
Нов успех за България и 
Айтос в ловната стрелба. 
На Световната купа в Лах-
ти, Финландия, невероят-
ната Селин Али от Айтос 
и партньорът й Марин Ки-
рилов от Червен бряг из-
воюваха вицешампионски 
титли и сребърните меда-
ли при смесените двойки, 
мъже и жени, в дисципли-
ната „Трап“.

Във Финландия беше де-
бютът на Селин и Марин 

при големите. „Конкурен-
цията беше жестока”, спо-
деля Селин, която е уче-
ничка в СУ „Никола Вапца-
ров”, а преди  месец ста-
на Световен шампион при 
девойките. На същото све-
товно състезание Селин, 
в партньорство с айтозли-
ята Иван Георгиев спече-
лиха бронзовите медали 
за България при смесени-
те двойки.  
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От 16 до 19 август тази го-
дина, в Айтос се проведе 
състезание по ловна стрел-
ба в дисциплина „Трап” . 
Участие в стрелковата над-
превара взеха състезатели 
от цяла България и предста-

вител от Румъния. 
Много високи резулта-

ти бяха записани на състе-
занието на Ловното стрел-
бище в Айтос през това 
лято. Красимир Георгиев 
от Елхово покри майстор-

ска норма с 120/125 панич-
ки. А айтоският СКЛС „Со-
кол-2010” категорично зае 
първото място в отборна-
та надпревара при мъже-
те. Шампионският ни тим 
беше в състав: Иван Геор-
гиев, Атанас Атанасов и Ни-
колай Шалдъров.  За вто-
рото място се пребори от-
борът на ССК „Колхида” - 
Елхово.

И в индивидуалното кла-
сиране Айтос беше на вър-

ха - първото място при мъ-
жете съвсем заслужено 
спечели най-добрият ни 
стрелец Иван Георгиев, 
СКЛС „Сокол-2010” - Ай-
тос. Втори в крайното кла-
сиране се нареди Николай 
Шалдъров, СКЛС „Сокол-
2010” - Айтос, третото мяс-
то беше за румънеца Тро-
фим Морар.

И при ветераните, ай-
тозлия показа най-точен 
мерник - първото място за-

воюва м.с. Пенчо Вичев, 
СКЛС „Сокол-2010” - Айтос, 
след него се нареди Крис 
Брукбанкс, „Пиргос” - Бур-
гас. В състезанието „Жени 
индивидуално” Красимира 
Янева беше първа, второто 
място зае Тонка Кокалджи-
ева - СК „Аетос” - Айтос. 
При младежите фаворит 
се оказа Данимир Радев от 
Стара Загора, второ място 
съдиите присъдиха на Или-
ян Попов от Елхово. 

За провеждането на със-
тезанието, неоценимо съ-
действие оказа фирма „Аг-
рокорн” ООД, Васил Анге-
лов, на който, чрез „Наро-
ден приятел“, Клубът сър-
дечно благодари! Ръко-
водството благодари и на 
всички състезатели и спе-
циално на състезатели-
те от СКЛС „Сокол-2010” - 
Айтос за достойното пред-
ставяне.

НП

Cy
 an

M
a g

en
 ta

 
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

   

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

народен

22 август 2019, бр. 324 

Нов успех за Селин 
Али във Финландия

Името на айтозлийката се споменава с уважение в цяла Европа

Стрелците ни най-добри 
и на свой теренМного първи 

места за айтозлии



с Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМС-
МА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общинския 
съвет и взаимодействието му с Общин-
ската администрация на Община Айтос, 
свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗА-
СЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 
29.08.2019 г. /четвъртък/ от 09.30 ч. в за-
седателната зала на Община Айтос при 
следния проект за 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с вх.№ ОбС-266

/07.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на 
Община Айтос, относно приемане на ре-
шение за дофинансиране на маломерни 
паралелки в училищата и функциониране 
на маломерни групи в училищата и детски-
те градини на територията на община Ай-
тос за учебната 2019/2020 година. 

2. Докладна записка с вх. № ОбС-279
/19.08.2019 г. от Красимир Енчев – пред-
седател на ОбС Айтос, относно вземане 
на решение за даване съгласие, директо-
рът на СУ „Никола Вапцаров” гр.Айтос да 
учреди безвъзмездно право на ползване 
на „Айтос Автотранспорт” ЕООД върху 
МПС – автобус.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-281
/20.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на 
Община Айтос, относно възлагане из-
пълнението на услуга от общ икономи-
чески интерес (УОИИ) „Патронажна гри-
жа“, съгласно Административен договор 
BG05M9OP001-2.040-0070 от 10.07.2019 г. за 
предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва помпщ по ОП РЧР 2014-2020, за изпъл-
нение на проект BG05M9OP001-2.040-0070, 
с наименование „Патронажна грижа в об-
щина Айтос“. 

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-280
/19.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на 
Община Айтос, относно издаване на За-
пис на заповед от Община Айтос в пол-
за на Министерството на труда и соци-
алната политика, обезпечаващ авансово 
плащане по Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ по проект BG05M9OP001-2.040-
0070, с наименование „Патронажна грижа 
в община Айтос“, сключен между Община 
Айтос и Министерството на труда и соци-
алната политика по ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2014-2020.

5. Информация с вх.№ ОбС-268/09.08.2019 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Ай-
тос, относно изпълнението на бюджета 
на Община Айтос, капиталовата програ-
ма и сметките за средства от Европейския 
съюз за полугодието на 2019 г.

6. Предложение с вх.№ ОбС-282
/20.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на 
Община Айтос, относно актуализация на 
бюджета на Община Айтос за 2019 г.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-283
/20.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Об-

щина Айтос, относно актуализация на бю-
джета и капиталната програма на Общи-
на Айтос за 2019г.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-275
/16.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на 
Община Айтос, относно приемане на На-
редба за условията и реда за установя-
ване на жилищните нужди на граждани, 
настаняване под наем и продажба на об-
щински жилища.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-270
/16.08.2019 г. . от Мариана Димова – за-
местник кмет на Община Айтос, относ-
но предоставяне безвъзмездно право на 
управление на част от недвижим имот – 
частна общинска собственост, предста-
вляваща стая №3, с площ 42.80 кв.м и стая 
№4, с площ 38.60 кв.м, част от четвърти 
етаж на административна сграда, нахо-
дяща се на ул.”Богориди” № 2, поземлен 
имот № 56 в кв.121 по плана на гр.Айтос.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-272
/16.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Об-
щина Айтос, относно предоставяне без-
възмездно право на управление на недви-
жим имот – частна общинска собственост, 
представляващ канцеларии със застрое-
на площ 132 кв.м, находящи се на втори 
етаж от ЖСК, в кв.119 „а“, поземлен имот 
№ 2060 по плана на гр.Айтос.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-274
/16.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Об-
щина Айтос, относно съгласие за закупу-
ване недвижим имот, представляващ 8,92 
% идеални части от терен – прилежащ по-
землен имот към сграда, ведно с постро-
ената административна сграда „Младеж-
ки дом и бизнесцентър“ в УПИ І в кв.166 
по плана на гр.Айтос, с адрес ул.”Васил 
Левски” №2.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-277
/16.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на 
Община Айтос, относно учредяване без 
търг или конкурс на възмездно право на 
ползване върху ПИ № 161009, с площ 1000 
кв.м, категория четвърта, находящ се в 
м.„Азмака”, землище с.Съдиево, с НТП 
„Пасище, мера“.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-271
/16.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Об-
щина Айтос, относно продажба на земя 
– частна общинска собственост на соб-
ственика на законно построена сграда в 
УПИ ІХ-888, кв.13 по плана на гр.Айтос, с 
административен адрес: ул.”Граф Игна-
тиев” №13.

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-276
/16.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Об-
щина Айтос, относно продажба на недви-
жими имоти - земеделски земи, предста-
вляващи частна общинска собственост, 
чрез провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, 5 броя.

15. Питания. 

КРасИМИР ЕНЧЕв
Председател на  

Общински съвет - айтос

Информация за изпълне-
нието на бюджета на Об-
щина Айтос, капиталова-
та програма и сметките за 
средства от Европейския 
съюз за полугодието на 
2019 година, внася кметът 
на Община Айтос Васил Ед-
рев в Общински съвет - Ай-
тос на заседание на 29 ав-
густ тази година.

Общият размер на постъ-
пленията за шестмесечие-
то на 2019 година е 17 735 
529 лв., сочи документът. 
Собствените приходи на 
Община Айтос за периода 
са 2 617 000 лв. Данъчните 
приходи са в размер на 954 
000 лв. при годишен план 1 
522 000 лв. - резултатът е 
63% изпълнение на плана, 
и с 86 хиляди лева повече 
от 2018 година.

Постъпленията от данъ-
ка върху недвижимите имо-
ти са 214 000 лв., при годи-
шен план - 300 000 лв. или 
71% изпълнение на плана 
и със 8 хиляди лева повече 
от миналата година. Изпъл-
нението на плана на  данъ-
ка върху превозните сред-
ства е 62%   - 561 000 лв., при 
план 900 000 лв. и с 60 хиля-

ди лева повече от 2018 годи-
на. Увеличеният размер на 
приходите е в резултат на 
промените в ЗМДТ и проме-

нената формула за изчис-
ляването на данъка, включ-
ваща имуществена и еколо-
гична компонента.

Приходите от данъка за 
придобиване на имущество 
са 149 000 лв., 55% от плана, 
и с 20 хиляди лева повече от 

предходната година. Постъ-
пленията от патентния да-
нък са 28 000 лв. при план 
50 000 лв. Туристическият 
данък е 800 лв., 53% изпъл-
нение на плана. Размерът 
на този данък е твърде ма-
лък за общината и не оказ-
ва съществено влияние на 
бюджета, коментират фи-
нансистите.  Приходите от 
други данъци са в размер 
на  529 лв. и включват по-
стъпления от стари задъл-
жения за пътен данък. На 
база на анализа за шестме-
сечието, Община Айтос оч-
аква преизпълнение на пла-
на за данъчните приходи. 

В информацията се сочи 
още, че за шестмесечието 
на 2019 година размерът на 
постъпленията от неданъч-
ните приходи е  1 663 000 лв. 
при уточнен годишен план  
2 390 000 лв. или 70% из-
пълнение, и със 142 000 лв. 
повече от миналата година. 
Приходите от собственост 
са в размер на 146 000 лв. 
при годишен план 299 000 
лв. или 49% изпълнение. 
Постъпленията от общин-
ски такси за отчетния пе-
риод са в размер на 1 335 

000 лв. при годишен план 
1 847 000 лв. - 72% изпълне-
ние. Най- голям е дялът на  
такса битови отпадъци - 1 
018 000 лв. при план 1 260 
000 лв. или 81% изпълне-
ние. Постъпленията са със 
107 000 лв. повече от ми-
налата година, при непро-
менен размер на облога. 
Този резултат се дължи на 
подобрената събираемост, 
са констатациите в инфор-
мацията.

Планът за собствените 
приходи за полугодието на 
2019 година е изпълнен на 
67%. Постъпления са 2 617 
000 лв., при уточнен годи-
шен план 3 912 000 лв. „Пла-
нът ще бъде изпълнен. Об-
щинска администрация от-
деля голямо внимание на 
организацията по стопа-
нисване и използване на 
общинското имущество и 
събираемостта на общин-
ски приходи, защото ясно 
съзнаваме, че тези прихо-
ди и занапред ще опреде-
лят рамките на бюджетна-
та издръжка на местните 
дейности”, коментира кме-
тът Васил Едрев.

НП
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67% изпълнение на плана за собствените приходи 

отчита Община Айтос за полугодието на 2019 година

Председателският съвет и кметът готвят проекта за дневен ред на августов-
ското заседание на местния парламент

На 29 август тази годи-
на, кметът Васил Едрев ще 
иска на редовното си засе-
дание Общинският съвет 
да приеме решение за до-
финансиране на маломер-
ни паралелки в училищата, 
и функциониране на мало-
мерни групи в училищата и 
детските градини на тери-
торията на община Айтос 
през учебната 2019/2020 
година. 

Предложението на гра-
доначалника за дофинан-
сиране е във връзка с до-
кладни записки от дирек-
торите на ОУ “Светлина” - 
село Тополица, ОУ “Св.св. 
Кирил и Методий” - село 

Карагеоргиево, ОУ „Хрис-
то Ботев” - село Пирне и 
ОУ „Христо Ботев“ - село 
Мъглен. В Тополица недос-
тигът до норматива за ми-
нимален брой ученици от І 
до VІІ клас е общо 40. Де-
цата в І клас са по-малко 
с 5, във ІІ клас - с 3, в ІІІ, ІV 
и V клас - с по 7, в VІ клас 
- с 3 и в VІІ - с 8, сочи до-
кладната записка на ди-
ректора.

За да са пълни паралел-
ките, в Карагеоргиево не 
достигат общо 19 ученици 
от ІІ до VІІ клас. От пирнен-
ското училище пък докла-
дват, че децата са само с 
две по-малко в ІІІ клас. Две 

деца по-малко от нормати-
ва имат и в І клас в село 
Мъглен, или общо за всич-
ки тези училища - недости-
гът е от 63-ма ученици, при 
норматив за І-ІV клас - 16 
ученици и за V-ХІІ клас - 18 
ученици.

Съгласно нормативната 
уредба, за разликата до 
минималния брой учени-
ци, трябва да бъдат осигу-
рени допълнителни сред-
ства извън определени-
те по единните разходни 
стандарти за съответната 
дейност през 2020 година. 
В бюджета на Община Ай-
тос за 2019 година, финан-
совите средства са зало-
жени и разпределени по 
бюджетите на съответните 
училища, пише още в пред-
ложението на кмета.

Местният парламент 
трябва да вземе решение 
и по докладна записка от 
директора на ДГ „Пролет” 
- град Айтос. Поради нама-
ляване броя на децата се 
образува една смесена по-
лудневна група във фили-
ала на детската градина в 
село Поляново. Нормати-
вът за минимален брой е 
12 деца в самостоятелна 
група, а децата в Поляно-
во са 9, с три по-малко от 
норматива.

Кметът ще иска и обра-
зуването на една смесена 
полудневна подготвителна 
група в ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий” - село Караге-
оргиево, тъй като децата 
там са 11.

НП

Кметът Васил Едрев иска от местния 
парламент решение за дофинансиране 

на маломерни паралелки

Общински съвет - Айтос

От най-сериозна финансова подкрепа се нуждае 
училището в Тополица
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Общинският съвет ще решава

Кметът предлага:

НОИ-Бургас предлага на айтозлии услуга 
“Изчисляване на прогнозна пенсия”

Можете да се възползвате от услугата на 4 и 18 септември 2019 година в Айтос

7×ô

67% изпълнение на плана за собствените приходи 
отчита Община Айтос за полугодието на 2019 година

На 19 август тази годи-
на, кметът на Община Ай-
тос Васил Едрев покани на 
консултаации за определя-
не на състава на Общинска 
избирателна комисия - Ай-
тос (ОИК), упълномощени-
те представители на пар-
ламентарно представени-
те партии и коалиции от 
партии, и партиите и коа-
лициите от партии, които 
имат членове на Европей-
ския парламент, но не са 

парламентарно предста-
вени. На консултациите, в 
кабинета на градоначални-
ка дойдоха упълномощени-
те представители на мест-
ните политически центра-
ли на ПП «ГЕРБ», КП «БСП 
ЗА БЪЛГАРИЯ», ПП «ДПС», 
КП «ОБЕДИНЕНИ ПАТРИ-
ОТИ», ПП «ВОЛЯ» И КП 
«ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГА-
РИЯ».

На основание  чл. 91 , ал.3  
от Изборния кодекс и реше-

ние №600-МИ от 09.08.2019 г 
на ЦИК,  във връзка с про-
извеждането на Избори за 
общински съветници и кме-
тове на 27 октомври 2019 

година, местните политици 
представиха писмени пред-
ложения за свои предста-
вители в състава на ОИК - 
Айтос и длъжностите им в 

комисията. Бяха внесени и 
предложения за резервни 
членове, които да заместят 
предложените от тях лица в 
случаите, когато член на ко-

мисията е възпрепятстван 
или не участва в заседани-
ята й повече от 10 дни.

Политиците заседаваха 
не повече от половин час, 
и спазвайки законовия ре-
гламент стигнаха до еди-
нодушно решение за със-
тава на комисията, която 
ще провежда местните из-
бори на територията на об-
щина Айтос. ПП „ГЕРБ“ ще 
има четирима свои пред-
ставители, един от които 
ще заеме председателско-
то място в ОИК. Четирима 
ще са и представителите на  
КП «БСП ЗА БЪЛГАРИЯ», 
между които ще бъде излъ-
чен секретар на ОИК. Два-
мата заместник-председа-
тели на ОИК ще са от ПП 
«ДПС» и КП «ОБЕДИНЕНИ 
ПАТРИОТИ». По един член 
в комисията ще имат КП 
«ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ», 
ПП «ВОЛЯ» И КП «ДЕМО-
КРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ». 
ОИК - Айтос ще започне 
работа в началото на ме-
сец септември, научи още 
«Народен приятел“.
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Община Айтос

Два вота в една година - Евроизбори `2019

ОЦСЗУ-Айтос да 
поеме патронажната 

грижа в община Айтос
Кметът Васил Едрев 

предлага на Общински 
съвет - Айтос да възложи 
на Общинския център за 
социални и здравни ус-
луги (ОЦСЗУ) - град Ай-
тос, предоставянето на 
здравно-социалните ус-
луги по общински проект 
„Патронажна грижа в об-
щина Айтос“.

Административен дого-
вор за предоставяне на 
безвъзмездна финансо-
ва помощ по Оператив-
на програма „Развитие на 
човешките ресурси 2014-
2020” е от 10.07.2019 г. Об-
щата стойност на проекта 
е в размер на 168 766,88 
лв., със срок на изпълне-
ние до 30.11.2020 г.

След сключването на 
договора Общината в ка-
чеството си на бенефици-
ент, самостоятелно възла-
га предоставянето на ус-
лугата „Патронажна гри-
жа” на ОЦСЗУ като дос-
тавчик, при спазване из-
искванията на Решение 

на ЕК от 20 декември 2011 
година.  

Съгласно указанията 
Общинският съвет е ор-
ганът, който да възложи 
изпълнението на услуга-
та и да контролира нейно-
то предоставяне съвмест-
но с кмета на общината. В 
компетенциите на Общин-

ския съвет попада и опре-
делянето на такса за по-
требителите на патронаж-
ните грижи, но във Форму-
ляра за кандидатстване 
не е предвидена такса за 
потребителите, пише още 
в докладната на кмета Ва-
сил Едрев.
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Кметът Васил Едрев 
предлага на Общинския 
съвет да приеме нова На-
редба за условията и реда 
за установяване на жи-
лищните нужди на гражда-
ни, настаняване под наем 
и продажба на общински 
жилища. Проектът е пуб-
ликуван на интернет стра-
ницата на Община Айтос и 
на страницата на Порта-
ла за обществени консул-
тации на 10.07.2019 г. Пре-
доставена е възможност 
на всички заинтересова-
ни лица в срок от 30 дни 
да направят своите пред-
ложения и да изразят ста-
новища. В посочения срок 

предложения и становища 
не са постъпили.

Основните цели в проек-
та за наредба са урежда-
не на обществените отно-
шения, свързани с услови-
ята и реда за установява-
не на жилищни нужди, це-
лесъобразно и законосъо-
бразно ползване на жили-
щата, които Община Айтос 
притежава, както и осигу-
ряване на нормални ус-
ловия на живот на жители 
на общината, които трай-
но или временно са из-
паднали в затруднено по-
ложение и не могат да си 
позволят жилище при ус-
ловията на свободно до-

говаряне.
През юни т.г., Админи-

стративен съд — град Бур-
гас отмени създадена-
та преди години и  дейст-
ваща до този момент На-
редба, поради противоре-
чие с текстове на норма-
тивни актове от по-висо-
ка степен. 

Представеният проект 
на Наредба е в съответ-
ствие с нормативните ак-
тове от по-висока степен, 
както и с тези на европей-
ското законодателство. 
Предстои местният пар-
ламент да гласува проекта 
на 29 август тази година.
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Общински център за социални и здравни услу-
ги - Айтос

Проект за нова наредба за 
жилищните нужди на гражданите в 
дневния ред на местния парламент



Тя е на 16 години и доле-
тя от Северна Калифорния, 
САЩ, в началото на  юни 
в родния Айтос. Тези дни 
Богдана Железова се гот-
ви за обратния междукон-
тинентален полет при се-
мейството си в градче, на 
половин час път от столи-
цата на щата - Роли.

С много българска емо-
ция и на прекрасен българ-
ски език, Боги разказа пред 
вестник „Народен приятел“ 
за живота си зад океана и 
за онова необяснимо чув-
ство на родова принадлеж-
ност, което всяко лято, а 
през последните години - и 
през зимата, отново и отно-

во я връща в Айтос.
Когато семейство Желе-

зови тръгва за Щатите, Бо-
гдана е едва на 4 години и 
няма как да пази спомени 
за живота си в България. 
„Ако това могат да се на-
рекат спомени, то те са от 
снимките и видеозаписите, 
които родителите ми носе-
ха. За първи път се върнах 
в България на седем. От то-
гава, всяко лято съм тук, а 
от две години идвам и през 
зимата”, разказва пъстроо-
кото момиче.

Животът й в Америка за-
почва с детската градина, 
където 4-5-годишна учи ан-
глийски език, преди още да 

е усвоила българския. Не е 
за вярване, че сега говори 
български перфектно, без 
никакъв акцент. „Мисля, 
че това е благодарение на 
родителите ми. Когато бях 
малка, непрекъснато ме ка-
раха да пиша и чета на бъл-
гарски, правихме диктовки, 
и вкъщи говорехме само 
на български. Ходила съм 
и в български училища, те 
са по-скоро занимални, но 
място, на което звучи бъл-
гарска реч. Тази година за 
последен път бях в тако-
ва училище. Трябваше вся-
ка седмица да правим про-
екти и презентации или да 
пишем по някаква тема за 
България”, казва още Бог-
дана, и признава, че е гор-
да да знае родния си език, 
също така добре както и ан-
глийския. Слуша българска 
музика, чете новините от 
България в интернет, гледа 
българска телевизия, чете 
български книги, и нонстоп 

контактува с българските 
си приятели в социалните 
мрежи. „Член съм на всич-
ки айтоски групи във Фейс-
бук, информирана съм за 
всичко, което се случва 
тук”, смее се Богдана.

В Щатите са родителите й 
Християна и Станчо Желе-
зови и по-големият й брат 
Паскал, който вече се за-
нимава с финанси. „Когато 
беше на моята възраст не-
прекъснато мечтаеше да се 
върне в България. Вече за-
върши образованието си, 
работи, има отговорности 
и не пътува толкова често”, 
разказва още Богдана.

Това, което й харесва в 
България е свободата, въз-
можността да се разхожда 
сама и да не зависи от дру-
гите. „Там без автомобил 
никъде не можеш да оти-

деш. Тук всички се позна-
ват, разстоянията са по-
малки, хората са по-сър-
дечни. Запознаваш се с ня-
кого и до няколко дни сте си 
близки”, споделя впечатле-
нията си от нашенско, мо-
мичето. 

Има свой приятелски 
кръг в Айтос, изкарала си 
чудесно това лято. „През 
юни бях в Айтос и Пирне 
при чичо ми и роднините, 
не пътувах, защото всички 

бяха на училище. В нача-
лото на юли ходих на учи-
лищен лагер с приятели от 
СУ „Христо Ботев”. Бяхме в 
Банско, от няколко години 
съм по лагери с тях и с ръ-
ководителя Николай Дими-
тров. Бях и на Бузлуджа, и 
на Петрова нива с айтоски-
те гвардейци”, казва Боги.

Приключила с уроците в 
началото на юни, всяка го-
дина датата на завършва-
нето била различна. „Из-
пити се полагат два пъти 
в годината в края на двата 
срока. С успеха съм добре, 
не съм точно отличничка, 
но се справям. На учили-
ще все още ме водят, имам 
разрешително, че мога да 
шофирам, но в присъстви-
ето на родителите ми. През 
октомври тази година мога 
да взема книжка, защото 
навършвам 16. Проблемът 
обаче не е в шофирането. 
В училище има 600 парко-
места, а ние сме 2500 деца. 
Има лотария за паркомяс-
то и е голям късмет да ти 
се случи. Но, тъй като все 
още нямам кола, това не 
е проблем, който стои за 
решаване”, обяснява мо-
мичето.

1. Предстои й още една 
година в училище. „Няма 
гимназии с паралелки за 
езици или с конкретни спе-
циалности. Ако желаеш, за-
писваш се да учиш език, 
или ако искаш да учиш по-
вече математика - запис-
ваш се в такава форма на 
обучение. Учат се основни 
предмети, от там нататък 
има различни нива, зависи 
какъв ученик си”, разказва 

още Богдана. Не ходи по 
дискотеки - за да я допус-
нат, трябва да е поне на 21 
години. А и няма време, за-
щото работи и учи едновре-
менно, нещо съвсем естест-

вено за всеки американски 
ученик. Работи в суши-рес-
торант като хостеса, отде-
ля време за шопинг, кафе-
нета и ресторанти.

За 11 години в училище, 
само веднъж чула името 
на България в един от уро-
ците по история. Но обича 
българската история, по-
знава историческите съби-
тия и личности.  Впечатле-
на е от живота на Левски 
и Ботев. 

Решила е да става жур-
налист. Харесва предава-
нето на Мира Добрева по 
БНТ и срещите и с възраст-
ни хора в селата.“Не държа 

непременно да съм в кадър. 
В училище правя видеа, ха-
ресва ми да добавям ефек-
ти, музика, такива неща. 
Засега мисля, че бъдещето 
ми е в България, но не зная 

какво ще стане след годи-
ни”, признава Боги.

Вълнува се от стари 
снимки - на фамилията и 
от града. Едно от любими-
те й занимания в Айтос е да 
търси и разглежда архивни 
фотоси, които след това да 
сравнява със свои актуал-
ни снимки.

Харесват й непринудени-
те отношения между пре-
подаватели и възпитаници 
в България. Разказва, че 
в Америка има правила за 
отношенията между учител 
и ученик, не е прието учи-
тел да ти бъде приятел във 
фейсбук. „Има учители, ко-
ито държат страниците си 
отворени, за да могат тех-
ните ученици и студенти да 
ги следват, без да могат да 
коментират”, уточнява Бо-
гдана.

В щата Северна Кали-
форния има голяма българ-
ска общност, но комуника-
цията е на ниво приятел-
ски кръг. Само още една 
българка има в училище-
то й, с която са приятел-
ки, всеки ден се срещат и 
общуват.

На 23 август Богдана ще 
пътува за Америка, в очак-
ване на зимата, когато от-
ново ще хване самолета за 
Лондон, а от там - за Бълга-
рия. 15-часовият полет не й 
тежи, защото знае, че тук с 
много обич винаги ще я оч-
акват приятели и близки.
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25 август 2019 г. Национален ден на туриста 
Организатор ТД „Чудни скали” - Айтос, 11.30 часа, 

хижа „Здравец”

2 септември 2019 г. , Откриване - софия, БФс
Проект „Младите хора – Бъдещето на България – заедно 

срещу агресията”, по който  Община Айтос е партньор.

3 септември, 14.30 часа -  Заседателна зала на Об-
щина айтос

ЮБИЛЕЙ на КТВ - 45 ГОДИНИ КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ 
ВЕТЕРАНИ

6 септември 2019 г., съединението на Княжество 
България и Източна Румелия

Възпоменателно тържество, 11.00 часа, двора на Ло-
гопедично училище

ОБЩИНА АЙТОС
Предстоящи събития

8
Една среща с 16-годишната Богдана Железова - 
айтозлийката от Северна Калифорния

Богдана с брат си Паскал

На тийнейджърски купон зад океана

Със семейството

Боги с училищна приятелка




