
В началото на м. април 
2021 г., Фондация „Бъл-
гарска хранителна банка” 
(БХБ) предостави на Ай-
тос ново дарение. Нова-
та пратка е в изпълнение 
на договора, подписан 
през януари т.г. с Общи-
на Айтос за безвъзмезд-
но предоставяне на хра-
нителни продукти, полу-
чени като дарения от про-
изводители, преработва-
тели, търговци на храни 
и др. Общинският цен-
тър за социални и здрав-
ни услуги към Община Ай-
тос има ангажимента   да 

транспортира, съхранява 
и разпределя дарените от 
БХБ продукти.

На 5 април Центърът 
получи от Фондацията 
продукти на обща стой-
ност 250.78 лв. Те ще бъ-
дат разпределени на по-
требители на Домашния 
социален патронаж и на 
потребители по проект 
"Патронажна грижа в об-
щина Айтос".

Храните получават 
граждани, които в това 
трудно време имат най-
голяма нужда от социал-
на подкрепа. Освен гри-

жи по проекта и топла 
храна от Домашния со-
циален патронаж, те ще 
бъдат изненадани с раз-
лични видове кроасани, 
бисквити, конфитюри и 
бейкролс. 

"Продуктите от БХБ рад-
ват нашите потребители. 
Те са предимно възраст-
ни и самотни хора и хора 
с увреждания, за които и 
най-малкият жест е от ог-
ромно значение. Благо-
дарим на Фондацията за 
изключително хуманната 
мисия - да спасява хра-
ни и чрез Общината да 
ги дарява за подпомага-
не на  потребителите на 
социални услуги", казват 
от Общинския център за 

социални и здравни ус-
луги - Айтос. 

Българската хранител-
на банка е учредена със 
социална мисия през 
2012 г. от девет органи-
зации и компании. Това 
е първата организация 
в страната, която съби-
ра, складира и раздава 
дарени хранителни про-
дукти с кратък срок на 
годност, в съответствие 
с всички стандарти за 
безопасност на храните. 
С помощта на мрежа от 
партньорски организации 
в цялата страна храната 
се разпределя до десет-
ки хиляди потребители на 
социални услуги.

НП

Cy
 an

M
a g

en
 ta

 
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

   

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

народен
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Българска хранителна банка  
с поредно дарение за Айтос

Общински център за социални и здравни услуги - Айтос

БХБ с пореден жест към Айтос

Дарението е за ДСП и за потребителите по 
проект „Патронажна грижа в община Айтос“

Четвъртокласници благодариха 
на айтоските медици с... рисунки

Благодарим Ви от сърце! Стелияна Иванова и Валерия Миткова

Макар и във ваканция, талантливите ученици от IVб клас от СУ 
,,Никола Йонков Вапцаров" поздравиха айтоските медици по по-
вод професионалния им празник - Световния ден на здравето, 
с прекрасни рисунки и искрени благодарности.
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Към добрия лекар, или как  

се съчетават знания, опит и човещина

Дълги години съм па-
циент на един лекар - 
д-р Петя Златанова. Не 
мога да си променя мне-
нието за този прекрасен 
професионалист до този 
миг, в който пожелах да 
споделя благодарността 
си с уважаемата редак-
ция. Харесвам максима-
та "Не е достатъчно да се 
мислиш за човек - важно 
е да бъдеш човек!, защо-
то тя се отнася и до ме-
диците.

В дните около празни-
ка на медиците искам 
да поднеса благодар-
ност към  д-р Златанова 
не само за професиона-

лизма, но и за човешко-
то разбиране, за внима-
нието и милото отноше-
ние не само към мен, но 
и към всички нейни па-
циенти. 

Точната диагноза и 
точният медикамент за 
лечение - такава е прак-
тиката на личния ле-
кар д-р Петя Златанова. 
Като добър медик тя ви-
наги придружава рецеп-
тите с думи на внимание, 
кураж и надежда за до-
брия изход 

Покланям Ви се, д-р 

Златанова, за това, че съ-
четавате богатия си опит 
и знания с човещината 
и благородството. Бла-
годаря Ви, благодаря и 
на  медицинската сестра 
във вашия кабинет, коя-
то винаги ни посреща с 
усмивка!

Бъдете здрави и се рад-
вайте на уважението и 
признателността на па-
циентите!  

Веселина 
КАЛУГЕРОВА
7 април 2021 г.

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос напомня на гражданите, че е строго 
забранено изхвърлянето на едрогабаритни отпа-
дъци до контейнерите за битови отпадъци - легла, 
дивани, матраци, дюшеци, строителни материали, ста-
ри гуми и дограма, излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване и др.

На нарушителите ще бъдат съставени актове.
Нуждаещите се от повече информация, могат да 

се свържат със Старши експерт Катя Иванова, Еко-
лог в Община Айтос на тел. 0897/ 992 321.

Кооперация “ВККЧЗС- АЕТОС“- гр. Айтос
гр. Айтос, ул. „Богориди“ № 6, тел./факс 0558 2 27 49

Email: vzka_aetos@mbox.contact.bg

П О К А Н А
На основание на чл.16, ал.1 от Закона за кооперациите (ДВ бр.13 

от 11.02.2003 г.) и чл.21 и 22 от Устава на Кооперация “ВККЧЗС-
АЕТОС“ гр. Айтос, Управителният съвет на кооперацията Ви кани на 
редовно Годишно отчетно-изборно събрание за 2020 година, което 
ще се проведе на 23.04.2021 год. (петък) от 17.00 часа в ресто-
рант „Аетос“, гр. Айтос, ул. Гарова, при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на решения на Управителния съвет за прие-
мане на нови и освобождаване на член- кооператори (по тяхна 
молба).

2. Отчетен доклад на Управителния съвет за 2020 г.
3. Отчетен доклад на Контролния съвет за 2020 г.
4. Запознаване на Общото събрание с доклада на одитора за 

счетоводната 2020 година.
5. Проект на Решения на Общото събрание.
6. Приемане на годишният финансов отчет за 2020 г.
7. Определяне на регистриран одитор съгласно чл.15, ал.4, т.3 от 

Закона за кооперациите (ДВ бр.13/11.02.2003 година).
8. Доклад на мандатната комисия.
9. Вземане на решения от Общото събрание.
10. Избор на ръководни органи на кооперацията, председател, 

Управителен съвет и Контролен съвет.
Материалите за Годишното отчетно-изборно събрание:
- Баланс
- Отчет за приходи и разходи
- Отчет за паричния поток
- Отчет за собствения капитал
  са на разположение на всеки член кооператор желаещ да се 

запознае с тях, в сградата на кооперацията на ул. „Богориди“ №6 
в гр. Айтос от 14.04.2021 год.

При липса на кворум съгласно чл.17, ал.2 от Закона за коопера-
циите (ДВ бр.13/2003 год.) и чл.24, ал.2 от Устава на кооперацията, 
събранието ще се проведе един час по-късно независимо от броя 
на присъстващите член кооператори на същото място.

При промяна на епидемичните мерки, затваряне на обществени 
зали и заведения събранието ще бъде отложено и отново насро-
чено, за което ще бъдете допълнително уведомени. 

За справка тел./факс: 0558/ 2-27-49 и на адрес: гр. Айтос, ул. 
„Богориди“ №6

22.03.2021 г.  Председател на К“ВККЧЗС-АЕТОС
гр. Айтос  Дянко Дянков 

ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН

П О К А Н А

На основание чл.16, ал.1 от Закона за кооперациите, във връзка с 
чл.26, ал.1 и 2 от Устава на кооперацията Управителния съвет на

ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН
СВИКВА

Годишно отчетно-изборно събрание на кооперацията, което ще се 
проведе на 17.04.2021 год. от 09,00 часа в ЧИТАЛИЩЕТО с. Мъглен, 
общ. Айтос при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и освобождаване на член кооператори.
   Док. Мариан Пеев
2.Доклад на УС на ЗКПУ „Мъглен“ с. Мъглен за 2020 год.
   Док. Мариян Пеев
3.Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 год.
   Док. Ив. Димитрова
4.Доклад на Контролния съвет на ЗКПУ „Мъглен“ с. Мъглен за 2020 

год.
   Док. Димитър Которов
5.Освобождаване на председателя на кооперацията, УС и КС от от-

говорност за едногодишната им дейност.
   Док. Мариян Пеев
6.Вземане на решение от Общото събрание като упълномощава УС 

и Председателя на кооперацията за сключване на договори за сдел-
ки и кредити с ДФЗ, Разплащателна агенция,банки, юридически и фи-
зически лица и други, за закупуване на ЗЕМЯ и ДМА, включително и 
срещу ипотекиране на недвижими имоти.

   Да учредява обезпечения по кредити със залози и ипотеки с 
ДМА.

   Док. Мариян Пеев
7.Избор на председател на кооперацията.
8.Избор на Управителен и Контролен съвет.

   При липса на кворум, на основание чл.17, ал.2 от ЗК събрание-
то ще се проведе един час по- късно от 10 часа, на същото място и 
при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите член- 
кооператори.

УС на ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН
Телефон за връзка: 05536/ 2288

За улеснение на гражданите, Община Айтос и об-
щинското търговско дружество "Айтос - Автотранспорт" 
ЕООД организират всяка събота безплатен транспорт 
до Гробищния парк, от началото на м. април до Архан-
гелова задушница 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.

Безплатно до Гробищния 
парк в събота

П О К А Н А

   На основание чл.16, ал.3, т.4 от ЗК и с протокол № 2/ 
07.04.2021 год. УС на ЗКПУ „Житен клас“ с. Малка поляна свик-
ва годишно отчетно събрание на 24.04.2021 г. от 9.00 часа в с. 
Малка поляна - Стопански двор при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член кооператори по тяхна 

молба.
2. Отчетен доклад за дейността на УС за 2020 г.
3. Отчетен доклад за дейността на КС.
4. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г.
5. Освобождаване на Председателя на кооперацията, членовете 

на УС и КС от отговорност за едногодишната им дейност.
6. Вземане на решения за получаване на кредити и субсидии от 

ДФ „Земеделие“ и други кредитни институции.
7. Упълномощава УС за продажба и отдаване под наем на 

ДМА.
8. Текущи. 

   При липса на кворум събранието ще се проведе един час по- 
късно на същото място при същия дневен ред.

07.04.2021 г.
с. Малка поляна  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

БЛАГОДАРЯ  
ЗА ПОДКРЕПАТА!

БЛАГОДАРЯ на членовете на секционните комисии 
от квотата на ВМРО, които стоически издържаха 24, ня-
кои и 30 часа!

Благодаря Ви за нашата съвместна работа, за търпени-
ето, за това, че не се отказахте, въпреки пандемията!

БЛАГОДАРЯ на момчетата, които бяха в ковид-сек-
цията в МБАЛ-Айтос и подвижната секция за каранти-
нирани!

Всички вие сте герои!

БЛАГОДАРЯ на представителите на партията ни, ко-
ито до полунощ присъстваха в СИК-овете като гаранти 
за честни избори!

БЛАГОДАРЯ на всеки един гласоподавател, който 
гласува с бюлетина НОМЕР 1! БЛАГОДАРЯ ЗА ПОД-
КРЕПАТА!

Бъдете здрави Вие и Вашите семейства!

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

Галина Димитрова

Благодаря на всички, 
които гласуваха! 

Скъпи приятели!
Благодаря на всички, които участваха в изборите и въ-

преки сложната обстановка, работиха съвестно. Благо-
даря на членовете на СИК и застъпници от БСП, които 
изпълниха задълженията си достойно. 

Резултатите ни не са такива, каквито очаквахме. Раз-
бирам, че представите ни са много объркани и къде по-
ради страх, къде заради безразличие, не гласуваме за 
личността, а я свързваме с политическата сила, коя-
то я издига. Явно не сме дораснали да избираме, все 
ни е едно кой ще ни управлява и ще кове законите на 
България. 

Съгласна съм със Слави в едно, че няма такава дър-
жава. Не мислете, че пиша, защото няма да съм наро-
ден представител. Не! Минала съм през толкова бури 
и в момента не правя драми от това. Пиша, защото ми 
пука за България, защото живея тук, тук живее моето 
дете и не ми е безразлично бъдещето й. Благодаря на 
всички, които ни подкрепиха! 

Благодаря на всички, които гласуваха! 
Бъдете здрави!

Милена Куртова-Радева - Председател на Общин-
ския съъвет на БСП-Айтос

За да спечелиш 
сърцата на 
хората, не е 
достатъчна само 
любов, нужно е 
и  разбиране

Д-р Петя Златанова
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Рада Капралова с участие в „Отвъд“... 
границите на реалния свят

Към добрия лекар, или как  
се съчетават знания, опит и човещина

Айтозлийката Рада 
Капралова, която дълги 
години развива таланта 
си в различни жанрове 
на литературата и изоб-
разителното изкуство, 
отново ни изненадва с 
присъствие в едно спе-
циално и изключително 
интересно ново издание 
- в сборника с разкази 
"Отвъд" на издателство 
"Многоточие". 

Ще попитате, кое е спе-
циалното на тази книга?! 
И веднага ви отговаряме 
- това са разкази на оче-
видци на свръхестест-
вени явления. "Това са 

случки и събития от жи-
вота ни, които трудно мо-
гат да бъдат обяснени. Те 
са толкова лични, толко-
ва интимни, че се иска 
смелост да ги разкажеш 
на близките си, камо ли 
на по-широка аудитория", 
пише един от авторите в 
сборника, във фейсбук 
страницата на "Отвъд".

„Отвъд“ е пилотен про-
ект на ИК „Многоточие“, 
сборник от 316 страни-
ци. Съдържа личните ис-
тории на около 50 писа-
тели и любители на пе-
рото от различни краи-
ща на България, между 
които и на поетесата-ху-
дожник Рада Капралова. 
Всички те споделят сво-
ите лични преживявания 
отвъд границите на реал-
ния свят. Знаци на съдба-
та, странни съвпадения, 
ситуации, които изглеж-
дат като случайност - но 
не са, полтъргайсти, чу-
додейни изцеления, ин-
туиция, "шесто чувство" - 
все неща и състояния, ко-
ито се случват в живота, 

но са все още необясни-
ми за науката. 

Авторите на сборни-
ка пишат своите прежи-
вени разкази, надничай-
ки в отвъдното, без да 
имат обяснение за слу-
чилото се. Те разказват 
своите истински истории 
като очевидци, поврвали, 
че отвъд видимия свят, 
има друг, напълно непо-
знат...

Първият разказ в сбор-
ника "Отвъд" е на Рада - 
"Странната жена в чер-
но":

…Вниманието ми при-
влече един парцален Ар-
лекин, провесил артис-
тично крака вляво от 
плазмата. Изведнъж до 
него, сякаш от нищото, 
се появи още една кукла, 
висока около половин ме-
тър, която много реалис-
тично изобразяваше въз-
растна жена в черна роба 
и черна кърпа на глава-
та. Пролетта беше мека 
и топла, но аз сякаш за-
почнах да се вледенявам, 
пронизана от внезапен 

студен полъх…
Затаихте дъх, нали?! 

Само няколко реда и 
вече искате да прочете-
те тази история от нача-
лото до самия й край. Тя 
е за една близка среща 
със свръхестественото и 
вероятно част от читате-
лите няма да й повярват. 
"Но замислете се! Пове-
чето от нас не са се изди-
гали в космоса, но всич-
ки сме убедени, че Земя-
та е кръгла", отговарят им 
съставителите на сбор-
ника. И нали не е задъл-
жително "да пипнем и да 
видим", за да повярваме 

на невероятните случки и 
събития - има ги в живота 
на немалко от нас.

Зад идеята на проекта 
стоят Даниел Меразчи-
ев и съпругата му Ивели-
на Цветкова, собствени-
ци на издателска къща 
„Многоточие“. Заради го-
лемия интерес към книга-
та от издателството пла-
нират да издадат след-
ващ сборник в началото 
на лятото. „Отвъд 2 – има 
още нещо“ ще е заглавие-
то на част втора. Издате-
лите вече събират разка-
зите на очевидци.

НП

За убити, вероятно отровени котки, сигнали-
зира айтозлийката Веска Калугерова. "Тези дни 
пък се натъкнах на току-що родени, още слепи 
котенца захвърлени в контейнер, в който още 
димеше жарта от нечия печка. Нерядко срещам 
осакатени и явно бити котки, които по мои на-
блюдения, много скоро си отиват от този свят. 
Кой и защо им го причинява?", пита Калугерова 
и призовава да хуманно отношение към безза-
щитните животни.

Учениците от първи до четвърти клас се връщат в учи-
лище на 12 април,  обяви министърът на образованието 
Красимир Вълчев на брифинг вчера.

Присъственото обучение се връща по схемата до 12 
март. Освен учениците от началния етап, зад чинове-
те сядат и три от класовете от 5 до 12 клас. Стана ясно 
още, че присъственото обучение ще продължи по гра-
фик. От 12 април на училище тръгват и учениците от 7, 
8 и 10 клас.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява всички собствениците на 
домашни любимци, че съгласно Закона за ветеринар-
номедицинската дейност (ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замър-
сяват обществени места, като почистват мястото след 
дефекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опас-
ност за хора или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежела-
но размножаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съ-
образяват с физиологичните, анатомичните и поведен-
ческите им характеристики и да не допускат застраша-
ване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в 
себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го пред-
ставят за проверка на общинските и ветеринарномеди-
цинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт 
при посещение при ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация 
срещу бяс;

чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни 

кучета - и без намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и 

на места, обозначени от общините със забранителни 
знаци

За неспазване на горе описаните законови задъл-
жения ще бъдат налагани административно-наказател-
ни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Не убивайте котките!

Рада Капралова

Уважаеми граждани на община Айтос,

Изборите приключиха, резултатите са вече известни. 
ПП ГЕРБ - Айтос получи най-много гласове, благодаре-
ние на Вашия избор и Вашето доверие. Близо една тре-
та от избирателите са оценили работата ни и усилията 
ни да възродим града и населените места след десети-
летия застой.

Благодарим на всички граждани, които на 4.04 2021 г. 
упражниха правото си на глас. Защото всеки глас озна-
чава гражданска ангажираност и отговорност за бъде-
щето на България и на Айтос, и решението на всеки е ед-
накво значимо.

Благодарим на всички членове на секционни избирател-
ни комисии, които в това трудно време поеха лична отго-
ворност за провеждането на парламентарния вот. Благо-
дарим на участниците в подвижните секционни комисии 
и на СИК в болницата, че поеха риск и отлично си свър-
шиха работата.

Благодарим на всички, които избраха да подкрепят с гла-
са си кандидатите на ПП ГЕРБ - личности, доказали се с 
работа в защита на интересите на община Айтос. И в 45-
fто Народно събрание те ще бъдат Вашите достойни пред-
ставители - с поети и изпълнени ангажименти и с реална 
грижа за общината и за всички нейните граждани.

Благодарим Ви за доверието!

Общинско ръководство на ПП ГЕРБ-Айтос

Малките ученици 
тръгват на училище 

на 12 април

Отворено писмо на  
ПП ГЕРБ - Айтос

Айтозлийката 
е сред 
авторите на 
сборник  
с разкази за 
случки и 
събития, които 
трудно могат 
да се обяснят...



Малко са срещите ни, но 
всеки път се удивлявам на ку-
ража, силата и целите на това 
крехко 18-годишно момиче, ко-
ето от 15 години живее в Се-
верна Каролина, САЩ, и все-
ки път търси корените си в 
Айтос...

Богдана Железова отно-
во е в родния Айтос, този път 
за дълго - до края на лятото. 
Още преди на навърши бъл-
гарско пълнолетие, през де-
кември м.г., завършила гим-
назия в американския град 
Apex, в който живее със се-
мейството си. 

 "При нас има такава опция 
- да завършиш още след пър-
вия срок на последния гимна-
зиален клас, като си взел из-
питите по определени пред-
мети. В университет се канди-
датства още през есента, пре-
ди да си завършил, през януа-
ри обявяват резултатите", раз-
казва Боги. Кандидатствала в 
три университета, приета е в 
два, в третия е в списъка на 
чакащите. Избрала да учи в 
един от щатските университе-
ти в Северна Каролина. "Шан-
сът да те приемат там е малък, 
затова съм много щастлива и 
горда", усмихва се синеоко-
то момиче.

Ще се запише в универси-
тета през м. май, приета е в 
специалността "Комуникации 
и медии". Това е една от меч-
тите й от ученическите години 
и е доволна, че ги сбъдва една 
след друга. Обучението е че-
тиригодишно в град Роли, сто-
лицата на Северна Каролина, 
на половин час път от града, в 
който живее.

Като българските си прия-
тели, и Боги завършила гим-
назия пред компютъра. Засе-
га и обучението в университе-
та е онлайн, затова не плани-
ра да се премести да живее в 
столицата на щата.

За да дойде в България, 
пропуснала е всички емоции, 
свързани с това да си абиту-
риент, тъй като в Америка тър-
жествата и баловете са в края 
на годината. Но не съжалява, 
защото ще има възможността 
да види българските абитури-
енти - за първи път. "Ще бъда 
тук на 24 май, надявам се да 
има балове и да усетя вълнени-
ето на празника. И в Америка 
има бал, но не е толкова спе-
циален", смее се Боги. 

Но най-вълнуващото съби-
тие от тазгодишното й гос-
туване "при баба в Айтос", е 
възможността да се качи на 3 

март на връх Шипка с прияте-
ли. "Беше великолепно и за-
помнящо се, но това чувство 
трудно ще мога да го обясня 
на моите американски прияте-
ли. Трябва да си българин, за 
да почувстваш какво е Шип-
ка за нашата история", каз-
ва Боги.

Навършила 18 през януари 
т.г. По американските стан-
дарти е пълнолетна "за някои 
неща, като гласуването, напри-
мер". Но до 21 се спазват не-
малко забрани - алкохол, цига-
ри и т.н. "Не е като в България", 
обяснява момичето.

За разлика от миналата го-
дина, пристигнала в България 
с брат си Паскал. "Засега е ре-
шил да живее тук. Казва, че ви-
наги е имал такива намерения, 
но заради пандемията е пред-
приел пътуването по-рано. В 
момента работи за английска 
фирма онлайн и живее в Бур-
гас. Може би ще си купи жили-
ще и ще се установи тук", каз-
ва Боги за по-големия си брат, 
който има повече детски спо-
мени от България и Айтос.

Родителите им са в Америка, 
работят. И те искат да се вър-
нат в България, но след като 
се пенсионират. "Баща ми е 
готов, даже в момента да се 
върне, но няма как", разказ-
ва още Боги.

Американското градче не й 
липсва. Има много приятели в 
Айтос, излиза с тях всеки ден. 
"Имам си компания, с която се 
виждам по-често. Но и с вся-
какви хора се случва от време 
на време да се събирам. Тук ми 
е много по-приятно. Хората са 
открити, сърдечни... Различно 
е", вълнува се младата дама. И 
е категорична в отговор на въ-

проса ми вижда ли бъдещето 
си в България: "Със сигурност 
да, искам да се върна. Особено 
сега, покрай пандемията, мно-
го млади хора се върнаха вече 
и са се устроили да живеят тук, 
други имат намерение да се 
върнат. Мисля, че имам бъде-
ще в България, дори да работя 
за чужда фирма или компания 
като брат ми. Мога и искам да 
живея тук и да давам своя при-
нос за обществото".

Вълнува се и от изборите. 
Ще гласува за първи път, и то 
за български парламент. През 
ноември м.г. нямала навърше-
ни години и не успяла да гла-
сува на изборите в Америка. 
Сега, в Айтос, даже я запи-
сали като резерва за член на 
секционна избирателна коми-
сия на една от партиите. "Раз-
брах, че е възможно хора да 
се разболеят или да бъдат ка-
рантинирани в последния мо-
мент преди изборите, така че 
съм в готовност, ако се нало-
жи, да стана част от някоя ко-
мисия.", казва отговорно Боги. 
Оказало се, че има много мла-
ди айтозлии, които като нея ще 
участват във вота като застъп-
ници или в комисии. И дори да 
не се интересува "чак толкова 
много" от политика, за Боги е 
важно да помага на местната 

общност, защото е "отговор-
но да имаш правото да гла-
суваш".

Има няколко идеи, по които 
ще работи през това лято, но 
първо ще продължи работата 
си по сайта за миналото и на-
стоящето на Айтос - ще доба-
вя снимки, ще търси архивни 
материали. С един от айтос-
ките си приятели - Ангел То-
доров, имат интересен проект 
- идеята да пишат до Архиви-
те в София и да поискат опре-
делени досиета. Много вероят-
но е и да поработи през лято-
то по Черноморието. Ако има 
сезон, разбира се...

Интересувам се как се е ро-
дил интересът й към история-
та. Питам я за богатия архи-
вен материал за айтозлията 
Еню Клянтев в сайта, за ко-
гото малко се знае. "Търсих 
в интернет исторически доку-
менти за Айтос и така попад-
нах на сайта на Народния съд. 
Интересно ми беше да разка-
жа за братята Ченгелиеви и 
тяхната майка, защото млади-
те хора знаят, че е имало та-
къв завод, има такава улица, 
но пък не знаят за жестокото 
им убийство, нито за това как 
е осъден и убит Клянтев. Инте-
ресно е да виждаш всеки един 
документ, как се е случвало 
всичко тогава, как е записва-
но, за да можем да го четем 
днес", разсъждава Боги. А аз 
си мисля, колко ли са млади-
те хора, които днес се ровят в 
архивите и с толкова хъс четат 
историята?! "Трябва да имаш 
интерес, да ти допадат такива 
неща. Повечето хора не сядат 
пред компютъра да четат исто-

рия. То си е до човека...", казва 
момичето от Северна Кароли-
на, сякаш в отговор на незада-
дения гласно въпрос. 

А може би, колкото си по-да-
леч от Айтос, толкова по-силно 
искаш да си част от него. По 
свой начин. "Начинът" на Боги 
е сайтът за Айтос. "Отне ни 
доста време докато го напра-
вим. Първо, самия сайт - пишех 
го на български, след това го 
превеждах на английски, по-
сле търсех снимки, след сним-
ките - възможно най-интерес-
ната информация. Преводът е 
мой, който след това трябва-
ше да се редактира. Добре, че 
имах партньори - Ангел Тодо-
ров и преподавателя по исто-
рия Николай Димитров. Дори 
да знам български, не винаги 
мога да се изразя толкова кни-
жовно и професионално, лите-
ратурно. Нещо повече - те имат 
богата информация, която аз 
не знам или не съм могла да 
намеря", разказва още моми-
чето с двойно гражданство.

В свободното си време в 
Америка Боги работи от 16-го-
дишна. Обича шопинга и вече 
е установила, че няма голя-
ма разлика между това, което 
предлага пазарът там и в Бъл-
гария. "Даже тук има по-качест-
вени продукти. Има хубави дре-
хи - от тук си пазарувам, и ста-
рите дрехи си нося", обяснява 
младата дама. Повече я вълну-
ва това, което предстои -  че ще 
учи нещо, което й е интересно, 
а не "тия задължителни предме-
ти", които не са й на сърце. "За-
дължителни предмети има пър-
вата година. Системата е така-
ва, че ако в гимназията си взел 

някакви изпити от по-напредна-
ли класове, ти получаваш точ-
ки, и точките отиват към уни-
верситета. И започваш първа-
та си година като студент във 
втори курс. Което означава, 
че можеш да завършиш не за 
4, а за три години. Можеш да 
завършиш и по-рано. В момен-
та кандидатствам за стипендия. 
Защото при нас да учиш е мно-
го по- скъпо отколкото в Бълга-
рия. За да нямам някакви огро-
мни заеми, ще си помогна мал-
ко. Благодаря на родителите 
ми, които ме подкрепят и бяха 
съгласни да уча, това, което же-
лая. Аз съм избрала нещо, с ко-
ето ще мога да се справя. А не 
примерно медицина, инженер-
ство или нещо друго.  Макар 
че познавам и такива родители 
българи, които смятат, че деца-
та им трябва да работят точно 
това или онова...", разказва за 
американската образователна 
система Богдана.

След лятото сама ще се вър-
не в САЩ. Брат й Паскал ос-
тава тук. "Той също обича Бъл-
гария, беше голям като зами-
нахме. И сега все още излиза 
със същата компания отпреди. 
А за пътуването? Приятно ми е 
да пътувам, за  мен то е свър-
зано с добри емоции, точно за-
това ми е приятно. Но най-мно-
го обичам да пътувам към Ай-
тос. Тук ми е топло..."

Разделяме се с надеждата 
за някой по-топъл ден, за нова 
среща. Защото Богдана вина-
ги има какво да разкаже. И на 
сайта си - с родолюбиви посла-
ния, и на приятелите си в Ай-
тос и отвъд океана...

НП
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Във връзка с зачестилите питания от граждани и гости на Айтос за работното 
време, управата на Зоопарк - Айтос съобщава:

Зоопаркът в парк "Славеева река" в град Айтос е отворен за посещения всеки 
ден от 10.00 часа до 19.00 часа, включително в почивните и в празничните дни!

Съобщение от Зоопарк - Айтос

Айтозлийката Богдана от Северна Каролина:

Мога и искам да живея тук

“ТЕРРА ПЛАН” ООД е фир-
ма, специализирана в облас-
тта на геодезическите услуги, 
кадастър, вертикално плани-
ране, инженерни измервания 
и всичко свързано с тях. Фир-
ма ТЕРРА ПЛАН предлага след-
ните услуги:
 Дейности по кадастър
 Изработване на част гео-

дезия към инвестиционни про-
екти
 Трасиране на осови мре-

жи
 Трасиране на сгради и 

имоти
 Издаване на скици и схеми 

на обекти от КККР и промяна на 
кадастрален регистър
 Изработване на специали-

зирани карти 
 Делба, обединение и из-

менение на поземлени имоти, 
сгради или самостоятелни обек-
ти в сгради;
 Нанасяне на самостоятел-

ни обекти в сгради;

 Изработване на ПУП ( под-
робни устройствени планове )
 Изработване на комбини-

рани скици за идентичност ;
 Смяна на статут
 Инвестиционни проекти по 

част ВиК

Ако се интересувате от оп-
ределена услуга, но не я на-
мирате изброена, не се коле-
байте да се свържете с нас:

ТЕЛ: 089 9 959 108 / 089 
8 533 862

Гр.Айтос, ул. Отец Па-
исий № 1

„ТЕРА ПЛАН“ ООД   
С УСЛУГИ, КОИТО ВИ ЛИПСВАХА

ЗА ПЪРВИ ПЪТ  

В АЙТОС!

18-годишната 
Богдана Железова 
пред НП

Със семейството в САЩ Пълнолетие

С една от айтоските си приятел-
ки - ЗорницаБоги с брат си Паскал

Богдана Железова


