
След цял век, само за един 
ден, в центъра на Айтос беше 
издигнато тялото на паметни-
ка на загиналите във войните 
айтозлии. За много от гражда-
ните беше любопитно за пър-
ви път да видят 120-тонен кран 
до градинката пред сградата 
на Общината, който безпро-
блемно успя да пренесе че-
тири огромни бетонни плочи 
с общо тегло от 20 тона, и да 
ги положи в предварително 
подготвения изкоп. Експерти 
от Община Айтос и членове на 
Инициативен комитет „Воин-
ска памет” - Айтос се заеха с 
нелеката задача да участват, 
да координират и контроли-
рат сложната процедура. За 
кратко полицията отцепи ра-

йона от съображения за си-
гурност.

След като беше положена 
тежката основа, кранът пре-
несе и петте вертикални коло-
ни, на които ще бъдат монти-
рани пет плочи с имената на 
загиналите 180 айтоски воини 
в петте войни. Технологията 
е уникална, изработката им 
е дело на автора на проекта, 
скулптора Христо Митев, кой-
то лично ще ги монтира.

Най-доволни от темповете, 
с които се изгражда паметни-
кът, бяха членовете на Иници-
ативния комитет. През целия 
ден те неотлъчно следяха ра-
ботата на тежката машина и 
специалистите и споделяха с 
гражданите резултата от сво-
ята патриотична мисия, който 
Айтос отдавна очаква.

Пред „Народен приятел“ 
инициаторите споделиха, че 
много млади хора от града 

ще бъдат изненадани да ви-
дят имената на своите предци 
върху паметника. Нито един 
воин, загинал за Отечество-
то, няма да бъде забравен, 
категорични са членовете на 
ръководството Иван Иларев 
- началник на Военен клуб - 
Айтос, и членове - Енвер Ха-
лил - бизнесмен, Ончо Он-
чев - председател на Съюза 
на запасните и офицерите и 
сержантите от резерва, Ата-
нас Атанасов - председател 
на Общинския комитет „Ва-
сил Левски” - Айтос, о.р. под-

полк. Йотко Йотов, Ангел Гу-
гучков, Кольо Колев и Вла-

димир Димитров. „Груби-
ят строеж е готов, авто-

рът на проекта е тук, за 
да започне монтажът”, 
заявиха още от Коми-
тета за „Народен при-
ятел“. И припомнят, 
че всяко село в об-
щината има паметник 
или паметна плоча за 
своите воини, и то от-
преди години. 

Преди една-две го-
дини, по инициатива на 

Община Айтос, тези памет-
ни знаци бяха изцяло обно-
вени. А в Черноград не само 
подмениха с нови паметните 
плочи на една от стените на 
вече закритото училище, но 
изградиха паметник на заги-
налите в центъра на селото. 
Реновиран беше и паметни-
кът в село Лясково, както и 
всички паметници и паметни-
те плочи там, където ги има. 
„Докато в Айтос няма едно 
място, пред което потомци-
те да се поклонят и да сло-
жат цвете”, коментира Атанас 
Атанасов - член на ИК „Воин-
ска памет”. Към всичко това 
ще добавим само една мал-
ко изтъркана, но доказана 
от историята крилата мисъл 
- „Който не помни миналото 
си няма бъдеще“!

Набирането на средства 
продължава. Всеки, отворил 
сърцето си за тази идея, може 
да даде своята лепта като го 
направи: в брой в касата на 
Инициативния комитет на ули-
ца „Станционна“ 29 - Военен 
клуб - Айтос, или по банко-
ва сметка: 

ИК „ВОИНСКА ПАМЕТ” – 
град АЙТОС

IBAN: BG16 STSA 9300 
0025 9458 47

BIC: STSABGSF
БАНКА ДСК – ЕАД – ГРАД 

АЙТОС

Какво предстои, разгова-
ряме със скулптора Хрис-
то Митев - на стр.3
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Несторено за един век – случи се за един ден
120-тонен кран пренесе тежките основи за 

паметника на айтозлии, загинали във войните

Част от членовете на ИК „Воинска памет”: Успяхме!

Инж. Иван Биделев и общински експерти участваха в пренасянето и монтиране-
то на тежката основаКметът Васил Едрев и част от инициаторите

Грубият строеж е завършен

Макет на паметника



В Айтос е имало са-
нитарна служба още от 
1898 година, която се е 
носела от лекар и фел-
дшер, и е обслужвала 
града и околията. Стро-
ежът на болницата е за-
почнал през 1898 година 
и е завършил през 1902 
година. Открита е през 
същата година с 18 легла 
за лечение на остри за-
разни заболявания. Ле-
карят и фелдшерът из-
пълнявали и две допъл-
нителни длъжности – ап-
текар и домакин.

Имало е три отделе-
ния: мъжко и женско – 
с по 5 легла и заразно 
– с 3 легла. Персона-
лът на първия медицин-
ски екип бил съставен 
от фелдшера Паун Ста-
матов и двама санита-
ри-прислужници. После-
дователно болницата са 
завеждали околийски-
те лекари: д-р Чоканов 
– 1924 – 1925 г., д-р Да-
мов – 1925 – 1929 г., д-р 
Власарев – 1929 – 1931 
г., д-р Христов – 1931 – 
1933 г, д-р Задгорски – 
1933 – 1944 г. 

През 1944 година бол-
ницата е държавна с 8 

стаи, част от които се 
ползвали за квартири 
на персонала, други за 
администрация и 30 лег-
ла за болни. Обслуж-
ването се извършва от 

един лекар, една ме-
дицинска сестра, един 
фелдшер, двама санита-
ри, готвач и перач. 

През 1948 година, по 
типов план е построена 

нова двуетажна сграда, 
в която са поместени 
три основни отделения – 
„Вътрешно“, „Хирургич-
но“ и „Детско“. Разкрити 
са общо 140 легла.
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Информация
От 01.09.2019г. започва 

предоставянето на меха-
низма „Лична помощ“

Хората с увреждания мо-
гат да подават заявления за 
ползване на лична помощ. 
На база на влезлите в сила 
Закон за личната помощ и 
Наредба РД-07-7/28.06.2019 г. 
за включване в механизма 
„Лична помощ“ се регла-
ментира кой има право на 
тази помощ и как ползва-
телите да се включат в  ме-
ханизма.

До 31 декември 2020 го-
дина право за включване 
в механизма за лична по-
мощ имат:

1. Хората с право на чуж-
да помощ с определени 90 
и над 90 на сто вид и сте-
пен на увреждане или сте-
пен на трайно намалена ра-
ботоспособност;

2. Децата с право на чуж-
да помощ с определени 50 
и над 50 на сто вид и сте-
пен на увреждане или сте-
пен на трайно намалена ра-
ботоспособност;

3. Децата без право на 
чужда помощ с определени 
90 и над 90 на сто вид и сте-
пен на увреждане или сте-
пен на трайно намалена ра-
ботоспособност.

Ползватели на лична 
помощ:

Човек с увреждане, на ко-
гото е изготвена индивиду-
ална оценка на потребно-
стите и е издадено направ-
ление с определен брой ча-
сове за лична помощ от Ди-
рекция „Социално подпома-
гане“- Айтос, може да заяви 
предоставянето на механи-
зма „Лична помощ“.

 За включване в механи-
зма „Лична помощ“ е необ-
ходимо да подадете Заявле-
ние – декларация (по обра-
зец) лично или чрез упълно-
мощено от вас лице до кме-

та на общината по насто-
ящ адрес.

Към заявлението се при-
лагат направлението с опре-
деления брой часове лична 
помощ и документ за само-
личност на човека с увреж-
дане (за справка) или на не-
говия законен представител 
(за справка). 

В заявлението човекът 
с увреждане декларира, 
че няма да получава дру-
га подкрепа за задоволя-
ване на същите потребно-
сти за периода, през който 
ще му бъде осигурена лич-
на помощ. Човекът с увреж-

дане може да избере асис-
тент, който да го обслуж-
ва. В случай, че той не е на-
правил това, общината, ко-
ято е доставчик на лична 
помощ, може да предложи 
асистент.

Когато ползвател на лич-
на помощ е дете с уврежда-
ния с 90 и над 90% степен 
на увреждане, се дава съ-
гласие до 380 лв. от месеч-
ната помощ от 930 лв., коя-
то то получава по Закона за 
семейни помощи за деца, 
да се превежда от Агенци-
ята за социално подпома-
гане на кмета на съответ-
ната община, която съглас-
но закона е доставчик на 
лична помощ. Конкретната 

сума се изчислява на база 
на определения брой часо-
ве лична помощ, умножена 
по часовата ставка за по-
ложения труд от асистенти-
те. Превеждането на сред-
ствата става след опреде-
ляне на асистент на детето 
и сключването на трудов до-
говор с него.

В случай, че ползвател на 
лична помощ е пълнолетен 
човек с увреждане с 90 и над 
90% степен на увреждане и с 
право на добавка за чужда 
помощ, заявителят за полз-
ване на лична помощ тряб-
ва да даде съгласие същата 

добавка, която е в размер 
на 75% от социалната пен-
сия за старост, да се пре-
вежда от Националния оси-
гурителен институт на Аген-
цията за социално подпома-
гане (АСП). Въз основа на 
това съгласие АСП ще пре-
вежда получените средства 
на кмета на общината, коя-
то ще е доставчик на лич-
на помощ.

За всички ползватели, по-
дали документи до месец 
август 2019 година, лична-
та помощ започва от 1 сеп-
тември, а за всички послед-
ващи започва от първо чис-
ло на месеца, следващ ме-
сеца на подаване на заяв-
лението.

Асистенти:
Асистент може да бъде 

всяко лице, което не е по-
ставено под запрещение и 
не е осъждано за умишлено 
престъпление от общ харак-
тер и спрямо него не са на-
лагани мерки за защита по 
Закона за защита от домаш-
но насилие на ползвател на 
лична помощ. Няма доходен 
критерий за назначаване на 
личен асистент.

Кандидатът за асистент по-
дава до кмета на община Ай-
тос заявление по образец, 
към което прилага:

1. Документ за самолич-
ност (за справка);

2. Автобиография;
3. Копие от трудов договор, 

ако кандидатът за асистент 
работи, или декларация, че 
няма сключен трудов дого-
вор (по образец);

4. Декларация, че спря-
мо него не са налагани мер-
ки за защита по Закона за 
защита от домашното наси-
лие по отношение на полз-
вател на лична помощ (по 
образец);

5. Копие от документи за 
придобита образователно-
квалификационна степен; 

6. Копие от документите, 
удостоверяващи продължи-
телността на професионал-
ния опит;

7. По преценка кандидатът 
за асистент може да пред-
стави копие от документ, 
удостоверяващ успешно пре-
минат курс за обучение от 
други програми и проекти.

В заявлението всеки кан-
дидат може да изрази пред-
почитанията си относно ли-
цето с увреждане, за което 
желае да полага грижи като 
асистент.

Подборът за асистенти ще 
се извърши на два етапа:

- Първи етап - допустимост 
по документи;

-  Втори етап – провежда-
не на интервю.

Заявление (по образец) 
и придружаващите го до-
кументи за ползватели на 
личната помощ се пода-
ват в сградата на Общин-
ски център за социални и 
здравни услуги град Ай-
тос, улица „Васил Левски“ 
№ 5, всеки работен ден 
от 08.30 ч. до 12,00 ч. и от 
12,30 ч. до 17.00 ч.

Заявление (по образец) 
и придружаващите го до-
кументи за асистенти се 
подават в сградата на Об-
щински център за социал-
ни и здравни услуги град 
Айтос, улица „Васил Лев-
ски“ № 5, всеки работен 
ден от 08.30 ч. до 12,00 ч. и 
от 12,30 ч. до 17.00 ч.

За допълнителна инфор-
мация и въпроси на тел: 
0558/2-56-30

Образци на заявления-
та може да получите в Об-
щински център за соци-
ални и здравни услуги — 
град Айтос или да изтегли-
те от сайта на Община Ай-
тос : www. aytos.bg в меню 
новини и съобщения.

Включване в механизма 
„Лична помощ“

Айтозлии тръгват за Рилските езера! 
Имате последен шанс да се включите!

След успешното ни пътешествие в Ориента и Азия е време 
за нови предизвикателства. Каним ви по родните места, да се 
насладим на красотата на Очите на Рила планина  - Седемте 
Рилски езера и още много други красоти български, да отпо-
чинем в СПА-центъра на великолепния 4-звезден хотел „Фе-
ста Чамкория”- Боровец и да се забавляваме. 

Вижте!
Рилски езера - Ресиловски манастир - 
Овчаренски водопад - Цари Мали град

23.08 - 25.08.2019 г.
1 ДЕН: 
07,30 ч. Отпътуване от Айтос с кратки почивки по пътя. Прис-

тигане в Белчин и разглеждане на средновековната църква „Све-
та Петка”. Отпътуване за Сапарева баня. Свободно време за раз-
ходка и обяд. Отпътуване за село Горица. Преход по екопътека до 
Овчарченски водопад. Свободно време за релакс и снимки. Отпъ-
туване за Боровец. Настаняване в хотел „Феста Чамкория“****. 
Свободно време. Вечеря на блок маса. Нощувка.

2 ДЕН: 
Закуска в ресторанта на хотела. Отпътуване за хижа „Пионер-

ска“. Изкачване с лифт до хижа „Рилски езера” в подножието на 
природния феномен „Седемте рилски езера“. Езерата могат да бъ-
дат видени в рамките на 4-5-часова разходка от хижата. 

Връщане с лифт до хижа „Пионерска“. Отпътуване за село Ре-
силово. Посещение на Ресиловски манастир – „Покров Богороди-
чен“. Връщане в хотел „Феста Чамкория“****. Свободно време – 
ползване на закрит басейн, сауна, парна баня, релакс стая, фит-
нес. Вечеря в ресторанта на хотела. Нощувка.

3 ДЕН: 
Закуска в ресторанта на хотела. Отпътуване за Самоков. Свобод-

но време в центъра на града. Отпътуване за крепостта „Цари Мали 
град“ - разположен на хълма Св.Спас над село Белчин – заплаща 
се входна такса. Отпътуване за Айтос с кратки почивки по пътя. 

Цена: 165 лв., за деца до 12 години - отстъпка

Цената включва: 
• Транспорт с лицензиран автобус;
• Две нощувки в хотел „Феста Чамкория“**** - Боровец;
• Закуски и вечери на блок маса;
• Ползване на закрит топъл басейн и фитнес;
• Ползване на СПА - сауна, парна баня, релакс стая;
• Безжичен интернет по стаите и общи части;
• Посещение на крепостта „Цари Мали град“ – доплаща се 

входна такса;
• Транспортът до хижа „Пионерска“;
• Посещение на средновековната църква „Света Петка”;
• Посещение на Овчарченски водопад;
• Посещение на Сапарева баня и Самоков;
• Водач - представител на фирмата-организатор;
Цената не включва: 
• Такса за лифта до Рилските езера: еднопосочен – 10 лв. за 

възрастни, 8 лв. за деца; двупосочен -18 лв. за възрастни, 12 лв. 
за деца;

• Входна такса за Цари Мали град;
• Възможност за изкачване до Рилски езера и обратно с джи-

пове – около 15 лв.;
• Възможност за приготвяне на сух пакет за обяд от ресторанта 

на хотела – срещу допълнително заплащане от 5 лв.;
• Планинска застраховка;
• Планински водач – хонорарът се определя от количеството 

на туристите.

Условия за записване:
1. Копие от лична карта
2. Първоначална вноска - 50 лв.
За повече информация: 0887 575898, 0886 176345

Община Айтос

„Народен приятел“ пише историята
Брой 6, 15 април 1980 г.

Редове от биографията на Районна болница – Айтос

60-те години на ХХ век: Руски лекари гостуват в айтоската болница. С тях 
са и айтоските лекари и медицински сестри (от ляво надясно): д-р Недева – 
завеждащ Инфекциозно отделение, д-р Чанев – завеждащ тубдиспансера,  
д-р Кръстев – завеждащ Хирургично отделение, старшата медицинска сестра 
Вяра Мерсинкова и главната медицинска сестра Трендафилка Янева



- Г-н Митев, добре дошли 
в Айтос. Нетактично е, но 
ще Ви попитам - докога ще 
останете тук?

- Ще бъда в Айтос докато па-
метникът не бъде окончателно 
завършен.

- Не всеки проект за па-
метник се реализира на 
практика?

- Да, от три проекта един 
се реализира. И то само ко-
гато хората, които го искат, 
са много сериозни и инициа-
тивни. Когато с това се захва-
нат истински патриоти и кога-
то тези, които им помагат, го 
правят с искрено желание. То-
гава се случват нещата. Ина-
че, много хора имат желание, 
но не всеки може да докара 
това желание до край.

- На какъв етап е строи-
телството на паметника в 
Айтос?

- Положени са основата и 
вертикалните тела. Аз пък съм 
преполовил моята част от ра-
ботата с изпълнението на оре-
ла, който ще стои най-отгоре. 
Кръстът за храброст, който 
ще бъде в средата, вече е от-

лят от бронз.
- Ваша е задачата и за из-

писването на имената?
- Да, това са над 3700 букви 

за 180 имена. Направени са, 
остава да бъдат отлети.

- Ще присъствате ли на 
монтажа? Какви ще са 
функциите Ви оттук ната-
тък?

- Ще ви отговоря с една ис-
тория. Навремето, родители-
те женели децата си. Един син 
бил овчар в планината, върнал 
се за малко в селото и родите-
лите му съобщили, че вече са 
го сгодили. Постоял, а на тръг-
ване казал: „Хайде, поне като 
се женя ме извикайте!“. Така 
че и тази работа не може без 
мен, все пак съм авторът. От-
тук нататък, монтажът и всич-
ко, което трябва да се свърши 
е моя работа.

- Ще следите всеки един 
етап?

- Не ще следя, аз ще бъда 
този, който ще го прави.

- Основата е сложена, 
петте колони са монтира-
ни. Какво ще следва оттук 
нататък?

- Пред паметника ще бъдат 
поставени плочи. Кранът си 
свърши работата, аз запъл-
них фугите между основното 
тяло и вертикалните елементи. 
Буквите са наредени, те са в 
ателието ми. Буквите се отли-
ват заедно със самите плочи, 
които са от полимербетон. Те 
ще бъдат монтирани на верти-
калните тела.

- Какъв срок си давате 
Вие за завършването на па-
метника?

- Най-късно - до 6 септем-
ври, след това са необходими 
няколко дни, за да се доогледа 
всичко. Откриването ще бъде 
на 12 септември.

- Чия беше идеята паме-
тникът да изглежда по този 
начин?

- Проектът е изцяло мой, а 
идеята за паметника е на Ини-
циативен комитет „Воинска 
памет” - Айтос с председател 
Иван Иларев. Направих мно-
го варианти, преди да се спра 

на точно този проект. Този ва-
риант допадна на комитета и 
беше приет.

- На картинка паметникът 
изглежда светъл, изглежда 
доста свежо?

- Не искам да е мрачен, от 
черен гранит или друг тъмен 
материал. Не е проблем да се 
пропие и да се направи бето-
нът черен и лъскав. Това, кое-
то виждат сега айтозлии като 
изработка, се нарича „шлай-
фан бетон“, не се прави много 
често. Обикновено бетонът се 
облича в плочи, които с вре-
мето започват да се рушат. А 
това в Айтос е висококачест-
вен вибриран бетон, машинно 
шлайфан. Ще бъде импрегни-
ран, което няма да позволи въ-
тре да влиза вода. Фундамен-

тът ще остане малко по-висо-
ко, за да може по-лесно да се 
четат последните имена.

- Колко е висок целият па-
метник?

- Около 3.80 м, заедно с оре-
ла, който ще е в средата и най-
отгоре на паметника.

- Какво мислите за место-
положението му?

- Мястото е много добро. 
Има естествен зелен фон, има 
въздух. Паметникът ще стои 
отлично на това място. Вълну-
вам се и полагам огромно ста-
рание за всеки детайл, защото 
зная с колко хъс и желание се 
строи този паметник. Разбрах, 
че идеята за него е от близо 
един век. Това е огромна от-
говорност.

НП
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• Тел. 0885445426 - дава под 
наем квартира в приземен етаж за 
семейство или за жена с деца.

• Тел. 0896370138 - дава под 
наем помещение - суперцентър, 
20 кв. м, за магазин или офис - 
цена 250 лв.

• Тел. 0894 411 125 - прода-
ва лозе - 1дка + бунгало, между 
„Военно стрелбище” и „Набож-
на 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 - ПРОДА-
ВА лозе, УПИ І-490, кв. 32 „ПРО-
ВАДИЙСКО ШОСЕ”, 745 кв. м, но-
тариален акт.

• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДА-
ВА 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 спо-
разумение.

• Тел. 0888417267 - прода-
ва в Поморие - стария град: 1. 
Боксониера, 27 кв. м, на 5 ми-
нути от плажа и на 5 минути от 
центъра, тухла, обзаведена, цена 
25800 евро, 2. Помещение в цен-
търа на Поморие - стария град, 
до църквата, удобно за мага-
зин, офис, ателие, 20 кв. м, цена 
23800 евро.

Малки обяви

Оттук нататък, монтирането 
на паметника е моя работа

Скулпторът Христо Митев: 

БезБолезнена стоматология; Последни технологии в 
стоматологията със сертифицирана  яПонска аПаратура; 

Професионално изБелване; всички видове корони и 
мостове; изграждане на зъБи с фиБростъкло, всички 
видове модерни Протези; детска стоматология и др.

Бургас, ул.”хан аспарух” 70 (до IIIта поликлиника); 0896 128 895
Само с предварително записване!

център за естетична стоматология
“еstheticDent” - Бургас

д-р мартин цонев
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Тракийско дружество 
„1897 ПЕТЪР КИПРИЛОВ” - ГРАД АЙТОС

ОРГАНИЗИРА
Посещение на Петрова нива

на 17 август 2019 година (събота), по повод
ЧЕСТВАНЕТО НА 116-ТА ГОДИШНИНА ОТ 

ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ. 
Справки и записвания:

Всяка сряда от 15.00 часа до 18.00 часа в Клуба 
на дружеството на ул. “Щерю Русев” №4 или на 
телефони 0899 848 500, 0878 825 964, 0887 805 893

ТАКСА ЗА ПЪТУВАНЕТО - 5.00 ЛВ.
ТРЪГВАНЕ ЗА ПЕТРОВА НИВА С АВТОБУС  

В 13.00 ЧАСА ОТ КЛУБА НА ДРУЖЕСТВОТО.
ОТПЪТУВАНЕ ЗА АЙТОС - 22.00 ЧАСА.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Включване в механизма 
„Лична помощ“

Община Айтос и Общинското търговско дружество „Айтос 
- Автотранспорт” ЕООД организират безплатен транспорт 
до Гробищния парк всяка събота до 2 ноември 2019 година, 
включително. 

Автобусът на „Айтос-Автотранспорт” ЕООД тръгва в 8.30 
часа от Автогара - Айтос. Обратният курс към града ще е в 
9.30 часа.

Всяка събота - 
безплатен транспорт 
до Гробищния парк

Христо Илиев Митев е български художник, скулп-
тор и йога учител. Роден е на 27 май 1951 година. Жи-
вее и преподава в Добрич. От 1976 година до 1981 го-
дина учи скулптура под ръководството на скулптора 
Христо Боев. Автор е на книгата „Затворът”, в която 
говори за затвора на ума, в който живеем.

Автор е на проекта за паметник на загиналите във 
войните айтозлии, които вече се изграждат в центъ-
ра на Айтос.

ОБЯВА
Тел. 004915215392425 - Германия, Николай и 0898316996 - 

Златина ПРОДАВА къща с гараж и малък двор на улица „Бреза” 4 
„А“ в Айтос, на калкан със съсед или ЗАМЕНЯ за къща или тухлен 
апартамент в центъра, около Автогарата или други квартали на гра-
да. Цена по споразумение.

ОБЯВлЕНИЕ
За инвестиционно предложение

от Айлин Сабри Хюсеин от град Айтос
Обявява инвестиционно предложение: Отглеждане на трайни 

насаждения в землището на село Карагеоргиево, община Айтос, 
в местността Дълбача”, ЕКАТТЕ 36227, ПИ № 014008 - череши, 
5. 070 дка, ПИ № 014014 - череши 1.915 дка, в местността Чо-
тока ПИ № 016014 - 3.994 дка череши по подмярка 6.3 от ПРСР 
2014 - 2020 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” 
от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”. Тел. за кон-
такти: 0878248610.

ОБЯВлЕНИЕ
За инвестиционно предложение
от Фатмегюл Мюслюм Исмаил

Обявява инвестиционно предложение: Отглеждане на 125 броя 
пчелни семейства по края на ПИ № 020005, находящ се в мест-
ността Келеме тарла, землище село Соколово, община Карнобат, 
област Бургас, за финансиране по мярка 6 „Развитие на стопан-
ства и предприятия”, подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г.

ТОП ОФЕРТА
Продавам масивна двуетажна къща със застроена площ от 168 

кв. м в град Айтос, на улица „Гарова” 12, с двор -  обща площ на 
имота 511 кв. м, тел. за връзка: 0888417267

Христо Митев

Организацията по пренасянето на 20-тонната ос-
нова беше перфектна

Митев пристигна в Айтос и веднага се захвана с работа



П р е к р а с н и я т 
текст на айтоска-
та поетеса с кита-
ра Татяна Йотова, 
латино ритъмът на 
композитора Мар-
тин Антонов, аран-
жиран от Пламен 
Велинов и кадифе-
ният глас на мла-
дия плевенчанин 
Александър Томов 
създадоха песента 
„Мечтай, море”, ко-
ято спечели топ на-
градата на конкур-
са „Бургас и море-
то” - тази на пуб-
ликата, на 3 август, 
в Летния театър в 
Бургас.

Младият Алексан-
дър Томов, който 
за първи път тази 
година се качи на 
конкурсната  сце-
на в Бургас, харе-
сал текста на Татя-
на за новата си пе-
сен и й написал съ-
общение във фейс-
бук. „Чак след ме-
сец успях да отго-
воря на съобщени-
ето. С останалите 
от екипа се видяхме за 
първи път на генерална-
та репетиция, ден преди 
конкурса „Бургас и мо-
рето”. Получавала съм 
много награди, но тази 
е най-голямата и най-
скъпата, защото спече-
ли сърцата на публика-

та”, каза за „Народен 
приятел“ Йотова.

На „Бургас и морето” 
текстът на Татяна Йото-
ва се нареди до стихо-
вете на известни име-
на като Христо Фотев, 
Пейо Пантелеев, Живко 
Колев и успя да се нало-
жи. А песента „Мечтай, 

море”, избрана с още 11 
за участие в конкурса, 
е написана само пре-
ди месец и е най-нова-
та в репертоара на То-
мов. „Трудно ми е да 
повярвам, но истината 
е, че публиката ни дари 
с най-ценната награда. 
Безкрайно благодаря 

на творческия екип, с 
който имах възможност-
та да работя. Благодаря 
на поетесата Татяна Йо-
това за текста, написан 
сякаш специално, за да 
прозвучи в този чуде-
сен ритъм”, коментира 
след успеха Алексан-
дър Томов.
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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО - 1897 ПЕТЪР КИПРИЛОВ”

ОБРЪЩЕНИЕ 

Родолюбиви бъл-
гарски граждани,

Инициативен ко-
митет от членове на 
Тракийско дружество 
„1897 Петър Киприлов” 
- град Айтос обявява 
дарителска кампания 
за набиране сред-
ства  за издигане па-
метен знак на патро-
на на дружеството, 
един истински наро-
ден будител, свързал 
завинаги името си с 
населението на Ай-
тос и региона.

Банка ДСК ЕАД 
Клон 0203 Айтос, 
ул. „Станционна” №31
Титуляр: СНЦ „Тракий-
ско дружество - 1897 
Петър Киприлов” - гр. 
Айтос
ЕИК: 176617432, 
BIC - STSABGSF, 
IBAN: BG42 STSA 9300 
0023 334 721

Инициативен комитет
8500 Айтос, ул. „Щерю Русев”№4

E-mail: trakia.aytos@abv.bg, тел. 0899 70 48 85.

„Мечтай, море” по текст на Татяна Йотова 
грабна най-ценната награда – 

на публиката на „Бургас и морето”

Татяна Йотова в компанията композитора и из-
пълнителя на песента “Мечтай, море”

Това е историята на сестра ми Красимира. История за несломимия 
дух на един човек, здраво вкопчил се в живота

На 21-годишна възраст й бе поставена диагнозата „Множествена скле-
роза“.

Всеки пристъп на заболяването е свързан със световъртеж, изтръпване и 
слабост на краката и ръцете до степен, в която тя оставаше неподвижна. Ле-
куваха я по утвърдения начин – с кортикостероиди, „Бетаферон“, „Копаксон“ 
и „Митоксантрон“, но лекарствата не даваха необходимия резултат. Така след 
всяко обостряне на заболяването тя постепенно се инвалидизираше, но ус-
пяваше да намери сили да се бори с трудностите. Първо вървеше с един при-
дружител, след това с двама.

За съжаление, от две години тя вече е прикована в инвалидна колич-
ка и й е трудно да се справя сама.

Грижим се за нея, но е много мъчително да гледаш как един млад човек, кой-
то би трябвало да е в разцвета на силите си и да работи пълноценно, да се 
радва на семейство и да отглежда деца, е изпаднал в състояние, в което близ-
ките му да се грижат за него като за дете.

Направихме консултация с д-р Федоренко и екипа му от руската  
Клиника по хематология и клетъчна терапия „А. А. Максимова” в град 
Москва.

Медиците се запознаха обстойно със състоянието й и ни дадоха надежда за 
подобряване на Краси и връщането й към по-самостоятелен и нормален живот. 
Всичко това ще се постигне по метод с прилагане на химиотерапия и транс-
плантация на стволови клетки. Терапията ще продължи един месец.

Необходимата сума за лечението е 45 000 евро и е непосилна за се-
мейството ни!

Всички ние искаме да видим Краси в добро здраве и отново на крака сред 
нас. Затова ви молим да ни подкрепите в борбата с коварното заболяване, ко-
ето отнема най-хубавите и съзнателни години на сестра ми.

Благодарим на всеки, който ще дари и ще стане част от новия живот на тази 
прекрасна дама и невероятен човек!

Бъдете здрави и благословени!

ИНФОРМАЦИЯ и подкрепа ЗА КАМПАНИЯТА на 
https://bg.helpkarma.com

Да помогнем 
на Краси  
да проходи 
отново!

Проектът за паметник


