
Няма много желаещи да оби-
калят с мобилните секции, къ-
дето ще гласуват хората под 
карантина. Това беше общо-
то мнение на представители-
те на политическите сили в Ай-
тос на среща с кмета Васил 
Едрев на 26 март т.г., за опре-
деляне на съставите на мобил-
ните СИК-ове за изборите за 
45-о Народно съъбрание на 4 
април 2021 г.

В момента 300 души в об-
щина Айтос са под карантина, 
няма как да се знае какъв ще е 
точният им брой в деня на из-
борите. На предходния вот в 
една подвижна секция са успе-
ли да гласуват едва 18 човека, 
а сега процедурата ще е далеч 
по-сложна. Членовете на под-
вижните секции ще трябва да се 
преобличат и да извършват за-
дължителна дезинфекция след 
всеки гласувал. На срещата на 
26 март все още не беше ясно 
и колко от всички 300 каранти-
нирани в общината ще пода-
дат заявления за гласуване до 
крайния срок. 

След разисквания местни-
те политици се обединиха око-
ло общо решение - за каранти-
нираните избиратели да бъдат 
планирани пет подвижни сек-
ции. Крайното решение колко 
да е броят им предвид подаде-
ните в Общината заявления, ще 
е на РИК-Бургас.

По трима ще са членовете 
на всяка подвижна комисия - 
председател, зам.-председател 
и секретар. Според квотите, за 
петте секции бяха определени 

длъжностите и представителите 
на политическите сили. Засега 
няма информация дали поемай-
ки по-голям риск, те ще бъдат 
допълнително стимулирани.

Стана ясно още, че за всич-
ки политически структури е 
трудно да намерят желаещи 
да участват в подвижнте коми-
сии. Нещо повече - освен ре-
довни членове, трябва да бъ-
дат осигурени и резервни. Ло-
гично, всички трябва да са вак-
синирани. "Много редовни учас-
тници в СИК отказват, страху-
ват се предвид обстановката", 
признаха политиците.

Що се отнася до твърденията 
за сложните протоколи, мнени-
ята бяха разнопосочни. "Прото-
колът е в този си вид от 10 го-
дини - единствената разлика е 
само в преференциите. В про-
токола трябва да се напишат 
преференциите и от машина-
та, и от хартиените бюлетини", 

категоричен беше Пенчо Же-
лев от ГЕРБ.

Стана дума и за начина на 
броене на бюлетините и опас-
ността от струпването на хора 
по време на процедурата. "Про-
цедурата е по закон. След при-
ключване на изборния ден 
председателят на СИК заключ-
ва изборната секция. Застъп-
ниците, наблюдателите и пред-
ставителите на партии стоят на 
разстояние и нямат контакт с 
масата, на която се извършва 
преброяването. Няма нищо по-
различно от предходните избо-
ри", обясни още Желев.

На срещата бяха разисква-
ни и други въпроси, свързани 
с парламентарния вот - за до-
пълнителните списъци на не-
ваксинирани членове на СИК, 
за проветряването и дезин-
фекцията на изборните помо-
щения и др.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

30 МАРТ - 1 АПРИЛ 2021, бр. 459

ОБЩИНА 
АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос напомня 
на гражданите, че е стро-
го забранено изхвърля-
нето на едрогабаритни 
отпадъци до контейне-
рите за битови отпадъци 
- легла, дивани, матраци, 
дюшеци, строителни мате-
риали, стари гуми и догра-
ма, излязло от употреба 
електрическо и електрон-
но оборудване и др.

На нарушителите ще бъ-
дат съставени актове.

Нуждаещите се от по-
вече информация могат 
да се свържат със стар-
ши експерт Катя Ива-
нова, еколог в Община 
Айтос на тел. 0897/ 992 
321.

Планираха пет подвижни секции 
за избиратели под карантина

Колко да са пътуващите урни в 
изборния ден ще решава РИК-Бургас 
според подадените заявления

Политиците при кмета Васил Едрев с общо решение

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Вие питате - Ивелина Василева отговаря
КАКВО ПРЕДСТОИ В АЙТОС?

Ще се реконструира и доизгради нова водопроводна мрежа 
с дължина 7,230 км, което ще е от значение за над 2200 жи-
тели. Ще се изгради нова канализационна мрежа с дължина 
3,723 км, към която ще могат да се включат нови 250 жители. 
Дейностите по-конкретно:

• Ще се реконструират главен водопровод, главни и второ-
степенни клонове от разпределителната мрежа с обща дъл-
жина над 6 км, както и арматурна шахта на главния клон 1;

• Ще се изгради разпределителна шахта със СК между во-
доемите;

• Ще се обособят 4 водомерни зони;
• Ще се изградят нови клонове;
• Ще се изградят нови смесени, битови, дъждовни канали-

зационни колектори;
• Ще се изградят нови дъждоприемни шахти и дъждопре-

ливници
• Ще се изгради брегово заустване на нови отливни кана-

ли. Ще се реконструира бреговото заустване и на съществу-
ващите отливни канали от преливници.

За най-мащабната ВиК 
инвестиция в страната

Инвестиционен проект „Интегриран 
воден проект за област Бургас“
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70-80% от пациентите ни  

са с ковид положителен тест

„Ние продължаваме да 
настояваме български-
те пулмолози, които все-
ки ден преглеждат лице в 
лице болни от COVID-19 в 
кабинетите на доболнич-
ната помощ, незабавно да 
бъдат приравнени до оста-
налите медици на първа 
линия.“ Така пулмологът 
д-р Феим Мурад, управи-
тел на Медицински център 

I в Айтос коментира пис-
мото на Министерството 
на здравеопазването до 
НЗОК, за мнение - дали 
пулмолозите от доболнич-
ната помощ са „първа ли-
ния“ и дали имат право на 
допълнително заплащане 
от 1000 лв.

Самият д-р Феим Мурад, 
в новия пик на пандемия-
та, преглежда на смяна 

до 60 пациенти. „70-80% от 
тях са ковид положителни 
с PCR или антигенен тест. 
Имаме много тежки слу-
чаи, няма места по бол-
ниците. Провеждаме лече-
ние домашно амбулатор-
но. Ситуацията е трагич-
на. Пациентите са много, 
лекарите са малко. Сно-
щи с моя екип сме работи-
ли до 18 часа, а работното 

ни време е до 16. Лекарите 
пулмолози, които основно 
преглеждаме ковид-болни 
трябва да бъдем причис-
лени към работещите на 
първа линия“, казва д-р 
Мурад пред БНР

Месеци след поставя-
нето на искането, по него 
няма резултат, уточняват 
от Българското друже-
ство по белодробни бо-
лести. Писмото им от Ми-
нистерството на здраве-
опазването е препрате-
но към НЗОК. Отговорът 
оттам цитира действащи-
те разпоредби, които не 
позволяват включването 
на специалистите в спи-
съка. В позиция председа-
телят на дружеството доц. 
Владимир Ходжев споде-
ля огорчението на пулмо-
лозите от забавената ре-
акция и нерешения още 
проблем. 

От Българското друже-
ство по белодробни боле-
сти призовават за спеш-
на промяна на действа-
щите разпоредби, които 
в момента не предвиждат 
тези специалисти да полу-
чават допълнителното въз-
награждение.

На въпрос на БНР-Бур-
гас към министъра на 
здравеопазването при 
посещението му в Бургас, 
проф. Костадин Ангелов е 
заявил: „Ще разгледаме 
това тяхно искане. За нас 
е много важно всеки един 
човек, който полага уси-
лия, да бъде оценен. Ще 
се свържа с колегите, ко-
ито познавам лично!“.

Дирекция “Бюро по 
труда” - Айтос уведомя-
ва работодателите от об-
щина Айтос, че разпола-
га с финансови средства 
за сключване на догово-
ри за ползване на про-
грами и насърчителни 
мерки за заетост и обу-
чение по Закона за на-
сърчаване на заетостта 
(ЗНЗ) през април 2021 
г., както следва:

Мерки за насърчава-
не на работодателите (в 
съответствие с чл. 50, ал. 
3 от ППЗНЗ), които раз-
криват работни места и 
наемат:

за стажуване безра-•	
ботни лица (чл. 46 от ЗНЗ) 
- свободни средства - 8231 
лв.;

безработни лица - са-•	
мотни родители (осинови-
тели) и/или майки (осино-
вителки) с деца до 5-го-

дишна възраст (чл. 53а от 
ЗНЗ) - свободни средства 
- 4165 лв.;

безработни над 55-го-•	
дишна възраст (чл.55а от 
ЗНЗ) - свободни средства 
- 4742 лв.;

безработни лица с не-•	
прекъснато поддържана 
регистрация не по-малко 
от 6 месеца или безработ-
ни лица до 24-годишна въз-
раст, или безработни над 
50 години, или безработни 
лица с основно и по-ниско 
образование (чл. 51, ал. 1 
от ЗНЗ) - свободни сред-
ства – 8110 лв.;

безработни лица с •	
трайни увреждания (чл. 51, 
ал. 2 от ЗНЗ) - свободни 
средства– 4632 лв.;

По горепосочените мер-
ки работодателите могат 
да подават заявки за сво-
бодните работни места, в 

периода от 25.03.2021 г. 
до 02.04.2021 г., вклю-
чително.

Извън горепосочения 
срок (в съответствие с чл. 
50, ал. 4 от ППЗНЗ), рабо-
тодателите могат да канди-
датстват за преференции 
(финансови средства) и за 
работни места, на които 
ще наемат на работа: 

Обучение на възраст-
ни по чл.63, ал.1, т.1  от 
ЗНЗ - свободни средства 
– 1284 лв.;

Обучение на възраст-
ни по чл.63, ал.1, т.3 от 
ЗНЗ - свободни средства 
- 519 лв.;

Допълнителна и кон-
кретна информация в: 
Дирекция “Бюро по тру-
да” - Айтос, както и на 
тел. 0558/25874

Дирекция „Бюро по труда“ - Айтос
За вас, работодатели!

Цялото председателство на Общински 
съвет - Айтос - председателят и двама-
та зам.-председатели, влизат в предиз-
борната надпревара, всеки в листата на 
своята партия. А общо шест от 29 общин-
ски съветници в Общински съвет - Айтос, 
ще спорят за гласовете на айтозлии на 
4.04. 2021 г.

Трима айтозлии са в листата на ДПС за 
Бургаски МИР - Севим Али - народен пред-
сатвител в 44-то Народно събрание, мла-
дежкият лидер на ДПС-Айтос и зам.-пред-
седател на Общински съвет - Айтос Бех-
чет Емурлов, и Юзджан Юмер - лидер на 
ДПС-Айтос и общински съветник. 

В листата на ГЕРБ-СДС за Бургас има 
двама айтозлии - председателят на Об-
щински съвет - Айтос Красимир Енчев и 
младият мениджър Атанас Тодоров.

Двама айтозлии предлага на избирате-
лите и листата на БСП за Бургаски изби-

рателен район - Милена Куртова-Радева 
- учител и зам.-председател на Общински 
съвет - Айтос, и Атанас Маринов - учител 
и общински съветник. 

Партия "Републиканци за България" е за-
ложила на айтозлията Георги Янев - биз-
несмен и общински съветник. А партията 
на Мая Манолова е отредила една от чел-
ните си позиции за айтозлията Драгомир 
Ошавков - адвокат. В листата на "Изпра-
ви се! Мутри вън!" за доверието на изби-
рателите ще претендира още един айтос-
ки гражданин - Красимир Петров - тър-
говец.

Лидерът на АТАКА-Айтос, Радко Пен-
чев, също е на предна позиция в листата 
на партията на Волен Сидеров.

НП не претендира за изчерпателност. 
Напълно възможно е още айтозлии да 
присъстват в листите. Ако сме ги пропус-
нали, поднасяме им извинения.

Айтозлии в 
кандидатските листи

Общо единадесет айтозлии - кандидати за 
народни представители, преброи НП в листите 
на партиите и коалициите за парламентарните 

избори на 4.04.2021 г. 

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Пулмолозите от доболничната 
помощ с писмо до МЗ -  
да бъдат приравнени с 
медиците на „първа линия“ 

По идея на д-р Феим Мурад -  в дневния стационар 
на Медицинския център за доболнична помощ в Ай-
тос лекуват болни с отрицателен тест за ковидДесетки пациенти ежедневно обсаждат кабинета на пулмолога
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За първи път в Айтос - пешеходни 
пътеки тип „студен пластик“

70-80% от пациентите ни  
са с ковид положителен тест

За първи път тази про-
лет Община Айтос пола-
га пътна маркировка от 
типа „студен пластик”. 
Маркировката е по-скъ-
па, но значително по-ус-
тойчива на атмосферни-
те условия.

В момента с общин-
ски средства по нова-
та технология се обно-
вяват пешеходните пъ-
теки на две от най-дъл-
гите градски улици, по 
които трафикът е особе-
но интензивен - ул. "Сла-
вянска" и ул. "Хаджи Ди-
митър". По двете улици 
с маркировъчна боя се 
освежава и надлъжната 
маркировка. 

Общо 10 са пешеходни-
те пътеки, които ще бъ-
дат обновени по инова-
тивната технология. Га-
ранцията е две години, 
но на практика пътната 
маркировка със студен 
пластик остава свежа 
до 4-5 години, тъй като е 
с високо качество, свет-
лоотразителност и трай-
ност при мокро време, 
коментира за НП Мехме-
дали Руфадов, началник 

на отдел "Благоустроява-
не" в Община Айтос.

Проектът е пилотен за 
Айтос. Заради цената, 
засега пешеходни пъте-
ки от студен пластик ще 
има само на двете ай-
тоски улици. Дейности-
те по полагане на мар-
кировката се извършват 
от специализирана фир-
ма от град Варна. Пред-
стои пролетно освежа-
ване с боя за маркиров-
ка на всички пешеходни 
пътеки в града, дейност-
та ще бъде поверена на 
общински работници.

НП

С общински средства по новата технология 
се обновяват пешеходните пътеки на две 
от най-дългите градски улици

Безплатно до Гробищния 
парк в събота

За улеснение на гражданите Община Айтос и общин-
ското търговско дружество "Айтос - Автотранспорт" 
ЕООД организират всяка събота безплатен транспорт 
до Гробищния парк, от 3 април до Архангелова за-
душница 2021 включително. 

Автобусът на общинската транспортна фирма ще тръг-
ва от Автогарата в 8.30 часа и ще се движи по обичайния 
маршрут. Обратният курс към града ще е в 9.30 часа.

СъоБщенИе

Съгласно чл.9а, ал.1 от Наредба №13 от 26 август 2016г. за мер-
ките за опазването на пчелините и пчелните семейства от отравяне 
и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни 
и дезинсекционни дейности Българската агенция по безопасност 
на храните създава и поддържа електронна платформа за оповес-
тяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекци-
онните дейности (ЕПОРД).

Съгласно чл.9а, ал.4 от същата наредба лицата, които извърш-
ват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекци-
онни дейности с наземна и авиационна техника и собствениците 
на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Зако-
на за ветеринарномедицинската дейност, се регистрират самос-
тоятелно в ЕПОРД чрез валиден адрес за електронна поща и пер-
сонален код.

Земеделските стопани се регистрират с имейл и номер на сер-
тификат по чл.83 от Закона за защита на растенията, наличен в 
регистъра на лицата, които притежават такъв сертификат, с пра-
во за използване на продукти за растителна защита от професио-
нална категория на употреба.

Пчеларите се регистрират с имейл и номер на пчелина от удос-
товерението за регистрация на животновъдния обект.

Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезин-
фекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна 
техника, в срок не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни преди 
датата на третирането са длъжни да въведат информация за дей-
ностите в ЕПОРД.

Оповестяването се извършва автоматично от ЕПОРД, като на 
всеки регистриран собственик на пчелин, чиито пчелини попадат 
в 3-километрова зона около блок с планирана дейност, се изпра-
ща електронно писмо.

След уведомяването, собствениците на пчелини са длъжни да 
предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отра-
вяне чрез покриване или затваряне на кошерите или по друг под-
ходящ начин. По преценка на собствениците мястото на пчелина 
може да бъде обозначено с бял флаг.

от 1 март 2021г. оповестяването се извършва само чрез елек-
тронната платформа.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

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 кой-
то водачите на пътни превозни средства с животинска 
тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да 
направляват животните, така че да не създават пречки 
и опасности за движението, и да не ги оставят без над-
зор в обхвата на пътя.

На 24 март 2021 г., при 
стриктно спазване на про-
тивоепидемичните мерки, 
Общинският съвет прове-
де осемнадесето редовно 
заседание. Националният 
химн предхождаше пола-
гането на клетва по реда 
на чл.32, ал.1 от ЗМСМА 
от Межди Юсеин Ахмед, 
обявен за избран за кмет 
на кметство Мъглен, об-
щина Айтос, с Решение 
№194 – ЧИ от 28.02.2021 г. 
на Общинска избирател-
на комисия – Айтос, след 
проведен частичен избор 
за кмет на кметство Мъг-
лен, община Айтос, об-
ласт Бургас на 28 февру-
ари 2021 г.  

Приета беше докладна-
та записка на Временна-
та комисия, създадена с 
Решение №172/27.11.2020 
г. на Общински съвет Ай-
тос, за приемане на На-
редба за обема на живо-
тновъдната дейност и мес-
тата за отглеждане на сел-
скостопански животни на 
територията на община 
Айтос. Одобрен беше от-
четът на Васил Едрев – 
кмет на община Айтос, за 
изпълнение на „Програма 
за опазване на околната 
среда на територията на 
община Айтос 2015 - 2020 

г.“ за 2020 г.
Красимир Енчев – пред-

седател на Общински съ-
вет Айтос внесе докладна 
записка за изграждане на 
паметник на Петър (Пею) 
Киприлов върху поземлен 
имот общинска собстве-
ност. Съветът единодуш-
но даде съгласие Тракий-
ско дружество "1897 Пе-
тър Киприлов" - Айтос да 
изгради монумента в гра-
динката на кооперативния 
пазар в Айтос.

Има решение и по до-
кладната записка на кме-
та на община Айтос за 
учредяване право на при-
строяване на обект „Вто-

ростепенна постройка на 
допълващото застрояване 
– лятна кухня” в кв. 31 по 
плана гр. Айтос с админи-
стративен адрес ул. ”Хи-
сарска” №13. Общинските 
съветници дадоха и раз-
решение за изработване 
на проект за ПУП-ПЗ (под-
робен устройствен план - 
план за застрояване) за 
поземлен имот с иденти-
фикатор 00151.176.23, в 
землището на гр. Айтос с 
начин на трайно ползва-
не „Нива".

Прието беше и предло-
жение от Мариана Димо-
ва – зам.-кмет на община 
Айтос, за прекратяване 

на съсобственост между 
Община  Айтос и физиче-
ско лице в кв. 180 по пла-
на на гр. Айтос, с адрес ул. 
“Цар Самуил“ №11. Съве-
тът прекрати съсобстве-
ност между Община  Ай-
тос и юридическо лице в 
кв. 29 по плана на с. Ляс-
ково, община Айтос, съ-
собственост между Об-
щина Айтос и физическо 
лице в кв .13 по плана на 
с. Мъглен, община Айтос 
и съсобственост между 
Община Айтос и физиче-
ско лице в кв. 22 по пла-
на на с. Пещерско, общи-
на Айтос. 

НП

Решенията от мартенското 
заседание на Общинския съвет

оБщИнА АЙТоС
СъоБщенИе

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на стро-
ителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци, речни кори-
та, ниви, горски територии, пътища, дерета. Нарушителите ще бъ-
дат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да депо-
нира 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 електронна поща 
на адрес: aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция 
ТСУРР, стая №6, тел. 0897 992 321.



Проектът по Програма на 
ММС ”Спорт за децата в сво-
бодното време 2021 г.“ е етап 
от развитието на баскетболен 
клуб "Вихър", който заедно с Об-
щина Айтос цели създаване на 
оптимално добри и качествени 
условия за спорт в свободното 
време като превенция на агре-
сията и насилието.

Основната цел на проекта е 
да подобри физическото състо-
яние на учениците. Децата ще 
бъдат запознати с идеите на 
спорта и ще бъдат приобщени 
към масовия спорт със занима-
ния по баскетбол, обучавани от 
квалифицирани специалисти по 
модерна и професионална ме-
тодика. Участниците в проекта 
ще бъдат запознати с послед-
ствията от неправилното хра-
нене - затлъстяване, сърдечно-
съдови проблеми, гръбначни из-
кривявания, както и с възмож-
ностите за отстраняването им 
чрез спортни занимания. 

Идеята на проекта по Програ-
мата на ММС „Спорт за децата 
в свободното време 2021 г.“ е 
да превърне спорта и многоо-
бразието в него в начин за по-
лесно опознаване, създаване 
на атмосфера на взаимно ува-
жение, толерантност и разби-
рателство. Отборната игра, ка-

квато е баскетболът, изключ-
ва егоизма, завистта, вражда-
та и агресията между състеза-
телите. Затова те се чувстват 
и се наричат съотборници, от-
бор, екип.

В проекта по Програмата на 
ММС ще участват 64 момичета 
и момчета от начална и основ-

на степен на образование от СУ 
”Христо Ботев” гр. Айтос и СУ 
”Никола Вапцаров” гр. Айтос, 
разпределени в четири възрас-
тови групи.

Първа група - момичета и 
момчета 7 - 10 години.

Втора група - момичета 9 - 
12 години.

Трета група - момичета 11 - 
14 години.

Четвърта група - момчета 11 
- 14 години. 

Заниманията с участници-
те стартираха на 1 март 2021 г. 
Първият етап от проекта тряб-
ва да приключи на 29 май 2021 
г. Вторият етап е с начална дата 

1 юли 2021 г. и крайна дата 28 
септември 2021 г.

Спортните занимания на гру-
па №1 момичета и момчета 
7 - 10 години стартираха на 2 
март и се провеждат от спорт-
ния специалист Веселин Вла-
дев. Заниманията се водят три 
дни седмично - вторник, сряда 
и неделя, по един астрономи-
чески час.

Спортните занимания на гру-
па №2 момичета 9 - 12 години се 
провеждат от спортния специа-
лист Веселин Владев и се про-
веждат във вторник, четвъртък 
и неделя.

На 1 март стартираха спорт-
ните занимания на група №3 мо-
мичета 11 - 14 години, провеж-
дат се от спортния специалист 
Дeчо Коешинов във вторник, 
четвъртък и събота. Спортните 
занимания на група №4 момче-
та 11 - 14, водена от спортния 
специалист Дeчо Коешинов, се 

провеждат в понеделник, петък 
и събота.

Партниращи организации 
по проекта са СУ ''Христо Бо-
тев'' - гр. Айтос, СУ "Никола Ва-
пцаров" - град Айтос и вестник 
"Народен приятел". Училища-
та подпомагат клуба за включ-
ването на децата в занимани-
ята по баскетбол. При необхо-
димост СУ "Христо Ботев" пре-
доставя за заниманията по про-
екта спортната база на учили-
щето. Вестник "Народен прия-
тел" оказва медийна подкрепа с 
информационно отразяване на 
дейностите по проекта по Про-
грамата на ММС ''Спорт за де-
цата в свободното време'' 

В момента тренировките по 
проекта са временно преуста-
новени заради строгите епи-
демиологични мерки в област 
Бургас, наложени със заповед 
на д-р Георги Паздеров - дирек-
тор на РЗИ-Бургас.
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стр.4 Народен приятел10
Баскетболен клуб „Вихър“ - Айтос реализира проект по  

Програма на ММС „Спорт за децата в свободното време 2021 г.“

Панайот Панайо-
тов е роден на 28 
март 1951 година в 
град Айтос. Още в 
детска възраст раз-
бира, че музиката е 
неговият живот и за-
почва да се изявява 
в различни самодей-
ни състави. И до днес 
айтозлии помнят де-
бюта му на сцената 
на читалището с хита 
на Том Джонс "Ди-
лайла". 

Солист е на Пред-
ставителния ансам-
бъл при ГУСВ - Со-
фия през 1974 и 1975 
г., а година по-късно 
завършва Естрадния 
отдел на Музикална-
та академия при Сте-
фан Атанасов. Като 
професионален пе-
вец се явява на раз-
лични конкурси - „Ин-
терталант“, „Шлагер-
фестивал“, „Червени-
ят карамфил“ и други. 
През 1979-а настъпва неговият 
звезден миг, когато печели Гран 
При на „Златният Орфей“ с пе-
сента на Том Джоунс I can’t stop 
loving you. През 1980-а получава 
и Голямата награда за българ-
ска песен с „Бащината къща“. 
Същата година излиза и най-го-
лемият му хит - „Момчето, което 
говори с морето“.

На 28 март т.г. Панайот Пана-
йотов навърши 70 години. Зара-
ди пандемията отбелязал праз-
ника в скромен семеен кръг със 
своята съпруга Емилия, с която 
са заедно от 37 години. И на 70 
е в перфектна физическа фор-
ма. Смята, че състоянието на 
гласа и тялото вървят ръка за 
ръка. Има джип, но той стои в 

гаража, набляга на хо-
денето пеша. За него 
движението е нещо 
много важно, затова 
приема много тежко 
продължаващата пан-
демия. Всеки ден се 
моли „този кошмар“ 
да свърши по-скоро, 
за да може отново да 
радва своята публи-
ка. „Задъхвам се от 
неправене на нищо. 
Ежедневието ми е ед-
нообразно - ставам, 
пия кафе на близката 
бензиностанция и оти-
вам в моя офис, къде-
то пея и свиря“, при-
знава певецът пред в. 
"Марица".

Подготвил е голя-
ма изненада за свои-
те почитатели - очак-
ва се през месец май 
да излезе неговият 
нов албум - „Солена 
кръв“. Компилацията 
съдържа 17 български 
авторски песни, като 

това е първи албум на певеца от 
2006 година насам. Според ай-
тозлията, това е втора част на 
неговия най-голям хит - „Момче-
то, което говори с морето“. Така 
го е замислил Иван Тенев, кой-
то е автор на текста. И двамата 
се надяват тази песен да дос-
тигне висотите, постигнати от 
„Момчето“. 

Панайот Панайотов на 70, подготвя 
втора част на хита „Момчето, 

което говори с морето“
"Бъди закрилник на 

мечките" беше при-
зивът на участници-
те в клуб "Земляни 
из Слънчевата сис-
тема" при СУ "Хрис-
то Ботев" - Айтос, 
които се включиха 
в световната иници-
атива „Часът на Зе-
мята 2021“.

Малките природо-
защитници инфор-
мираха айтозлии за 
благородната кау-
за с изработени от 
тях дипляни с призи-
ва "Нека на 27 март 
в 20:30 часа изгасим 
осветлението за 60 
минути." 

С ъ б и т и е т о 
успя да при-
влече милиони 
хора по света 
към една обща 
цел - опазва-
нето на наша-
та крехка пла-
нета.

Ботевци в инициативата 
„Часът на Земята 2021“


