памет на загиналите наши
земляци.

Посетихме Гробищния
парк и новата чешма, за
чието построяване имат
дял и земляците. В разговори, мили спомени, случки от изживяното щастливо
детство и спокойния живот
на село, срещата ни продължи в ресторант „Аетос”.
Там бяхме изненадани от
жеста на ученици на Ирина Димитрова, прекрачили
прага на училището в Преображенци, за първи път
през 1953 година. Те поднесоха цветя на своята учителка с пожелания да бъде
все така пример за подражание, перфектен организатор и приятел.
С уважение се отнесохме
към поканата на председателя на Общински съвет Руен Ешереф Ешереф, който ни покани да присъстваме на най-вълнуващото събитие в живота му - сключването на граждански брак

на 16 юни. Наш представител присъства на сватбата му в Преображенци
със специално послание от
земляците му. „Нека обич
топли сърцата Ви, слънце
да огрява дните Ви, здравето да е спътник в живота Ви и 100 години да празнувате годишнина на този
ден!”. Това беше нашето
послание към човека, който милее за родното село
и винаги е подпомагал провеждането на срещите на
земляците.
Сърдечно благодарим на
спонсорите на поредната
среща на преображенци Манол Костадинов, Мария
Калева, д-р Николай Николов, Петя Неделчева, Николай Мърмъров, чиито родители са с надърско потекло. Бъдете здрави и не прекъсвайте връзката с родния край!

Решават дали да
Подготвя монумент в
удължат срока за избор памет на айтозлии,
на съдебни заседатели загинали във войните

На редовното си заседание на 26 юни т.г. Общинският съвет ще решава
дали да бъде удължен срокът за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Айтос с мандат 2020
г. - 2023 г.
Процедурата за определяне на 15 съдебни заседатели, заедно с правилата за
провеждането й, беше открита с Решение на Съвета
№664/24.04.2019 г. В определения срок за подаване на
документи от кандидати за
съдебни заседатели и участието им в процедурата, не
са постъпили заявления от
кандидати, пише в докладната записка на председателя Красимир Енчев.

Съгласно закона, в срок
три месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели, списъкът на кандидатите за съдебни заседатели мандат
2020 г. - 2023 г. трябва да
бъде готов и изпратен до
председателя на Окръжен
съд - Бургас. Най-малко 10
на сто от лицата, които са
включени в списъка, трябва да са с квалификация в
областта на педагогиката,
психологията и социалните дейности.
Предвид липсата на подадени документи, председателят ще иска удължаване на срока за участие
в процедура за определяне на съдебни заседатели
за Районен съд - Айтос. В
докладната записка са по-

сочени правилата за провеждането й, както и образци на необходимите документи.
Предложението, което
ще гласува Съветът е в
срок до 19 юли 2019 година (включително) кандидатите за съдебни заседатели
да подават в деловодството на Общински съвет - Айтос, заявления за кандидатстване за съдебен заседател, ведно с необходимите
по закон документи.
Ако съветниците одобрят
предложението, удължаването на срока ще бъде
обявено на интернет-страницата на Община Айтос,
раздел Общински съвет, в
електронните медии и във
вестник „Народен приятел“.
А предвид дългата процедура, с оглед спазване на
сроковете, предвидени в
закона, и предвид обстоятелството, че през тази година предстои провеждането на избори за органи
на местното самоуправление, местният парламент
ще гласува и текст за предварително изпълнение на
решението.
НП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.23, ал.4, т.1 от
ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 26.06.2019 г. /сряда/
от 09.30 ч. в заседателната зала на Община
Айтос при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1. Докладна записка с вх.№ ОбС-207
/18.06.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно
удължаване срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне
на съдебни заседатели за Районен съд Айтос с мандат 2020 г. - 2023 г., открита с Решение № 664/24.04.2019 г. на Общински съвет Айтос.
2. Докладна записка с вх.№ ОбС-200
/14.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно право на управление на част от недвижим
имот – частна общинска собственост, представляваща три помещения с обща площ 65
кв.м, част от четвърти етаж на административна сграда, находяща се на ул.”Богориди”
№ 2, поземлен имот № 56 в кв.121 по плана
на гр.Айтос.
3. Докладна записка с вх.№ ОбС-204

/17.06.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет
на Община Айтос, относно продажба на земя
– частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ VІІ815, кв.8 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: ул.”Ради Боруков” № 5.
4. Докладна записка с вх.№ ОбС-201
/14.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата на имоти - общинска собственост за нуждите на национален
обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас – Фаза 2”, позиция 11
„Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос”.
5. Докладна записка с вх.№ ОбС-203
/14.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване съгласие за преминаването на трасе за топла вода от сондажи С1 и С2 до оранжериен комплекс в УПИ
І-216002,216003, масив 216 в землището на гр.
Айтос през имоти общинска собственост.
6. Докладна записка с вх.№ ОбС-202
/14.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за
изработване на проект за ПУП-Парцеларен
план за линеен обект /трасе/ на обект: „Кабелна линия 20 кV от БКЗРУ „Ветропарк”, находящ се в УПИ ІІ, масив 22, местност „Менгеле коросу”, землище на с.Зетьово, община Айтос до СРС № 98 „Хисаря” в ПИ №
000033, землище на гр. Айтос” и даване съгласие за преминаването му през имоти об-

щинска собственост.
7. Докладна записка с вх.№ ОбС-190
/31.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за
изменение на действащия Общ устройствен
план (ОУП) на община Айтос в частта му за
ПИ № 095005 и части от ПИ № 095006, 095007
и 095181, местност „Свинарника”, землище
на с. Лясково, община Айтос.
8. Докладна записка с вх.№ ОбС-191
/31.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУППарцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – трасе на обект:
„Нов отливен канал от дъждопреливник 12
на гр. Айтос”.
9. Докладна записка с вх.№ ОбС-194
/05.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП
за промяна предназначението на имот №
176001, местност „Могилата”, землище на
гр. Айтос.
10. Докладна записка с вх.№ ОбС-205
/017.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение
за изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 282003, местност „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос.
11. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

Инициативният комитет на една от срещите си
с кмета Васил Едрев

Малки обяви
• Тел. 0894 411 125 - продава
лозе - 1дка + бунгало, между „Военно стрелбище” и „Набожна къща”
• Тел. 0898 440336 - Димитър,
ПРОДАВА 3.200 дка дворно
място в регулация - село Малка поляна или ЗАМЕНЯ за недвижим имот или земеделски земи.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДАВА
лозе, УПИ І-490, кв. 32 „ПРОВА-

ДИЙСКО ШОСЕ”, 745 кв. м, нотариален акт.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДАВА
2.5 дка празно дворно място в
село ДРЯНКОВЕЦ, УПИ V-48,
кв.6, договор с EVN - 12 kW,
партида за вода, скица с виза
за строеж, нотариален акт.
• Тел. 0879590266 - ПРОДАВА
апартамент - 108 кв.м, на улица „Ради Боруков” 18. Цена по
споразумение.

ПОКАНА
УС на ЗКПУ „СЪЗНАНИЕ” с. Тополица, Бургаска област, свиква
ОБЩО СЪБРАНИЕ на своите член кооператори, което ще се проведе на 06.07.2019 год. от 8.30 ч. в залата на Кметство с.Тополица
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на председател на кооперацията.
2. Избор за попълване на ръководните органи на кооперацията.
Ако не се явят необходимият брой член-кооператори, събранието
ще се проведе един час по-късно, на същия ден - 06.07.2019 год.,
независимо от броя на присъстващите.
От Управителния съвет
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Дарина
Жътвата в „Агродар България” ЕООД - Айтос
Ташкова:
Традиционно, «АГРОДАР
БЪЛГАРИЯ” ЕООД и тази
година даде старт на жътвата в община Айтос на 13
юни. До 17 юни са ожънати половината от засетите с ечемик 1500 дка, научи «Народен приятел“ от управителя Дарина Ташкова Георгиева.

В земеделието се успява с
желание и хъс за работа

Дарина Ташкова оглежда новия сорт рапица на “Пионер”
«Заради дъждовете тази
година започнахме жътвата седмица по-късно. Вече
се молим за слънце. Дано
няма дъждове от тук нататък, защото те влошават качеството на зърното. Техниката ни е нова, жънем с
комбайн „Клаас Лексион
540”, каза още за общинското издание айтоската
агробизнес дама.
Жътвата й отнема много
часове от денонощието, въпреки това Ташкова намира време и като дипломиран агроном води курс за
безработни по почвознание и ботаника, по една от
програмите за заетост на
Дирекция „Бюро по труда”
- Айтос. Откриваме я преди поредната лекция - разговаря с курсистите, съветва ги как да се подготвят за
предстоящия изпит. Приготвила е папка с материали за всеки, дава указания,
окуражава ги.
Между срещите с курсистите, с Дарина Ташкова говорим за жътвата, за
реколтата и за бъдещето

диция. „И двамата са пълни
отличници, и двамата работят със замах - от малки сме
ги научили на труд. Съчетаваме нашият опит с техните
идеи, и нещата се случват.
С тяхната неоценима подкрепа винаги сме в крак с
новостите в земеделието.
Всяка година увеличаваме
обработваемите площи, защото сме възпитали нашите
синове в обич към земята и
има кой да наследи грижата за нея”, горда е със синовете си Ташкова.
Другата й голяма „слабост” са земеделските машини и високите технологии. Всяка година „АГРОДАР БЪЛГАРИЯ” ЕООД
подновява машинно-тракторния си парк с най-новото и качествено, предлагано на пазара. Тази година
фирмата закупи нов модел
товарач на немската фирма „Клаас“, вече има и нов
електронен кантар за коли
с вместимост до 80 тона.

Отличникът на Аграрния факултет Нейко - от студентската скамейка, на жътвата в АГРОДАР
сети с рапица. Предстои и
жътвата на пшеницата, на
слънчогледа, на зеленчуковия и фуражния грах. Но
Дарина Ташкова трудно
можеш да уплашиш с работа. „Не мога да си представя да работя нещо друго. Обичам работата си въпреки проблемите - когато
човек прави нещо с желание и любов, трудностите

са преодолими. А в земеделието не можеш да успееш
без последователност, желание и хъс за работа”, казва Дарина Ташкова. И докато се огледаме, управителката на „АГРОДАР БЪЛГАРИЯ” ЕООД вече е в един от
автомобилите на фирмата,
който я отвежда там, където се събира хлябът.
НП

В успешен семеен и земеделски тандем с Валентин Георгиев
на агрофирмата. Айтозлии
добре знаят, че „АГРОДАР
БЪЛГАРИЯ” ЕООД се занимава не просто със зърнопроизводство, а със селек-

Другата “слабост” на агробизнес дамата - селскостопанската техника

ция и семепроизводство
на зърнени култури, произвежда елитни и качествени
семена, най-доброто от селекцията на Института по
земеделие – град Карнобат,
ИГРР – град Садово и ДЗИ –
град Генерал Тошево.
И тази година агродружеството отглежда експериментални сортове пшеница
на Института за генетични
ресурси - Садово. „Средният добив от експерименталното поле миналата година
беше 920 кг пшеница от декар. Оказа се, че пшеницата поляга, затова тази година експериментираме скъсяване на възлите. Пшеницата беше висока 100 см,
скъсихме я, очакваме да
разберем какъв ще е тази
година добивът. В експерименталните полета ползваме нови препарати и нови
технологии”, разказва управителката.
За експерименталните
полета, за всички новости
и обработки, и най-вече за
жътвата, Дарина и съпругът
й Валентин Георгиев много
разчитат на младото поколение в семейството - на
синовете Никола и Нейко.
Никола вече се дипломира като отличник на „Випуск 2019“ в специалността
„Правна защита на националната сигурност” в Русенския университет. По-малкият Нейко пък е гордостта на Аграрния факултет на
университета в Русе и напълно готов да продължи
фамилната земеделска тра-

„С новия кантар тази година жътвата върви много
добре, облекчава работата. Можеш да теглиш гондолите от разстояние. Благодарение на Никола почти
всичко при нас е електронно. Фирмата работи с найнови програми, които непрекъснато се актуализират”, разказва още Дарина Ташкова.
Жътвата е в разгара си,
а работата във фирмата тепърва предстои. След жътвата на ечемика, комбайните влизат в площите, за-

Ташкова следи дистанционно движението на всеки от комбайните
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Село Дрянковец - новата
туристическа дестинация
Зърно като дренки раждала навремето плодородната дрянковска земя

Cyan Magenta Yellow Black

е винаги пълна с гости, изградена е не с еврофинансиране, а с частни финанси.
„Благодарим на собственика, който е винаги готов
да отвори вратите на Къщата за селските събития
и празници - календарни,
християнски и мюсюлмански. Имаме красива природа, интерес за гостите ни е
местността Калето. Следващата ми цел е да направим
екопътека, заслон и чешма
там”, поставя си поредната
цел Пехливанова.
Все заради интереса към
селото, дрянковлии се усетиха, че нямат написана история. Затова в момента се
готви специално издание,

Лазарки в двора на Дрянковската къща
Дрянковец е село като
другите, но не съвсем. Юнски аромати на липа и рози
те посрещат още от табелата. Напролет от всеки двор
и от градинките надничат
бухнали люляци, през есента пък селският пейзаж
пъстрее с хризантеми в
различни цветове. И не че

вен център с над 1700 жители, повечето от които се
занимавали със зърнопро-

има професионални градинари - цялата тази красота
е създадена и обгрижвана
на доброволчески начела
от местните, а вдъхновител
на идеята за „цветно село”
е кметицата Севие Пехливанова.
Засадените преди четири години от дрянковлии

Кметицата Севие Пехливанова посреща гостенчета от Тополица

През юни пред Кметството

дръвчета и храсти цъфтят и
радват окото. А подреденото село и красивата природа вече привличат туристи.
Първата Дрянковска къща

което да разкаже за миналото на село Казълджик
(днес Дрянковец). Според
местните краеведи, селото е било администрати-

изводство. Произвеждали
зърно, едро като дренки,
от там и името на селото Дрянковец.

Дрянковлии заедно
работят и заедно празнуват - поредна доброволческа акция за почистване на селото
Кметицата не само мечтае да се знае миналото, но
и здраво е стъпила в настоящето, във времето на високите технологии. От месец младите дрянковлии
ползват безплатен интернет в две важни точки на
селото - около Кметството
и в обновената селска градинка в центъра. Първата
безжична интернет-връзка функционира по идея
на Пехливанова и благодарение на скромните средства на Кметството.
Друга, духовна идея, сега
мобилизира местните. Джамия Дрянковец си има,
християнският храм обаче
е съборен преди години.
На мястото на поставената преди десетилетия камбанария вече има проект
за нов параклис, който ще
се гради не само със средства на Църковното настоятелство, но и с дарения от
дрянковлии.
НП

За парка „Генгер” и
другите атракции в сезона на отпуските
Айтос през лятото

на Айтос, но и част от младите хора в града не знаят,
че комплексът носи името
на редкия растителен вид
“бодливо сграбиче”, по
народному - генгер. Този
бодлив храст вирее само
в северните околности на
Айтос - върху обезлесени
андезитни скали и е обявен за защитен растителен вид - застрашен от изчезване. Записан е в Червената книга и в цяла Европа го има единствено
край Айтос. Пространствата, заети от този храст около парка и „Генгер”, много приличат на саваните
в Африка и представляПрез лятото в „Генгер”
Петър ПАНЧЕВ географ и краевед
Чета редовно вестник
„Народен приятел” и покрай всичко написано за
обновения айтоски парк,
което ме радва като кореняк айтозлия, реших, че е
редно да напиша няколко
реда и за свързаността на
парк „Славеева река” с Архитектурно-етнографския
комплекс „Генгер”. Алеята на старите занаяти, както айтозлии наричат Комплекса, е в подстъпите на
парка, което прави тази
туристическа дестинация
двойно по-привлекателна.

А двете айтоски забележителности просто няма как
да разделиш.
Може би не само гостите

ват интерес за световната наука.
Не е нужно да ходите

Новият Многофункционален спортен комплекс
в парка
чак до Габровския „Етър”,
защото в съчетание с природните забележителности, „Генгер” предлага уникална алея със занаятчийски работилници с най-характерните за края на ХІХ
век народни художествени
занаяти. И което е по-интересно, посетителите могат
сами да измайсторят глинени, медни или дървени
предмети на старинни инструментариуми, да дегустират вина от местни сортове, да опитат местното
бяло сладко, кафе на пясък и традиционните български гозби в механа „Воденицата”.
И ако към цялата тази
красота прибавите прочутите айтоски „Славееви
нощи” в началото на ме-

сец юни, най-добре уреденият Зоопарк в региона,
предпочитаният за риболов язовир „Парка”, чудесно поддържаното Ловно стрелбище, уникалните

скални образувания „Трите братя” и „Казаните”, както и стената за скално катерене над „Генгер”, представата ви за тази чудесна дестинация ще бъде попълна и разбира се, гарнирана с айтоското гостоприемство. В сезона на отпуските в Айтос имате и чудесна възможност да спортувате напълно безплатно в
новия Мултифункционален
спортен комплекс, както и
да се срещнете с приятели в Пикник зоната в парк
„Славеева река”. Възможностите са много, имате
единствено грижата да избирате къде да се забавлявате и отдъхвате!
Ще ви улесним, ако искате и да нощувате в хотела на „Генгер” - тел. 0885
620830

Три нови детски площадки очакват децата в парка

