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

народен

27-30 ноември  2020, бр. 428

На 20 ноември 2020 година в 
село Лясково, община Айтос, се 
проведе информационна среща 
на Сдружение с нестопанска 
цел „Местна инициативна гру-
па – Айтос“, на която присъст-
ваха представители на местната 
общност от стопанския, публич-
ния и гражданския сектор. Те-
мата на информационната сре-
ща беше „Обмен на добри наци-
онални и европейски практики,  
приложими за територията на 
МИГ-Айтос (в т.ч. и за социално 
уязвими групи - хора с уврежда-
ния, възрастни хора над 65 го-

дини и етнически малцинства). 
Целта на събитието е активизи-
ране на местните общности за  
участие в процеса на прилага-
не на Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на 
МИГ-Айтос и развитие на  мес-
тен капацитет.

Информационното събитие се 
провежда в изпълнение на дей-
ности по Споразумение за из-
пълнение на Стратегия за ВОМР 
№РД 50-146/21.10.2016 г. по под-
мярка 19.2 „Прилагане на опе-
рации в рамките на стратегии 
за Водено от общностите мест-

но развитие” и подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризи-
ране на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие” на 
мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата 
за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 год. 

Марийка Георгиева, изпъл-
нителен директор на МИГ-Ай-
тос, откри събитието и запозна 
присъстващите с хода на изпъл-
нение на Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие. 
Георгиева каза, че в резултата 
на работа на екипа са обявени 

приеми по всички  мерки, вклю-
чени в стратегията, като по ня-
кои от мерките са реализирани 
и по два приема. На този етап, 
приключилите процедури и про-
ектите са обект на проверка за 
контрол  от Държавен фонд „Зе-
меделие“ .

Презентация на добри прак-
тики на МИГ от  България , Ав-
стрия, Германия, Полша, Сло-
вения, Естония, Италия и други 
държави от Европейския съюз 
направи Кети Котева.

На всички присъстващи бяха 
предоставени информационни 
материали и бюлетини. 

След приключване на среща-
та кметският наместник на село 
Лясково - Енчо Бакалов, запоз-
на  екипа на МИГ-Айтос с мест-
ната културна идентичност - тра-
диционни местни продукти,  ис-
торически и природни забеле-
жителности. В близкото минало 
селото е  характерно със своя 
камък, майстори каменоделци и 
училище по каменоделство. 

МИГ – Айтос проведе информационна среща  
в село Лясково за популяризиране на Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие

евроПеЙСКиЯТ ЗемеДеЛСКи ФонД ЗА рАЗвиТие нА СеЛСКиТе рАЙони -
евроПА инвеСТирА в СеЛСКиТе рАЙони

СнЦ „меСТнА иниЦиАТивнА ГрУПА – АЙТоС”

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение 
за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4. „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

Благодарим от сърце на всички ко-
леги, фирми и граждани, които се от-
зовават и в това кризисно време до-
казват, че можем да разчитаме един 
на друг. Благодарим на всички Вас, 
които със своя дарителски жест ни 
подкрепяте в тази трудна за всички 
обстановка.

Към настоящия момент по сметка-
та на „МБАЛ-Айтос“ ЕООД има постъ-
пили дарения на стойност 5200 лева. 
Ето и списък на дарителите:

Общинските съветници от Общин-
ски съвет - Айтос:

„Кокала” ЕООД
Д-р Зейнеб Мустафа Ходжа
Мийрем Али Сали
„Пепи 95” ООД
Ива Пламенова Димитрова
Д-р Светла Пенчева Михова
„Десий” ЕООД
„Делта мебел груп” ЕООД
„Стефанови” ООД

Със средствата от дарения са за-
купени: Бактерицидни лампи за сте-
рилизация на въздуха в болничните 
стаи - 2 бр. , ЦиПАП Апарат за на-
блюдение и контролиране на кис-
лородното подаване към пациен-
та - 2 бр., Кислороден концентра-
тор - 1 бр., Предпазни облекла и 
консумативи

Благодарим от сърце на всички да-
рители и им пожелаваме много мно-
го здраве.

Всеки, който желае да помогне, 
може да направи това по сметката на 
„МБАЛ - Айтос“ ЕООД, по която могат 
да се превеждат дарения във връзка 
с епидемията от COVID-19 - за лич-
ни предпазни средства, апаратура и 
консумативи
IBAN: BG22BUIN78551081057818.
BIC: BUINBGSF ; 
БАнКА: Алианц Банк България - 
ФЦ Айтос
„мБАЛ - АЙТоС“ еооД 

„МБАЛ-АЙТОС“ ЕООД тър-
си да назначи медицински 
сестри, санитари, добровол-
ци за работа в COVID-отде-
ление. Сключване на трудов 
договор с намален работен 
ден - 7 часа, както и допълни-
телно заплащане, осигурено 
от Министерство на здраве-
опазването - 1000 лв. за ра-
бота на „първа линия”.

За повече информация: те-
лефон за контакт 0884 818152 
- гл.м.с. Иванова

„МБАЛ - Айтос“ ЕООД с благодарност към дарителите
Търсят 

доброволци 
за COVID-

отделението
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Четиринадесетото редов-
но заседание на Общин-
ски съвет - Айтос се провеж-
да на 27.11.2020 г. (петък) от 
9.30 часа в Заседателната 
зала на Община Айтос ПРИ 
СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА 
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ 
МЕРКИ.

     На заседанието на Об-
щинския съвет, освен общин-
ските съветници, се допус-
кат единствено представите-
ли на Общинска администра-
ция - Айтос, които имат пряко 
отношение към обсъжданите 
теми в дневния ред и служи-
телите от звеното по чл.29а 
от ЗМСМА. При провеждане 
на заседанието стриктно ще 
бъдат спазени предписания-
та на здравните органи за лич-
на дистанция, ползване на за-
щитни средства, дезинфекция 
и възможност за проветрява-
не на помещенията.

Предварителният дневен 
ред, приет от Председател-
ския съвет, е от девет точки и 
традиционните Питания. Кме-
тът Васил Едрев внася доклад-
на записка за утвърждаване 
на д-р Феим Мурад за упра-
вител на Общинско търговско 
дружество „Медицински цен-
тър І” ЕООД, гр.Айтос. Орга-
низирана и проведена е кон-
курсна процедура за избор 
на управител на дружество-
то. След проведените заседа-
ния на комисията по избора и 
получените крайни резултати 
на явилите се кандидати, сега 
кметът предлага на общински-
те съветници да утвърдят кан-
дидатурата на д-р Мурад за 
нов мандат като ръководител 
на „МЦ І“ ЕООД.

Друго предложение от кме-

та към Общинския съвет е за 
приемане на Наредба за обе-
ма на животновъдната дей-
ност и местата за отглеждане  
на селскостопански живот-
ни на територията на община 
Айтос. Промените в наредба-
та имат за цел да регламенти-
рат допустимия брой за всеки 
вид селскостопански  живот-
ни, отглеждани в регулацион-
ните граници на населените 
места на територията на об-
щина Айтос; регламентиране 
на основните права и задъл-

жения на собствениците при 
отглеждането на селскосто-
панските животни и спазване  
на правилата и нормативите 
за устройство на територията, 
както и на санитарно-хигиен-
ните изисквания при отглеж-
дането на животните.

Кметът предлага и актуали-

зация на бюджета, във връз-
ка с постъпили искания от ди-
ректорите на ОУ„Светлина“ -  
с. Тополица и ОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“ - с. Карагеор-
гиево. И двете училища имат 
необходимост от завишаване 
на бюджетите за 2020 г. - ОУ 
„Светлина“ - с. Тополица със 

77 000 лв. и ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий” - с. Карагеорги-
ево - с 20 000 лв. Недостигът 
от средства на  ОУ „Светли-
на“ - с. Тополица е за запла-
ти и осигуровки - 65 000 лв., 
диференцирано заплащане - 
9000 лв. и за издръжка - 3000 
лв. Недостигът от средства на 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - 
с.Карагеоргиево е за заплати 
и осигуровки - 8000 лв. и за из-
дръжка-  12 000 лв. Предложени-
ето е средствата да бъдат осигу-
рени за сметка на бюджета на 
Дирекция „КОВЗС“ за 2020 го-
дина, в размер на 97 000  лв. 

Градоначалникът предла-
га още учредяване на безвъз-
мездно право на ползване 
на част от недвижим имот – 
частна общинска собственост, 
представляваща физкултурен 
салон в закритото ОУ „Любен 
Каравелов”, с площ 180 кв.м, в 
кв.40 по плана на  град Айтос. 
Предложението е във връзка 
със заявление от Ружди Ха-
сан Ахмед - председател на 
Сдружение „Спортен клуб по 
борба Айтос” с искане борци-
те да използват за трениров-
ки  физкултурния салон в би-
вшото училище.

Внесени са и две доклад-
ни записки за прекратяване 
на съсобственост - между Об-
щина  Айтос и физическо лице 
в кв.150 по плана на град Ай-
тос, с административен адрес 
улица „Неофит Рилски“ № 22, 
и между Община  Айтос и фи-

зическо лице в кв.27 по пла-
на на село Караново, общи-
на Айтос. 

Мариана Димова – зам.-
кмет на Община Айтос, иска от 
местния парламент решение 
за даване на съгласие за пре-
доставяне на имотите – полски 
пътища и напоителни канали, 
които не функционират, попа-
дащи в масивите за ползване, 
съгласно сключените спора-
зумения между собственици-
те и/или ползвателите за сто-
панската 2020/2021 година, по 
цена в размер на средното 
годишно рентно плащане за 
землището. 

Ще бъде разгледана и до-
кладна записка с искане на 
разрешение за изработване 
на проект за ПУП-Парцела-
рен план за трасе на линеен 
обект: „Нова въздушна линия 1 
кV от съществуващ стълб пред 
УПИ ІV-47, кв. 12, до нов стълб 
с електромерно табло на гра-
ницата на УПИ І-49, кв. 12, с. 
Зетьово, община Айтос” и да-
ване съгласие за преминава-
нето му през имот общинска 
собственост.

нП

Общинският съвет заседава 
присъствено, без граждани и медии

В три последвателни броя, 
без редакторска намеса, 
публикуваме непубликува-
но досега интервю с отец 
Ромил от 2004 година. Ин-
тервюто беше предоставе-
но на „Народен приятел“ от 
д-р Анелия Еленкова, цели 
16 години след като е взе-
то, във връзка със социален 
проект за дейността на Бъл-
гарската православна църк-
ва. Записано е от историка 
Ваня Еленкова.

Продължава от миналия 
брой

- отец ромил, може би 
държавата се оправдава с 
това, че църквата е отделе-
на от нея?

- Да... Църквата е отделена 
от държавата. Но това са ико-
номически лостове.... Държа-
вата трябва да отреагира. От-
там произхожда самият раз-
кол. Свещениците не служат по 
други книги. Цивилни лица се 
ползват от самия разкол...

- Добре, според вас, ка-
къв е изходът от този про-
блем?

- С времето всичко ще си 
дойде на мястото. Но за това 
време, църквата 50 години е 
страдала и сега ... само Бог 
знае, колко още ще страда. И 
на мен ми се иска всяка неде-
ля да обиколя много села и да 
служа, но нямам финансова 
възможност за това... Повяр-
вайте, има енории, в които за 
година не се продават и два 
килограма свещи. Хората оти-
дат на битака и си купят евти-
ничко. Всяка издателска къща 
издава календарчета. Това е 
също църковен монопол. Това 
е абсолютна кражба. Цяла го-

дина един митрополит работи 
върху този календар и някой 
отива, взима го, препечатва го 
и започва да го продава. И ред 
други неща. По принцип, цър-
ковният монопол няма кой да 
го защити. Няма желание...

- Какво смятате за пробле-
ма за въвеждане на вероу-

чение в училищата?
- За мен лично, това не е про-

блем. Аз и така си влизам. Но 
тук, в Айтос, е много специфич-
но. Ако влезе свещеник - тук 
съотношението клони вече 60 
на 40 в полза на мюсюлмани-
те. И в следващия момент ще 
се въведе много бързо и изу-

чаване на коран. Затова учи-
телите казват - който иска фа-
култативно. За да не се полу-
чи друга конфронтация. Пак не 
е решено, не е изпипано. Тряб-
ва да има учител по вероуче-
ние, който да се занимава с 
всичко това.

- вие сте млад, как избрах-
те това призвание?

- Аз съм кръщаван от Сли-
венския митрополит Иоаникий. 
В семейството ми има религи-
озни хора, но нямаме свеще-
ник. Майка ми, баба ми, дядо 
ми са хора, които са посеща-
вали богослужение. По-късно, 
аз исках да постъпя в Духовна 
семинария, но тогава бяха ну-
леви годините, не се приема-
ха семинаристи - това бе пре-
ди 1989 година. Трябваше свет-
ско училище да завърша. След 
това, имаше един набор - 72-
ри, които ги приеха, но аз вече 
бях започнал светското си учи-
лище, и трябваше да го завър-
ша. След това да отбия воен-
на служба, за да мога да оти-
да да уча в духовно училище. 
Дълъг път.

- Как приеха родителите 
ви вашия избор?

-  Родителите ми го при-
еха най-нормално, макар че в 
ония години беше много труд-
но и страшно. Аз съм кандидат-
ствал във Военноморско учи-
лище и не бях приет поради 
причина, че редовно посеща-
вам богослужение, и съм щял 
да разруша социалистически-
те устои на обществото. По-
късно и в казармата съм имал 
предупреждения от ВКР-то за 
това. Аз тогава не съм се сра-
мувал, и по-късно, през 90-а го-
дина имах възможност да вля-
за в семинарията. Родители-
те ми така са ме възпитали, че 

аз съм имал възможността да 
преценявам и да избирам. И са 
възпитавали християнските до-
бродетели и са утвърждавали 
вярата. Да са ми живи и здра-
ви, аз все още чувствам тяхна-
та морална подкрепа.

Безспорно, влияние върху 
мен имаше покойният Бранит-
ски епископ Герасим, който 
беше ректор на Софийската се-
минария, след това беше в Сли-
вен дълги години. Голям принос 
има и Сливенски митрополит 
Иоаникий, защото всички тайн-
ства е извършвал той.

- Смятате ли, че авторите-
тът на църквата в общество-
то е достатъчен?

- Да си призная - не. Не дос-
тига за това мисионерската и 
социалната дейност.

- Какво смятате като по-
стижение във вашата ра-
бота?

-  Чувствам и се ползвам от 
любовта на енориашите.

- още нещо важно за ва-
шата работа?

- Аз го споменах вече. Ние 
живеем в един етнически пъс-
тър град. Тук е духовният цен-
тър на мюсюлманите от Южна 
България и чудесно съжителст-
ваме. Поне на този етап всичко 
е добре. Има толерантност.

Свещеникът може да се на-
рече доктор на духа. Една бла-
га дума ако излезе от устата на 
свещеника, едно напътствие 
според каноните на църквата 
може да излекува и най-болния 
човек. Защото човек боледува 
всякак - не само физически. И 
обратно, ако свещеникът се от-
късне от средата си, става мно-
го трудно. Трябва да бъде жи-
вата връзка между енориаши-
те и църквата. Защото не вся-
кога човекът, който има нужда 

от духовния си просветител, 
има смелостта да дойде в хра-
ма и да каже... Много по-лесно 
му е да говори за проблемите 
си извън храма. И ако днес, аз 
се спра на улицата или в кафе-
нето и му отделя 5-10 минути, то 
утре той няма да има страха у 
себе си да потърси свещени-
ка в храма.

Аз живея на пет минути от 
храма, но е имало дни, в кои-
то се прибирам след два часа, 
за което благодаря на Бога. За 
времето, в което съм тук смя-
там за постижение, че се полз-
вам с обичта на енориашите 
си. Не може да бъде идеално, 
но достатъчно ми е това, ко-
ето получавам като истинска 
любов от енориашите си. Дори 
когато любовта им е критич-
на, аз пак се радвам. Важно-
то е да приема всяко изпита-
ние като дар от Бог. Не бива да 
се унива. Като имаш уповани-
ето в Бога, всичко се решава. 
Ето, в най-тежките години бъл-
гарите са се сдобили с парти-
аршия. Църквата се е запази-
ла. Тя е имала своите жертви, 
но църквата е жива.

- Какво е вашето отноше-
ние към спонсорството?

- Когато няма користна цел, 
аз съм „за”. Нещата се усещат. 
Не бих направил компромис, 
ако зад всичко има користна 
цел. За доброто на църквата, 
на храма - винаги.

- Участвате ли в някакви 
организации?

- Не. Опитваха да създадат 
свещенически съюз, но не се 
създаде.

- Благодаря.

разговора записа 
ваня еЛенКовА
2004 г.

Заседанието се излъчва по 
общинското радио „Айтос”

Църквата е имала своите жертви, но е жива...

Отец Ромил



Има един айтозлия, с 
който родният град ис-
тински се гордее. Това е 
гл. ас. д-р Сашо Водени-
чарски - магистър „Връз-
ки с обществеността“, от 

първия випуск на тази 
специалност в СУ „Св. 
Климент Охридски“. За-
вършил е още Шумен-
ското военно училище и 
Щабното училище в Ком-

пиен, Франция. Дългого-
дишен преподавател  е 
от 1995 година във Воен-
на академия „Георги С. 
Раковски“ и други висши 
училища, доайен на кате-
дра „Психология и ли-
дерство“, обучител. 

Гл. ас. д-р Водени-
чарски е основател на 
първата хуманитарна 
магистърска програма 
„Публични комуникации 
в сигурността и отбра-
ната“ в системата на во-
енното образование, за 
студенти – през 2009 го-
дина. Автор е на моно-
графията „PR не от вче-
ра” (2019 г.).

Научните му интере-
си и преподавателски 
опит, освен в областта 
на пиара  са свързани 
с пропагандата, психо-
логическите операции, 
рекламата, социални-
те медии, воденето на 
преговори, презентаци-

онните умения, древна-
та история, психоанали-
зата, дипломацията, по-
зитивната терапия на Н. 
Пезешкиан, кризисния 
мениджмънт, медия тре-
нингите и др.

Монографията „PR 5 
звезди”,  на която гл. ас. 
д-р Сашо Воденичарски 
също е автор, предста-
вя основните теми в об-
ластта на публичните ко-
муникации с многоброй-
ни примери, акцентира-
щи върху сектора „Си-
гурност и отбрана”. За-
главието е подбрано це-
ленасочено: най-висши-
ят офицер има на пагона 
си четири звезди - пета-
та може „да се спечели 
от този, който добави към 
своите чисто  професио-
нални способности ефек-
тивните взаимоотноше-
ния с медиите и общест-
веността”.
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Общинският съвет заседава 
присъствено, без граждани и медии

„Нищо не вършат! Оби-
калят дискотеки и баро-
ве!”. Това са обвинения, 
които всеки от нас е чувал 
за студентската общност в 
България. Петима студенти, 
между които и айтозлийка-
та Мартина Георгиева, оба-
че смело ги опровергават. 
Те са създателите на „Стъ-
ди Хъб” - първата денонощ-
на библиотека у нас, която 
се използва и като споде-
лено пространство за уче-
не. Преди дни инициатива-
та беше номинирана в чети-
ри категории за CESAwards 
- най-големия конкурс за 
стартъпи в Централна и 
Източна Европа, съобщава 
„Свободна Европа”. Биб-
лиотеката се намира в со-
фийския „Студентски град” 
и събира учещи млади хора 
от всички части на страна-
та. „Искахме да дадем на 
студентите място за уче-
не, което могат да ползват 
по всяко време на деноно-
щието”, казва Мартина Ге-
оргиева в интервю за Сво-
бодна Европа. Тя е създа-
тел на инициативата заед-
но с Цветомира Гяурова, 

Лъчезар Йорданов, Йоана 
Люцканова и Ангел Янков. 
„Този хъб е един експери-
мент”, казват петимата. Ос-
вен с книги, пространството 

е снабдено с компютри за 
свободно ползване, като и 
със зала за събития. „Стъди 
Хъб” е и място за творчест-
во - стените му са изрису-

вани от посетителите. Сту-
дентите възприемат място-
то като свое и си се грижат 
за него сами.

Идеята за споделено мяс-

то за учене обаче се раж-
да не в университета, а в 
кварталната бензиностан-
ция. В началото на следва-
нето си Мартина и Цвето-
мира се сблъскват с еже-
дневието на българския сту-
дент: лекции през деня, ра-
бота вечерта. Единственото 
свободно време за „навакс-
ване” с материала се оказ-
ва късно вечер, а общежи-
тията в Студентски град не 
са най-удобното място за 
учене. „Бяхме принудени да 
учим в близката бензинос-
танция. Нямаше нищо друго 
отворено през нощта”, каз-
ват Мартина и Цветомира. 
Двете момичета се оказват 
едни от многото, разтвори-
ли учебници в денонощни 
бензиностанции и заведе-
ния из квартала. „Очаква 
се от тези студенти да имат 
самочувствието на профе-
сионалисти. А те дори ня-
мат увереност в мястото, 
на което учат”, казва още 
Мартина.

Така се стига и до идеята 
за „Стъди Хъб” - място, къ-
дето всеки студент ще има 
спокойствието да учи през 

всеки ден от седмицата и 
всеки час от денонощието. 
Мартина и Цветомира заед-
но с Ангел, Лъчезар и Йо-
ана започват работа по осъ-
ществяването на идеята. 

Две години по-късно, 
„Стъди Хъб” е вече реал-
ност. Освен съсредоточе-
но учене, в хъба се извърш-
ват и събития за студент-
ската общност - от литера-
турни четения до „еко дни” 
и кино за благотворител-
ност. В мястото няма нито 
нощна охрана, нито обслуж-
ващ персонал - грижата за 
него е изцяло поверена на 
студентите. 

През септември, Мар-
тина и останалите от еки-
па застанаха начело и на 
CareerHub - първата аген-
ция, която цели да осигу-
рява работа на студенти и 
млади хора с малък профе-
сионален опит. А бъдещите 
им планове включват съз-
даването на второ място за 
споделено учене, този път 
като кафене-книжарница. 
„Ако си помечтаем, някой 
ден може да имаме и цяла 
сграда”, казват те.

Мартина Георгиева в рубриката  
„Човек на деня” на „Свободна Европа“

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за 
опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и на-
чините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни 
и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражда-
ните, че на 26.11, 27.11 и 28.11.2020г. от 06:00 до 10:00 часа 
ЗКПУ „Единство“ – Айтос ще извърши третиране с наземна тех-
ника, както следва: 490 дка пшеница в местността Чеменлията, 
750 дка пшеница в местността Меселим дере, 1070 дка пшени-
ца в местността Карнобатски път, 540 дка пшеница в местността 
Мангалята, 640 дка пшеница в местността Алтън тарла, 400 дка 
ечемик в местността Керемид колиба, 350 дка ечемик в мест-
ността Могилата, 350 дка ечемик в местността Чеменлията, 650 
дка ечемик в местността Кара меше, 700 дка рапица в местност-
та Чеменлията, 1450 дка рапица в местността Кара меше и 680 
дка рапица в местността  Карнобатски път, находящи се в зем-
лището на  град Айтос с препаратите „Корида 75 ВГД“, „Суми-
цидин 5 еК“ и „Лонтрел 72 СГ“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат 
необходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на 
строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци,  реч-
ни корита, ниви, горски територии, пътища, дерета. Наруши-
телите ще бъдат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да 
депонира строителни отпадъци, трябва да подаде заявление 
до кмета на Община Айтос, и да получи Разрешение от кмета 
на община Айтос за извозването на строителния отпадък до 
съответната площадка. 

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

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирек-
ция „ТСУРР”, стая № 6, тел. 0897 992 321.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със 
Заповед № ОХ-904/03.11.2020г. на министъра на отбра-
ната на Република България са обявени 30 (тридесет) 

вакантни длъжности, във военни формирования от със-
тава на Военноморските сили, завършили граждански 
средни или висши училища в страната и в чужбина, как-
то следва:

 
1. За в.ф. 56080 - варна – 18 (осемнадесет) длъж-

ности;

2. За в.ф. 28580 - варна – 4 (четири) длъжности;

3. За в.ф. 22580 - с. Приселци – 8 (осем) длъж-
ности;

Срок за подаване на документи – до 08.01.2021 г. 

Повече информация за кандидатстването и пода-
ването на документите можете да получите в сайта 
на Цво http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в 
сградата на военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в 
офисите за военен отчет в общините. 

Мартина Георгиева (втора от ляво надясно) и останалите от екипа - Цвето-
мира Гяурова, Лъчезар Йорданов, Йоана Люцканова и Ангел Янков

Мисия пиар
Гл. ас. д-р Сашо Воденичарски - основател на 
първата хуманитарна магистърска програма 

„Публични комуникации в сигурността и отбраната“ 

Гл. ас. д-р Сашо Воденичарски



Всяка година хиляди деца изпращат пис-
ма до Дядо Коледа, изписани с красив по-
черк и украсени с изящни цветни картин-
ки. В навечерието на коледните и нового-
дишните празници Народно читалище „Ва-
сил Левски 1869” - град Айтос стартира ини-
циативата:

„моето писмо до Дядо Коледа”.
Очакваме писма от всички малки, големи 

и пораснали деца със свои послания, сти-
хове, рисунки и други интересни хрумки. На 
мястото на получателя можете да се напи-
шете – „За Дядо Коледа”. А попълнилите ста-
рателно своя адрес ще получат личен отго-
вор от добрия стар Дядо от Лапландия.

Писмата се пускат в специално подгот-
вената пощенска кутия във фоайето на Чи-
талището. Крайният срок за изпращане на 
писмата е 18 декември 2020 година.

Зрителите на „Преди 
обед” и бТВ можаха да ви-
дят за първи път в ефир на 
25 ноември дебютното пар-
че на младото дарование с 
айтоски корен Валериа Вой-
кова. Първото видео на 14-
годишната певица е със за-
главие „Ритъмът си ти”. 

Рая Пеева се срещна 
и разговаря с Валериа в 
един училищен двор. Оказа 
се, че това е първото учили-
ще на Валл, в което е учила 
7 години. Сега младата та-
лантлива дама е ученичка 
във Втора английска гимна-
зия в София и както всички 
свои връстници е на дистан-
ционно обучение. 

В клипа участват съучени-
ците й от гимназията. „Ко-
гато снимахме, беше много 
забавно. Няколко дни преди 
това, всеки ден, по някол-
ко часа ходехме на репети-
ция”, каза Валериа. В ефи-
ра на бТВ тя призна още, че 

след участието си в „Бълга-
рия търси талант” е станала 
по-уверена в себе си. „По-
вярвах на това, че всичко 
може да се постигне, стига 
да влагаш много усилия и да 
вярваш в себе си. И някой 
да ти подаде ръка”, катего-
рична беше VALL. Тя разка-
за и за участието си в ТВ-
риалито за млади изпълни-
тели в Сърбия. „Беше стре-
сиращо, бях в чужда страна, 
всеки ден пътувах от Бълга-
рия до Сърбия. Пях всякак-
ви песни, даже на сръбски. 
Но това беше за мен стра-
хотна школа”, каза още Ва-
лериа, и откликна на жела-
нието на Рая Пеева, да по-
пее на сръбски. „Уникален 
глас!” възкликна водеща-
та, която малко преди това 
сподели и впечатленията 
си за първия клип на наше-
то момиче: „Хареса ми пар-
чето, чудесно е, много тан-
цувално”.
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14-годишната Валериа Войкова 
с дебютно видео „Ритъмът си ти”

„Моето писмо до Дядо Коледа”

НЧ „Васил Левски 1869” - Айтос с 
традиционна коледна инициатива

Зрителите на бТВ 
първи видяха парчето

Валериа е любимка на айтоската публика. На 
снимката: с кмета Васил Едрев, на сцената на Ди-
митровден 2020 в АйтосПо време на снимките за дебютния клип

Организаторите на наци-
оналния конкурс „Любими 
места на картата на Бълга-
рия”, ESRI Bulgaria Ltd канят 
айтозлии да участват във 
фотонадпреварата. Конкур-
сът обединява ГИС-техноло-
гиите и фотографията с ми-
сията да покаже красива 
България на интерактивна 
карта. Целта на конкурса е 
да предостави възможност 
на всеки да покаже и попу-
ляризира любимите си мес-
та в България, като споде-
ли свои авторски снимки, 
свързани с различи видове 
забележителности, включи-
телно: културни, природни, 
археологически, историче-
ски, нематериално наслед-
ство и  други. 

Конкурсът предоставя 
възможност безплатно да 
популяризирате своята ту-
ристическа дейност пред 
широка аудитория от цяла-
та страна. 

На финала с всички фо-
тографии ще бъде създаде-
на интерактивна ГИС-карта 
с най-любимите и впечатля-
ващи кътчета на страната. 
Карта, която ще позволи на 
всеки желаещ само с някол-
ко клика да разгледа вирту-
ално красива България, за-

снета през обективите на го-
лямата палитра от участни-
ци в конкурса.

За участие в конкурса, 
може да подадете неогра-
ничен брой авторски сним-
ки, с размер по-малък от 10 
МB всяка чрез формата на 
този линк: https://survey123.
arcgis.com/share/b537c4ed1
c78458183367a2d1bd2fab3. 

Краен срок: 4 декем-
ври 2020г. 

Награди: Авторите на три 
от всички фотографии ще 

спечелят ваучери за фото-
курс от Фотопавилион. Го-
лемият победител печели и 
ваучер на стойност 300 лв. 
от Фотопавилион. 

Конкурсът се организира 
в партньорство с  National 
Geographic България и Фо-
топавилион. С пълните ус-
ловия може да се запознае-
те на страницата на конкур-
са: https://bit.ly/2Jc85BO

Телефон за връзка: 02/ 
806 59 69

Покана за фотоконкурс  
„Любими места на картата на България”

Към айтозлии 

Няма такава сила, която може да се 
противопостави на желанието на мла-
дия Инициативен комитет на дарителска-
та кампания „Подари коледна вечеря на 
човек в нужда”, да продължи една, вече 
петгодишна благотворителна инициатива. 
И COVID- кризата не спря младежите, ко-
ито отново се организират в социалните 
мрежи, за да усмихнат хората в нужда. 
„Сега повече възрастни хора се нуждаят 
от нашата подкрепа, затова ще поставим 
дарителски кутии, а със събраните сред-
ства ще подготвим хранителни пакети за 
тях”, казват организаторите.

„Отново! Предаваме нататък!” - това 

е призивът на младите, а апелът към ай-
тозлии е: Нека всеки с добро сърце да се 
включи! Всяко съдействие за нас е ра-
дост, а колкото повече млади хора проя-
вяват интерес към тази инициатива, тол-
кова по-добре за екипа на „Не за себе си, 
за тях го правим!”.

В условията на пандемия ще бъдем мак-
симално отговорни - спазвайки всички 
противоепидемични мерки, казват още 
доброволците. Според тях извънредна-
та обстановка е отнела радостта у хора-
та. „Тук се включваме ние - да възвър-
нем част от Коледния дух и положител-
ните емоции!”.

„Не за себе си,  
за тях го правим!” 

Продължават 
традицията

Айтос има какво да покаже на България и света

На 27 ноември Общински-
ят съвет гласува Годишна про-
грама 2021 за развитие на чита-
лищната дейност в община Ай-
тос. Читалищата на територия-
та на общината са 10 - в Айтос 
и в девет, от общо 16-те насе-
лени места. Всички са съдеб-
но регистрирани и са вписани 
в Регистъра на народните чи-
талища към Министерство на 
културата.

 Община Айтос има бога-
ти културни традиции и натру-
пан опит от провеждането на 

местни, общински, регионални 
и национални културни прояви. 
Културната дейност се ръково-
ди от Дирекция „Култура, об-
разование, вероизповедание, 
здравеопазване и спорт” към 
Община Айтос и се осъщест-
вява от десетте читалища на 
територията на общината. Чи-
талищата се помещават и из-
вършват дейността си в сгради, 
собственост на Община Айтос, 
предоставени за безвъзмездно 
стопанисване и ползване.

 Според Програма 2021, ос-
новните направления и приори-
тетните задачи в читалищната 
дейност са развитие на библио-
течната дейност, любителското 
художествено творчество, ор-
ганизиране на културни проя-
ви, участие на фестивали и кон-
курси, подобряване квалифика-
цията на читалищните служите-
ли, чествания на празници и го-
дишнини и работа по проекти. 
Задачата на читалищните ин-
ституции в общината е да пла-
нират и организират дейност-
та си съгласно ЗНЧ, Общин-
ския културен календар и Пла-
на за развитие на читалищна-
та дейност. На територията на 
общината, те организират кул-
турните прояви от селищен и 
общински характер, свързани 
с историята на страната, офи-
циалните и религиозно-обред-
ни празници, както и традици-

ите към тях. 
Общи са и проблемите на чи-

талищните организации, които 
ще бъдат представени пред об-
щинските съветници на заседа-
нието днес. Извънредните мер-
ки и обстановката във връзка 
с COVID-19 през тази година 
са сложили негативен отпеча-
тък върху цялостната им дей-
ност. Освен това, разполагат 
с ограничен финансов ресурс. 
Демографските проблеми и фа-
ктът, че в недостатъчна степен 
са въведени информационни-
те технологии, също се отразя-
ват върху работата им. Особе-
но в селата - липсват новатор-
ство, предприемчивост и в не-
достатъчна степен се работи по 
програми и проекти. Не на по-
следно място стои проблемът 
с амортизираната материал-

но-техническа база. Повечето 
от читалищните сгради се нуж-
даят от ремонт, сочи анализът. 
През 2020 година, с решение на 
Министерски съвет на Републи-
ка България, и със средства на 
Комисията по бедствия и ава-
рии, беше извършен генерален 
ремонт на сградата на НЧ „Про-
буда-1929“ - село Мъглен. Изгот-
вен е и проект за цялостен ре-
монт на читалището в Айтос с 
общински средства.

 Основната цел, която си по-
ставя Програма 2021 е подобря-

ване на капацитета и ефектив-
ността на читалищата за разви-
тие и обогатяване на културния 
живот в града и селата, съхра-
нение, укрепване и развитие на 
традициите на отделните сели-
ща в общината, осигуряване на 
достъп до информация и кому-
никация, възпитаване и утвър-
ждаване на националното са-
мосъзнание и на културната 
идентичност при работата с 
децата и младите хора, обмен 
между културите на различни-
те етноси, партниране с мест-
ното самоуправление в раз-
витието на обществените, и в 
частност на културните проце-
си, и насърчаване на социал-
ното единство и солидарност-
та между различните социал-
ни групи.

нП

Гласуват Годишна програма 2021 за 
читалищната дейност в община Айтос

Обновеното читалище в село Мъглен

Читалището в село Чукарка търси допълнително 
финансиране по проекти

И сградата на читалището в село Пирне е основ-
но ремонтирана


