
За поредно много добро 
представяне на айтоските 
борци съобщи за НП прези-
дентът и треньор на Клуба 
по свободна борба "Айтос" 
Ружди Ахмед. Три сребър-
ни медала заслужиха на 
Републиканския турнир в 
град Лозница нашите мом-
чета Мустафа Зюлфекер, 
Валентин Борисов и Заха-
ри Михов.

С бронзови отличия на 
турнира пък се завърнаха 
Ертан Мухарем и Радослав 
Филипов.

Въпреки извънредната 
обстановка, клубът води 
изключително активна със-
тезателна дейност. Почти 
всеки уикенд спортисти-
те и треньорите пътуват за 
участие в турнири и състе-
зания из цялата страна.

НП

Април е месецът, през кой-
то Дирекция "Бюро по труда" - 
Айтос традиционно провежда 
Трудова борса. На нея работо-
дателите обявяват свободните 
работни места пред търсещи-
те работа, най-вече в сфера-
та на туризма. Предвид про-
тивоепидемичните мерки, все 
още не е категорично ясно, как 
ще се проведе Трудова борса 
2021. Но борса и тази година 
ще има и тя ще е по проект "Го-
тови за работа". Вероятно ще 
бъде организирана по нетра-
диционен начин, каза за НП, 
директорът на Дирекция "Бюро 
по труда" - Айтос Ангел Гугуч-
ков. Целта е да няма струпва-
не на хора, предлагащи и тър-
сещи работа.

ДБТ-Айтос вече има добър 
посреднически опит в орга-
низирането и провеждането 
на срещи между работодате-
ли и търсещи работа за пред-
стоящия сезон. На 2 април т.г. 
при спазване на мерките, ра-
ботодател от Несебър вече е 
заявил свободните работни 
места в Дирекция "Бюро по 
труда" - Айтос. "При спазване 
на противоепидемичните мер-
ки осигурихме възможност на 
работодателя да проведе лич-
на среща с всеки един от по-
канените кандидати, и на все-
ки един да разясни подроб-
но условията и възможност-
ите за работа. Работодателят 
отново ще бъде в Айтос на 13 
април и срещите му с кандида-
тите за работа ще бъдат орга-
низирани по същия начин", на-
учи още НП от директора Ан-

гел Гугучков. Едно е сигурно - 
свободните работни места за 
сезона ще бъдат обявени, така 
че информацията да стигне до 
всички търсещи работа в об-
щина Айтос.     

Както и досега, тенденция-
та през м. април е част от без-
работните лица да бъдат нае-
ти на работа през летните ме-
сеци. Но преди още това да се 
е случило, статистиката сочи, 
че тази година регистрирани-
те безработни в ДБТ - Айтос 
са с 375 по-малко, сравнено с 
2020 г. Към 30 април м.г. броят 
на регистрираните безработни 
в община Айтос е бил 1313 чо-
века, а към 8 април 2021 г. ре-
гистрираните са 938.

В същото време Дирекция 
"Бюро по труда" - Айтос пре-
поръчва на желаещите да се 
регистрират да се информи-
рат предварително за всич-
ки възможности за регистра-
ция, без да посещават Бюро-
то по труда. „Има лесни и си-
гурни дистанционни варианти 

за регистрация“, казва още 
Гугучков.

Първият от тях е ОНЛАЙН 
РЕГИСТРАЦИЯ чрез Единен 

портал за достъп до електрон-
ни административни услуги. 
Вторият е за регистрация чрез 
лицензиран ПОЩЕНСКИ ОПЕ-

РАТОР (по пощата или с кури-
ер). И третият - посещение в 
ДБТ при спазване на проти-
воепидемичните мерки.

От ДБТ припомнят, че заяв-
лението, което се подава към 
Бюрото по труда, в т.ч. по елек-
тронен път, служи само за ре-
гистрация за ползване на по-
среднически услуги Регистра-
цията в Бюрото по труда НЕ 
води автоматично до полу-
чаване на права за парични 
обезщетения при безработи-
ца. За получаване на ОБЕЗ-
ЩЕТЕНИЕ ПРИ БЕЗРАБОТИ-
ЦА е необходимо да се пода-
де друго заявление, свалено 
от сайта на Агенцията по за-
етостта.

И все пак, ако решите да по-
сетите Бюрото по труда, добре 
е, да подготвите и носите Ва-
шето предварително попълне-
но заявление и Вашата лична 
карта. Това съществено ще на-
мали времето за престой и об-
работка на Вашите документи, 
особено в периода на риск от 
разпространение на вирусна-
та инфекция, препоръчват от 
ДБТ - Айтос.

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

13-15 АПРИЛ 2021, бр. 463

Ще има Трудова борса 2021, 
но не по традиционния начин

Пет медала за айтоските борци  
от Републикански турнир в Лозница

Дирекция "Бюро по труда" - Айтос
Ангел Гугучков, директор на Дирекция "Бюро по тру-

да" - Айтос

Регистрираните 
безработни в община 
Айтос по-малко, 
сравнено с април 
2020 г.

Трудова борса 2019. През 2021 г. извънредната обстановка изисква нов подход 
при организирането на борсата



Със заповед на минис-
търа на здравеопазване-
то РД-01-220/08.04.2021 г., 
считано от 12.04.2021 г. до 
30.04.2021 г. се въвеждат 
следните временни проти-
воепидемични мерки

От 12.04.2021 г. до 
30.04.2021 г. се възобно-
вява присъственият уче-
бен процес 

• за учениците от първи 
до четвърти клас и задъл-
жителните групи за преду-
чилищно образование; 

• за учениците от пети до 
дванадесети клас, обучава-
ни в слети паралелки и в 
паралелки, които са един-
ствени в съответния клас 
на училището; 

• за учениците от пети 
до дванадесети клас - от 
12.04.2021 г. до 23.04.2021 
г. – присъствено се обу-
чават учениците от 7, 8 и 
10 клас; от 26.04.2021 г. до 
29.04.2021 г. – присъствено 
се обучават учениците от 5, 
9 и 12 клас. 

Преустановява се про-
веждането в присъствена 
среда на групови извън-
класни дейности и занима-
ния, с изключение на тези 
за деца до четвърти клас. 

Преустановява се при-
съственият учебен процес 
във висшите училища. Пре-
установяват се присъстве-
ните групови занятия в ези-
кови и образователни цен-
трове и школи, организира-
ни от юридически и физи-
чески лица. 

Не се допуска организи-
рането и провеждането на 
събирания и тържества от 
частен характер (сватби, 
кръщенета, погребения и 
други) с присъствие на по-
вече от 15 човека. 

Преустановява се про-
веждането на спортни ме-
роприятия с тренировъчен 
и състезателен характер 
при колективните спорто-
ве за лица под 18 годишна 
възраст. 

Посещенията на фитнес 
центрове, спортни зали и 
клубове и плувни басей-
ни и комплекси се допус-
ка при използване на не 

повече от 30% от капаци-
тета им и спазване на фи-
зическа дистанция от най-
малко 1.5 м. 

До 28.04.2021 г. се пре-
установяват посещенията 
в дискотеки, бар-клубове, 
пиано барове, бар-варие-
те и нощни барове. 

От 29.04.2021 г. посеще-
нията в дискотеки, бар-клу-
бове, пиано барове, бар-
вариете и нощни барове 
се допускат при използва-
не на не повече от 50% от 
капацитета им и носене на 
защитни маски за лице от 
персонала. 

Посещенията в заведе-
нията за хранене и раз-
влечения се допускат при 
използване на не повече 
от 50% от капацитета им, 
ограничено работно вре-
ме в границите между 6.00 
и 23.00 часа и носене на 
защитни маски за лице от 
персонала. 

До 15.04.2021 г. се преус-
тановяват посещенията в 
игралните зали и казина. 
От 16.04.2021 г. посещения-
та в игралните зали и кази-
на се допускат при използ-
ване на не повече от 50% от 
капацитета им и носене на 
защитни маски за лице. 

До 15.04.2021 г. се преус-
тановяват посещенията на 
търговските центрове, с из-
ключение на магазините за 

хранителни стоки, лечеб-
ните заведения, аптеките, 
дрогериите, оптиките, зо-
омагазините, фитнес цен-
тровете, банките, застра-
хователите, доставчици-
те на пощенски и куриер-
ски услуги, доставчиците 
на платежни услуги, офи-
сите на телекомуникацион-
ните оператори, доставчи-
ците на съобщителни и ко-
мунални услуги, услуги по 
химическо чистене, авто-
сервизите, автомивките и 
центровете (при използва-
не на не повече от 30% от 
капацитета им) в тях. 

Преустановява се про-
веждането на групови ту-
ристически пътувания с 
организиран транспорт в 
страната и в чужбина. 

Всички физически и юри-
дически лица, които са соб-
ственици или управляват 
търговски, административ-
ни или други обекти, кои-
то предоставят услуги на 
гражданите, и чиято дей-
ност не е преустановена 
с тази заповед, създават 
организация за контрол 
на броя на клиентите в съ-
ответния обект, като не до-
пускат повече от 1 човек 
на 8 кв. м. 

На всички пазари, тър-
жища и базари се създава 
организация за еднопосоч-
но движение и осигуряване 

на дистанция от най-малко 
1,5 м между посетителите. 
Работещите и посетителите 
са длъжни да носят защит-
на маска за лице. 

Магазините за хранител-
ни стоки организират рабо-
тата си, като не допускат 
лица под 65-годишна въз-
раст в съответните обек-
ти в часовете между 8.30 и 
10.30 часа. 

В специализираните ин-
ституции за предоставяне 
на социални услуги и таки-
ва за социални услуги от 
резидентен тип за деца и 
възрастни се допускат по-
сещения на външни лица 
по изключение и по пре-
ценка на директора на ин-
ституцията при спазване 
на въведените противоепи-
демични мерки и предста-
вяне на декларация от по-
сетителя, че не е в контакт 
със заразно болни, няма 
признаци на остро респи-
раторно заболяване и ще 
спазва въведените проти-
воепидемични мерки на 
територията на институ-
цията. 

Дейностите, които не са 
преустановени или заб-
ранени с тази заповед, се 
провеждат при спазване 
на всички противоепиде-
мични мерки, въведени 
със Заповед №РД-01-51 
от 26.01.2021 г.

Айтозлия зад волана с 2.22 промила 

На 8 април около 17.10 часа в село Равнец по ул. "Деве-
ти май" служители от Районно управление - Камено пода-
ли сигнал за спиране на водача на лек автомобил "Мер-
цедес", с бургаска регистрация, криволичещ по пътя. Пре-
ди да спре за проверка, мерцедесът самостоятелно ка-
тастрофира, преобръщайки се и навлизайки през огра-
дата в частен имот. 

Полицаите установили, че автомобилът е управляван от 
45-годишен айтозлия, който не получил сериозни травми 
или наранявания от пътния инцидент. Тестван е с дрегер 
за употреба на алкохол - апаратът отчел  2,22 промила. 
Водачът отказал да даде кръв за химичен анализ, задър-
жан е за срок от 24 часа. По случая е образувано бър-
зо производство.
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Дигитална карта на Есри подпомага хора 

от цял свят да се включат в Деня на Земята
Тази година се навърш-

ват 51 години от пър-
вото издание на Деня 
на Земята, чийто орга-
низатор е неправител-
ствената организация 
EARTHDAY.ORG. През го-
дините EARTHDAY.ORG 
се превръща в най-голе-
мия рекрутер в света за 
екологичното движение, 
като работи с повече от 
75 000 партньори в над 
190 страни, включително 
България, за да стимули-
ра положителните дейст-
вия за опазването на на-
шата планета. 

51-вото издание на 
Международния ден на 
Земята ще се проведе на 
22 април под мотото „Въз-
становяване на наша-
та Земя“. Милиони хора 
по цял свят ще отбеле-
жат деня с разнообраз-
ни събития, посветени на 
опазването на околната 
среда, а Есри предоста-
вя глобална карта, коя-
то се превръща в плат-
формата за планиране-
то на всички тези съби-
тия. Дигитална карта на 

Есри подпомага хора от 
цял свят да се включат 
в Деня на Земята. Какво 

представлява?
Дигиталната карта на 

Есри визуализира локаци-

ите на всички планирани 
събития по опазването на 
околната среда в световен 

мащаб и дава допълнител-
на информация за темати-
ката им. Събитията, които 

всеки може да регистри-
ра, биват най-разнообраз-
ни – от онлайн обучения и 
дискусии относно опазва-
нето на околната среда, 
през почистване и засаж-
дане на дръвчета, до ре-
циклиране на дрехи и раз-
ходки сред природата. Ор-
ганизаторите, също – пра-
вителства, университети и 
училища, компании, НПО-
та, частни организации и 
лица и др. 

Денят на Земята про-
дължава да бъде важен 
и обединяващ ден всяка 
година, а Вашето участие, 
освен в мащабната ини-
циатива, може да бъде 
и ежедневно чрез малки 
постоянни стъпки към по-
екологичен начин на жи-
вот. Честването на Деня 
на Земята служи като 
съзнателно напомняне за 
това колко крехка е наша-
та планета и колко е ва-
жно да я защитим. 

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИ-
ТЕ - ИНФОРМАЦИЯТА Е 
НА САЙТА НА ОБЩИ-
НА АЙТОС https://www. 
aytos.bg

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 свиква годишно от-
четно 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

ОБЩИНА АЙТОС
Уведомяваме гражданите, че на касите на 

отдел „Местни данъци и такси” има инсталиран 
ПОС-терминал, на който може да извършвате 

плащания с дебитни карти. За тези плащания не 
се дължат банкови или други такси.

УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” - 
aytos_otdelmdt@abv.bg Справки за задължения 

за местни данъци: https://mdt.aytos.bg

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЯВЛЕНИЕ

Община Айтос на основание на чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съоб-
щава, че е изработен план на новообразуваните имоти за земите, 
предоставени на граждани въз основа на актове по §4 ЗСПЗЗ за 
местността Старите лозя в землището на с. Мъглен, които са из-
ложени в стая 6 в община Айтос. На основание  чл. 28б, ал. 5 от 
ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят писмени ис-
кания и възражения по плановете и придружаващата ги докумен-
тация до кмета на община Айтос в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“

Обявлението е обнародвано в “Държавен вестник“ бр. 29 от 
09.04.2021 г.

Временните противоепидемични 
мерки до 30 април 
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Официално - двама айтозлии  
сядат на депутатски банки

Дигитална карта на Есри подпомага хора 
от цял свят да се включат в Деня на Земята

Севим Али от ПП ДПС 
и Драгомир Ошавков от 
Коалицията "Изправи се! 
Мутри вън!"са двамата 
айтозлии, които получи-
ха от избирателите карт-
бланш за 45 Народно съ-
брание. Макар и с раз-
личен политически цвят, 
айтозлии се надяват, че и 
двамата ще имат идеи и 
предложения за бъдеще-
то на родния град.

Севим Али беше водач 
на листата на Движени-
ето за Бургас и ще бъде 
народен представител за 
втори пореден мандат. 
Роден е и живее в Айтос, 
на 39 години, с висше об-
разование. Семеен, с две 
деца. Драгомир Ошавков 
влиза в парламента за 
първи път като предста-
вител на ПП "Движение 
21" на Татяна Дончева - 
една от партиите, обеди-

нени в коалицията. 
Драгомир Ошавков е 

на 46 години, живее в 
Бургас. Роден е в Айтос, 
завършил е средното си 
образование в училище 
"Христо Ботев". Дипломи-
ран юрист е от Юридиче-
ски факултет на Софий-
ския университет "Кли-
мент Охридски". От 2007 
година работи като адво-
кат в Бургас. Член на На-
ционалния съвет на „Дви-
жение 21” и координатор 
на партията за община 
Бургас. Бил е кандидат на 
ПП „Движение 21“ в избо-
рите за Европейски пар-
ламент и местните избо-
ри през 2019 г. 

Майка му е дългого-
дишен преподавател по 
чужди езици в Айтос, 
баща му е бивш служи-
тел в строителната ди-
рекция на Общината. Ро-

дът Ошавкови е извес-
тен сред тракийската 
общност в Айтос, пред-
ците им са от Беломор-
ска Тракия. 

Адв. Драгомир Ошав-
ков е семеен, с две дъ-
щери, едната е студент-
ка. По-големият му брат 

Атанас Ошавков също 
е юрист, завършил е и 
УНСС, и живее в Со-
фия.

Близо седмица след 
изборите, информацията 
беше за един мандат на 
"Изправи се! Мутри вън!" 
в Бургаски многоманда-

тен избирателен район. 
Но в края на миналата 
седмица, от окончател-
ното решение на ЦИК 
стана ясно, че коалици-
ята получава втори ман-
дат в Бургас, за сметка 
на БСП. Така социали-
стите и "Изправи се! Му-

три вън!" ще имат по два 
мандата. Щастливецът 
се оказа адв. Драгомир 
Ошавков, който заема-
ше второто място в кан-
дидатдепутатската лис-
та на "Изправи се! Мутри 
вън!" за Бургас.

НП

ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН

П О К А Н А

На основание чл.16, ал.1 от Закона за коопера-
циите, във връзка с чл.26, ал.1 и 2 от Устава на ко-
операцията Управителния съвет на

ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН
СВИКВА

Годишно Отчетно Изборно Събрание на коопера-
цията, което ще се проведе на 17.04.2021 год. от 
09,00 часа в ЧИТАЛИЩЕТО с. Мъглен, общ. Ай-
тос при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и освобождаване на член коопера-

тори.
   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 коопера-

цията, УС и КС от отговорност за едногодишната 
им дейност.

   Док. Мариян Пеев
6.Вземане на решение от Общото събрание като 

упълномощава УС и Председателя на кооперация-
та за сключване на договори за сделки и кредити с 
ДФЗ, Разплащателна агенция, Банки, Юридически и 
физически лица и други, за Закупуване на ЗЕМЯ и 
ДМА, включително и срещу ипотекиране на недви-
жими имоти.

   Да учредява обезпечения по кредити със зало-
зи 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 събранието ще се проведе един час по- къс-
но от 10 часа, на същото място и при същия Дне-
вен ред, независимо от броя на присъстващите 
член- кооператори.

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

За първи път градът  
с двама народни 
представители в едно 
Народно събрание

Парламентарни избори 2021

Севим Али адв. Драгомир Ошавков

Община Айтос обяви 
обществена поръчка за 
избор на фирма, която 
да извършва почиства-
нето на нерегламенти-
рани сметища и локал-
ни замърсявания на сво-
ята територия. Прогноз-

ната стойност на поръч-
ката е 100 000 лв. Избра-
ната фирма ще почиства 
замърсяванията в общи-
ната при необходимост и 
при конкретна заявка от 
общинската администра-
ция, като за целта ще из-

ползва собствена или на-
емна техника. 

Срокът за получаване 
на оферти или на заяв-
ления за участие е 29 ап-
рил 2021 г. Датата за от-
варяне на офертите е 5 
май 2021 г..

В Регистъра на 
обществените по-
ръчки са посочени 
редът и условията 
за провеждане на 
публичното състе-
зание за възлагане 
на обществената 
поръчка, критерии-
те за подбор, изис-
кванията и указа-
нията за подготов-
ка на офертата. С 
фирмата-изпълни-
тел ще се сключи 
договор със срок 
на действие 12 ме-
сеца.

НП

Организиран е и финанси-
ран от Борис Бачев и Елена 
Бачева, брат и сестра, основа-
тели на онлайн магазин за се-
мейни тениски Shtampi.bg

Конкурсът е подходящ за 
всички деца, не се огранича-
вайте и недейте да имате пред-
разсъдъци дали детето може, 
или не може да рисува. Идея-
та е да се забавлявате заедно 
с децата, докато правят рисун-
ките и ги изпратите за участие. 
Благодарим ви!

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСА

Национален конкурс за деца 
- "Моето семейство 2021“

І. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА
Целта на конкурса е да се 

популяризира изкуството сред 
децата и да се даде възмож-
ност на участниците от раз-
лични възрасти да се изявят 
като творци. Чрез творчест-
во децата да преборят стреса 
от стоенето у дома. Да усетят 
как чрез творчество могат да 
запълнят свободното си време 
по един приятен и изпълващ с 
удовлетворение начин.

Победителите ще бъдат обя-
вени на 1-ви юни по време на 
изложба с всички рисунки на 
кандидатите. Благодарение 
на партньорството с куриер-
ска компания „Европът“, ри-
сунките ще бъдат пренесени 
безвъзмездно от всяко кътче 
на България.

След като изпратите вашата 
кандидатура, организаторите 
допълнително ще се свържат 
с вас, за да ви дадат допълни-
телна информация как да из-
пратите рисунката по куриер 
от „Европът“

ІI. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В конкурса могат да участ-

ват всички деца на възраст до 
12 г. от България и чужбина без 
ограничения.

IІІ. КАК СЕ КАНДИДАТ-
СТВА?

Конкурсът е публичен. За 
участие в конкурса е необхо-
димо да изпратите следната 
информация на email: shtampi.
bg@abv.bg

-*Имена на детето *
-*Възраст *

-*Местожителство *
-*Телефон на родител или 

настойник за контакт *
-*Снимка на рисунката на 

детето на тема „Моето семей-
ство“.*

-Снимка на детето с рисун-
ката, която ще бъде публикува-
на (по ваше желание)

-Кратка информация тип би-
ография на детето. Къде учи 
или ходи на детска градина? 
Какво обича да прави и др. (по 
ваше желание)

*нещата, обозначени с **, 
са задължителни

Необходимо е детето да на-
рисува как си представя да из-
глеждат тениски, които да но-
сите, когато семейството или 
близките на детето сте заед-
но. Може да е в ежедневие-
то, за рождения ден, по вре-
ме на ваканция на море/пла-
нина, или някой друг повод/
празник. Или детето само да 
избере темата.

Идеята е да не ограничава-
ме децата, а да ги оставим на-
истина да изразят себе си и 
сътворят нещо, което им идва 
отвътре и ги вдъхновява. Сред 
финалистите и победителите 
ще има деца от различни въз-
расти. След като ни изпратите 
информацията, ние ще я пуб-

ликуваме на страницата на 
организатора във Фейсбук и 
Инстаграм.

Можете да последвате стра-
ниците на организатора във 
Фейсбук и Инстаграм и да по-
могнете за разпространението 
на рисунките на децата

Facebook - 
https://www.facebook.com/

Shtampibg
Instagram - https://www.

instagram.com/shtampi.bg/
ІV. НАЧИН НА ОЦЕНЯВА-

НЕ И НАГРАДИ ЗА ПОБЕ-
ДИТЕЛИТЕ

Сред финалистите и победи-
телите ще има деца от различ-
ни възрасти.

Финалистите и победители-
те ще се избират на база оцен-
ка от жури + гласуване на пуб-
ликата във Фейсбук и Инста-
грам. Наградите са парични и 
предметни 

Помогнете на детето ви да 
стане част от първия по рода 
си конкурс, който ще помогне 
на подрастващите да бъдат 
вдъхновени и творящи хора! 

За въпроси се обадете на 
0888 04 21 97

Очакваме вашите канди-
датури до 15 май 2021 г. на 
email: shtampi.bg@abv.bg

Община Айтос с мерки 
за почистване на локални 

замърсявания

Децата да преборят стреса от 
стоенето у дома с творчество  



На 13 април 2021 г. се на-
вършват 90 години от рож-
дението на известния ху-
дожник, айтозлията Нен-
ко Токмакчиев. Преди кон-
чината си живее и работи 
в Бургас, но никога не за-
брави родния си град. Оти-
де си от този свят на 82-го-
дишна възраст. 

Именитият айтозлия, 
баща на актьора Тончо 
Токмакчиев, беше бивш 
директор на Бургаска-
та художествена галерия. 
Роден е в Айтос на 13 ап-

рил 1931 г, завършва спе-
циалност театрална живо-
пис в Художествената ака-
демия, където негови учи-
тели са проф. Иван Пен-
ков и проф. Георги Кара-
кашев. 

От 1957 до 1959 г. рабо-
ти като художник на дра-
матичния театър „Констан-
тин Кисимов“ във Велико 
Търново, а от 1959 до 1961 
г. — във Видинския драма-
тичен театър. След 1961 г. 
Токмакчиев продължава 
развитието си като живо-
писец и пет години по-къс-
но подрежда първата си 

изложба в родния Айтос. 
Работи жанровете пей-
заж, композиция и порт-
рет, а предпочитаната от 
него техника е акварелът. 
Значими цикли в творчест-
вото му са „Пристанища“, 
„Корида“, „Съединението 
на България“.

Токмакчиев има десетки 
самостоятелни изложби - 
в Бургас, Велико Търново, 
Пловдив, София, Търгови-
ще, Ямбол, както и в чуж-
бина - в Алжир, Австрия, 
Сирия, Унгария и др. Кар-
тини на Токмакчиев са 
притежание на Национал-

ната художествена гале-
рия, Софийска градска ху-
дожествена галерия и га-
лериите в страната. През 
1971 година е награден с 
орден „Кирил и Методий“. 
От 2001 г. е почетен граж-
данин на Бургас.

През 2016 г, Бургас от-
беляза 85-ата годишни-
на на големия художник 

с изложба на  непоказва-
ни до този момент него-
ви акварели. Впечатлява-
щата колекция включва-
ше повече от 25 непоказ-
вани платна на художни-
ка от фонда на Градска-
та художествена галерия 
"Петко Задгорски", и кар-
тини, предоставени от га-
лериите в Сливен, Пазар-

джик, Ямбол, както и от се-
мейството му.

През 2020 г. 68 художни-
ци подредиха изложба в 
памет на Ненко Токмакчи-
ев -  "Акварел 2020". В нея 
участваха 102 картини на 

автори от Бургас, Сливен, 
Хасково и Ямбол, избра-
ни от компетентно жури. 
В експозицията бяха пред-
ставени и творби на Нен-
ко Токмакчиев. 

НП

Когато Господ е решил, 
събира хората - и няма 
случайности. В тези ре-
дове искам да ви раз-
кажа за срещите ми със 
семейството на талант-
ливия наш съгражданин, 
художника Ненко Ток-
макчиев 

Първата е в далечната 
1968, когато съм се роди-
ла в нашия притихнал в 
прашната лятна мараня 
град Айтос. Ръцете, кои-
то са ме поели са ръце-
те на майката на худож-
ника - акушерката на гра-
да ни. Майчето - така са 
я наричали нашите май-
ки! Тази жена е отгледа-
ла и оформила нравстве-
ния мироглед на сина си 
Ненко. Научила го е да 
обича хората и да цени 
красотата на природата. 
С голяма любов за нея, 
за своята майка, говоре-
ше художникът. 

Втората ми среща беше 
на първата обща излож-
ба в Айтос, посветена на 
юбилея на нашето чита-
лище, в която участвах 
вече като ученичка в Ху-
дожествената гимназия 
в Казанлък. 

Влязох в ритуалната 
зала, а там се подготвят 
картините за журиране. 
Посрещна ме дребни-
чък господин с брадичка. 
Очите му сякаш те обгръ-
щат със светлина и спо-
койствие. Погледнах го и 
просто му казах: „Ето ги 
моите рисунки, очаквам 
да ги одобрите!“ Колко се 
смяхме с Ненко Токмак-
чиев след време, като ми 
разказа как ме е възпри-
ел на тази среща. Влиза 
една 15-годишна хлапач-
ка, която не моли, а оч-
аква творбите й да са до 
произведенията на голе-
мите творци.

"Одобрихме ги, защо-
то картините си заслужа-

ваха, но го направихме и 
заради смелостта ти", ми 
разказваше Токмакчиев 
след години, когато бях 
вече художник в наше-
то читалище. Читалище-
то беше любимото мяс-
то на раздумка на Нен-
ко, когато си идваше в 
бащината къща в Айтос. 
Тук с часове разказва-
ше за своя живот, за се-
мейството си и за твор-
ческите си успехи. Той 
беше човекът и творецът, 
който ме покани да ста-
на член на Дружеството 
на бургаските художни-
ци и да продължа да се 
занимавам с изкуство. 
Наредих в родния град 
и последната му самос-
тоятелна изложба, която 
беше с много акварелни 
пейзажи от Айтос. А па-
сторалните му въздейст-
ващи творби промениха 
стила ми на рисуване.

Въобще Ненко беше 

светла, магнетична и 
положителна личност. 
Творбите му - магия от 
вода и светлина, сякаш 
те поглъщат и те карат да 
трептиш с тяхната енер-

гийна честота. Благодар-
на съм за всички срещи 
с твореца и човека Нен-
ко Токмакчиев. Благо-
дарна съм, че го позна-
вах. Поклон!
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Димитрина Желева - художник:

90-години от рождението на 
художника Ненко Токмакчиев

Ненко Токмакчиев

Айтозлията 
подрежда първа 
самостоятелна 
изложба в 
родния град

Паметната плоча на дома на Токмакчиев в Бургас

След загубата с 4:3 в началото на април в мача сре-
щу ФК,,Хаджи Димитър” в Сливен, през миналата седми-
ца момчетата от ФК ,,Вихър” (Айтос) приеха на градския 
стадион ,,Крум Делчев” футболния отбор на ФК ,,Ямбол 
1915” (Ямбол). Победа с резултат 5:2 постигнаха „вихруш-
ките“ с невероятно добрата игра на целия отбор. "Бра-
во, момчета! С играта си доказахте, че сме един добър 
екип и с мъжество и себераздаване постигнахме този 
успех. Честито, момчета!", приветства победата на тима 
треньорът Борис Николов. Голмайстори на домакинска-
та среща бяха Симеон Матев, Гюнай Рафет, Кристиян Ни-
колов, Огнян Бодуров и Димитър Киряков.

Пасторалните му творби промениха стила ми  
на рисуване

Айтоска връзка. Димитрина Желева с двамата големи - Димитър Тончев 
(първият вляво) и Ненко Токмакчиев (вдясно)

Родния дом на Токмакчиев в Айтос вече го няма. 
Снимката е от архива на НП - направена е дни пре-
ди необитаемата сграда да бъде съборена

5:2 за „вихрушките“  
срещу Сливен


