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Уважаеми граждани на Община Айтос,

КАНИМ ВИ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ- 2020
На основание чл. 84 ал. 2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на На-

редбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
общината чл. 24 ал.1 и ал.2  

Община Айтос ОБЯВЯВА публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община-
та за 2020 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 14.01.2020 г. от 13.30 часа в Заседателна-
та зала на Община Айтос.

Материалите, представляващи основни показатели в проетобюджета за 2020 г. ще 
бъдат публикувани на официалния сайт на Община Айтос на 09.01.2020 година - www.
aytos.bg, и ще бъдат на разположение на местната общност в Центъра за услуги и ин-
формация на гражданите /ЦУИГ/, в сградата на Община Айтос . 

Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения, за да бъдат включени в про-
екта за бюджет на Община Айтос за 2020 година.

Васил ЕдрЕВ
Кмет на Община Айтос

Скъпи читатели на вест-
ник „Народен приятел”,

През 2020 година вест-
ник „Черноморски фар” е с 
нова периодичност. Бурга-
ското издание излиза три 
пъти седмично - в понедел-
ник, сряда и петък. Като не-
разделна част от „Черно-
морски фар”, наложително 
беше вестник „Народен при-
ятел” да промени графика си 
на издаване. През новата 
година ще можете да чете-
те айтоското печатно изда-
ние в понеделник и петък, а 
не както досега - в понедел-
ник и четвъртък.

НП

20-годишният Ивайло Ди-
митров хвана кръста на Бо-
гоявление в Айтос. Ивайло 
се оказа най-бърз от общо 
единадесетте смелчаци, 
които храбро се потопи-
ха в ледените води на река 

Славеева в парк „Славее-
ва река”. 

Ивайло хваща кръста за 
трети път, от 16-годишен 
скача в ледените води, само 
миналата година не бил на 
Йордановден в Айтос. „Мно-
го съм горд, че отново ус-
пях. Пожелавам здраве и 
късмет на айтозлии!”, заяви 
младежът, преди да подаде 
кръста на ставрофорен ико-
ном Ромил Негозов. Първи 
го поздравиха кметът Васил 
Едрев и народният предста-
вител от ПП „ГЕРБ“ Ивелина 
Василева, която тази година 
беше с айтозлии на Богояв-
ленския празник в парка.

Въпреки студеното време 
и силния вятър, много граж-
дани и гости на Айтос дой-
доха в храм „Св. Йоан Кръ-
стител”, където рано су-
тринта отец Ромил отслужи 

Света Литургия и Ве-
лик Богоявленски во-
досвет. Свещенослу-
жителят поръси със 
светена вода при-
състващите и ведна-
га след това, 11 мла-
ди айтозлии заявиха 
готовност да скочат 
за кръста. 

Богоявленският 
празник продължи в Архи-
тектурно-етнографския ком-
плекс „Генгер” с освещава-
не на знамето на VІ-ти Уче-
нически Гвардейски отряд 
на СУ „Христо Ботев” и зна-
мето на Съюза на офицери-

те и сержантите от запаса и 
резерва. По-късно младите 
гвардейци поведоха дълго 
хоро, а гражданите вдигна-
ха наздравици за празника 
и новата година. 

Кметът Васил Едрев поз-
драви айтозлии и именици-
те, благодари на 11-те смел-
чаци и им връчи награди. 
„Казват, че ако времето на 
Йордановден е студено и 
сухо, това е знак за плодо-
родна и добра година! Вяр-
вам, че ще е така! Нека 2020 
година да е здрава за всич-
ки Вас и за децата на общи-
на Айтос”, каза още градо-
началникът на общоград-
ския празник в „Генгер”.
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ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

   

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

народен

10-12 ЯНУАрИ 2020, бр. 355 

„Народен приятел“ - вече 
в понеделник и петък

20-годишният Ивайло Димитров спаси 
кръста на Богоявление в Айтос

Кметът Васил Едрев и 
Ивелина Василева пър-
ви поздравиха Ивайло

Гвардейците поведоха хорото

Снимки: Владислав ВаСИлЕВ

Въпреки ниските 
температури, 
айтозлии 
препълниха храм 
„Св. Йоан 
Кръстител” в парк 
„Славеева река”



През 2019 година На-
родно читалище „Пробуда 
1929” – с. Мъглен, община 
Айтос, тържествено отбе-
ляза 90-годишен юбилей. 
Големият подарък на Об-
щина Айтос за мъгленци по 
повод кръглата годишни-
на беше една изключител-
на новина, която  съобщи 
кметът Васил Едрев на тър-
жественото честване.

Общинската админи-
страция спечели финан-
сиране на проект за гене-
рален ремонт на единстве-

ната културна институция в 
селото, на стойност близо 
400 хил. лв. Оказа се, че  
читалищната сграда е вече 
опасна за ползване и се 
нуждае от спешен ремонт. 
Затова новината дойде 
точно навреме и искрено 
зарадва местните.

В края на 2019 година 
Община Айтос обяви пуб-
лично състезание за избор 
на изпълнител на строи-
телните дейности по про-
ект „Авариен ремонт на чи-
талище „Пробуда“ в УПИ X, 

кв. 14 по плана на с. Мъг-
лен, община Айтос”. Пред-
метът на обществената 
поръчка включва първи-
ят основен ремонт на чи-
талището от десетилетия 
насам.

Прогнозната обща стой-
ност на проекта, без ДДС, 
е 303 690 лв. Офертите на 
кандидатите ще бъдат от-
ворени на 13 януари 2020 
година, в 12.00 часа, в За-
седателна зала на Общи-
на Айтос. 

НП

Клубът на учителите вете-
рани „Вяра” - Айтос изпрати 
с емоционално парти една 
успешна година. За пореден 
път учителите на няколко по-

коления айтозлии доказаха, 
че годините не им тежат, ко-
гато са заедно и с приятели. 
Поканиха си и гости - Ата-
нас Атанасов, председател 

на Общински комитет „Ва-
сил Левски” - Айтос, и Ев-
гения Ботева - председател 
на Клуба в Пазарджик. В об-
разите на Новата и Старата 
година се превъплътиха ар-
тистичните дами Янка Ива-
нова и Димитрина Томова. 
Поканен беше и Дядо Коле-
да, който раздаде подаръци 
и пожелания на всички.

Райчо Райчев прочете 
най-новите си стихове за 
родния край, а Иван Не-
дялков и Атанас Атанасов 
грабнаха всеобщото вни-
мание с музикални поздра-
ви. Баница с късмети под-
несе Димитрина Алексиева, 
а общинските съветници от 
ПП „ГЕРБ“ изненадаха учи-
телите с коледни краваи и 
домашни деликатеси. „Да е 
здрава и още по-успешна за 
Айтос 2020 година!”, бяха по-
желанията на просветители-
те ветерани към всички ай-
тоски граждани.

НП
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Клуб „Вяра” с емоционално парти за ЧНГ

Важно съобщение 
ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА 

АЙТОС!
СТРОГО ЗАБРАНЕНО е нерегламенти-

раното изхвърляне на строителни отпа-
дъци в контейнерите за битови отпадъ-
ци,  речни корита, ниви, горски терито-
рии, пътища, дерета. Нарушителите ще 
бъдат наказвани с глоби.

Всеки гражданин на територията на 
общината, желаещ да депонира строи-
телни отпадъци, трябва да подаде заяв-
ление до кмета на община Айтос и да 
получи Разрешение от кмета на община 
Айтос за извозването на строителния от-
падък до съответната площадка.

Заявлението се подава в Центъра за 
услуги и информация на гражданите в 
сградата на Община Айтос или чрез 
електронна поща на адрес: aetos5@
abv.bg

Лице за контакти: Катя Иванова - млад-
ши експерт, Дирекция „ТСУРР”, стая № 6, 
тел. 0897992321

8

Читалището в с. Мъглен

Много бяха празниците на ветераните 

И много пътуваха

Единствената културна институция в 
селото не е ремонтирана от десетилетия

Общината готви генерален ремонт 
на читалището в Мъглен

ОБЯВА ЗА рАБОТА

Търси се сериозен човек за работа на 
вулканизатор, намиращ се в град Айтос. 
Желателно е да има опит или познания 
в тази област. А ако няма, да има жела-
ние да се учи. Ако някой проявява инте-
рес, да се обади на 0896 81 93 96. Рабо-
тата не е сезонна.

Подготвена за печат 
е първата “История на 
село Дрянковец”. Жела-
ещите да бъдат спомо-
ществователи за издава-
нето на книгата и да по-
лучат екземпляр от нея, 
могат да се обадят на 
следните телефони:

0897498765 - Стойка 
Връбчева

0884228823 - Балю Кал-
чев

0888541679 - Николай 
Димитров

0888967413 - Севие 
Пехливанова.

От авторите 
на “История 

на село 
Дрянковец”

СЪОБЩЕНИЕ

Туристическо дру-
жество “Чудни скали” 
- град Айтос дава под 
наем помещение от 40 
кв. м.за офис на пър-
ви етаж, южно изложе-
ние в сградата на дру-
жеството. 

Месечен наем 120 
лв.



Във връзка с одобрен 
проект „Помощ и подкрепа 
за хора в риск чрез предос-
тавяне на социална услуга 
„Обществена трапезария“ в 
Община Айтос“  на фирма 
„Хитекс“ ЕООД, за поред-
на година, през 2020-а в Об-
щина Айтос ще се изпълня-
ва социалната услуга „Об-
ществена трапезария“ .

Съгласно сключен дого-
вор РД 04-214/20.12.2019г. 
между „ Хитекс“ ЕООД, в 
качеството си на Изпълни-
тел на социалната услуга 
и Министерството на тру-
да и социалната политика, 
Фонд „Социална закрила“, 
в качеството си на Възло-
жител, целогодишно ще се 

предоставя безплатна хра-
на за обяд за 80 потреби-
тели от целевите групи, за 
периода от 02.01.2020 г. до 
31.12.2020 година.

С потребителите са склю-
чени договори за периода 
от 02.01.2020 г. до 31.12.2020 
година. В целевите групи са 
включени – лица и семей-
ства на месечно подпома-
гане по реда и условията на 
чл.9 от Правилника за при-
лагане на Закона за соци-
алното подпомагане; лица с 
доказана липса на доходи 
и близки, които да се гри-
жат за тях; самотноживее-
щи лица и семейства, полу-
чаващи минимални пенсии 
(пенсии за осигурителен 

стаж и възраст; пенсии за 
инвалидност; наследстве-
ни пенсии).

Финансирането на про-
екта ще се осъществява 
от Фонд „Социална закри-
ла“ към Министерството 
на труда и социалната по-
литика.
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• Тел. 0879033671 - прода-
ва двустаен апартамент - 62 
кв. м в Бургас, к-с „Зорница”, 
етаж ІІ-ри.

• Тел. 0888417267 — прода-
ва масивна двуетажна къща в 
град Айтос – застроена площ 
168 кв.м, на улица „Гарова” 
12, с двор -  обща площ на 
имота 511 кв.м. 

• Тел. 0876 74 95 87 - прода-
ва „Опел Мерива” - 1,4 бен-
зин, септември 2014, 43 хил. 

км пробег. Цена 17 900 лв. 
Тъмносив металик, климатро-
ник, парктроник, мултифунк-
ционален волан, регулиране 
на волана, автоматичен кон-
трол на гумите, автопилот, 
борд  компютър и много дру-
ги екстри. Много икономичен, 
перфектен.

• Продавам тристаен апар-
тамент в град Айтос - 68 кв. м, 
ет. 2, мазе - 12 кв. м. Цена 58 
000 лв., тел. 0882 24 93 90.

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

• Тел. 0894 411 125 - продава 
лозе - 1дка + бунгало, между 
„Военно стрелбище” и „На-
божна къща”.

• Тел. 0898 440336 - Дими-
тър, продава 3.200 дка двор-
но място в регулация - с. Мал-
ка поляна или заменя за не-
движим имот или земедел-

ски земи.
• Тел. 0887 01 98 80 - продава 

лозе, УПИ І-490, кв. 32 “Прова-
дийско шосе”, 745 кв. м, нота-
риален акт.

• Тел. 0887 01 98 80 - продава 
2.5 дка празно дворно място в 
с. Дрянковец, УПИ V-48, кв.6, 
договор с EVN - 12 kW, пар-
тида за вода, скица с виза за 
строеж, нотариален акт.

• Тел. 0879590266 - продава 
апартамент - 108 кв.м, на ули-

ца „Ради Боруков” 18. Цена по 
споразумение.

• Тел. 0888417267 - продава 
в Поморие - стария град: 

1.Боксониера, 27 кв. м, на 5 
мин. от плажа и на 5 мин. от 
центъра, тухла, обзаведена, 
цена 25800 евро, 

2. Помещение в центъра на 
Поморие - стария град, до 
църквата, удобно за магазин, 
офис, ателие, 20 кв. м, цена 
23800 евро.

Малки обяви

Читател - Редакция

В инфекциозно отделение – 
грижа и професионализъм
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Целогодишна 
социална 

услуга 
„Oбществена 
трапезария“ 
в община 

Aйтос

През цялата 2020 година -  
безплатен топъл обяд!

Общината готви генерален ремонт 
на читалището в Мъглен

Старата година извед-
нъж се развихри, потърси 
ми сметка и ме изпрати в 
„командировка”. Дали се 
пошегува, или аз се взех 
насериозно, но стигнах 
до ... болница „Дева Ма-
рия” във Ветрен. Постави-
ха ми сложна диагноза и 
цяла седмица бях на вли-
вания. Едва се оправих, 
налегна ме друга болест 
и трябваше да продължа 
лечението си в Инфекци-
озно отделение на айтос-
ката болница. Отдавна не 
бях я посещавала, но така 
реши съдбата. Може би, 
за да се запозная с нови 
лица, достойни за ру-
бриката ми във вестника 
„Хора без дубъл”. 

Изненадващо - посрещ-
на ме млада лекарка -  
д-р Хасан. Млада и отго-
ворна - веднага поиска 
консултация с хирурга и 
управител на МБАЛ - Ай-
тос д-р Паруш Парушев. 
След като установи, че не 
съм толкова зле, д-р Па-
рушев се пошегува: „Ще 
ни погостуваш малко и 
ще се възстановиш”. Пре-
гледа ме и завеждащи-
ят отделението д-р Пав-
лина Попова, предписа-
ха нужното лечение. По-
чувствах, че съм в добри 
ръце, а за Нова година 
вече си бях у дома.

Бях в отделението дос-
татъчно време, и имам 
правото да кажа на ай-
тозлии, че съм възхите-
на от грижовните меди-
цински сестри и санитар-
ки и от професионализма 
на лекарите в айтоската 
болница. От безкористно-
то служене на пациенти-
те, от човечността и мило-
сърдието им. Заедно с ле-
карствата сякаш ми вли-

ваха невидимото биле на 
доброта, оптимизъм и съ-
причастност с болката 
ми. Милосърдие, каквото 
в много от големите бол-
ници липсва.

Да, в нашата болница 
се прилага ефективно ле-
чение, защото там рабо-
тят всеотдайни и отговор-
ни специалисти. Ако има 
и нужното оборудване за 
специални изследвания, 
няма да търсим помощ в 
Бургас.

Много пъти съм писала 
за нашата болница, зато-
ва спокойно мога да твър-
дя, че в Инфекциозно от-
деление са направени не-
малко подобрения. Срещ-
нах болни от Карнобат, 
Грозден и други сели-
ща в района и разбрах, 
че ние, айтозлии, имаме 
едно голямото предим-
ство - да се лекуваме в 
нашия град.

Обръщам се към  
г-н Кмета Васил Едрев и 

управителя д-р Паруш Па-
рушев с апела не само 
да запазят това отделе-
ние, но и да го разширят 
с нови сектори за лече-
ние. И съм сигурна, че ме-
диците и персоналът мо-
гат да се справят. Защо-
то хората в бели престил-
ки тук са не само превъз-
ходни професионалисти, 
те са етични, човечни, и 
лекуват с внимание все-
ки един от своите паци-
енти. Хора, на които спо-
койно можеш да повериш 
здравето си.

Благодаря им от сър-
це! На сплотения екип на 
д-р Попова в Инфекциоз-
но отделение на МБАЛ - 
Айтос пожелавам здра-
ве и успехи през 2020 го-
дина. Нека да бъдат все 
така грижовни и отговор-
ни към пациентите!

С обич  
и благодарност:

Геновева  
ЗАФИрОВА

Д-р Павлина Попова

Предновогодишно 
представиха първата настолна 

игра, създадена в Айтос

Преди нова година ай-
тозлията Веселин Казаков 
представи новата си на-
столна игра „Desant KzK” 
пред приятели и съграж-
дани в Етнографски ком-
плекс „Генгер”. Интересът 
към играта надмина очак-
ванията на създателя й. 
В кафенето на комплекса 
дойдоха десетки гражда-
ни и гости на Айтос, за 
да разберат що за игра е 
това, и разбира се, да по-
играят. „Сърдечна благо-
дарност за изключително 
топлия прием на нашия до-
макин, Етнографски ком-
плекс „Генгер”. Благодаря 

и на всички приятели, ко-
ито ме уважиха. За игра-
та ще оставя коментарите 
на хората, които поиграха. 
Лично за мен, това беше 
една страхотна вечер, коя-
то ще помня винаги”, напи-
са във фейсбук Веско вед-
нага след събитието. 

По повод представянето 
на играта се срещнахме с 
Веселин Казаков, за да на-
учим повече подробности 
за интересната идея и за 
реализацията й. Интервю-
то с Казаков четете в броя 
на „Народен приятел“ на 13 
януари (понеделник).

НП

Веселин 
Казаков 
показа на 
айтозлии 
“Desant 
KzK” в 
„Генгер”

Деца и възрастни се забавляваха в кафенето на „Ге-
нгер”



Докато очакват да се 
настанят в чисто новата 
си тренировъчна зала в 
Спортна зала „Аетос”, бор-
ците на КСБ „Айтос“ нон-
стоп тренират във физкул-
турния салон на бившето 
ОУ „Любен Каравелов”. 
Програмата им за участие 
в държавните състезания 
тази година започва още 
през този уикенд. На 11 и 
12 януари е шампионатът 
на юношите в Сливен. От-
сега усилени тренировки 
водят и момчетата, които 
ще се борят за медали и 

шампионски титли на 1 и 2 
февруари на Държавното 
първенство в Горна Оря-
ховица. Децата имат по-
вече време за подготов-
ка, изявата им на Държав-
ния шампионат е на 25 и 26 
февруари.

„Тренираме с много хъс. 
Новата зала ни дава само-
чувствие и увереност. На-
шите състезатели искат да 
се докажат на предстоящи-
те състезания”, коментира 
пред „Народен приятел“ 
настроенията в клуба Руж-
ди Ахмед - председател на 
Управителния съвет и тре-
ньор на КСБ.

Клубът отчете успешна 
2019 година, която завърши 
с личната благодарност на 
треньорите към министър-
председателя Бойко Бо-
рисов, при откриването на 
Спортната зала.

Питахме Ружди Ахмед и 
за предстоящите участия 
на двамата елитни айтоски 
борци - Октай Ружди и Алиш 
Алиш, които вече се състе-
зават за националния от-
бор. Оказа се, че Октай се 
възстановява след сериоз-
на травма на ръката, която 
получил на лагер с нацио-

налите на Белмекен. Отка-
ран бил спешно в „Пирогов” 
за операция, все още не из-
лиза на тепиха. 

Ще припомним, че през 
2019 година Октай стана 
шести на Световното пър-
венство в Литва и абсолю-

тен балкански шампион на 
Балканиадата в Панагюри-
ще. Айтозлията е студент 
втори курс в НСА и вече е 
в състава на мъжкия нацио-
нален отбор по борба. Голя-
мата му цел през тази годи-
на е участието в Европей-
ското първенство за младе-
жи до 23 години през лятото 
в Залцбург, Австрия.

Другият ни многократен 
републикански шампион 
Алиш Алиш е състезател на 
ЦСКА и студент по архитек-
тура в Германия. Алиш под-
държа форма с участия в 
състезанията на Втора Бун-
деслига, научи още „Наро-
ден приятел“. Тази събота 
и неделя е първото му голя-
мо състезание за годината 
на Държавния шампионат 
за юноши в Сливен. Вече 
е ясно, че айтозлията ще 
бъде в националния отбор 
на юношите до 20 години на 
Европейското през месец 
юни тази година в Скопие, 
Северна Македония.

НП

Не за първи път се връ-
щаме в детската градина, 
в която сме оставили мно-
го години от трудовия си 
стаж, много спомени и мно-
го работа. Покрай нового-
дишните празници отново 
посетихме Детска градина 
„Здравец” в Айтос, на орга-
низиран от колектива бла-
готворителен базар.

Посрещнаха ни дирек-
торката Мима Лавчиева, 
част от учителките и по-
мощният персонал. База-
рът беше изключително бо-
гат, обстановката - пред-
разполагаща към празнич-
но настроение. Учителки-

те - усмихнати и лъчезар-
ни. Пролича не само тях-
ното активно участие в под-
готовката на базара, но и 

сръчността на родители-
те за изработването на су-
венири и кулинарни дели-
катеси. 

Всичко, което видяхме ни 
върна в годините назад, ко-
гато бяхме учители в тази 
детска градина. И призна-
хме, днес младият и амби-
циозен колектив ни превъз-
хожда с работата си на съ-
временно ниво.

Скъпа г-жо Лавчиева, 
уважаеми учителки на ДГ 
„Здравец”, благодарим Ви, 
че продължавате добрите 
традиции на ДГ „Здравец” 
и ги обогатявате с нови 
идеи и изключителен про-
фесионализъм. Гордеем 
се с Вас и с нашата дет-
ска градина! Благодарим 
Ви, че сте запазили твор-
ческия климат, топлите от-
ношения и обичта към де-
цата. Стоплиха ни Ваша-
та всеотдайност, високите 
Ви професионални знания, 
прекрасната обстановка, 
която сте създали за сво-
ите възпитаници.

Приемете нашите най-
сърдечни и искрени поже-
лания за много здраве и 
творчески успехи през но-
вата 2020 година!

Ваши бивши колеги:
Т. Жишева

П. драгиева
д. Томова

Сл. Атанасова
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Успешна година, ДГ „Здравец”!

алиш алиш с бронзов медал от Балканиада 
2019

Новата зала с новия тепих
Най-малките в сво-

бодната борба

Октай Ружди с един от малките си фенове

Ружди ахмед благодари на премиера и на кмета за новата зала

Клубът изпрати успешна година

В края на месец декември 2019 година, в един ден, 
НЧ „Васил левски 1869” и Военният клуб изпратиха 
старата година с емоционални новогодишни концер-
ти. Във Военния клуб акробалет „Тиара” събра своя-
та публика, а в салона на НЧ „Васил левски 1869” ай-
тозлии аплодираха празничната изява на художестве-
ните състави на Читалището.

Гордеем се с Вас и с нашата детска градина, казват учителите ветерани

Учители на СУ „Никола Вапцаров” с младите възрожденци на ДГ „Здравец”

Борците изпратиха успешна година, 
влизат в нова зала през 2020-а
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