
На 4 март 2021 г. СНЦ 
„МИГ – Айтос“  склю-
чи договор по мярка 
7.5 „Инвестиции за пуб-
лично ползване в ин-
фраструктура за отдих, 
туристическа инфра-
структура“ от Стратеги-
ята за Водено от общ-
ностите местно разви-
тие (ВОМР). Това е тре-
тият пореден сключен 
договор между Община 
Айтос и МИГ-Айтос за 
финансиране на проек-
ти към Стратегията за 
ВОМР.

Проектът на Общи-
на Айтос е с наимено-
вание „Вътрешно преу-
стройство на кафе-апе-
ритив в партерния (пър-
ви) етаж от съществу-
ваща административна 
сграда №9 от Общински 
комплекс „Алея на за-
наятите”, находяща се в 
ПИ №000783, мест. Лесо-
парк, землището на гр. 
Айтос в Посетителски 
център“. Стойността му 
възлиза на 194 250 лв. и 
е със 100% безвъзмезд-
на финансова помощ от 
Стратегията за ВОМР на 
МИГ - Айтос.

Основната цел на 
проектното предложе-
ние е обновяване на ту-
ристическата инфра-
структура на територи-
ята на община Айтос, 
чрез изграждане на ту-
ристически Посетител-
ски център, който ще до-

принесе за развитие на 
устойчив туризъм, уве-
личаване на ползите от 
туризма и разнообразя-
ване на туристическото 
предлагане. Центърът 
ще бъде фокусна точка 
за туристическа инфор-
мация и място за про-
веждане на туристиче-
ски атракции – изложе-
ния и демонстрации на 
местни занаяти, обичаи, 
кулинария и фолклор. 

Специфични цели:
1.Вътрешно преустрой-

ство и реконструкция на 
съществуваща сграда и 
превръщането й в посе-
тителски център; 

2. Подобряване на ма-

териално-техническата 
база в областта на ту-
ризма;

3. Популяризиране на 
културно-историческото 
наследство и природни-
те забележителности в 
община Айтос; 

4. Устойчиво разви-
тие на територията чрез 
ефективно използване 
на местните ресурси. 

Основни дейности, 
които се предвиждат 
при изпълнение на про-
екта, са:

Изпълнение на 	
строително-монтаж-
ни работи на проект 
„Вътрешно преустрой-
ство на кафе-аперитив в 
партерния (първи) етаж 
от съществуваща ад-
министративна сграда 

№9 от Общински ком-
плекс „Алея на занаяти-
те”, находяща се в ПИ 
№000783, мест. Лесо-
парк, землището на гр. 
Айтос в посетителски 
център”

Осъществяване на 	
независим строителен 
надзор;

Доставка и монтаж 	
на оборудване

Изграждането на по-
сетителски център е ва-
жна стъпка в развитие-
то на интегриран селски 
туризъм на територията 
на община Айтос, който 
ще съчетае по един нов и 
интерактивен начин пре-
зентацията на местните 
природни, културни, ис-
торически, кулинарни и 
др. ресурси с активно-
то участие на местните 

общности (занаятчии, 
хотелиери, художници, 
фолклорни ансамбли, 
еколози и др.).

Проектът ще има при-
нос в постигането на 
Приоритет 2: Подобря-
ване и развитие на жиз-
нената среда и качест-
вото на живот и интегри-
рано, устойчиво и ефек-
тивно оползотворяване 
на природно-културни-
те ресурси на територи-
ята на МИГ – Айтос, Спе-
цифична цел 2.2: Устой-
чиво развитие на тери-
торията чрез ефектив-
но използване на мест-
ните ресурси от Страте-
гията за ВОМР на МИГ-
Айтос.

Изпълнението на про-
екта трябва да приклю-
чи  до 30.06.2023 г.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

16-18 МАРТ 2021, бр. 455

Община Айтос и МИГ-Айтос сключиха  
трети пореден договор за финансиране  
на проекти към Стратегията за ВОМР

ВАЖНИ СРОКОВЕ 
ЗА

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
За НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 4 април 2021 г.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 4 ап-
рил 2021  година всеки гласоподавател след проверка в избирателния списък  може да поиска: от да-
тата на обявяване на избирателните списъци  22.02.2021 г. :

До 20.03.2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избира-
телното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна из-
бирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по об-
разец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по 
постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е 
направено искане по чл.36 от Изборния кодекс за гласуване по настоящ адрес

До 20.03.2021 г Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може 
да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

До 27.03.2021 г. Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък 
подава заявление за отстраняването им до общинската администрация

До 29.03.2021 г.

 Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избира-
телното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна из-
бирателна кутия, но не са подали заявление в срок по чл.37, ал.1 от Изборния 
кодекс /20.03.2021г./, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако зая-
вят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена под-
вижна СИК

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

МИГ-Айтос сключи договор и по мярка 7.5 
„Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР



Редовните ни читатели със 
сигурност си спомнят среща-
та на НП с чаровната Богда-
на Железова през лятото на 
2019 г. Тогава 16-годишната 
Богдана долетя при близките 
си в родния Айтос от Север-
на Каролина, САЩ. На пре-
красен български език, Боги 
ни разказа за живота си зад 
океана и за онова необясни-
мо чувство на родова принад-
лежност, което всяко лято, а 
през последните години - и 
през зимата, отново я връ-
ща в Айтос.

 Когато семейството й из-
бира да живее в Щатите, Боги 
е едва 4-годишна. Няма спо-
мени за живота си в Бълга-
рия, но никога не губи връз-
ката с родината и Айтос. През 
2019 г. Боги ни разказа още, 
че  живее в Apex, Северна 
Каролина, обича българска-
та история и познава българ-
ските исторически събития и 
личности.

Призна, че е решила да ста-
не журналист и вижда бъде-
щето си в България. Вълнува 
се от стари снимки - на фами-
лията и от града. А едно от лю-
бимите й занимания в Айтос е 
да търси и разглежда архив-
ни фотоси, които след това да 
сравнява с актуални снимки, 
които сама е направила. 

През март 2021 г. Боги от-
ново е в Айтос - ще е тук до 
лятото. И преди още да сме 
се срещнали, научаваме, че 
е сбъднала една от мечти-
те си - да направи свой сайт 
https://beforeandnow.wixsite.
com/mysite "Айтос - преди и 
сега". Впечатлява мотото на 
сайта „Където и да си, обич-
та към Айтос съхрани!“ 

На хиляди километри от 
България Боги поиска све-
тът да знае за Айтос. Качи-
ла е стари снимки, докумен-
ти и публикации за история-

та на Айтос. А анотацията е 
на един от айтоските й при-
ятели - Ангел Тодоров, кой-
то не много отдавна впечат-
ли учените от БАН с истори-
ческа разработка.

Богдана Станчева Желе-
зова, горда айтозлийка, ро-
дена в Айтос, отраснала на 
хиляди километри от родния 
град в Америка, но закърме-
на с любовта към Айтос. Бог-
дана, която дори не си спом-
ня родния град, се завръща в 

него едва на 7 години, за да го 
обикне още повече. И така, в 
продължение на години, вся-
ка лятна и зимна ваканция, 
тя се завръща в любимия Ай-
тос, теглена от силната нос-
талгия по него.

В еднообразното време в 
Америка Богдана започва да 
проучва историята на своя 
град и усеща нуждата да заве-
щае нещо на всички айтозлии, 
както и да популяризира род-
ния град. Така възниква иде-
ята за създаването на този 
сайт „Айтос – Преди и Сега“, 
който ни потапя в миналото на 
нашия град. Проектът е първо-

то проучване, което предста-
вя цялостно историята на Ай-
тос и живота на жителите му 
чрез снимки в различни исто-
рически периоди. Сайтът пра-
ви публични за първи път ре-
дица важни архивни фотоси, 
непознати на айтоската об-
щественост. Открила е сним-
ков материал, който е изклю-
чително интересен от истори-
ческа гледна точка и дава под-
робни данни за архитектурата 
в града, както и за ежедневие-
то на айтозлии. Стотици сним-
ки са издирени, проучени и из-
вадени из културната панора-
ма и забравата. Главната цел 
на Богдана за създаването на 

сайта е обога-
тяването и по-
пуляризиране-
то на местната 
история. 

Ф о т о г р а -
фиите в сай-
та са използ-
вани не само 
като средство 
за обогатява-
не на визуал-
ната предста-
ва за стария 

Айтос, но и като извор, като 
че ли подценяван досега, за 
историята в ново и най-ново 
време. Този подход има голя-
ма историческа и гражданска 
стойност сега, когато с мес-
тен и национален нихилизъм 
се отричат и омаловажават 
десетилетните борби за соци-
ална справедливост. Достой-
но могат да се градят настоя-
щето и бъдещето, ако се ува-
жава миналото в противоречи-
вата му цялост. Обобщеният 
исторически образ на Айтос е 
представен в цялата му слож-
ност, последователност и па-
триотична същност.

Сайтът е ценна добавка към 
всичко, което е писано и пуб-
ликувано за Айтос и неговия 
регион. Със своята актуал-
ност, темата за „Айтос – Преди 
и Сега”, предизвиква и продъл-
жава да предизвиква интереса 
на голяма част от айтоската 
общественост. Поколения ай-
тозлии с помощта на Богдана 
ще се върнат в своите споме-
ни. В това отношение насто-
ящият проект е скромен опит 
със средствата на историче-
ската наука да отговори на об-
ществените очаквания. 

Ангел Тодоров:
В сайта си Богдана е качи-

ла и един прекрасен филм за 
юбилейните айтоски "Славее-
ви нощи", който чудесно хар-
монира с много стари снимки 
от Айтос. Интересно попаде-
ние са и страниците с истори-
чески факти за Айтос от "Бъл-
гарски Алманах от 1897 г." 

Като истински изследова-
тел е успяла да намери и да 
съхрани стари книги и доку-
менти, в които исторически 
присъства родният град. Беше 

ни изключително интересно 
да открием в електронното 
издание редовете за Айтос и 
в историческия труд "Княже-
ство България в историческо, 
географическо и етнографиче-
ско отношение от 1895 г."

Боги предлага на амери-
канските и на българските си 
приятели ценни страници от 
"Разорението на тракийските 
българи от 1913 г." (Любомир 
Милетич) за бежанците от с. 
Чонгара, които са се засели-
ли главно в Айтос.

Публикувала е и статия от 
вестник "Народен Приятел", 
свързани със знакова за гра-
да юбилейна годишнина на 
НЧ "Васил Левски 1869" - "Ай-
тоското читалище празнува 
150 години".

Публикуван е и Албумът на 
Димо Танев със стари сним-
ки на Айтос през различни 
периоди, както и документи 
от Народния съд за айтозли-
ята Еню Георгиев Клянтев от 
40-те години на ХХ в. Клянтев 
е една от историческите лич-
ности на Айтос, за която мал-
ко се знае - кмет, депутат, об-
щественик.

Интересите на Боги са раз-
ностранни, но винаги свър-
зани с историята на Айтос. В 
сайта си грижовно е съхрани-
ла историята на Средно учи-
лище "Христо Ботев". Опита-
ла се е да запази във време-
то спомена за композитора 
Филип Кутев със "Симфония 
на вечността", за Иван Кара-
георгиев - "Полетът на без-
смъртието", ел. списание "Ме-
ридиан 27", за Каля Ченгели-
ева и нейните синове - "Под-
вигът на една майка". Посети-
телите на сайта на Боги полу-
чават и връзка с официалния 
сайт на Община Айтос с всич-
ки новини.   

Очакваме с нетърпение Бо-
гдана в редакцията на НП, за 
да разберем какво се случва 
с нея след последната ни сре-
ща. Какви са плановете й за 
бъдещето и защо във време 
на пандемия е пожелала да 
изчака лятото в Айтос.

НП
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Където и да си,  

обичта към Айтос съхрани! 
Боги със свой сайт „Айтос - 
преди и сега“ - иска светът  
да знае за родния º град

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо с вх.№12-00-26/04.02.2021г. на Дър-
жавна агенция „Безопасност на движението по пътища-
та“, Община Айтос уведомява всички собственици на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански 
животни, че следва стриктно да спазват чл. 106, ал. 1 
от Закона за движението по пътищата, съгласно който 
водачите на пътни превозни средства с животинска 
тяга, на животни или на стада трябва непрекъсна-
то да направляват животните, така че да не създа-
ват пречки и опасности за движението, и да не ги 
оставят без надзор в обхвата на пътя. 

Ако имате в дома-
кинството си непотреб-
ни електрически уреди 
или излязло от употреба 
електронно оборудване, 
можете да се освободи-
те от тях лесно, при това 
напълно безплатно. 

Услугата се предлага 
от Община Айтос, като 
част от стратегията й 
за опазване на околна-
та среда. 

Мобилни екипи на „Ел-
техресурс” АД, органи-
зират  събирането от 
домовете и извозване-
то на излязло от упо-
треба електрическо и 
електронно оборудване  
(ИУЕЕО). 

Заявки могат да се 

подават всеки работен 
ден на единен телефо-
нен номер – 0 800 14 100, 
или на e-mail: order@
makmetal.eu.

Изпълнението на за-
явки е напълно безплат-
но за граждани и фир-
ми. Изхвърлянето на 
подобен тип отпадъци в 
контейнерите е забра-
нено, а нарушителите 
подлежат на сакнция. 

Услугата на Община 
Айтос от една страна 
предотвратява струпва-
нето на отпадъци във и 
около контейнерите, и в 
същото време доприна-
ся за опазване на град-
ската среда от замър-
сяване.

Община Айтос предлага услуга
СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО 
И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС

АКО ИМАТЕ НЕПОТРЕБНИ ЕЛУРЕДИ И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ НЕНУЖНОТО ОБОРУДВАНЕ СЪС ЗАЯВКА НА БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ. 0 800 14 100

Здравейте, приятели,
Знаете, че всяка година за рождения ден на наша-

та фирма организираме благотворителна кампания за 
деца в нужда! 

С радост Ви съобщаваме, че тази година отново да-
ваме старта на една страхотна благотворителна кампа-
ния „Ти не си сам“! Тя обхваща деца, изоставени от ро-
дителска грижа и болни дечица по домовете. 

Тази година събираме:
- Дрехи (от бебчета до 18-годишна възраст) 
- Играчки 
- Книги, тетрадки, книжки за оцветяване, химикалче-

та и всякакви канцеларски консумативи
- Пари НЕ събираме, но ние от „Фънки Мънки Ентъртей-

нмънт“ ще дадем 30% от нашата печалба за месец март 
и април и ще накупим всякакви неща на децата 

Ще се радваме с тази кампания да надминем успеха 
на миналогодишната, когато събрахме над 200 кг дрехи 
и играчки за дечицата.

За нас ще бъде огромно удоволствие и щастие, ако се 
включат повече хора! 

Ако и Вие искате да станете част от тази наша кам-
пания и да дарите, може да се свържете с нас на тел: 
0885702085

„Ти не си сам“ - Благотворителна кампания 2021
„Фънки Мънки Ентъртейнмънт“

Богдана - спомен от миналото лято 
в България...

На 3 март 2021 г. с приятели на връх 
Шипка

Една от старите снимките от Айтос в сайта на Боги, която мал-
ко айтозлии са виждали - Албум на Димо Танев 2

Благотворителна 
кампания 2021

СЪОБЩЕНИЕ

ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос, 
ул.”Славянска” №50

Професионална гимназия по селско стопанство "Злат-
на нива" - град Айтос приема оферти за закупуване на 
Полиетиленова оранжерия с размери 4х8 – 32кв.м - 1 
брой, до 1012 лв. с ДДС и Мобилна мивка за полиети-
ленова оранжерия - 1 брой, до 190 лв. с ДДС. Кандида-
тите могат да участват и за отделни позиции. Оферти-
те се получават в запечатани, непрозрачни пликове до 
16,00 часа на 02.04.2021 г. За допълнителна информация 
тел.0888 20 66 82 и на pgss-aitos.org.



Казвам се Кремена Стоянова Стоянова 
и съм на 36 години от град Айтос. По про-
фесия съм начален учител. Работя в СУ 
„Елин Пелин“ с. Руен. Историята на мое-
то заболяване започна още преди 26 го-
дини. Тогава ми беше направена първата 
операция на гърдата, при която извадиха 
първия тумор - голям колкото яйце. След 
това проблемите продължиха и през го-
дините досега. 

До този момент имам направени 16 опе-
рации общо на двете гърди. Досега съм 
имала огромния късмет, защото туморите 
винаги бяха доброкачествени - фиброаде-
номи. През цялото това време съм търсила 
помощ от докторите в България. Операци-
ите са ми извършени в София и в Бургас. 
Посещавала съм много специалисти онко-
хирурзи, които откриваха туморите през 
годините и съответно следваше поредна-
та операция. Всички те казваха, че при-
чината за появата на тези тумори е ран-
на менструация и ме убеждаваха, че след 
като родя и започна да кърмя, проблеми-
те ми ще спрат. Но за съжаление това не 

се случи. Днес съм майка на две деца, но 
проблемите остават.

Причината да стартирам дарителска 
кампания е, че сумата която ми е нужна 
за операция в Турция, в гр. Истанбул е не-
посилна за мен. Тази година реших да се 
обърна към специалистите в Турция. На-
сочих се към болница GAZIOSMANPASA 
HASTANEZI в град Истанбул. Останах оча-
рована от тяхното отношение и подход на 
лечение. До този момент финансово се 
справях за моите посещения в Истанб-
ул до момента, в който ми е нужна сума-
та от 15 000 евро.

Направила съм генетични изследвания, 
които представляват генетичен панел за 

рак, тъй като в рода си имаме много за-
болели от рак. След всички изследвания, 
които направих - ядрено-магнитни резо-
нанси, ехографии и т.н. комисиите, кои-
то се събраха в болницата, взеха реше-
ние за операция - мастектомия (пълно от-
страняване на двете гърди и поставяне 
на протези).

В момента имам 11 тумора, които са се 
получили от многото извършени операции 
в България, имам и болки вече под двете 
мишници и ръцете.

Моля ви, който има възможност, нека 
помогне! 

Всеки един лев е от огромно значение 
за живота ми! 

Благодаря Ви от сърце! 

Начините, по които може да помогне-
те, са:

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА: 
BG48UNCR70001524335000
BIC:UNCRBGSF
KREMENA STOYANOVA STOYANOVA

Еконт - чрез паричен превод към бан-
ковата сметка на Креми.

Изипей - чрез паричен превод към 
банковата сметка на Креми.

15 март 2021 г., 9.00 
часа, традиционно пита-
ме д-р Паруш Парушев 
за ситуацията в ковид-
отделението на „МБАЛ 
Айтос“ ЕООД.

"20 от 20 легла в отде-
лението са пълни. Днес 
изписваме петима, още 
толкова чакат да бъдат 
приети. Пациентите ни 
са от Айтос, Руен, Бур-
гас, имахме болни и от 
Несебър, Созопол. В мо-
мента нивото на заетост 
е като това преди Коле-
да. Справяме се, въпре-
ки че проблемът с ка-
дрите е много сериозен. 
Командироваме лекари 
от други отделения, но е 
трудно да продължава-
ме така. В момента две 
медицински сестри са 
болни. И двете не са за-
разени в отделението, а 
в семейството. Катего-
ричен съм, че при нас е 
най-сигурно", коментира 
за НП д-р Парушев. 

Напрежението е за 
персонала, от септем-
ври м.г. медиците не са 
почивали. Стана ясно 
още, че и три санитар-
ки са извън строя, една-
та е с ковид, двете  са с 
други заболявания. През 
м. март отделението раз-

чита на медсестри от Ме-
ден рудник и от Сунгур-
ларе. Има и студенти, ко-
ито извършват различни 
манипулации в помощ на 
медсестрите.

„Като цяло, случаите 
са малко по-леки, забо-
ляването протича не тол-
кова тежко. Но новият 
щам е по-заразен. Па-
циентите ни са значител-
но по-млади - на 40-50-
55 години. Добрата но-
вина е, че не сме изпра-
щали тежки случаи за 
реанимация в Бургас”, 
каза още управителят на 
МБАЛ-Айтос.

В айтоското ковид-
отделение случаите са 
средно тежки и тежки и 
изискват сериозно ле-
чение. Според д-р Па-
рушев, персоналът една 
стига за тези 20 легла, 
така че за увеличаване 
на броя им поне засега 
не може да се мисли.

Що се отнася до симп-
томите на новия щам, те 
не се различават от вече 
известните - висока тем-
пература, болки в гърди-
те и задух, но ситуация-
та се овладява по-бързо. 
Няма промяна при ле-
чението на пациентите, 
лекарите спазват опре-

делен алгоритъм, макар 
че всеки случай е инди-
видуален, казва още д-р 
Парушев.

Управителят на МБАЛ-
Айтос е категоричен, че 
въпреки проблема с ка-

дрите, ситуацията в ко-
вид-отделението в Ай-
тос сега е по-спокойна, 
тъй като медиците вече 
преминаха през две въл-
ни на инфекцията.

НП
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Пациентите с COVID в МБАЛ-Айтос по-млади, 
заболяването протича не толкова тежко

Където и да си,  
обичта към Айтос съхрани! 

На основание чл.175 и чл.183, ал.3 от Изборния кодекс  във връз-
ка с  предизборната кампания за Изборите за  народни представите-
ли за Народно събрание на 4.04.2021 г., кметът Васил Едрев издаде 
Заповед №РД-08-126 от 01.03. 2021 год., в която се определят мес-
тата за поставяне на агитационни материали, както следва:

В град Айтос агитационни материали се поставят на фасадата (про-
зорците) на сградата на Общинския център за социални и здравни 
услуги, ул.”Васил Левски” №3. Агитационни материали в населени-
те места се поставят на таблата на сградите на кметствата. На имо-
ти, собственост на физически или юридически лица, агитационните 
материали могат да бъдат поставяни, след разрешение на собстве-
ника или управителя на имота.

Партиите, коалициите и инициативните комитети в срок до три дни 
след датата на провеждане на изборите са длъжни да премахнат по-
ставените от тях агитационни материали.

ЗА АГИТАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ 
НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

Д-р Паруш Парушев - управител 
на „МБАЛ Айтос“ ЕООД за 
новата вълна на инфекцията

Д-р Паруш Парушев
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Ковид-отделението на „МБАЛ-Айтос“ ЕООД

В края на м.г. МЗ предостави на МБАЛ-Айтос два 
кислородни концентратора

Двама от най-добрите айтос-
ки състезатели - Октай Ахмед 
и Алиш Алиш, се готвят за тра-
диционния Международен тур-
нир "Петко Сираков-Иван Или-
ев" за юноши до 23 години, в 
зала“Изгрев“ в Бургс, което 
ще се проведе от 25 до 28 март 
2021 г.

На 17 март т.г. отборът на ка-
детите на Клуба по свободна 
борба "Айтос" и техните треньо-

ри ще пътуват за Самоков, къде-
то ще се проведе най-престиж-
ното състезание на Федерация-
та през годината - Държавното 
първенство за кадети.

"Младежите и кадетите са в 
добра форма, очакваме отлич-
но представяне на айтозлии и 
на двете престижни състезания", 
коментира за НП Ружди Ахмед - 
президент и треньор на клуба.

НП

ДА ПОМОГНЕМ 
НА КРЕМИ

Кремена Стоянова: 
„Сумата за 
операция в Турция е 
непосилна за мен“

Кремена Стоянова

Айтоските борци - пред 
две важни състезания 



В навечерието на Сирни Заго-
везни, библиотеката на СУ "Христо 
Ботев" - Айтос традиционно събра 
ученици, учители и родители, за да 
съпреживеят и почувстват типичната 
за празника обредност. Във фоайе-
то на училището пък беше подреде-
на изложба на изработените от уче-
ниците кукерски маски и картини. 
Децата, получили най-висока оцен-
ка от журито на училищния конкурс, 
бяха наградени от директора Пен-
ка Кирязова.

По идея на преподавателките Ру-
мяна Йорданова и Дора Пантелее-
ва, традицията на Сирни Заговезни 
беше представена с много артисти-
зъм от ученици от 1 Б, 3 "Б" и "В" кла-
сове. Малките актьори с много жела-
ние представиха пред младата пуб-
лика как се подрежда трапезата за 
празника, "амкането" с бяла халва и 
ритуала за прошката. Децата се за-

бавляваха и в същото време вложиха 
много старание, за да пресъздадат една 
незабравима възстановка на обичая пре-
ди Великия пост. Принос за празничното 
вълнение имаше специалното участие на 
четвъртокласничката Елис Тунджай от те-
атрална школа "Златните ключета".

Чуха се и наричания, и поучения, и по-
желания - да се пази традицията, която 
сближава хората и ги прави по-добри. 
Децата научиха още, че огънят е основен 
елемент от празника, а кукерските дру-
жини обикалят по домовете, разиграват 
комични сцени, гонят злите сили и благо-
славят за здраве и плодородие.  И учас-
тниците, и зрителите на вълнуващия учи-
лищен празник на прошката усетиха ма-
гията на фолклорните традиции.

НП
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Малките ученици на СУ „Христо Ботев“  

с възстановка на обичая за Сирни Заговезни

За поредна година от-
лично представяне на ма-
тематиците на СУ " Христо 

Ботев". Традиция за боте-
вци е да се представят ус-
пешно в международно-

то състезание "Математи-
ка без граници". В зимния 
кръг на престижната над-
превара възпитаниците на 
училището завоюваха 17 
златни, 16 сребърни и 34 
бронзови медала

"Изключително сме гор-

ди и сме щастливи, че има-
ме възможността да обу-
чаваме такива ученици 
като вас! Продължавайте 
с амбиция, труд и постоян-
ство да развивате своите 
математически заложби! 
Бъдете неуморни в жаж-

дата си за знания! Разви-
вайте се и берете плодове-
те на вашите успехи. Нека 
добрите ви успехи се мно-
жат с добрите ви дела!", 

поздрави победителите в 
международното състеза-
ние директорът Пенка Ки-
рязова.

НП

Младите актьори с преподавателките Румяна Йорданова и Дора Пантелеева

Първолаците с първа изява

Математиците на „Ботев“ със 17 златни,  
16 сребърни и 34 бронзови медала
от „Математика без граници“


