
Добрата новина от днес, 
3 октомври 2019 г. е, че 
екипът на СНЦ “МИГ” - Ай-
тос ще входира в Община 
Айтос решение за ОДО-
БРЕНИЕ на два проекта, 
на обща стойност 725 хил. 
лв., без ДДС, за ремонти 
на улични настилки в град 
Айтос и две от населените 
места на общината. 

Ще припомним, че Об-
щинската администрация 

подаде в определения 
срок проектните предло-
жения за предоставяне 
на безвъзмездна финан-
сова помощ по Стратеги-
ята на “Водено от общно-
стите местно развитие” на 
СНЦ “Местна инициативна 
група- Айтос”. Финансира-
нето е от Програмата за 
развитие на селските ра-
йони, за периода 2014-2020 
година, Мярка 7.2 “Инвес-
тиции в създаването, по-
добряването или разши-
ряването на всички видо-
ве малка по мащаби ин-
фраструктура”. Процеду-

рата за безвъзмездна фи-
нансова помощ се реали-
зира с финансовата под-
крепа на Европейския зе-
меделски фонд, научи още 
„Народен приятел“.

Одобрен е проект „По-
добряване на уличните на-
стилки на населените мес-
та в Община Айтос” (Улица 
№ 3 с. Поляново  и улици 
№ 6 и № 7 с. Малка поляна 
“), подаден за финансира-
не по мярка 7.2. от ПРСР 
2014 – 2020 г., на стойност 
335 000 лв., без ДДС.

 Вторият проект, одо-
брен на местно ниво, е за 

„Реконструкция и рехаби-
литация на тротоарни на-
стилки на улици в град Ай-
тос“ (улица „Братя Мила-
динови“, улица „Богори-
ди“, улица „Софроний“), 
също по мярка 7.2 по Стра-
тегията за Водено от общ-
ностите местно развитие 
на СНЦ „МИГ-Айтос” от 
ПРСР 2014 – 2020 г. Стой-
ността на проекта е 390 000 
лв. Според процедурата, 
проектите ще бъдат изпра-
тени за окончателно одо-
брение в Държавен фонд 
„Земеделие” .
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Над 220 души са консулти-
рани в Деня на отворените 
врати в НОИ-Бургас, съоб-
щи директорът на територи-
алното поделение Енчо Же-
ков. Инициативата бе обя-

вена по повод Междуна-
родния ден на възрастните 
хора, който отбелязваме на 
1 октомври.

„Основните въпроси, кои-
то вълнуват хората с пред-
стоящо пенсиониране са 
свързани с правото на при-

добиване на пенсия, с набо-
ра от документи, необходи-
ми за пенсиониране, кате-
гория труд, закупуване на 
осигурителен стаж и други. 
Това, което интересува хо-
рата е също изборът на по-
благоприятна методика за 

изчисляване на индивиду-
алния коефициент за пен-
сия“, информира  Жеков. 
Припомняме, че от 7 май 
започна прием на заявле-
ния за изчисляване на па-
рите за старини с възмож-
ни опции - с трите „най-до-
бри” години преди 1997 го-
дина или по нова формула. 
Старата методика включва 
трите най-благоприятни го-
дини преди 1997 година и це-
лият доход от 1 януари 1997 
година до пенсионирането 
на хората. Новата включ-
ва само осигурителния до-
ход след 2000 година. Екс-
пертите на НОИ съдейст-
ват на кандидат-пенсионе-
рите да се насочат към по-
благоприятния за тях вари-
ант. За тяхно улеснение еки-
пи на осигурителния инсти-
тут в Бургас участваха в из-
несени приемни през целия 
септември във всички об-
щини в региона. 

Традиционно, по повод 
празника на 1 октомври 
служители на НОИ - Бургас  
посетиха Дома за възраст-
ни хора в Айтос и изнена-
даха обитателите му с по-
черпка.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Одобрени за финансиране са два общински 
проекта за ремонт на улици в града и селата

Над 220 души се консултираха в Деня 
на отворените врати в НОИ-Бургас

Проектите са на стойност 725 000 лв.
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В края на месец сеп-
тември, ученици от СУ 
„Христо Ботев” - Айтос 
взеха участие в екосе-
минар „Игри сред при-
родата“, организиран 
от Сдружение за демо-
кратично образование 
„ФАР“ - Бургас, с ре-
ферент Русин Борисла-
вов. Традиционно добри-
те връзки между ФАР, 
СУ „Христо Ботев” и Ту-
ристическото дружество 
„Чудни скали” - Айтос по-

могнаха за доброто пла-
ниране и определяне на 
подходящ маршрут, кой-
то да бъде маркиран и 
почистен. 

Семинарът беше про-
веден в заслона на село 
Зайчар, където младе-
жите на „ФАР“ преди 10 
години изградиха зеле-
на класна стая. Темата 
на семинара беше свър-
зана с подобряване на 
екологичната култура на 
младежите и мотивира-
нето им за обществено-
полезна дейност. 

Целите - да се гене-
рират различни идеи за 
опазване на околната 
среда, да се дебатират 
наболели актуални въ-

проси и да се планират 
екологични инициативи. 
В част първа на младеж-
кото събитие беше мар-
кирана и почистена еко-
пътеката между село То-
полица и Айтос. Заклю-
чителната дискусия пък 
събра интереса на мла-
дите хора, под формата 
на алтернативна игра, 
аргументиран дебат по 
дадени тези, съдържа-
щи наболели въпроси за 

екологичната култура и 
гражданското поведе-
ние на младежите и въз-
растните. 

На финала, младежи-
те се обединиха около 
идеята да бъде направе-
на атрактивна реклама 
за опазване на околна-
та среда, която да при-
влече още млади хора - 
доброволци за каузата 
екокултура.
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Ботевци на екосеминар в 
заслона на село Зайчар

Обръщение към 
избирателите 

от община Айтос

„Вихър“ с победи - 
трупа точки на наш 

и чужд терен
С благодарности към 

собственика на вери-
га от магазини „Мастeр-
хаус” за новата футбол-
на екипировка, от  Фут-
болен клуб „Вихър” - Ай-
тос съобщиха за поред-
ната победа на отбора,  
в поредния кръг от „А“ 
областна група по фут-
бол. Футболните талан-
ти на „Вихър” - Айтос се 
похвалиха с нови три точ-

ки и чакана победа. На 
негостоприемния стади-
он в с. Планиница отбо-
рът на „Вихър”, с извест-
ни трудности и с немал-
ко на брой пропуски, успя 
да победи с 2:1 домаки-
ните от „Балкан” Плани-
ница. Головете за побе-
дата отбелязаха Мари-
ян Донев и Николай Вла-
ев. В следващия кръг, ай-
тозлии имат домакински 

мач в неделя на 6 октом-
ври, от 16.00 часа с отбо-
ра на ОФК „Странджа Аг-
рокорн 2014” – Средец.

И юношите на “Вихър” 
се поздравиха с победа 
в края на септември, на 
градския стадион „Крум 
Делчев” в Айтос. Футбол-
ната среща за областно-
то първенство при юно-
ши младша възраст меж-
ду отборите на ФК „Ви-

хър” Айтос и ФК „Черно-
морец” Бургас завърши 
с резултат 4:1 за нашите 
момчета. Голмайсторите 
Гюнай Рафет и Хюсеин 
Феим отбелязаха по два 
гола в противниковата 
врата, невероятно краси-
ва беше играта на всич-
ки футболисти. „Страхо-
тен колектив и борбен 
дух!”, пък беше оценката 
на треньорите.

На ñвой òеðен

С близо 100  хиляди лева 
е паднала цената на цеха 
за олио в Съдиево, заедно 
с цялото оборудване. Це-
хът за пореден път е обя-
вен на търг за продажба, 
този път цената тръгва от 
1 139 719 лв. През декем-
ври 2018 година, сграда-
та и машините се прода-
ваха за 1374 475 лв., мера-
клии до този момент липс-
ват. Причината за разпро-
дажбата са задължения 
на собствениците „Расти-
телни масла – Костуров и 
Ко“ ООД към банка. 

Имотът включва пар-
цел, ведно със сградата 
на цеха с обща площ 4640 
кв. м. Постройките са ед-
ноетажно хале, складове 
и двуетажна администра-
тивна пристройка. Пред-
лага се и оборудване-
то на фабриката от цис-
терни, помпа, дестилато-
ри, зърнотоварач, поточ-
на линия.

Оферти се подават до 5 
ноември тази година, ще 
бъдат отворени на 6 ноем-
ври от 13:30 часа в Райо-
нен съд - Айтос.

Пак продават 
съдиевския 
цех за олио

Ако изпитвате нежност 
и неописуемо удоволст-
вие от това, някой лъче-
зарно да ви лъже, учтиво 
окраде и потайно в гръб 
с нож ви прободе, вдиг-
нете празнични наздра-
вици с гласа си за ГЕРБ 
– (Граждани единни в 
разграбване на Бълга-
рия), БСП – (Бизнес, спе-
кула, пари), ДПС – (Дви-
жение за парични сред-
ства) или за някои други 
с неясен произход на за-
можността си партийни 
тарикати, нарекли себе 
си демократи.

Не е възможно да бъ-
дете подведени! Ико-
номическата им мисъл 
е социален код, успеш-
но практикуван от въл-
ка в животновъдството 
и от лисицата в птице-
въдството.

Пазарът, публичен или 

сив, им осигурява бла-
га, а те с благоденства-
ща „социална усмивка” 
втълпяват на общество-
то добротата си с израза 
„Да живее трудът”.

Затова, гласувайте ма-
сово, единно, непоколе-
бимо за жреците на ка-
питала! Благодарение на 
тях все още имате паш-
маги и маратонки за хо-
дене и зрънчо за ядене.

Не ги губете!
Благодаря Ви за вни-

манието!
Доктор по педагогика 

Апостол Божиков,
Кандидат за общински 

съветник от листата на 
ПП „Атака“

Първи секретар на 
КПБ Община Айтос

Инж. Камелия Генова
Кандидат за общински 

съветник от листата на 
ПП „Атака“



В края на месец септем-
ври РС “Пожарна безопас-
ност и защита на населе-
нието” (ПБЗН) — град Ай-
тос анализира произшест-
вията през лятото на 2019 
година. Статистиката по-
казва, че ликвидираните 
произшествия с участие-
то на екипи на Пожарната 
служба през това лято бе-
лежат ръст с около 23%, в 
сравнение със същия пе-
риод на миналата година. 
По-високият брой на про-
изшествията е следствие 
от повишаването на пожа-
рите без загуби в сухи тре-
ви и отпадъци с 30%, сочат 
данните.  

Най-много са пожарите в 
жилищно-комуналния сек-
тор - 11. На второ и трето 
място - в транспорта и гор-
ско стопанство - по 4, след-
ват пожарите в селско сто-
панство - 3, един - в съоръ-
жение на открито. 

Основни причини са на-
рушаването на елементар-
ни правила за пожарна 

безопасност през пожаро-
опасните сезони и недос-
татъчната противопожарна 
култура на гражданите. 

Общо 23 са пожарите с 
материални щети на те-
риториите на двете об-
щини - Айтос и Руен през 
това лято, с един по-мал-
ко, сравнено с 2018 годи-
на. Пожарите в сухи тре-

ви и отпадъци са общо 61, 
при 43 през миналата годи-
на. Всички произшествия, 
в които се е налагало на-
месата на службата са 96, 
от тях 75 - в Айтос и 21 - в 
Руен. Добрата новина е, че 
през тази година няма за-
гинали и пострадали в ре-
зултат на пожарите.

Анализът сочи още, че 
през лятото на 2019 годи-
на, пожарите на терито-
рията на Община Айтос са 
се увеличили спрямо тези  
през 2018 година с 18%, а 
тези в Руен - със 100%.

В процентно съотноше-
ние, излизанията по необ-
ходимост по общини през 
2019 година са: Община Ай-
тос - 79% от общия брой и 
21% - за Община Руен. Ос-
новните причини за въз-
никване на пожарите са, 
на първо място небреж-
ност при боравене с открит 
огън, късо съединение - 3, 
техническа неизправност 
- 2, умисъл - 1, детска игра 
с огън - 1, самозапалване - 

1, тютюнопушене - 1.
От огъня са унищожени 

покривна конструкция – 
126 кв.м, опушени стени – 2 
кв.м, имущество/домакин-
ства – 4, мебели – 2, гора 
широколистна – 54 дка, 
гора смесена - 103 дка, леки 
автомобили - 3, фургони и 
паянтови постройки - 1, по-
севи – 0,01 дка, лекотовар-
ни и товарни МПС - 4.

Необходимо е всички 
граждани да проявяват по-
добра бдителност и добро-
съвестност и да сигнализи-
рат службата и Общинска 
администрация при конста-
тирани запалвания от недо-
бросъвестни лица. 

При възникване на по-
жар или друг инцидент е 
необходимо незабавно да 
се потърси съдействието 
на вече добре познатия ви 
телефон 112. 

Главен инспектор 
инж. мариян маринов

Началник РСПБЗН – 
град Айтос

На 28-29.09.2019 г. ñе пðоведе финалъò на „Купа 
България” в дисциплина „Трап”. Първо място очак-
вано извоюва айтоският състезател по ловна стрел-
ба Иван Георгиев. Иван заслужи купата при мъже-
те, а името на Айтос отново се произнасяше с въз-
хищение заради таланта на нашето момче.

Община Айтос обяви 
обществена поръчка за 
„Доставка на многофунк-
ционален автомобил с ме-
тачно устройство, смука-
тел, сметосъбиращ бун-
кер, окомплектован с 
прикачни съоръжения: 
маркуч за засмукване на 
листа, водоноска с мияч-
на система, роторен сне-
горин и гребло за сняг”. 
Изискванията към авто-

мобила са подробно из-
броени в техническа спе-
цификация. 

Ще припомним, че със 
закриването на общин-
ската фирма БКС преди 
едно десетилетие, Айтос 
няма такъв автомобил, 
който системно да чисти и 
мие улиците в града. 

Поръчката за автомо-
била е с прогнозна стой-
ност 141 666 лв. Срокът 

за изпълнение - до 15 ка-
лендарни дни, считано от 
датата на получаване на 
възлагателно писмо.

Финансирането е осигу-
рено със средства от бю-
джета за 2019 година на 
Община Айтос. Срокът за 
получаване на оферти за 
участие е до 18.10.2019 го-
дина. Офертите ще бъдат 
отворени на 21.10.2019 г.
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Пожарите в сухи треви и отпадъци 
с 30% повече през това лято

Ще мият улиците в Айтос с 
многофункционален автомобил

Общината обяви обществена 
поръчка за закупуване на машината 

Главен инспектор 
инж. Мариян Маринов



Изпълнен е вече начал-
ният етап на грубото стро-
ителство на новия храм 
„Рождество Богородично” 
в село Дрянковец, видя 
„Народен приятел“. Нова-
та църква се строи върху 
основите на сградата на 
стария дрянковски храм, 
отчужден и разрушен през 
1963 година за построява-
нето на Младежки дом. 
Младежки дом така и не е 
построен, но пък храмът е 
заличен от лицето на се-

лото.  Сега църквата отно-
во се гради, изпълнител е 
„БУЛИМПЕКС БГ” ЕООД - 
град Бургас.

През 2012 година Общин-
ски съвет - Айтос, със свое 
решение дари част от тере-
на на Църковното настоя-
телство на храм „Св. Дими-
тър” - Айтос за изгражда-
нето на християнски храм 
в село Дрянковец. С бла-
гословението на Сливен-
ски митрополит Иоаникий, 
строежът започна на 1 сеп-

тември 2019 година. 
Към момента, фирмата-

изпълнител е завършила 
началния етап на грубия 
строеж. Очаква се грубото 
строителство да бъде окон-
чателно завършено в края 
на месец ноември тази го-
дина, съобщи за „Народен 
приятел“ ставрофорен ико-
ном Ромил Негозов.

Кметицата Севие Пехли-
ванова, местното населе-

ние и айтозлии с дрянков-
ски корен подкрепят бого-
угодното начинание. Всеки 
гражданин на община Ай-

тос може да бъде съпри-
частен за слава на Света-
та единосъщна и нераздел-
на Троица.

Банкова сметка на 
храм „Св. Димитър” - 
град Айтос за новоиз-
граждащия се храм „Св. 
Рождество Богородич-
но” - село Дрянковец:

IBAN: BG40 UNCR 7630 
1078 6913 18

B I C  U N C R B G S F 
Unicredit Bulbank - Ай-
тос
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Основите на ново-
строящия се храм „Св. 
Рождество Богородич-
но” в село Дрянковец

Строят православен храм 
в село Дрянковец Върху основата  

на старата църква 
„Св. Рождество 
Богородично”

Емил Кръстев и неговите уче-
ници, 17-годишните Александър 
Стоянов и Петър Янков, са голя-
мата надежда на Айтос за въз-
раждане на славата на силовия 
трибой. Тази есен, 22-годишни-
ят Емил получи най-високото на-
ционално признание - Републи-
кански шампион в категория 93 
кг за младежи до 23 години. По 
стъпките му вървят Сашо и Пе-
тър, които се състезават в кате-
гория до 74 кг, при юношите до 
17 години. Тази година Петър за 
първи път участва в национално 
състезание в категория до 83 кг, 
научи „Народен приятел“.

В последното за тази година 

състезание - Републиканският 
шампионат в Хасково,  органи-
зиран от Българската федера-
ция по силов трибой, треньорът 
на двамата младежи, състезате-
лят Емил Кръстев, не само граб-
на безапелационно шампион-
ската титла, но и подобри наци-
оналния рекорд на лежанка. „До 
момента рекордът беше 202.5 кг. 
Поставих си за цел и го напра-
вих - вдигнах 206 кг”, доволен от 
републиканския си успех е Емо. 
Нещо повече - нашето момче 
грабна суперкупата „Шампион 
на шампионите” - най-престиж-
ната републиканска титла, коя-
то се присъжда на състезателя, 
получил най-много точки в над-
превара. В нея най-важното ус-
ловие е съотношението между 

личното тегло на състезателя 
и вдигнатата от него тежест от 
всички движения - лежанка, лег 
и мъртва тяга.

„Тренирам от три години, за-
познах се с Емо преди една, - из-
явих желание и той не отказа - 
започна да ме тренира”, разказ-
ва Петър, а Емил, горд със своя 
ученик, уточнява, че момчето не 
го е посрамило - има пет меда-
ла от две състезания.

Силовият спорт в Айтос от-
ново прохожда, а специалисти-
те от Федерацията не скриват 
възхищението си от таланта на 
Емил, който въпреки трудности-
те от финансов характер и не до-
там добрите условия за трени-
ровки, не само е републикански 
шампион, но и заразява с талант 
и ентусиазъм нова айтоска смя-
на в силовия спорт.

Емо, Сашо и Петър мечтаят - 
за зала, неголяма, но удобна и 
топла, оборудвана с най-необхо-
димото за силовия спорт. Надя-
ват се, че в изцяло реновирана-
та и разширена Спортна зала в 
Градската градина ще се наме-
ри едно помещение за тях, а и 
другите момчета, които искат 
да тренират този, малко поз-
абравен в Айтос, спорт. „За да 
се обзаведе едно малко поме-
щение за тренировки са необ-
ходими около 5000 лв.”, изчис-
лил е Емо. 

В момента, младежите са 
представители на неайтоски 
клуб, за могат да участват в със-
тезанията от календара на феде-
рацията. „Трудно е да организи-
раш клуб - има такси към феде-
рацията, трябва да имаш опре-
делен брой картотекирани със-
тезатели, плащат се картотеки, 
тичаш напред-назад за съответ-
ната документация и т.н. Не е ле-
сен механизмът, затова не съм 
се захванал да правя клуб. А от 
клуба, в който сме картотекира-
ни, нямаме никаква финансова 
подкрепа. Сам си купувам еки-
пировката, билетите, храната и 
т.н. Просто, ползвам Федера-
цията, за да дам заяв-
ка за участия в състе-
занията - нищо друго. 
А в нашия спорт, как-
то и при другите - всич-
ко опира до средства”, 
разказва за пробле-
мите шампионът.

Оказва се, че в Ай-
тос има само една 
действаща фитнес 
зала, в която провеж-
дат тренировките си 
срещу съответното за-
плащане на всяко от 
посещенията там. “Ус-
ловията са за нормал-
но трениращ човек, но 
ние не сме в тази ка-
тегория - нашият спорт 

е по-специфичен - вдига се шум 
заради щангите, нужна ни е еки-
пировка и т.н.”, обясняват още 
младежите. 

Въпреки всичко, Емо и мом-
четата са с амбиция да гонят 
първите места в своята кетего-
рия. И с гордост показват меда-
лите и купите, спечелени от по-
следните състезания. Още мла-
ди хора имали желание да тре-
нират, но липсата на собстве-
на зала и местен клуб от име-
то, на който да се състезават, 
са горе-долу двете причини, ко-
ито поне засега, не помагат на 
активното развитие на силовия 
трибой в Айтос. А почти сигур-
но е, че Емил Кръстев ще е един 
от състезателите, на които Бъл-
гария ще разчита на Световно-
то първенство по силов трибой 
догодина.

„Айтос има възможностите и 
вече отлично реновирана спорт-
на база, така че и този спорт 
има бъдеще. Общината отделя 
всяка година все повече сред-
ства за спортните клубове. Ре-
гистрацията на клуб по силов 
трибой в Айтос, чиито състеза-
тели имат участия и победи, е ус-
ловието за субсидия от Община 
Айтос”, коментира за „Народен 
приятел“ Мариана Димова, ко-
ято изпълнява длъжността кмет 
на Община Айтос.

НП

Айтозлията Емил Кръстев - шампион 
на шампионите по силов трибой

Община Айтос 
обявява конкурс 

за поезия и 
проза „Моят 

Айтос“,

посветен на 
празника на 

община Айтос  
26 октомври 2019 

година - 
Димитровден

Условия:
Текстовете се приемат до 10 ок-

томври 2019 година.
Конкурсът е анонимен и се про-

вежда в две възрастови групи - до 
16 години и над 16 години.

Участниците избират да пишат в 
следните категории:

- ПОЕЗИЯ - до три стихотворе-
ния;

- ПРОЗА - до два разказа (есе, пъ-
тепис и др.).

Файлът, съдържащ текста на 
участника, трябва да бъде в след-
ните формати: .doc, .docx.

За да се гарантира анонимността 
на оценяваните творби, следва ав-
торът да изпрати два имейла. Тек-
стовете се изпращат с прикачен 
файл на имейл адрес aetos5@abv.
bg с тема „За конкурса“, а във втори 
имейл с тема „Данни на участник“ се 
изпращат следните лични данни на 
участника: три имена, възраст, на-
стоящ адрес, телефон за връзка.

ВАЖНО!!! И двете електронни 
писма трябва да бъдат изпратени от 
един и същ имейл адрес.

Резултатите от конкурса ще бъ-
дат обявени на 15 октомври 2019 
г. в сайта aytos.bg и на страница-
та “ВЕСТНИК НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ» 
във Facebook

Награди:
Поезия 
. Първа награда – 200 лв. (с пла-

кет и грамота) 
. Втора награда – 100 лв. (грамо-

та) 
. Трета поощрителна награда
Проза 
. Първа награда – 200 лв. (с пла-

кет и грамота) 
. Втора награда – 100 лв. (грамо-

та) 
. Трета поощрителна награда
Наградите ще бъдат връчени на 

тържествена церемония в навече-
рието на Димитровден 2019

Кандидатстващите могат да участ-
ват и в двете категории. 

Нашето момче подобри националния рекорд и 
стана Републикански шампион при младежите

Емил със своите ученици Александър и Петър

Емил Кръстев

Емо с националните от-
личия


