
Продължава от броя на „Народен при-
ятел“ на 13 януари т.г.

МАЙ

Май започна с празници и подготовка за 
изборите за членове на Европейския парла-
мент на 26 май 2019 година. Традиционният 
събор в село Пирне беше най-запомнящият 
се от 15 години насам. Айтоските ветерани 
откриха активния туристически сезон, а Об-
щина Айтос стартира кампания за събиране 
на излязло от употреба електрическо и елек-
тронно оборудване. Годишно отчетно събра-
ние проведе Териториалната съюзна органи-
зация на хората със зрителни увреждания - 
Айтос. Кметът Васил Едрев посъветва хора-
та със зрителни увреждания „Бъдете по-от-
крити, споделяйте проблемите, за да ги ре-
шаваме заедно”. Обявена беше акцията за 
кръводаряване в Айтос, Ангел Джамбазки 

дойде да се види с айтозлии предиз-
борно, Ивелина Василева пък посети 
село Пирне.

Във връзка с изборите за членове на 
Европейския парламент от Република 
България проведоха обучение с учас-
тниците в секционни избирателни ко-
мисии в община Айтос. По това време 
младите огнеборци от Община Айтос и 
Община Руен премериха сили в ХVІ-то 
районно състезание на МПО „Млад ог-
неборец”. Общината обяви ученически 
конкурс за колаж на тема тютюнопу-
шене, организиран от МКБППМН. Пак 
през месец май Комисията подари на 
айтоските ученици и вълнуващ спекта-
къл срещу насилието. 

По общински проект ремонтираха 
Дома за стари хора, кметът Васил Ед-
рев покани учителите и културните дей-
ци на традиционна празнична среща в 
навечерието на 24-ти май. Айтозлийка-
та Геновева Зафирова издаде пета кни-

га - „В шепот тайнствен заслушана”, а клубо-
вете „Млади възрожденци“ се събраха на ре-
гионална среща в Айтос. На срещата на мал-
ките родолюбци дойде лично Васил Василев 
- председател на Общобългарския комитет 

„Васил Левски”.
34 изявени ученици бяха номинирани за Го-

дишните награди на Община Айтос за 24-ти 
май, кметът ги прие и поздрави в заседател-
ната зала. По същото време Клубът по сво-
бодна борба проведе Градски турнир за на-
градите на Община Айтос с участието над 
100 деца. 

Негово Преосвещенство Eпископ Йеротей 
отслужи тържествена Света Литургия в Ай-
тос, а айтозлии се радваха на безплатен ин-
тернет в парка още на „Славееви нощи 2019”, 
благодарение на бързата реакция на Общи-
ната по Инициативата на Европейския съюз - 
WiFi4EU. През май Община Айтос имаше още 
един проектен успех - получи безвъзмездно 
финансиране от 85 хиляди лева за поредно-
то ново спортно игрище.

Три читалища получиха юбилейни награди 
за 24 май, по време на тържественото шест-
вие на детските градини и училищата. Айтос 
отбеляза 75 години от гибелта на Ченгелие-
ви и Манчев, за първи път в „Народен при-

ятел“ бяха публикувани спомените на Балю 
Калчев.

В ход беше ремонтът на основни градски ули-
ци в Айтос - 2 млн. лв. инвестира Община Айтос 
за улични и тротоарни настилки в града.

Общината покани Мариус Куркин-
ски и изненада просветителите с мо-
носпектакъла “Черното пиле”. Откри-
ха процедура по отдаване под наем 
на язовири – публична общинска соб-
ственост, а гражданската инициати-
ва за паметник на загиналите айтос-
ки воини влезе в заседателната зала, 
за да получи одобрението на местния 
парламент. Пак тогава стана ясно, че 
10 секции в града и в 3 в селата ще 
гласуват машинно на 26 май.

Евроизборът мина спокойно, по-ак-
тивно гласуваха в селата. 50 бяха из-
бирателните секции в община Айтос, 
общо 26 200 граждани имаха право на 
глас. ПП „ГЕРБ“ беше първа полити-
ческа сила, следвана от ДПС и БСП. 
Айтоският зоопарк отпразнува 50-и 
рожден ден с уникален детски праз-
ник. Децата бяха и участници, и зри-
тели на юбилейния празник.

(Продължава на стр.2)
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Община Айтос информира гражданите, че на 20 януари 2020 
година (понеделник), от 10.30 часа, в Актовата зала на Дирек-
ция „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване 
и спорт”, на II-я етаж в сградата на бившия АПК, ще се проведе 
открита приемна за граждани от община Айтос с регионалния 
представител на Комисията за защита от дискриминацията.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда дър-
жавната политика в областта на равните възможности и рав-
ното третиране на всички граждани на територията на Репу-
блика България. 

Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, ре-

лигия, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и 
не бива да стават причина за неравенство, привилегии или ка-
квито и да било други прояви на нетолерантност. За постига-
нето на тази нелека задача са необходими усилията на цялото 
гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира граж-
даните, срещу които се проявява дискриминация и се наруша-
ват техните граждански права, и им оказва методическа помощ 
при подаване на жалба, ако това е необходимо.

Ирина Иванова - Регионален представител на КЗД-Бургас
Тел: 056/826082, GSM: 0895507339   

Приемна на Комисията за защита от 
дискриминация в Айтос на 20 януари 2020 г.

Айтоската 2019-а на страниците  
на вестник „Народен приятел“

ПоКАНА
Ротари клуб - Айтос организира среща с проф. Влади-

мир Данов - изпълнителен директор на Българския кар-
диологичен институт, на тема „Лекарската професия, за-
болявания на сърдечно-съдовата система и тяхното съ-
временно лечение”! 

Отправяме покана към всички заинтересовани - меди-
цински работници, педагози, ученици, пациенти, граж-
дани и общественици. 

Вход свободен! Заповядайте! 

Срещата ще се проведе на 23 януари (чет-
въртък), от 14.30 часа, в Заседателната зала 
на община Айтос.



(Продължава от стр. 1)

ЮНИ

Общинският съвет одобри пред-
ложение на кмета за неотложни ре-
монти на общински пътища и улич-
ната мрежа, а Ботевци развяваха 
знамето на Община Айтос по стъп-
ките на Ботевата чета - Детски тур-
нир по спортен риболов организи-
ра Ловно-рибарското дружество, 
Общината пък организира два 
спортни традиционни турнира на 
стадиона за 1 юни - по спортна ак-
робатика и футбол. В Деня на Ботев 
и падналите за свободата на Бъл-
гария, ботевските гвардейци пове-
доха тържествено шествие от над 
500 айтозлии, с венци и цветя към 
двата паметника на Христо Ботев в 
Айтос. Вапцаровският „ОРЕЛ- 160” 
стана областен фаворит на „Млад 
огнеборец 2019” в Руен, а Ротари-
Айтос подари традиционно вело-
състезание на децата. Четвъртите 

класове на СУ „Никола Вапцаров” 
изненадаха с концерт за завърш-
ване на началния училищен етап, 
а учителите от Клуб „Вяра” пъте-

шестваха преди лятната си вакан-
ция. Инициативните доброволци 
от БМЧК-Айтос поканиха децата в 
“Царство на доброто”, а с химна на 
славеите и Николина Чакърдъкова, 
Айтос откри за 51-ви път „Славееви 
нощи” на обновената лятна сцена. 
Над 3000 бяха участниците в двата 
конкурсни дни. Гюрай Куш от село 
Тополица защити честта на Айтос 
и Бургас в Държавния личен шам-
пионат по бокс за ученици в До-
брич, а Ботевци се завърнаха три-
умфално от националния туристи-
чески поход.

По това време взеха да изчез-
ват решетки на шахти, Общината 
ги сменя с по-евтини - неметални. 
Айтоският випуск на промяната - 
1989 се събра на юбилейна сре-
ща, а местният парламент даде 
картбланш за строителството на 
паметника на загиналите във вой-
ните. Айтоските туристи тръгна-
ха по маршрутите на българска-
та история, а кметът подписа до-
говор за финансиране на проект 
„Патронажна грижа” на стойност 
169 хиляди лева. За пореден път 

айтозлии доказаха, че в трудни 
моменти се обединяват - подкре-
пиха след пожар своя съграждан-
ка. Каратеките се върнаха с успе-
хи от Варна, айтоските „ANGELS” 
донесоха златни медали от све-
товната денс сцена в Хърватска. 
Земляци бяха на среща в Пирне, 
а по нов общински проект ремон-
тираха Дома за стари хора в Ай-
тос. Айтос изпрати Випуск `2019, 
11 отличници получиха дипломи 
и награди от кмета Васил Едрев. 
Стана ясно, че ще реновират и 
разширяват Спортна зала „Ае-
тос”, а Общината ще инвестира 
1 450 000 по ПМС.

Група “Реверанс” се завърна 
със сребро от Балканския шам-
пионат по фолклор “Евро фолк – 
Жива вода 2019”, а айтоските ри-
боловци зарибиха язовир “Пар-
ка“ с 1000 броя Европейски сом. 
Татяна Йотова и талантливи ай-
тозлийчета участваха в нацио-
нални прояви в София, през Кру-
шаре и Варна – до Търговище и 
Пловдив.

От общо седем кандидати, “Ми-
дия Инфраструктурно строител-
ство” ООД спечели публично-
то състезание за изпълнител на 
Спортна зала “Аетос”. В „Агродар 
България” ЕООД пък традиционно 
работиха с експериментални по-
лета за нови сортове пшеница.

Село Дрянковец стана нова-
та туристическа дестинация, а в 
“Генгер” очакваха летния сезон 
с надежда за финансова стабил-
ност. Земляците от Преображен-
ци се събраха на традиционна 
среща в Айтос, а Съветът удължи 
срока за избор на съдебни засе-
датели, поради липса на желае-

щи. От ръководителя на проекта  
инж. Иван Биделев айтозлии на-
учиха на какъв етап е строител-
ството на Пречиствателната стан-
ция за отпадъчни води в Айтос, 
а Образователната програма на 
Районен съд - Айтос завърши с 
правен дебат между айтоските 
гимназисти.

Продължава в следващия 
брой на НП
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З А П о В Е Д
№ РД-08-41

16.01.2020г., гр.Айтос

На основание чл.44, ал.1, т.8, ал.2 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл.15 от Наредба №1 от 17.01.2001г. за орга-
низиране на движение по пътищата, с цел облекча-
ване трафика по ул. „Васил Левски” и ул. „Димитър 
Благоев”, избягване задръстванията и подобряване 
движението на МПС и пешеходци по посочения пъ-
тен участък.

З А П о В Я Д В А М:
1.Одобрявам план за организация на движение по 

ул. „Васил Левски” в участъка от кръстовището с ул. 
„Славянска” в посока Център, ведно със схема-по-
сочност на движението, места за паркиране на МПС 
и пътни знаци. 

Движението по ул. „Васил Левски” в участъка от ул. 
„Димитър Зехирев” до кръстовището с ул. „Славян-
ска” се извършва еднопосочно. Паркирането на МПС 
се извършва от ляво.

2.Одобрявам план за организация на движение по 
ул. „Димитър Благоев” в участъка от кръстовището с 
ул. „Генерал Гурко” в посока  до кръстовището с ул. 
„Славянска” , ведно със схема-посочност на движени-
ето, места за паркиране на МПС и пътни знаци. 

Движението по ул. „Димитър Благоев” в участъка от 
ул. „Славянска” до кръстовището с ул. „Генерал Гур-
ко” се извършва еднопосочно. Паркирането на МПС 
се извършва от дясно.

3.Настоящата заповед да се сведе до знанието на 
РУ – „Полиция” гр.Айтос и отдел „ИДРР” при Дирек-
ция „ТСУРР” за сведение  и изпълнение.

4. Контрол по изпълнението ще упражнявам лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

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 желание да се учи. Ако някой про-
явява интерес, да се обади на 0896 81 93 96. Работата 
не е сезонна.

Търсите си ловно куче?
Вълко Андонов от Айтос продава добре гледано 

ловно куче. Повече информация на тел. 0558/83613, 
улица „Чудни скали” №9 А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АЙТОС
Обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Необходими документи:
- Автобиография
- Мотивационно писмо
- Копие от диплома за завършено средно образование
- Заявление по образец
Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Ай-

тос. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на 
общината на адрес: www.aytos.bg

Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование 
- Принадлежност към местна уязвима етническа общност
- Познаване на здравните и социални проблеми на общността
- Владеене на езика на общността
- Комуникативни умения
- Компютърна грамотност (MS Word, Internet)
Провеждане на подбора (в рамките на един ден):
- Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
- Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.
Дата, час и място на провеждане на подбора: 
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидат-

стване.
Краен срок за подаване на документи: 17.02.2020г.
Документите се подават в деловодството на Община Айтос

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”
Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната систе-

ма за получаване на достъп до здравни услуги.
Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, при-

дружаване.
Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване 

на имунизационния статус на децата.
Подпомагане при попълване на различни документи.
Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и меро-

приятия за повишаване на здравната култура.
Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на 

www.zdravenmediator.net

• Тел. 0879033671 - продава двустаен 
апартамент - 62 кв. м в Бургас, к-с “Зорни-
ца”, етаж II-ри.

• Тел. 0888417267 — продава масивна 
двуетажна къща в град Айтос – застроена 
площ 168 кв.м, на улица „Гарова““ 12, с д вор 
– обща площ на имота 511 кв.м. 

• Тел. 0876 74 95 87 - продава „Опел 
Мерива”-1,4 бензин, септември 2014, 43 хил. 
км пробег. Цена 17 900 лв. Тъмносив мета-
лик, климатроник, парктроник, мултифункцио-
нален волан, регулиране на волана, автомати-
чен контрол на гумите, автопилот, борд  ком-
пютър и много други екстри. Много икономи-
чен, перфектен.

• Продавам тристаен апартамент в град Ай-

тос - 68 кв. м, ет. 2, мазе - 12 кв. м. Цена 58 
000 лв., тел. 0882 24 93 90.

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

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

• Тел. 0898 440336 - Димитър, продава 
3.200 дка дворно място в регулация - с. Мал-
ка поляна или заменя за недвижим имот или 
земеделски земи.

• Тел. 0887 01 98 80 - продава лозе, УПИ 

I-490, кв. 32 „Провадийско шосе”, 745 кв. м, 
нотариален акт.

• Тел. 0887 01 98 80 - продава 2.5 дка праз-
но дворно място в с. 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 ул. “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 църк-
вата, удобно за магазин, офис, ателие, 20 кв. 
м, цена 23800 евро.

Малки обяви

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Бюро по труда” - Айтос

Набира  професионални шофьори за фирма 
DFA-Transport und Logistic GmbH, Германия

Условията, които компанията предлага са:
• постоянна заетост – сключва се безсрочен трудов 

договор с 6-месечен  изпитателен срок;
• осигурено е настаняване, като разходите за кварти-

рата се поемат от работодателя; 
• работното време е на пълен 8-часов работен ден, 

като допълнително се заплащат извънредно отработе-
ните часове;

• работата е от понеделник до петък, през уикенда се 
работи по изискване на клиента;

• минимално почасово заплащане е в размер на 10,55 
евро за водачите на 4-осен камион и 11,55 евро на час 
за водачите на т.нар.“гондоли”, към което се приба-
вят законно установени добавки за извънреден труд 
и премии; 

• транспортните услуги ще се извършват в рамките 
на цяла Германия.

Кандидатства се с подаване на автобиография  по за-
явка № 491506 на сайта eures.bg , за което ще ви бъде 
оказано съдействие  от  EURES асистента на Дирекция 
„Бюро по труда”  Айтос в стая № 3 

Представител на работодателя от Германия 
ще направи презентация на фирмата 

и ще проведе интервю 
в Бургас на 29.01.2020 от 09:00 часа, 

улица „Патриарх Евтимий” № 35 А 

За повече информация в стая 3 на Дирекция 
«Бюро по труда» Айтос

* * * * *
В Дирекция „Бюро по труда” Айтос, стая 3 

можете да получите информация за работа  
в различни държави на Европа.



В защита  интересите  
на  хилядите  преселници 
от Източна Тракия и Мала 
Азия, намерили подслон 
в Айтоския край, в града 
възниква тракийско мла-
дежко дружество. Нача-
лото е поставено от девет-
надесет родолюбиви бъл-
гари-бежанци от Източна 
Тракия, които в навечери-
ето на 1897 година получа-
ват подкрепата на Варнен-
ското емигрантско друже-
ство „Странджа“, основа-
но от братята Никола и Пе-
тър Драгулеви и легендар-
ния тракийски водач Пе-
тко Киряков, по-известен 
като Капитан Петко Вой-
вода.

По този повод, във 
в e с т н и к  „ Т р а к и я “ 
бр.9/13.05.2016г., видният 
тракийски деятел и исто-
рик проф. Иван Филчев 
отбелязва: „Важни поста-
новки се съдържат в увод-

ната статия на вестник 
„Странджа“ от 15 февруа-
ри 1897 година под загла-
вие: „Първи конгрес на 
преселниците и емигран-
тите от Южна Тракия (Од-
рински вилает), проведен 
в град Бургас на 15 декем-

ври 1896 година. По време 
на заседанията делегатите 
са въодушевени от патрио-
тични чувства и с подоба-
ваща сериозност се отна-
сят към всички обсъждани 
въпроси. Нито за момент 
не са накърнени единство-
то и единомислието... Кон-
гресът подчертава, че цел-
та на дружеството се по-
ставя по-високо от всяка 
партизанска прищявка. 
Това означава, че на дру-
жеството са нужни хора 
действени и патриоти, а 
не привърженици на раз-
ните партии…“

В своята статия проф. 
Филчев  цитира вестник 
„Странджа“, бр.  32 от 1897 
година, където се съобща-
ва, че на 26 януари 1897 
година в град Айтос е ор-
ганизирана група на дру-
жество „Странджа“ от 19 
членове“. Тази историче-
ска истина означава, че 

Айтоското тракийско дру-
жество се явява четвър-
то по ред   в историята 
на организираното тра-
кийско движение в Бълга-
рия след Варна, Бургас и 
Пловдив. 

Водено от завета на уч-

редителите на тракийска-
та организация в Бълга-
рия, на 15 март 2017 година 
ръководството на Тракий-
ско дружество „1897 Петър 
Киприлов“ организира об-
щоградско честване в За-
седателната зала на Об-
щината на 120-та годишни-
на от началото на органи-
зираното тракийско дви-
жение в Айтос, проведено 
с финансовата подкрепа 
на родолюбиви българи-
потомци на тракийци. Тър-
жеството беше уважено от 
Красимир Енчев - предсе-
дател на Общински съвет - 
Айтос, от председателите 

на тракийските дружества 
в Бургас, Варна, Казанлък 
и Карнобат и от музикал-
ни и фолклорни състави 
от Бургас, Варна и Айтос.                                                            
В чест на юбилейната го-
дишнина, Сдружение „Тра-
кийско дружество 1897 Пе-
тър Киприлов“ беше удос-
тоено от Централното ръ-
ководство на СТДБ със 
Сребърен плакет „Капитан 
Петко Войвода“ за 120-та 
годишнина от учредяване-
то на тракийско дружество 
в Айтос. Това отличие ле-
гитимира Тракийско дру-
жество „1897 Петър (Пею) 
Киприлов” като законен 
представител и защитник 
на тракийската кауза  в 
нашия град - достоен про-
дължител на Тракийско-
то младежко дружество 
„Странджа“, учредено на 
26 януари 1897 година.                                                                
Общинското ръководство 
оценява по достойнство 
дейността на дружество-
то и осигури помещение за 
Клуб на Тракийското дру-

жество, на улица „Щерю 
Русев“ № 4, където наред 
с образите на национални 
герои, са и портретите на 
патрона на дружеството 
Петър Киприлов, образите 
на тракийските деятели до 
наши дни в Айтос - Христо 
Г. Иванов и съпругата му 
баба Дойка, Ламбо Геор-
гиев Ламбов, Петър Дра-
ганов, Тодор Янчев, Геор-
ги Коларов - Лефчо, Янчо 
Атанасов - Деркос, Христо 
Будаков, на лесовъда-съз-
дател на красивия Айтос-
ки парк, тракийския бежа-
нец от Лозенград - Стоян 
Тошев. Непрекъснато се 
обогатява  библиотечният 
фонд на дружеството с ис-
торическа и художествена 
литература на тракийска 
тематика, с поредица от 
Известия на Тракийски на-
учен институт - София, до-
кументални филми за на-
ционални тракийски кон-
греси и чествания, вещи и 
архивни броеве на тракий-
ски вестници и др.

Традиционни са участи-
ята на тракийци от Айтос 
в мероприятията от кален-
дара на Тракийското дви-
жение в България: 

Поклонение пред Пан-
теона на загиналите през 
1913 година от турски ята-
ган две хиляди мъже, жени 
и деца – бежанци от Бело-
морска Тракия при река 
Арда, край село Ятаджик, 
днес  град Маджарово.

Участие в тържествата 
на Националния тракий-
ски събор  пред Памет-
ника на „Петрова нива“ в 
Странджа планина.

Посещение на Нацио-
налния тракийски младеж-
ки събор и отдаване по-
чит пред паметта на не-
винно избитите над 200 
деца от турския башибо-
зук  на „Илиева нива“ в 
Югоизточните Родопи, 
недалеч от Ивайловград.                                                                                                                 
Поклонение пред гроба 
на тракийския водач Ка-
питан Петко Войвода  в 
град Варна.

Честване Деня на Тра-
кия - 26 март, годишнина-
та от превземането през 
1913-а година на Одрин-
ската крепост от Бъл-
гарската войска и др.                                                                                                                
Любопитно е да се споде-
ли с жителите на нашия 
град, че Инициативният ко-
митет за изграждане  па-
метник на свещеник Кип-
рилов  участва в инициати-
вата „Демокрация в дейст-
вие - 2015“, в която проект-
ното  предложение се кла-
сира на трето място сред  
деветте участници  в об-
щинската надпревара за 
премията на айтозлийката 
Таня Хагеман, която живее 

и работи  в Германия.
Основен приоритет за 

Тракийското дружество 
през настоящата 2020 го-
дина е реализиране на 
проект „Паметен знак 
на Петър (Пею) Кипри-
лов“ в градината на Цен-
тралния Общински па-
зар, за което с Решение 
№ 498/30.05.2018 г. полу-
чихме подкрепата на Об-
щински съвет - Айтос.                                                                                   
Същевременно, Инициа-
тивният комитет при дру-
жеството  откри сметка 
и обяви дарителска кам-
пания за набиране сред-
ства за изграждане па-
метен знак на един ис-
тински народен будител, 
свързал завинаги името 
си с населението на Ай-
тоския край.

Банка ДСК ЕАД  Клон 
0203 Айтос  ул. „Станци-
онна“№ 31

Титуляр: СНЦ Тракий-
ско дружество 1897 Пе-
тър Киприлов - гр. Ай-
тос

ЕИК 176617432 
BIC код STSABGSF  
IBAN: BG42 STSA 9300 

0023 3347 21
В проекта на паметни-

ка под барелефа на Пе-
тър Киприлов ще бъдат из-
писани заветните думи на 
свещеника: „Деца, не за-
бравяйте Тракия, за ко-
ято България проля тол-
кова скъпа кръв! Имайте 
вяра в световната пра-
вда! Бог бди над Тра-
кия! Истината рано или 
късно ще възтържест-
вува!“.

Управителен съвет  
на ТД “1897 Петър  
Киприлов” - Айтос
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123 години организирано 
тракийско движение в Айтос

община Айтос
ВАЖНо ЗА ВСЕКИ АЙТоЗЛИЯ!

СТРоГо ЗАБРАНЕНо е нерегламентираното изхвър-
ляне на строителни отпадъци в контейнерите за битови 
отпадъци, речни корита, ниви, горски територии, пътища, 
дерета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби.

Всеки гражданин на територията на общината, жела-
ещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде 
заявление до кмета на община Айтос, и да получи Раз-
решение от кмета на община Айтос за извозването на 
строителния отпадък до съответната площадка.

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

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, 
Дирекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897992321.

община Айтос
общинска администрация

Няколко съвета за по-чист въздух!
В разгара на зимния отоплителен сезон, няколко съвета 

към гражданите на общината, които ще помогнат във въз-
духа да се отделят по-малко фини прахови частици, вред-
ни за човешкото здраве.

На територията на Община Айтос голям брой домакин-
ства се отопляват на дърва.  Добре е да знаете, че горе-
нето на сухи, а не на току-що отсечени дърва, ще намали 
с над 40% отделяните емисии на фини прахови частици.

Друга важна полза от горенето на сухи дърва е, че те 
са по-калорични, тоест с по-малко дървен материал ще се 
постигне желаният комфорт на отопление, ако, разбира 
се, комините са добре почистени от сажди.

Ако се отоплявате с въглища, също можете да пред-
приемете определени стъпки, с което да допринесете за 
по-чист въздух. Можете да купувате въглища с по-висо-
ко енергийно съдържание, защото те съдържат по-мал-
ко сяра и пепел, и съответно при изгарянето им се еми-
тират по-малко вредни вещества. А и такива въглища са 
с по-високо енергийно съдържание, и за сезона ще Ви е 
нужно по-малко количество. Затова, при покупка на въ-
глища е добре да поискате от продавача сертификат за 
калоричността им.

Ако всички се съобразяваме с тези съвети, това ще 
помогне във въздуха да се отделят по-малко фини 
прахови частици, вредни за човешкото здраве.

ТМД „Странджа“- Айтос, учредено на 
26.01.1897 г., е четвъртото в България, 

след Варна, Бургас и Пловдив

На 120-годишнината

Битов хор “Българка” към ТД “1897 Петър Кип-
рилов” - Айтос

Пламен Михайлов - председател на ТД “1897 Пе-
тър Киприлов” (вдясно) и Почетният председател 
на дружеството Димитър Ошавков

В Деня на Тракия - цветя пред паметния знак на 
патрона на дружеството в църковния двор

оБЯВА
Продавам имот в село Пирне - селскостопанска сгра-

да и къща за живеене. Контакти на тел. 0895 65 62 09.

Уведомление
за инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че Живко Тодоров Добрев има след-
ното инвестиционно предложение:

Засаждане и биологично отглеждане на  7.975 дка че-
реши за изпълнение на бизнес план по мярка 6.1 от ПРСР 
2014-2020. Дейността ще се извършва в землището на 
село Мъглен, община Айтос, в местността Юте Яка.

Лице за контакти (управител на фирмата): 
Живко Тодоров Добрев,

град Бургас, к-с „Братя Миладинови” бл.1, вх. 1, 
ет.1, ап.2., тел. 0885 33 48 74,
E-mail: jivkodobrev1@abv.bg



Анита Станчева –  
главен учител  
ДГ „Калина Малина“ – 
град Айтос

„Истории край софрата“ 
– така нарекохме празника 
Банго Васил в ДГ „Калина 
Малина“ – град Айтос, кой-
то проведохме на 14 януа-
ри. Като всеки празник с 
децата, и този носеше своя-
та идентичност, очарование 
и красота.

А на софрата, като за вся-
ка Нова година, за берекет 
бяха подредени вкусни пи-
тки, ябълки, пуканки, оре-
хи. Край нея се суетяха леля 
Карамфилка (г-жа Янка Па-
найотова), Василица (Женя 
от четвърта група) и Хитър 
Петър (Йордан от четвърта 
група). Те очакваха с нетър-
пение скъпи гости – децата 
от всички групи на детска-
та градина. За да празнуват 
заедно Ромската Нова годи-
на и да обогатят своите зна-
ния за ромската култура и 
традиция.

Началото беше дадено от 

Хитър Петър, който, препа-
сал шарена торбичка, с ус-
мивка попита леля Карам-
филка, защо ромите празну-
ват Нова година на 14 януа-
ри? Когато празникът е общ 
и споделен, край софрата 

най-сладки са приказките. 
Затова сладкодумната леля 
Карамфилка разказа на де-
цата легендата за куция ов-
чар Васил. Под звуците на 
песента „Джелем, джелем“ 
малчуганите се запознаха с 

ромските традиции в семей-
ството и с аплодисменти по-
срещнаха филмчето, от кое-
то научиха как се празнува 
Банго Васил.

Василица и Хитър Пе-
тър споделиха защо обичат 

празниците около Нова годи-
на, като направиха паралел 
между традициите на раз-
личните етноси. И стигнаха 
до извода, че общото между 
тях са радостта, веселието и 
искреното желание за по-до-

бра и плодородна годината. 
Украсената с пуканки, вълне-
ни конци и сушени плодове 
дряновица се озова в ръце-
те на Хитър Петър с благоз-
вучно сурвакарско пожела-
ние, което продължи с деца 
от трета и полудневна групи. 
После стана ясно, че в него-
вата торбичка се крият ин-
тересни гатанки, които про-
вокираха остроумието и лю-
бознателността на децата.

Домакините почерпиха 
всички със задължителните 
на Банго Васил празнични 
пити и шарена сол, за здра-
ве и късмет през година-
та. Г-жа Мариана Драгано-
ва – директор на ДГ „Кали-
на Малина“, поздрави деца-
та и им пожела още празни-
ци и усмивки.

А ние, педагозите, ще про-
дължим да откриваме много-
кратно онзи стимул на чув-
ства, преживявания, добри 
взаимоотношения, защото 
нашият дом е един. В него 
живеем заедно, чувстваме, 
съпреживяваме, носим сво-
ите емоции и радости.
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ИСТОРИИ КРАЙ СОФРАТА
или как празнуваха Банго Васил в ДГ „Калина Малина“
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Това е новоизграждащата се църк-
ва в село Дрянковец “Св. Рождест-
во Богородично”. Докъде e стигнал 
градежът на храма в айтоското село 
и какво предстои, разговаряхме със 
ставрофорен свещеноиконом Ромил 
Негозов, председател на Църковно-
то настоятелство на храм “Св. Дими-
тър” - Айтос.

От разговора ни с о. Ромил стана 
ясно, че грубият строеж на храма в 
село Дрянковец е завършен. Църк-
вата е кръстокуполна, а проектът за 
сградата стои най-близко до този 
на храм “Св. Георги Победоносец” в 
село Руен. Вече е монтиран големият 
меден купол на църквата, очаква се 
да бъде транспортиран малкият купол 
на камбанарията, който вече е запла-
тен от Църковното настоятелство, на-
учи още «Народен приятел“.

“Има дарители на това богоугод-
но дело - помагат хора с дрянковски 
корен и разбира се, местните, както 
християни, така и мюсюлмани. В мо-
мента дрянковлия изработва иконо-
стаса”, каза за общинското издание 
отец Ромил.

Предстои да бъде поставена догра-
мата и църквата да бъде измазана 
отвън и отвътре, след което ще бъде 
поставен иконостасът. Трябва сгра-

дата да се електри-
фцира, да се подгот-
вят стените за стено-
писите, да се нпра-
ви външното сани-
ране и едва тогава 
ще влязат зографи-
те. “Има още мно-
го работа. Не на по-
следно място трябва 
да се облагороди те-
ренът около църква-
та”, казва още све-
щенослужителят.

Градежът е на 
мястото на старата 
дрянковска църква 
“Св. Рождество Бо-
городично”, която е 
разрушена през 60-
те години на ХХ век 
с идеята да се строи 
Младежки център. 
Десетилетия наред 
на това 
м я с т о 
стърчат 
п о б и т и 
м е т а л -
ни коло-
ни, като 
о б е щ а -

ние за изграждането на 
Центъра, който така и не 
бил построен.

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, 
изпълнител е “Булим-
пекс БГ” ЕООД - град 
Бургас. Отец Ромил 
и Църковното насто-
ятелство са изклю-
чително доволни от 
работата на друже-
ството, което спаз-
ва всички строител-
ни срокове и работи 
качествено.

Сигурно е, че хра-
мът ще бъде осветен 
и открит през 2020 го-
дина, но засега от На-
стоятелството не се 
ангажира с конкрет-
ни срокове. Кмети-
цата Севие Пехлива-
нова, местното насе-
ление и айтозлии с 
дрянковски корен с 
много желание под-
крепят богоугодното 
начинание. За доиз-
граждането на храма 
всеки гражданин на 

община Айтос може да бъде съпри-
частен, за слава на Светата едино-
същна и неразделна Троица.

Банкова сметка на Храм “Св. Ди-
митър” - град Айтос за новоиз-
граждащия се Храм “Св. Рож-
дество Богородично” - село Дрян-
ковец:
IBAN: BG40 UNCR 7630 1078 6913 18
BIC UNCRBGSF Unicredit Bulbank - 
Айтос

НП

Ставрофорен иконом Ромил Негозов хвали строителя

Вдигнаха новата 
църква в Дрянковец

Отец Ромил на празничната служба в Деня 
на свети Ромил Видински - 16.01.2020 г.

Църквата “Св. Рождество Богородично” в село 
Дрянковец

Металните колони на неосъществе-
ния проект за Младежки дом и до днес 
напомнят за разрушаването на стара-
та дрянковска църква

Театър „Българска 
армия” на айтоска 
сцена с нов прочит 

на „В полите на 
Витоша”

Театър “Българска армия” отново ще гостува на 
сцената на Народно читалище “Васил Левски 1869” 
- Айтос. Този път, изключителният актьорски състав 
ще представи пред айтоската публика “В полите на 
Витоша” на П.К. Яворов, по повод 100-годишнината 
от смъртта на поета. 

Спектакълът е нов прочит на класическата творба. 
Сценичната версия, постановката и музикалното оф-
ормление са на Красимир Спасов, а сценография-
та и костюмите - на Нина Пашова. Участват актьор-
ите Веселин Анчев, Радина Кърджилова, Иван Радо-
ев, Стефка Янорова, Тигран Торосян, Явор Бахаров, 
Гергана Плетньова, Стойко Пеев, Луизабел Николо-
ва, Асен Кобиларов, Калин Иванов.

Шедьовърът на българската драматургия ще е на 
читалищната сцена в Айтос на 29 януари 2020 година, 
от 18.00 часа. Билети на касата на Читалището.

НП

Подготвена за печат е първата История на село Дрян-
ковец. Желаещите да бъдат спомоществователи за из-
даването на книгата, и да получат екземпляр от нея, мо-
гат да се обадят на следните телефони:

0897 498 765 - Стойка Връбчева
0884 228 823 - Балю Калчев
0888 541 679 - Николай Димитров
0888 967 413 - Севие Пехливанова

От авторите на „История  
на село Дрянковец“


