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

народен

8-11 ЯНУАРИ 2021, бр. 437

На 7 януари, в кабинета на 
кмета Васил Едрев се про-
веде скромна церемония по 
награждаването на Спортист, 
Треньор и Отбор на община 
Айтос за 2020 година. Заради 
противоепидемичните мерки,  
за първи път на връчването 
на Годишните награди 2020 не 
присъстваха всички номини-
рани спортисти, треньори и 
отбори. Всеки от тях ще полу-
чи наградите на Община Ай-
тос от Управителния съвет на 
съответния спортен клуб.

В кабинета на кмета дой-
доха двойката спортисти №1 
- Антон Станчев - Янко Киров, 
най-добрата мъжка двойка на 
клуба по спортна акробатика 
„Орел“ - Айтос. За втора по-
редна година двете момче-
та събират най-високо одо-
брение и се нареждат първи 
в топ класацията на айтоски-
те спортисти. Тази година те 
заслужиха 79% от гласовете 
в онлайн гласуването на сай-
та на Общината. Янко и вто-
рокласникът Антон са шам-
пиони и златни медалисти 
от Държавното първенство 
по спортна акробатика през 
2020 г. Кметът им връчи пла-
кети „Спортист №1“ и парич-
ни награди, с пожеланието 
„да повторят и надскочат ус-
пехите си през 2021 г.“ 

За трети път титлата Тре-
ньор №1 на 2020 г., заслуже-
но спечели Мартин Бенов - 
треньор на клуба по спорт-
на акробатика „Орел“, който 
тренира и  златната ни двой-
ка Янко и Антон. Мартин е 
родом от Плевен, но от го-
дини работи нонстоп за ус-
пехите на айтоската акроба-
тична школа.

Плакетът „Отбор №1“ с па-
рична награда тази година 
отиде при отбора на айтос-
ките борци. На церемонията 

в кметския кабинет, награда-
та получи пом.-треньорът на 
клуба по свободна борба „Ай-
тос“ Ешереф Хасан, който до-
веде и част от най-добрите в 
отбора на момчетата, номи-
нирани за Годишните награ-
ди 2020 - Аксел Ерол - кат. 45 
кг, балкански шампион: Мус-
тафа Смаил - кат. 68 кг, вице-
шампион на България от Дър-
жавното първенство в Горна 
Оряховица 2020 и Борислав 
Петков - кат. +85 кг, вицешам-
пион на България от Държав-
ното първенство по свободна 
борба в Петрич 2020.

Още за най-добрите в 
спорта на община Айтос 
за 2020 г. - в следващия 
брой на НП

Връчиха Годишните награди 2020  
на най-добрите в спорта на община Айтос

Тленните останки на руския 
воин ще бъдат погребани в мо-
щехранилница, в двора на па-
раклиса-костница „Св. Дими-
тър“ в Айтос. Ако противоепи-
демичните мерки позволяват, 
това ще се случи на тържест-
веното поклонение на 6 фев-
руари, по повод 143 години от 

Освобождението 
на град Айтос.

С особено за-
доволство и гор-
дост, в качество-
то си на предсе-
дател на ИК „Воин-
ска памет“ гр. Ай-
тос и клуб „Краез-

нание“ към Военен клуб Айтос, 
Иван Иларев съобщава на ай-
тозлии за едно ново и значимо 
историческо постижение в па-
триотичната дейност на коми-
тета и клуба през 2020 г. „По-
ради възникнала голяма опас-
ност от унищожение на гроба 
на един руски войник, съхра-
няван 142 години в двора на 
българско християнско семей-
ство в село Карагеоргиево, 
община Айтос, наложи се да 
предприемем спешни мерки 

за опазване паметта на този 
неизвестен герой от Освобож-
дението“, пише Иларев.

Извършени са спешни спа-
сителни дейности за съхраня-
ване на надгробния кръст и 
тленните останки на Андрей 
Гаевский, Канонир (артиле-
рист) от 20-а конна батарея, 
участвал в боевете за осво-
бождението на гр. Айтос и по-
ложил костите си на българ-
ската земя през 1878 г. 

„Вече са изработени мощех-

ранилница и нова 
паметна плоча, 
монтирана до но-
вия гроб в двора 
на параклиса ко-
стница „Св. вмч 
.Димитрий Солун-
ски“ в гр. Айтос. 
Желанието ни е 
на 6-и февруари 
2021 г., при чест-
ването на Деня 
на освобождени-
ето на град Айтос 

от османско владичество, да 
бъде отслужена панихида за 
героя Андрей Гаевский, и кос-
тите му отново да бъдат поло-
жени в българската земя за 
вечни времена и памет“ - пише 
още Иван Иларев.

Дали ритуалът ще се из-
върши на 6 февруари, или на 
3 март - Освобождението на 
България, зависи от решени-
ята на правителството, свър-
зани с противоепидемични-
те мерки

След 142 години откриха надгробен кръст и тленните 
останки на руски воин в частен двор в село Карагеоргиево

Второкласникът  
Антон Станчев

Кметът Васил Едрев връчва наградата 
на Янко Киров

Мартин Бенов получава приза „Треньор 
№1“ за трети път Ешереф Хасан с наградата „Отбор №1“

Андрей Гаевский участвал в боевете 
за освобождението на Айтос 



2020-а започна оптимистич-
но - в самия край на старата 
година премиерът Бойко Бо-
рисов откри изцяло обновена-
та спортна зала „Аетос“, с обе-
щанието Министерски съвет да 
се погрижи за финансирането 
и на проекта за градската гра-
дина. „Инвестирахме 1 400 000 
лв. в залата, редно е да обно-
вим и градината около нея - 
тя е един от символите на Ай-
тос“, мотивира искането си в 
последния ден на 2019 г. кметът 
Васил Едрев. Обещаното беше 
изпълнено през декември 2020 
г. - с решение на МС, проектът 
за Градската градина получи 1 
310 000 лв. - истинско предко-
ледно чудо за айтозлии, като 
се има пред вид, че за 30 го-
дини в градината не беше ин-
вестиран нито лев. Това ще е 
и един от немалкото проекти, 
които Община Айтос ще изпъл-
нява през 2021 г.

Пак по същото време, откри-
ха първата спортна зала в ис-
торията на основното училище 
в с. Мъглен. Новогодишен по-
дарък за мъгленци беше и но-
вината за осигуреното финан-
сиране на основния ремонт на 
читалището в селото, в което 
вече никой не влизаше, зара-
ди опасност от срутване.

ЯНУАРИ

Годината започна с тради-
ционния ритуал по хвърлянето 
на кръста в ледените води на 
Славеева река на Богоявление 
и с публичното обсъждане на 
проекта за бюджет 2020. Беше 
даден старт на целогодишна 
социална услуга „Обществе-
на трапезария“, 80 потребите-
ли с ниски доходи получаваха 
безплатен топъл обяд през ця-
лата година. 

През януари Ротари клуб - 
Айтос организира среща на ай-
тозлии с проф. Владимир Да-
нов - изпълнителен директор 
на Българския кардиологичен 
институт, а айтоската пожар-
на служба отчете 22% ръст на 
произшествията през старата 
година. Докато ромите празну-
ваха Банго Васил, в с. Дрянко-
вец запретнаха ръкави да гра-
дят новия храм „Св. Рождест-
во Богородично“, на мястото 
на разрушената преди десети-
летия стара църква. Комисия-
та за защита от дискримина-
ция отвори традиционна при-
емна в Айтос, а ТД „1897 Пе-
тър Киприлов“ отбеляза 123-
Ата годишнина на организи-
раното тракийско движение в 
Айтос. БЧК-Айтос започна раз-
даването на хранителни паке-
ти на 1000 най-нуждаещи се се-
мейства, а учениците излязоха 
в грипна ваканция до края на 
м. януари. Все още не знаехме 
какво предстои - нямаше дис-
танционно обучение, училища-
та просто хлопнаха врати.

За нов мандат се заклеха съ-
дебните заседатели в състава 
на Районен съд - Айтос, съдия 
Деница Вълкова - председа-
тел на Апелативен съд - Бургас 
проведе обучението им. И но-
вият Общински съвет проведе 
първо за годината и четвърто 
за новия мандат заседание, за 
приемане на отчети, наредби и 
годишни програми. 25 123 434 
лева беше рамката на проек-
та за бюджет 2020, подплатена 
с амбициозна строителна про-
грама на община Айтос. Съве-
тът го прие с 18 гласа „за“„, 6 - 
„против“ и трима - „въздържа-
ли се“. ДПС гласува „против“, 
а част от съветниците на БСП 
се въздържаха от подкрепа на 
финансовия документ.

ФЕВРУАРИ

Започна вторият учебен 
срок, а Айтос отпразнува 142 
години от Освобождението си 
пред параклиса-костница. Еки-
път на проекта за изгражда-

не на пречиствателната стан-
ция за отпадъчни води на град 
Айтос обяви, че строителство-
то на мащабното съоръжение 
е завършено и предстоят про-
бите на оборудването. Общин-
ската епизоотична комисия взе 
превантивни мерки срещу пти-
чия грип, а борците ни зарадва-
ха със сребърни медали от Дър-
жавното първенство по свобод-
на борба. Традиционно, Об-
щината организира възпоме-
нателни прояви, посветени на 
147 години от гибелта на Васил 
Левски, програмата подготвиха 
децата от ДГ „Радост“. Пак то-

гава се проведе и общинското 
спортно състезание „Лъвски 
скок“, а земляците организи-
раха в столицата 71-ва среща, 
на която присъстваха кметът и 
общински съветници.

По това време се изпълнява-
ше общински проект за 2 млн. 
лв. за реновиране на улични-
те и тротоарни настилки на 
основни градски улици, а кме-
тът се отчете пред Съвета за 
състоянието на общинската 
собственост. Зам.-директо-
рът на СУ „Никола Вапцаров“ 
Ваня Лалева заслужи  награ-
дата „Пожарникар на година-
та“ за успехите на ръководе-
ния от нея Младежки противо-
пожарен отряд. Проект „Уроци 
по родолюбие в библиотеката” 
тръгна в читалището. Инициа-
тивата съвпадна със среща-
та на гражданите с доц. Тон-
ка Василева - автор на книга-
та „Незаличима диря - съдба-
та на малоазийските българи”. 
Пак тогава читалищните дейци 
дадоха старта на детския кон-
курс за мартеници и Общината 
обяви традиционните учениче-
ски конкурси - за поезия и пе-
сен „Моята България 2020“. Во-
енният клуб и Общинският ко-
митет „Васил Левски“ органи-
зираха среща със Стефан Ка-
раиванов - потомък на Лев-
ски, който представи новата си 
книга със спомени за Апосто-
ла. Читалищните художествени 
състави пък участваха в тър-
жествен концерт, посветен на 
142 години от Освобождението 
на България. В дните на патри-
отичните годишнини, най-мал-
ките „Млади възрожденци“ се 
заклеха да следват стъпките 
на Левски.

Кметът Васил Едрев отче-
те изпълнението на Програма-
та за намаляване на нивата на 
фини прахови частици, от адми-
нистрацията обявиха началото 
на данъчната кампания. ПГСС 
„Златна нива“ отбеляза деня на 
виното и любовта като патро-
нен празник, в детска градина 
„Радост“ започнаха работа по 
проект „Интересни, красиви и 
удобни“. Съветниците избра-
ха вр.и.д. кмет на Карагеорги-
ево, след решение на съда за 
нови частични избори в село-
то. Избраният на местни избо-
ри 2019 Метин Латифов от ГЕРБ 
беше само временно детрони-
ран, заради минималната раз-
лика в резултата с опонента му 
от ДПС. Наесен Латифов спече-
ли повторния вот с много убе-
дителна преднина и повторно 
седна на кметския стол за ман-
дата до 2023 г.

Община Айтос изпълняваше 
проект за реконструкция и ре-
хабилитация на водопроводна 

система за 5 860 
456 лв. в селата Мъглен, Кара-
георгиево и Чукарка. В резул-
тат на инвестицията жителите 
на Чукарка получиха за първи 
път вода от деривация „Кам-
чия“ и забравиха за десетиле-
тията на воден режим. Вапца-
ровци се сдобиха с блог за до-
бри педагогически практики, а 
офицерите от запаса си спре-
тнаха конкурс за най-добро 
вино, собствено производство. 
По общински проект за над 3 
млн. лв. започна закриване на 
градското сметище, което тру-
па боклуци в продължение на 
42 години. 

През февруари кметът има-
ше първа официална среща с 
дипломата от кариерата Се-
лен Гюзел - Генерален консул 
на Република Турция в Бургас. 
Двамата обсъдиха възмож-
ностите за двустранно сътруд-
ничество и изразиха готовност 
за общи проекти с турски об-
щини. И това не бяха само раз-
говори - наесен Община Айтос 
подписа договор на финанси-
ране на общ проект с Област-
ната администрация на Одрин 
по Програмата за трансгранич-
но сътрудничество между Бъл-
гария и Турция. Това е вторият 
общ проект на Айтос и Одрин 
за зелената инфраструктура и 
ще се изпълнява от двата еки-
па през 2021 г.

„Айтос-Автотранспорт“ 
ЕООД отчете пред Съвета по-
вече приходи и разходи през 
2019 г. , а кметът Васил Едрев 
подписа Акт 15 на първата в 
историята на Айтос пречис-
твателна станция, в която бяха 
инвестирани близо 19 млн. лв. 
2020-а ще остане паметна в ис-
торията на Айтос - след над 10-
годишна борба за финансира-
не на проекта, пречиствател-
ната станция най-сетне беше 
построена и открита.

Пак през февруари три учи-
лища се поздравиха с четири 
специални награди от конкур-
са за безопасен интернет, ор-
ганизиран от Община Айтос, 
МКБППМН.

МАРТ

Общината продължи кампа-
нията за засаждане на нови 
дръвчета на мястото на от-
странените стари и изсъхна-
ли. През март 50 нови дръв-
чета украсиха реновираната 
ул. „Васил Левски“. По също-
то време Община Айтос кан-
дидатства с 14 проектни пред-
ложения по Националната про-
грама „За чиста околна среда“, 
а СУ „Христо Ботев“ предста-
ви обичаите на Сирни заговез-
ни в компанията на Вресовски-

те кукери.
МИГ-Айтос обяви процедура 

за подбор на проектни предло-
жения за кандидатстване по 
мярка 6.4.1 „Инвестиции в под-
крепа на неземеделски дей-
ности“ на ПРСР. Целта е на-
сърчаване на предприемаче-
ството и развитие на неземе-
делски бизнес. 

На 3 март айтозлии празну-
ваха 142 години от Осбожож-
дението на площад „Свобода“, 
а читалището им поднесе кон-
церт-спектакъл „Свобода - све-
щена дума“. На 5 март от този 
свят си отиде една от знакови-
те за Айтос личности от време-
то на социализма - на 74 г. по-
чина Иван Ченгелиев.

Нова грипна ваканция обя-
виха за училищата през март, 
COVID-19 все още беше само 
в Китай. Районният съд отчете 
1788 разгледани дела през 2019 
г. И точно тогава беше начало-
то - здравният министър изда-
де заповеди във връзка с ре-
гистрираните случаи на COVID-
19 на територията на България, 
разпоредени бяха мерки за 
областите Габрово и Плевен. 
След първата заповед кри-
зисният щаб в Айтос, предсе-
дателстван от кмета Васил Ед-
рев, реши какви да са първите 
превантивни мерки срещу ко-
ронавируса на територията на 
общината. През цялата година 
мерките се допълваха с нови, 
предвид ситуацията в страна-
та - едни се отменяха, разпо-
реждаха се други. Последно - 
извънредната ситуация се пре-
несе и в новата 2021 г., до 31 
януари.

След грипната ваканция уче-
ниците се върнаха в класните 
стаи на 12 март - грипната епи-
демия беше отменена, идваше 
времето на COVID.

Щабът нареди Центърът за 
обслужване на гражданите да 
се дезинфекцира по няколко 
пъти на ден, започна дезинфек-
ция на улици, площади и квар-
тали, детските градини все още 
бяха отворени. Заради мерки-
те, земеделските кооперации, 
дружества и организации ма-
сово отлагаха годишните си 
общи събрания, без идея кога 
ще бъдат проведени. По това 
време, с общи усилия, хижа-
рите ремонтираха участък от 
пътя до Бяла река. Пак през 
март Айтос отбеляза 87 години 
от рождението на един от най-
известните айтозлии на наше-
то време - художникът Дими-
тър Тончев.

Кметът излезе с първи апел 
към гражданите - да проявяват 
бдителност и грижа за своето 
и на децата си здраве и преду-
преди за строгите мерки и пра-
вила, които трябва да се спаз-

ват. Бяха отменени търгове, а 
от 16 март учениците за първи 
път преминаха на онлайн обу-
чение от къщи. До 29 март не 
се провеждаха учебни заня-
тия в класните стаи и детски-
те градини. Напрежението рас-
теше, започна и презапасява-
нето с хранителни продукти и 
тоалетна хартия. „Без пани-
ка и опашки“, призова кметът. 
„Няма риск от недостиг на ос-
новни храни“, обяви правител-
ството. Отменени бяха спорт-
ни мероприятия, извънклас-
ни форми и масови меропри-
ятия. Затворени останаха пен-
сионерски клубове, ресторан-
ти, нощни заведения и играл-
ни зали. Преустановен беше 
достъпът до културни и соци-
ални институции, забранени 
бяха концерти, театри, трени-
ровки, репетиции.

Частичните избори в Кара-
георгиево бяха насрочени за 
14 юни, заради извънредната 
обстановка ги изтеглиха нае-
сен. Кметът Васил Едрев раз-
пореди на кметовете на насе-
лени места нонстоп да го ин-
формират за ситуацията в се-
лата - за пристигащи от чужби-
на, за карантинираните, за де-
зинфекциите и как се спазват 
като цяло мерките. Община-
та, РЗИ, кметовете, МБАЛ, по-
лицията и службите бяха в не-
прекъсната връзка и в движе-
ние се учеха как да противо-
действат на непознатия и опа-
сен вирус.

В община Айтос все още 
нямаше заразени. В края на 
март, след обществена поръч-
ка стана ясно, че „Мидия Ин-
фраструктурно строителство“ 
ООД ще ремонтира основно 
читалището в Мъглен. Още то-
гава от РУ-Айтос предупреди-
ха за възможни телефонни из-
мами, свързани с коронавиру-
са. В края на март МВР пусна 
и декларации за преминаване 
през КПП-та. Заради COVID, 
Общинският съвет проведе 
първото си закрито за граж-
дани и медии заседание, при 
спазване на противоепидемич-
ните мерки.

АПРИЛ

Към 1 април 190 лица в общи-
на Айтос бяха поставени под 
карантина - предимно завър-
нали се от чужбина. В начало-
то на април щабът взе реше-
ние за нови мерки за ограни-
чаване на опасността от раз-
пространение на COVID-19. 
Въведен беше пропускателен 
режим в търговските обекти и 
аптеките, разпоредена беше 
дезинфекция в автобусите за 
междуградски превози, взети 

бяха мерки за организиране на 
богослуженията за Великден. 
Училищното настоятелство на 
СУ „Никола Вапцаров“ напра-
ви първото дарение за болни-
цата - за предпазни средства 
и консумативи. Последва мощ-
на дарителска кампания към 
двете дарителски сметки - на 
щаба и МБАЛ. Беше решено, 
освен директните дарения към 
МБАЛ, средствата, които по-
стъпват по дарителската смет-
ка на щаба, приоритетно да се 
използват за нуждите на бол-
ницата и за подкрепа на самот-
ни възрастни хора. За да бъдат 
хората информирани за новия 
вирус и как да се предпазват 
и да търсят помощ, в сайта на 
Община Айтос беше създаде-
на платформа „Въпроси и от-
говори за COVID-19“. Мобили-
зиран беше целият ресурс на 
община Айтос за спазване на 
мерките.

Още през април МБАЛ-Ай-
тос взе да се готви за COVID-
пациенти, предвид факта, че на 
територията на областта само 
болниците в Бургас и Айтос 
имат инфекциозни отделения. 
Парк „Славеева река“ беше 
затворен за посещения, с де-
нонощно видео наблюдение и 
жива охрана.

Седмото заседание на Об-
щинския съвет се проведе в 
читалищния салон, за да бъде 
спазено изискването за дис-
танция. Пак тогава кметът Ва-
сил Едрев напомни на ай-
тозлии да се спазват противо-
епидемичните мерки по време 
на Великденските празници.

Успоредно с дезинфекция-
та започна и пръскането сре-
щу кърлежи, а учениците от ОУ 
„Христо Ботев“, с. Мъглен, из-
ненадаха Общинския център 
за социални и здравни услуги 
с изработени от самите тях 159 
предпазни маски. През април 
маски в аптеките липсваха, за-
това детското дарение беше 
особено ценно за възрастните 
и за хората с увреждания. Във 
връзка с обявеното извънред-
но положение и усложнената 
епидемиологична обстановка, 
Дирекция „Социално подпо-
магане“ разшири начините за 
достъп до административните 
си услуги, а анонимен благоде-
тел дари на Вапцаровци табле-
ти за 3000 лв.

Щабът откри горещ телефон 
за сигнали и проблеми, започ-
на и кампания за набиране на 
доброволци, които да участ-
ват в раздаването на храни и 
хранителни пакети на самотни 
възрастни, хора с увреждания 
и многодетни семейства. За 
кратко, по сметката на щаба 
постъпиха над 27 хил. лв. Сред 
най-активните дарители бяха 
училищата от община Руен.

Айтос посрещна непознатия 
вирус с мащабни дарителски 
кампании, с  фирмени и лич-
ни дарения, с милосърдие и 
загриженост за семействата, 
останали без доходи.

По предложение на кмета 
Васил Едрев, Общинският съ-
вет гласува мерки за защита 
на гражданите и бизнеса - да 
се освободят от наеми и такси 
наемателите на общински имо-
ти през април и май т.г.

Продължава в следва-
щия брой
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КСБ „Айтос“ успешно приключи  
проект за свободното време на децата 

На 31 декември 2020 г. 
Клубът по свободна борба 
„Айтос“ - град Айтос фина-
лизира седми пореден про-
ект по програма „Спорт за 
децата в свободното време 
2020 г.”, направление „На-
чално обучение”, финан-
сиран от Министерството 
на младежта и спорта. По 
изключение, през 2020 го-
дина проектните дейности 
стартираха на 17 юни. За-
ради К-19 децата спортува-
ха през лятото, а дейности-
те по проекта не бяха пре-
късвани по време на лят-
ната ваканция, както в пре-
дишни години.

Традиционно 30 деца от 
град Айтос бяха включе-
ни в проекта, обучението 
се водеше в две възрасто-
ви групи по 15 участници 
- на 7-11 години и на 11-13 
години. Спортните занима-
ния по борба с децата, ко-
ито никога не са излизали 
на тепиха, започнаха в сре-
дата на м. юни, в залата за 
тренировки на клуба, в би-
вшето ОУ „Любен Караве-
лов“ - град Айтос. 

“Заради ковид-мерките, 
дейностите по проекта се 
водиха във физкултурния 
салон, в който тренирахме 
и в предишни години. Надя-
вам се, много скоро панде-
мията да си отиде и да во-
дим тренировките си в но-
вата Спортна зала “Аетос”. 
Децата, които бяха включе-
ни в проекта са ученици от 
двете средни айтоски учи-
лища - СУ “Христо Ботев” 
и СУ “Никола Вапцаров”, 
като дейностите бяха съ-
образени с възрастовите 
им особености. Занима-
нията тази година продъл-
жиха до края на м. декем-
ври. Въпреки COVID и мер-

ките, приключихме успеш-
но проекта”, каза пред НП 
президентът и треньор на 
КСБ “Айтос”, Ружди Ахмед 
Според треньорите Ружди 
Ахмед и Октай Ружди, це-
лите на проекта са изпъл-
нени. 30 деца са мотиви-
рани за системни спорт-
ни занимания, а треньор-
ският екип е имал възмож-
ността да направи селек-
ция от перспективни със-
тезатели, които да продъл-
жат заниманията си в със-
тава на клуба. 

Всички участници в зани-
манията имаха възможност 
за първи път, напълно без-
платно, да ползват спортна 
база на клуба. Тренировки-
те се водеха от квалифици-
рани спортни специалисти 
с опит в свободната борба 
и с медали от държавни и 
международни състезания, 
видя в залата НП. 

„Досега тези деца не са 
участвали в организирани 
занимания със спорт. Сигу-
рен съм, че ги мотивирах-
ме и изградихме колектив. 
И децата, и родителите им 
са убедени, че спортът е 
най-добрата и полезна ал-
тернатива за запълване на 
свободното време. Зани-
манията в залата са най-
доброто противодействие 
на рисковите фактори от 
всякакъв род, заобикаля-
щи подрастващите. В рам-
ките на проекта се опита-
хме да възпитаме положи-
телни качества и ценнос-
ти, отдалечаващи децата 
от насилие, дрога и други 
вредни явления”, каза още 
Ружди Ахмед на финала на 
проекта.

Клубът предложи добри 
условия за спортни зани-
мания, планира и проведе 
подходящи прояви за прео-

доляване на нездравослов-
ния и заседналия начин на 
живот на децата, включе-
ни в проекта. Дейности-
те повлияха положително 

и върху комуникацията и 
интеграцията между деца-
та от различните етниче-
ски групи.

Както и досега, проект-
ните дейности се осъщест-
вяваха чрез ефективно пуб-
лично партньорство и вза-
имодействие на Сдруже-
ние „Спортен клуб по бор-
ба Айтос”- гр. Айтос с Об-
щина Айтос. Партньори по 
проекта бяха общински-
ят вестник „Народен при-
ятел”, СУ „Хр. Ботев” – Ай-
тос, СУ „Н. Вапцаров” - Ай-
тос и Радио Айтос. 

“Тренировките за всяка 
група се провеждаха три 
пъти в седмицата. Деца-
та придобиха първоначал-
ни знания, умения и на-
вици за практикуване на 
спорта борба - свободен 
стил. Дейностите по про-
екта включваха използва-
нето на възможностите на 
спорта борба като превен-
ция срещу нетолерантност-
та“, заяви за общинското 
издание младият треньор 

Октай Ружди. 
По време на тренировки-

те беше осигурено дежур-
ство на медицинско лице. 
Клубът съфинансира про-
екта и организира състе-
зание между децата. За-
ради мерките, свързани с 
COVID, не беше проведен 
планираният финален тур-
нир по проекта, в който ак-
тивно да се включат всич-
ки участници, в присъстви-
ето на техните родители. 
Въпреки това, оценката на 
родителите за проекта е, 
че заниманията са се от-
разили положително вър-
ху дисциплината, поведе-
нието на децата и желание-
то им да спортуват. Те под-
крепят ръководството на 
клуба в желанието да кан-
дидатства за финансиране 
на нов проект-2021 г., и са 
готови да подпомагат уси-
лията на Клуба да органи-
зира разнообразни спорт-
ни форми за свободното 
време на децата. 

НП

Финансирането е по програма „Спорт за 
децата в свободното време 2020 г.” на ММС

За трета поредна годи-
на спортен клуб по борба 
„Руен” - с. Руен, спечели и 
реализира проект по про-
грама „Спорт за децата в 
свободното време 2020”, 
Направление „Начално 
обучение”, финансиран от 
Министерството на мла-
дежта и спорта.

   В заниманията по про-
екта бяха включени 30 
деца от община Руен в две 
възрастови групи: първа 
група - деца на 7-11 годи-
ни, и втора група - на 11-
13 години. Тренировките 
през 2020 г. се проведоха 
на два етапа - от 17.06.2020 

г. до 31.07.2020 г., и от 
01.09.2020 г. до 31.12.2020 
г. Участниците провежда-
ха занимания в три дни от 
седмицата - петък, събота 
и неделя, по един астроно-
мически час. В дейностите 
по проекта участваха ква-
лифицирани спортни спе-
циалисти - треньорите Ни-
колай Куртев и Баязид Ке-
мал. В края на 2020 г., тях-
ната оценката е, че цели-
те на проекта са постигна-
ти - разширен е обхватът и 
е създадена мотивация у 
децата за участие в спорт-
ни занимания, с оглед по-
добряване на физическа-

та им дееспособност, раз-
нообразяване и пълноцен-
но използване на свобод-
ното им време. Изпълнена 
е и задачата, която си по-
стави екипът по проекта 
- популяризирането сред 
децата на спорта борба 
свободен стил, който не 
е включен в учебните про-
грами по физическо въз-
питание и спорт.

„Спортните занимания 
под тази форма имаха 
пълната подкрепа от роди-
телите като полезно начи-
нание за противодействие 
на рисковите фактори от 
всякакъв род, заобикаля-

щи подрастващите. Цел-
та беше изграждане на 
положителни качества и 
ценности у децата, отда-
лечаващи ги от насилие, 
дрога и други вредни яв-
ления. Партньори по про-
екта на спортен клуб по 
борба „Руен” бяха Общи-

на Руен, СУ „Елин Пелин” 
с. Руен и ОУ „А. С. Мака-
ренко” с. Речица”, заяви 
пред общинското издание 
Баязид Кемал.

С финансиране по про-
екта Клубът закупи спорт-
ни пособия, необходими 
при заниманията с деца-

та. Осигурено беше меди-
цинско лице, което да сле-
ди здравословното със-
тояние на участниците. 
Предвидени бяха и раз-
ходи за информационни 
материали и грамоти при 
провеждането на турнири 
в рамките на проекта.  

Годината на страниците на в. „Народен приятел“

30 деца от Руен - включени по същата програма



Общо 1702.38 лв. бяха събрани в 
дарителските кутии на инициативата 
“Подари коледна вечеря на пенси-
онер в нужда 2020” в Айтос. Заради 
пандемията, за първи път тази годи-
на организаторите от ИК “Бъди чо-
век - Айтос” не организираха тради-
ционния благотворителен концерт. 

Въпреки това, кампанията срещна 
сериозна подкрепа от айтозлии, ко-
ито за пореден път показаха колко 
са големи сърцата им. 

Преди Коледа, на 19.12.2020 г. па-
кетите с най-необходими хранител-
ни продукти бяха приготвени от мла-
дите ентусиасти и доставени по до-

мовете на нуждаещите се. “Отно-
во стоплихме сърцата им, и вярва-
ме, че забравиха поне за миг мъ-
ката, болката, неволите и самота-
та! А нас ни стопли благодарност-
та на всеки един от тях за това, ко-
ето правим. 

Пожеланието ни за новата година 

към всички самотни възрастни хора 
е да пазят здравето си и животът им 
да бъде по-спокоен”, казаха от ИК 
“Бъди човек Айтос” 

Продуктите бяха раздадени при 
спазване на всички мерки за безо-
пасен контакт. 

НП
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

Айтоски младежи зарадваха самотни 
възрастни хора преди празниците 

На Коледа се случват чудеса, вяр-
ват пирненци. В навечерието на но-
вата година, един красив коледен по-
дарък зарадва малки и големи чита-
тели на билбиотеката на Народно чи-
талище “Пробуда 1925” с. Пирне.

Прекрасни романи, вълшебни при-
казки, незабравими исторически 
енциклопедии, общо нови 110 тома 
литература подреди на лавиците 
на библиотеката секретарят на чи-
талището Янка Савова. “Започва-
ме новата 2021 г. със самочувствие 
и вяра в собствените сили. Наша-
та библиотека успя да спечели про-
ект за обновяване на библиотеч-

ния фонд на стойност 
1110 лв по програма-
та на МК ,,Българските 
библиотеки-съвремен-
ни центрове да четене 
и информираност. Гор-
ди сме с чудесния коле-
ден подарък! Да е чес-
тит на пирненци!” каза 
още за „Народен прия-
тел“ Савова.

НП

На 6 януари учи-
телите и ученици-
те на СУ “Христо 
Ботев” - град Ай-
тос, с тържествен 
ритуал почетоха 
173-ата годишни-
на от рождение-
то на Христо Бо-
тев. При спазва-
не на противоепи-
демичните мерки, 
в тържествената 
церемония участ-
ва Гвардейският 
отряд на училище-
то. Пред паметни-
ка на поета рево-
люционер в двора 
на СУ “Христо Бо-
тев” малките уче-
ници поднесоха 
венци и цветя.

НП

110 тома литература - 
новогодишен подарък за 

библиотеката в Пирне

СУ „Христо Ботев” 
отбеляза 173 години 
от рождението на 

своя патрон

Янка Савова се рад-
ва на коледния пода-
рък за библиотеката


