
Общинският кризисен 
щаб заседава на 9 март 
тази година, във връз-
ка със Заповед № РД-01-
117/08.03.2020 г. на министъ-
ра на здравеопазването по 
отношение на регистрира-
ни случаи на COVID -19 на 
територията на България, и 
по препоръка на Национал-
ния оперативен щаб от про-
ведено извънредно заседа-
ние на Министерски съвет 
на 08.03.2020 г. Мерките, на-
белязани от Щаба са в сила 
от 9.03. 2020 г. до второ на-
реждане.

През седмицата мерките 
се допълваха с нови пред-
вид ситуацията в страна-
та. Основните са, че дет-
ските градини  на терито-
рията на община Айтос ос-
тават отворени, при задъл-
жително изискване за ме-
дицински преглед на всяко 
дете на входа, както и при 
засилени мерки за почист-
ване и дезинфекция на по-
мещенията. 

Преустановени са посе-
щенията на външни лица и 
свижданията в специали-
зирани институции за со-
циални услуги от резиден-
тен тип – Защитено жили-
ще, Дневен център за въз-
растни с увреждания, Дне-
вен център за деца с увреж-
дания, Дом за стари хора. 
Преустановено е провеж-
дането на културни меро-
приятия. Провеждането на 
спортни  мероприятия да 
се извършва без публика. 
Категорично се забранява 

провеждането на всякакви 
масови мероприятия, в ко-
ито участват деца. 

Ръководителите на инсти-
туции получиха нареждане 
да предприемат своевре-
менно противоепидемични 
мерки,  да организират дей-
ностите, заложени в специ-
алната заповед на кмета на 
Община Айтос, и да инфор-
мират Общинския кризисен 
щаб за предприетите мерки 
в писмен вид. 

Всички указания на Ми-
нистерство на здравеопаз-
ването и актуалната инфор-
мация във връзка с короно-
вируса се публикуват сво-
евременно на електронна-
та страница на общината, 
във вестник „Народен при-
ятел“ и да се съобщават по 
общинско радио „Айтос”. 

Контролът по изпълнение 
на заповедта е възложен 
на директорите на дирек-
ции, ръководители на звена 
в общинска администрация 
и ръководители на общест-
вени институции.

Заседанието на щаба се 
председателстваше от за-
местник-кмета Мариана 
Димова, присъстваха пред-
ставители на РЗИ, „МБАЛ - 
Айтос“ ЕООД, „Медицински 
център І“ ЕООД, РСПБЗН, 
РУ-Айтос, Общинска адми-
нистрация. За ефективна 
дезинфекция са съветите 
към шефовете на училища, 
детски градини, институ-
ции, банки, търговски обек-
ти и за висока лична хигие-
на - към гражданите.

Да се засилят противо-
епидемичните мерки в дет-

ските градини и социални-
те домове, да бъдат осигу-
рени допълнително маски 
и дезинфекционни матери-
али, да се избягва струп-
ването на пациенти в ко-
ридорите на поликлиника-
та, бяха другите теми, дис-
кутирани по време на засе-
данието. Имаше предложе-
ние за осигуряване на мас-
ки на всички пациенти, ко-
ито влизат в лечебните за-
ведения. 

Стана ясно, че стациона-
рът ще получи предпазни 
облекла и маски. Болница-
та има готовност с 20 лег-
ла за евентуални пациенти 
с коронавирус.

Да не се посещават без 
основателна причина ка-
бинетите на личните лека-

ри. Препоръката е най-ве-
че към хората от третата 
възраст, които са група-
та в най-голям риск. Хар-
тиените маски предпазват 
не повече от три часа, пре-
дупредиха от щаба. Един-
ственият симптом е прог-
ресиращият задух - това 
е индикация за изследва-
не, е мнението на медици-
те. Бдителност и хигиена - 
това са ключовите фрази, 
които се чуха на заседани-
ето на Щаба. 

Стана ясно, че МОН пре-
установява училищните съ-
бития, пътувания, екскур-
зии и посещения на обекти, 
извън учебните заведения 
на територията на цялата 
страна. Отлагат се и плани-
раните състезания и олим-

пиади, няма да се осъщест-
вяват квалификации и обу-
чения на преподавателите 
до разрешение за провеж-
дане на масови мероприя-
тия от Националния опера-
тивен щаб.

Общи превантивни мер-
ки на територията на всич-
ки 13 общини в област Бур-
гас обсъди на 9 март тази 
година Областният щаб за 
ограничаване разпростра-
нението на коронавирус. 
Информацията от там е, че 
на всички гранични пункто-
ве се осъществява 24-часов 
здравен контрол. За всеки 
влизащ в България от епи-
демиологична зона, гранич-
ните власти подават неза-
бавно информация към Ре-
гионалните здравни ин-
спекции. Те от своя страна 
информират личния лекар 
на всяко от лицата. Това 
осигурява възможност за 
пълен контрол от страна на 
здравните власти.

Към настоящия момент 
област Бургас разполага 
с 87 легла за инфекциоз-
ни заболявания, в общини-
те Бургас, Средец и Айтос. 
Превантивните мерки, ко-
ито страната ни предприе-
ма са едни от най-строгите 
прилагани до момента. Въ-
преки това, превенцията е 
свързана с поведението на 
всеки един човек. Съветите 
са за преустановяване на 
пътуванията към епидеми-
ологични зони и засилва-
не на имунологичната за-
щита, консултирана с лич-
ните лекари.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Общинският кризисен щаб в Айтос  
с превантивни мерки срещу коронавируса 

Общинската транспортна фирма извършва дезинфекция на автобусите за меж-
дуградски превоз

Щабът заседава

Айтозлии се радват на топлата зима - без маски



Във връзка с препо-
ръките на Националния 
оперативен щаб, създа-
ден с цел ограничаване 
разпространението на 
коронавируса, Центърът 
за услуги и информация 
на гражданите (ЦУИГ) 
в Община Айтос работи 

при повишени мерки за 
сигурност. Всички слу-
жители носят предпазни 
средства - маски и ръ-
кавици, помещенията на 
Центъра и касите за пла-
щане на местни данъци и 
такси се дезинфекцират 
по няколко пъти на ден, 

предвид потока от граж-
дани, които Общинска ад-
министрация ежедневно 
обслужва.

Считано от 11 март 2020 
година, Центърът за ад-
министративно обслуж-
ване затваря врати по 
обяд за половин час - от 
12.00 часа, до 12.30 часа, 
за да бъде основно де-
зинфекциран. 

През останалото вре-
ме, служителите нонстоп 
обслужват граждани. По-
сетителите изчакват тър-
пеливо реда си пред вра-
тите на Центъра на дис-
танция, не по-малка от 
метър и половина, спаз-
вайки изискванията за 
персонална защита от 
вируси.

Мерките са преван-
тивни и са предприети с 
решение на Общинския 
кризисен щаб.
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Центърът за услуги в Община Айтос  

се дезинфекцира по няколко пъти на ден

Съобщение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за 

опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начи-
ните за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че 
ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

На 12.03, 13.03 и 14.03.2020г. от 06:00 до 10:00 часа,  
ЗКПУ „Единство“ - Айтос ще извърши третиране на пшеница сре-
щу плевели, ръжда и брашнеста мана, както следва:

-В землището на гр.Айтос, местност Кара меше, площ 3500 дка.
-В землището на гр.Айтос, местност Герена,  и „Стамбол сър-

та”, площ 1800дка.
-В землището на гр.Айтос, местност Пирненски бахчи и Карно-

батски път, площ -2200дка.
Третирането ще се извърши с препарати: танго супер, биатлон, 

имаспро, цитрин макс.
На 12.03, 13.03 и 14.03.2020г. от 06:00 до 10:00 часа,  

ЗКПУ “Единство“ - Айтос ще извърши третиране на рапица срещу 
фома и рапична бълха, както следва:

- В землището на град Айтос, местност Лясковско шосе и Мо-
гилата,  площ 330 дка.

- В землището на град Айтос, местност Стамбол сърта и Кара 
меше,  площ 1300 дка.

- В землището на град Айтос, местност Хамам дере, площ 270 дка.
Третирането ще се извърши с препарати: „Галера“, „Терагард“, 

„Тилмор-240-ЕК“, „Брози трео“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат не-
обходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за 

опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начи-
ните за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че 
ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 16.03, 17.03 и 18.03.2020г. от залез слънце до 10:00 часа 
ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране срещу ра-
пичен стъблен скритохоботник и рапична бълха на 400дка рапи-
ца в местността Българовски сърт П, находящи се в землището на 
град Айтос с препаратите „Цитрин макс“ и „Тилмор“  и листен 
тор „Лумбреко“. 

2. На 16.03, 17.03 и 18.03.2020г. от залез слънце до 10:00 часа 
„Агродар България“ ЕООД ще извърши третиране срещу рапичен 
стъблен скритохоботник и рапична бълха на 400 дка рапица в мест-
ността Меселим дере, землище град Айтос и 620 дка рапица в мест-
ността Азмака 1, землище с. Съдиево с препаратите „Терагард“ и 
„Тилмор“  и листен тор „Лумбреко“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат не-
обходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общото събрание на туристите се отлага
Управителният съвет на ТД „Чудни скали” - град Ай-

тос съобщава на членовете на дружеството, че насро-
ченото за 15 март 2020 година Общо събрание за отчет 
на дейността през 2019 година се ОТЛАГА заради про-
тивоепидемичните мерки.

По обяд затваря врати за половин час за тотална дезинфекция

ЗАПоВеД
РД-08-154/09.03.2020г.

На основание чл.44, ал.1,т.1 и ал.2 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, във връзка със Заповед 
№ РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването 
по отношение на регистрирани случаи на COVID -19 на територия-
та на области Габрово и Плевен и препоръка на Националния опе-
ративен щаб от проведено извънредно заседание на Министерски 
съвет на 08.03.2020 г. 

н А Р е Ж Д А М :
на територията на община Айтос, считано от 09.03.2020 г., 

до второ нареждане:
1. Детските градини на територията на община Айтос да оста-

нат отворени, при задължително изискване за медицински преглед 
на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфек-
ция на помещенията.

2. Преустановяват се посещения на външни лица и свиждания в 
специализирани институции за социални услуги от резидентен тип 
– Защитено жилище, Дневен център за възрастни с увреждания, 
Дневен център за деца с увреждания, Дом за стари хора.

3. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия.
4. Провеждането на спортни мероприятия да се извършват без 

публика.
5. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприя-

тия, в които участват деца.
6. В Центъра за услуги и информация в Община Айтос, гражда-

ните да се обслужват при повишени мерки за сигурност.
7. Ръководители на обществени институции да предприемат сво-

евременно противоепидемични мерки, да организират дейностите, 
заложени в настоящата заповед и да информират Общинския кри-
зисен щаб за предприетите мерки в писмен вид.

8. Всички указания на МЗ и актуална информация да се публи-
куват своевременно на електронната страница на Община Айтос, 
във вестник „Народен приятел“ и да се съобщават по Общинско 
радио “Айтос”. 

Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страни-
цата на Община Айтос.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ-Айтос, кме-
тове и кметски наместници на населените места на територията на 
Община Айтос, директори на учебни и детски заведения.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директорите 
на дирекции, ръководители на звена в Общинска администрация и 
ръководители на обществени институции.

ЗА КМеТ нА общинА АЙТоС
МАРИАНА ДИМОВА
Заповед за заместване РД-08-152/09.03.2020г.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Препоръки, за които трябва да сте информирани!
Министерство на туризма
До кметовете на общини

Във връзка с риска от разпространение на короновирус, решение на МС от извънредно заседание, проведено 
на 8.03.2020 г., разпореждания на Националния оперативен щаб, Заповед РД-01-117/ 08.03.2020 г. на министъра на 
здравеопазването и проведеното спешно заседание на Експертната група за работа в извънредни ситуации, по 
Заповед на министъра на туризма

Министерството на туризма препоръчва:
Да се преустановят посещенията на туристическите обекти, както и туристическите фестивали и събития в обла-

стите Габрово и Плевен, до второ нареждане.
Персоналът в туристическите обекти и туристическите информационни центрове да съблюдаваа предпазните 

мерки, разписани от Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването.

Фронт офисът на Община Айтос работи при повишени мерки за сигурност

Пред ЦУИГ



„Пътят от с. Тополица до 
хижите в курортната мест-
ност „Бяла река” се нужда-
еше от неотложен ремонт, 
затова решихме да обеди-
ним сили и да си помогнем. 
Започнахме с най-разбит 
участък от километър и по-
ловина - от селото до хижа 

„Диви нощи”, разказа за 
общинското издание Иван 
Вълев, собственик на хижа 
„Рибарник Бяла река”.  

Събрали се хижарите и 
решили с общи усилия и 
средства да заравнят пътя, 
да струпат техника и да го 
насипят с чакъл, да опра-

вят и канавките. Инвести-
рали много средства в хи-
жите, но да стигнеш до тях, 
пътят бил огромно предиз-
викателство. Хората не се 
решавали да тръгнат, за-
щото настилката била осе-
яна с дупки и със стари 
кърпежи - страхували се да 
не разбият колите си. 

Решението за добровол-
ческата акция било взето 

на общо събрание на хижа-
рите. Събрали средства за 
ремонта, на този етап, ре-
монтите ще им струва 7-8 
хил. лв., твърди Вълев, кой-
то е главен инициатор за 

започналите вече дейности 
на пътя. „Най-трудно беше 
заравняването, имаше из-
ключително лоши участъци, 
а канавките просто ги няма-
ше”, казва още хижарят.

В акцията, организирана 
от Иван Вълев, се включили 
колегите му от хижа „Топо-
лица”, хижа „Поглед”, хижа 
„Строител”, хижа „Здра-
вец”, хижа „Братя Начеви”, 
хижа „Диви нощи”, „Ахелой 
солар”- ветрогенератори. 
Отсечката от курортния път 
се смята за тежкия пътен 
участък в района. Трасето 
е тотално амортизирано, а 
шофьорите, решили да пъ-
туват до хижите, единодуш-
но роптаели.

„Мисля, че се справяме 
добре със собствени сили, 
но ще ни трябват помощ и 
средства за асфалтиране. 
Всички сме убедени, че до-
брото състояние на пътна-
та настилка е гаранция за 
развитието на прекрасна-
та курортна местност край 
с. Тополица. Вярваме, че 
това място има бъдеще - 
хижите са обновени и до-
бре поддържани, ако пъ-
тят е добър, той ще дове-
де много туристи”, катего-
рични са Вълев и колегите 
му хижари.
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Центърът за услуги в Община Айтос  
се дезинфекцира по няколко пъти на ден

С общи усилия хижарите ремонтират  
участък от пътя до Бяла река

• Тел. 0899 18 29 60 - дава 
под наем апартамент в град 
Айтос, срещу ПГСС „Златна 
нива” - две стаи с кухненски 
бокс, на V-я етаж. изгодно!

• Тел. 0895 65 62 09 - про-
дава имот в с. Пирне - сел-
скостоопанска сграда и къща 
за живеене.

• Тел. 0894 411125 - про-
дава 3 дка земя, 500 кв.м по-
стройка в регулация с нота-
риален акт.

• Тел. 0879033671 - про-
дава двустаен апартамент -62 
кв. м в Бургас, к-с „Зорница”, 
етаж II-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. 0882 24 93 90 - про-
дава тристаен апартамент в град 
Айтос - 68 кв. м., ет. 2, мазе - 
12 кв. м. Цена 58 000 лв.

• Тел. 0894 411 125 - прода-
ва лозе - 1дка + бунгало, меж-
ду „Военно стрелбище” и „На-

божна къща”.
• Тел. 0898 440336 - Дими-

тър, продава 3.200 дка дворно 
място в регулация - с. Малка по-
ляна или заменя за недвижим 
имот или земеделски земи.

• Тел. 0887 01 98 80 - прода-
ва лозе, УПИ I-490, кв. 32 „Про-
вадийско шосе”, 745 кв. м, но-
тариален акт.

• Тел. 0887 01 98 80 - прода-
ва 2.5 дка празно дворно място 
в с. Дрянковец, УПИ V-48, кв.6, 
договор с EVN - 12 kW, партида 
за вода, скица с виза за стро-
еж, нотариален акт.

• Тел. 0879590266 - продава 
апартамент - 108 кв.м, на ули-
ца „Ради Боруков” 18. Цена по 
споразумение.

• Тел. 0888417267 - прода-
ва 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. Помеще-
ние в центъра на Поморие - Ста-
рия град, до църквата, удобно за 
магазин, офис, ателие, 20 кв. м, 
цена 23800 евро.

Малки обяви

ПК “напред” - град Айтос
Покана

на основание чл. 16, ал. 3, т.1 от ЗК, чл. 23 от Устава на ко-
операциите, и в изпълнение на Решение на УС с протокол №1 
от 14.02.2020 г., УС свиква 75-то Общо годишно събрание на ПК 
“напред” - гр. Айтос, на 19.03. 2020 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, 
в Заседателната зала на община Айтос - гр. Айтос. Поканени за 
участие са всички член-кооператори, при следния

ДнеВен РеД:
1. Утвърждаване на нови членове на кооперацията. Прекра-

тяване на членство в кооперацията.
Докл.: Председателят на ПК
2. отчет на Управителния съвет за дейността му през 2019 

година.
Докл.: Председателят на ПК
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. и основ-

ните насоки за развитие на дейностите на ПК “наапред” - гр. 
Айтос за 2020 година.

Докл.: Председателят на ПК
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на УС и отчет 

за дейността му през 2019 година.
Докл.: Председателят на ПК
5. определяне на средства за дейността на Контролния съ-

вет през 2020 г..
Докл.: Председателят на ПК
6. Вземане на решение за ипотекиране на недвижимо иму-

щество, като гаранция по кредити и делегиране право на Пред-
седателя на ПК “напред” - гр. Айтос да сключва договори за 
кредити.

Докл.: Председателят на ПК
7. Вземане на решение за разпореждане с недвижимо иму-

щество, собственост на ПК “напред” - гр. Айтос
Докл.: Председателят на ПК
8. избор на делегати за общото годишно отчетно събрание 

на РКС “Черноморие” - гр. бургас.
Докл.: Председателят на комисията по предложенията.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Материалите за събранието се намират в Счетовод-

ството и всеки член-кооператор може да се запознае с тях 
от 10.03. до 19.03. 2020 година, без събота и неделя, от 7.30 
ч. до 16.00 часа.

2. Всеки член-кооператор трябва да се регистрира за участие 
в събранието от 8.30 часа до 9.00 часа на 19.03. 2020 г.

3. На основание чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, при 
липса на кворум, събранието ще започне 1 час по-късно от първо-
начално обявения - от 10.00 часа, като решенията ще бъдат за-
конни, независимо от броя на членовете, които присъстват.

УС на ПК “напред” - град Айтос

общинА АЙТоС
С ъ о б щ е н и е

Уважаеми  данъкоплатци,
Информираме ви, че новите местни данъци и такси за 2020 годи-

на вече са изчислени и информацията за тях е налична на адрес: 
https://mdt.aytos.bg
както и на сайта на общината: 
www.aytos.bg. - „Проверка на задължения за местни данъ-

ци и такси”.
Проверката може да се извърши с PIN код, който е посочен 

в годишните данъчни съобщения, а може и да бъде получен лично 
или от упълномощено с писмено пълномощно лице в отдел ”Мест-
ни данъци и такси” на община Айтос. 

Задълженията могат да се плащат както следва:
- по банковата сметка на Община Айтос в 
ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:
IBAN: BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35, BIC: BUINBGSF 
по съответния код за вид плащане:
44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти
44 24 00 - за такса битови отпадъци
44 23 00 - за данък върху превозните средства
44 34 00 - за други данъци
- с директно инкасиране на суми или пощенски запис за данъч-

но плащане във всяка станция на “Български пощи” ЕАД;
- във всички представителства на «банка ДСК» ЕАД на терито-

рията на страната;
- във всички офиси на оператора “Изипей” АД;
- по интернет чрез www. еpay.bg;
- в брой:
- за селата - в кметствата, при специалистите по административ-

но обслужване или при кметовете и кметските наместници. 
- за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за 

услуги и информация на гражданите/ЦУиГ/ в сградата на община-
та, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. За улеснение на данъ-
коплатците, на касите на отдела има инсталиран ПоС-терми-
нал, на който може да извършват плащания с дебитни карти. 
За тези плащания не се дължат банкови или други такси.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса бито-
ви отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 
30.06.2020г. Втората вноска се внася в срок до 31.10.2020г.

На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2020г. се 
прави отстъпка от 5 на сто. 

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират 
заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и дру-
ги подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

ПоКАнА

На основание чл.16, от ЗК, Управителният съвет на ЗКПУ „един-
ство” гр. Айтос, в съответствие с решението си от 27.02.2020 го-
дина, свиква Годишно отчетно събрание на кооперацията, което ще 
се проведе на 04.04.2020 година от 10:00 часа в Залата на Об-
щина Айтос при следния

Дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на член кооператори – докл. Пред-

седателят на УС.
1. Отчетен доклад за дейността на УС и приемане на годишния 

финансов отчет – докл. председателят на УС.
2. Отчетен доклад за дейността на КС – докл. председателят на 

КС.
3. Избор на одитор за заверка на ГФО за 2020 година.
4. Вземане на решения от ОС, с което се упълномощава пред-

седателя на кооперацията и членовете на УС, за сключване на до-
говори за кредити с Държавен фонд „Земеделие”, разплащател-
на агенция, юридически и физически лица и други видове догово-
ри, свързани с дейността на кооперацията, за закупуване на зе-
меделска земя и ДМА.

5. Общото събрание упълномощава председателя на коопераци-
ята да сключва договори за наем със срок повече от три години.

6. Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-

късно на същото място и при същия дневен ред.
УС на ЗКПУ „единство” - гр. Айтос

„Хижите са обновени и 
добре поддържани, ако 
пътят е добър - ще доведе 
много туристи“, твърди 
инициаторът Иван Вълев

Ремонтът вече е в ход

Хижарите оглеждат трасето

Канавките са възстановени



На 15 март 2020 година се навърш-
ват 87 години от рождението на един 
от най-известните айтозлии - худож-
ника Димитър Тончев. Отиде си от 
този свят през лятото на 2017 година, 
а година по-рано, в интервю за „На-
роден приятел“ каза думите, с които 
айтозлии ще го помнят: „Изкуството е 
мъдрост, философия и неутолим коп-
неж по красота и съвършенство. Щас-
тие е за мен е да бъда един от жре-
ците в неговия храм. Творбите ми са 
послание за хармония, любов и чо-
вешка доброта.”

Димитър Тончев е роден през 1933 
година в Айтос. През 1960 година за-
вършва „Монументална живопис” в 
Художествената академия в класа на 
проф. Г. Богданов. До 1995 година е 
преподавател в Учителския институт 
в Бургас. Подготвил е с желание и от-
даденост много учители по рисуване, 
а в школата си за млади таланти - де-
сетки творци, включително айтоска-
та художничка Димитрина Мургова, 
с която са добри приятели до края на 
живота му. От 1973 година - редовен 
член на СБХ, награден с ордени „Ки-
рил и Методий” ІІ и ІІІ степен.

Многократни са участията му в из-
ложби и пленери в цялата страна. Не-
гови картини са притежание на гале-
рии и частни колекции в страната и 

чужбина. В Айтос ще го за-
помним с един Автопортрет 
от 1963 година, когато е бил 
на 30 - сериозен и вглъбен. 
На юбилейната си изложба 
в родния град през 2013 го-
дина се шегуваше, че искал 
„така да изглеждат всички 
млади мъже на тази възраст”. 
„Портрет на момиче”, „Пло-
щадът в Айтос и „Посреща-
не” са другият спомен от него 
и част от фонда на Художест-
вената галерия в Айтос. Кар-
тини на Тончев притежават 
институции и училища в род-
ния му град.

„Навремето, когато дойдох 
от академията и започнах ра-
бота в Бургас, аз бях възхи-
тен от творчеството на Геор-
ги Баев, Виолета Масларова, 
Кирил Симеонов, Ненко То-
кмакчиев, който също е ай-
тозлия. След това дойде от 
Полша Стоян Цанев и разчу-
пи статуквото с новия полъх, 
който донесе. Тогава аз на-
правих картината, озаглаве-
на „Стрелбището”- една философска 
работа, в която съм вложил мисли и 
душа, а фигурите в нея са бледи и из-
дължени - извън традиционния рису-

нък. Когато я показах през 60-те годи-
ни, всички се смутиха. Откъде накъде 
стрелбище, а не труженици? Но коле-
гите ме поощриха. Дълбока призна-
телност към тях, защото са талантли-
ви и аз съм имал възможност да ра-
ботя и се изявявам пред тях”, споде-
ли през 2013 година за общинското из-
дание Тончев.

Още като студент, айтозлията имал 
възможност да отиде в няколко града 
в Германия.  Поразен е от срещата 
със световното класическо изкуство в 
Дрезден, а в Пилниц опознал модерно 
изкуство. „В онова време да мислиш 
за абстрактно изкуство, за Гоген, Се-
зан, Моне или други импресионисти, 
за модерни работи, беше просто не-
възможно. В академията не ни дава-
ха да разглеждаме техни репродук-
ции, да не повлияе на соцреализма”, 
шегува се художникът в едно друго ин-
тервю, по повод авторска изложба в 
Бургас през 2011 година.

Въпреки ограниченията преди про-
мените, Тончев непрекъснато се инте-
ресува и от древността, и от следва-
щите епохи, и от съвремието. И зато-
ва остави творчество, което съчетава 
реалистичното с модерното. Остави и 

платна, в които личи любовта към при-
родата. „Това е мирогледът и филосо-
фията, които съм изградил към дейст-
вителността. Обичам баграта. Цветна-
та маска създава оптимистичност. Тя 
радва и художника, и зрителя”, каза 
тогава талантливият айтозлия за „На-
роден приятел“.

„Тончев беше изключително жиз-
нерадостен, душата на компаниите“, 
твърдят приятелите му. Такива са и 
картините му - цветни и весели. Дори 
и тези, които са само цветни съчета-
ния и абстрактни форми. Пред мест-
ните медии пък споделяше, че по-
следните му картини са по-абстракт-
ни, защото му доставя удоволствие 
да експериментира. „За мен тради-
цията е убийца на прогреса. Трябва 
да се търсят нови форми и тълкува-
ния”, казваше още Тончев.

От морските пейзажи запомня-
щи са кътовете от Несебър, Свети 
Власт и Свети Никола с фара. „На-
времето, когато се разхождахме 
в Морската градина, чувахме раз-
говорите на рибарите - такава ти-
шина, спокойствие и чист въздух 
имаше. Ехото повтаряше свирка-
та на поморийския влак. Гларуси-
те и чайките създаваха неповтори-
ма романтика. Поетите, театралите 
и художниците бяха едно бохемско 
съобщество. Както Недялко Йорда-
нов го пресъздаде в спектакъла си 
по текст на Христо Фотев”, казва в 
едно от интервютата си за общин-

ското издание художникът.
„Не съм прекъснал нито ден да ри-

сувам и не съм спрял да помагам на 
другите да развиват таланта си”, чес-
то казваше Тончев. Днес тези думи 
звучат като епитафия, която скром-
но преразказва живота на твореца и 
учителя Димитър Топчев.
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Грипната ваканция в област 
Бургас не беше удължена, тъй 
като броят на заболелите от 
грип и остри респираторни 
заболявания е намалял зна-
чително. Грипната епидемия 
в областта беше отменена. 
Учениците от община Айтос 
се върнаха в класните стаи на 
12 март 2020 г. (четвъртък). Та-
кова беше решението на Об-
ластния щаб за борба с грип и 
ОРЗ, който заседава на 11.03. 
2020 г. в Бургас. 

На територията на общи-
ната се провеждат нормал-
ни учебни занятия, някои от 
учебните заведения поиска-
ха учениците да влизат в час 
с маски. Ръководството на  
СУ „Христо Ботев” - Айтос пък 
публикува официално Обръ-
щение към ученици, учители 
и родители.

Апелът към учениците е да 
ограничат максимално достъ-
па си до закрити обществе-
ни места или такива, в които 
има струпване на хора (за-
ведения, клубове, магазини, 
домове, квартири и др.). Да 
престояват възможно най-
дълго в домовете си и да из-
ползват това време за зат-
върждаване и упражняване 
на изученото учебно съдър-
жание, както и за разходки 
и спорт на открити места, къ-
дето няма много хора. Съве-

тът към децата е максимално 
да ограничат физическия кон-
такт при среща с хора (ръкос-
тискане, прегръщане, близко 
общуване).

Препоръките към всяко се-
мейство е да подготви детето 
си за учебните занятия, като 
му осигури лични предпазни 
средства (дезинфектант за 
ръце – гел или кърпички за 
дезинфекция на спиртна ос-
нова, маски за лице и др.) и 
да изисква при изхвърляне-
то им да се използват налич-

ните кошчета на територията 
на училището.

Съветът е всички ученици, 
учители и служители да из-
ползват активно и отговорно 
всички средства за лична хи-
гиена, които са осигурени от 

семейството и от училището. 
Ръцете да се мият или да се 
дезинфекцират в края на все-
ки учебен час или всяко меж-
дучасие и задължително пре-
ди храна и след използване 
на тоалетна. 

Препоръката към препода-
вателите е да се следи за про-
ветряването на класната стая 
всяко междучасие и при въз-
можност през учебните ча-
сове. Да се използва време-
то на междучасия и почивки 
за пребиваване на открито. 

Да се увеличи дистанцията 
между учениците в класната 
стая, коридорите, училищния 
стол и двор и т.н.

Съветът е учителите и уче-
ниците да проявят търпение 
и да осигурят условия за ра-

ботата на помощния персо-
нал в училището при всяка 
дезинфекция на повърхности 
по време на междучасие или 
учебен час: ученически и учи-
телски места, врати и дръж-
ки на класни стаи, цялостно 

почистване на тоалетни, па-
рапети на стълбища, мебели, 
подове и цокли на коридори 
и др. Действията по дезин-
фекция и почистване са оси-
гурени с необходимите препа-
рати, консумативи и матери-
али и са съгласувани в РЗИ, 
като честота, приложимост и 
ефективност.

Училището разчита на отго-
ворността на родителите да 
следят здравословното със-
тояние на своето дете и при 
най-малко съмнение за вло-
шаване на здравето му, то да 
остане у дома и да му бъде 
осигурена нужната медицин-
ска помощ. Известяването на 
класния ръководител за от-
съствието да бъде направено 
по телефона или онлайн.

Достъпът до училищната 

сграда ще бъде ограничен за 
външни лица от завръщане-
то на учениците в училище до 
отминаване на епидемиоло-
гичната обстановка. Родите-
лите ще изпращат и посре-
щат децата си от, и до вра-
тата на двора на училището. 
Няма да имат право да вли-
зат в училищната сграда до 
второ разпореждане. Конта-
ктите с директор, класни  ръ-
ководители, учители и служи-
тели се осъществяват по теле-
фон или онлайн.

Отменят се всички извън-
класни и извънучилищни дей-
ности, в това число екскур-
зии, лагери, организирани пъ-
тувания до следващо указа-
ние за организиране на ра-
ботата в училището.

НП

Спомен за големия Димитър Тончев
87 години от рождението на един от най-известните айтозлии на нашето време

С грижа за ученици и учители - 
превантивни мерки в училище

Всяко дете - с лични предпазни средства

Димитър Тончев в редакцията на 
„Народен приятел“ 

Юбилейна изложба на Димитър Тончев в Бургас - 2013 г.

На юбилейната изложба на Димитър Тончев в Айтос - октом-
ври 2013 г.

Димитровден - 2013 г. При-
знание за художника от род-
ния град

След грипната ваканция, СУ „Христо Ботев” с обръщение към училищна-
та общност


