
“Благодаря на всички 
мои съграждани, на всич-
ки българи, за горещата 
подкрепа. Чувствах тази 
подкрепа всеки ден и час, 
макар и на хиляди киломе-
три от Айтос". С тези думи 
влезе в кабинета на кме-
та Васил Едрев айтоската 
олимпийска гордост Се-
лин Али, световна шампи-
онка по ловна стрелба за 
2019 година.  Селин, заед-
но с баща си и неин тре-
ньор, Ниязи Али, бяха по-
срещнати от кмета Васил 
Едрев в Община Айтос три 
дни след завръщането им 
от Япония. Селин получи 
от кмета цветя и Почетен 
плакет на Община Айтос 
за достойния си дебют на 
Летните олимпийски игри 
`2020. 

„Селин е нашият първи 
олимпиец и всички мно-
го се гордеем с участие-
то й в най-престижното 
състезание на планетата. 
Бяхме пред телевизорите 
в 3 часа сутринта, за да 
съпреживеем това учас-
тие", заяви, видимо раз-
вълнуван, кметът. Той под-
черта, че при дебюта си в 
Токио, 19-годишната ай-
тозлийка се е справила от-
лично. С по-точен мерник, 
в първите три серии Селин 
изпревари сребърната ме-
далистка от игрите в Рио 
през 2016-а година, Натали 
Рууни от Нова Зеландия. 
Световната шампионка за 
девойки от Лонато ̀ 2019 за 
първи път на Олимпиадата 

се състезава с най-добри-
те в ловната стрелба на 
планетата, всички със за-
виден опит и по-възраст-
ни от нея. "Можеш да бъ-
деш горда с участието си 
на Олимпиада `2020, прие 
като истински боец най-го-
лямото предизвикателство 
в спортната си кариера. 
Бъдещето е пред теб, оч-
акват те много олимпиади, 
много състезания и много 
победи. Вярвам, че олим-
пийската квота за Париж 
през 2024 година ще полу-
чиш много по-рано, откол-
кото за тази в Токио", по-
шегува се кметът.

Ще припомним, че Се-
лин научи за олимпийска-
та си квота двайсетина дни 
преди олимпиадата и тряб-
ваше да съвмести кратка-
та си и много напрегната 
подготовка за спортния 
форум с кандидатстудент-
ски изпити. При това, след 
цяла година без състеза-
ния заради пандемията. И 
въпреки това, дебютът й 
беше изключително досто-
ен за България и Айтос.

Ниязи Али благодари 
на градоначалника и на 
всички хора, които са ги 
подкрепяли през години-
те и са вярвали в таланта 
на Селин. Баща и дъщеря 
споделиха с Васил Едрев  
впечатленията си от пер-
фектната организация на 
игрите, говориха за бита 
в олимпийското село, за 
строгите мерки срещу ко-
вид, за кратките трениров-

ки преди старта, и най-ве-
че - за вълнението и напре-
жението да си част от най-
голямото спортно събитие, 
и то в непозната страна 
като Япония.

Вестник „Народен при-
ятел“ научи още, че Се-
лин вече е студентка по 
медицина в Стара Загора. 
Предстои й кратка почив-
ка и отново ще хване лов-
ната пушка „Берета", за да 
се готви за следващото си 
голямо състезание.

Селин Али пред НП, на 
стр. 3
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Следолимпийска среща 
на Селин и Ниязи Али  
с градоначалника

Селин Али - удостоена с Почетен 
плакет на Община Айтос за 

достоен дебют на Олимпиадата

Селин Али беше удостоена от кмета Васил Ед-
рев с най-високата награда на Община Айтос - По-
четен плакет

На следолимпийска среща с кмета



ДРУЖЕСТВО „1897 ПЕТЪР КИПРИЛОВ“ - ГР. АЙТОС

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!
СКЪПИ ТРАКИЙЦИ!

На 7 август 2021 г. (събота) от 10.00 часа ще бъде 
тържествено открит Паметният знак на Петър (Пею) 
Киприлов – учител, свещеник и революционер.

Паметникът е издигнат в южната част на гради-
ната на Кооперативния пазар в Айтос.

Каним Ви да участвате в тържеството, посвете-
но на 118-ата годишнина от Илинденско-Преобра-
женското въстание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
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Уважаеми творци от Айтос!
Време е за АЛМАНАХ!
Градът ни е богат на хора, преоткриващи света с та-

лантливи творения.
Предлагам Ви да съберем частица от това духовно бо-

гатство и да го споделим с читатели от близо и далеч!
Моля, всеки творец, който е с айтоски корени, или е 

свързал живота си с Айтос, да откликне на призива и 
да изпрати свои творения: 

- поезия;
- проза;
- картини.
За селекция и участие в Алманах „Айтос", изисква-

ния към творбите:
шрифт Times New Roman, размер 12, двустранно под-

равняване за прозата, 30/60 знака. 
Изпращайте:
- до 10 стихотворения;
- до две прозаични творби - до три страници едната;
- кратка творческа биография и снимка на автора. 
Краен срок за изпращане на творбите - 15.08.2021 

година, на email: tati.jot@abv.bg, тел. 0889591464, 
Татяна Йотова.

АЛМАНАХ "АЙТОС" ОБЯВА
Професионална гимназия по селско стопанство "Златна 

нива" - град Айтос, ул. "Станционна"№50, 

ПРОДАВА 
пшеница за фураж, реколта 2021 година.

Телефон за справки: 0888206682 - Счетоводство

ОБЯВИ

• Тел. 0884 407 163 - ПРОДАВА апартамент в Айтос, ули-
ца „Петър Берон“ № 1, ет. 3, суперцентър, тухлен, след 
основен ремонт. Цена 80 000 лв.

• ПРОДАВА се апартамент в град Айтос, близо до Ав-
тогарата, етаж ІІ (среден). Напълно обзаведен - нова 
баня, нова дограма, три тераси, голямо мазе с метална 
врата. Цена 43 000 евро - възможен коментар на мяс-
то. За запазване на час за оглед и повече информация, 
звънете на тел. 0894 66 40 03.

• Тел. 0558/ 2 51 35 Айтос - ПРОДАВА гараж и гараж-
на стая в центъра, улица „Богороди“ № 10А. Цена по 
споразумение

• Тел. 0558/ 2 51 35 Айтос - ПРОДАВА апартамент в град 
Малко Търново, 58 кв.м. Цена по договаряне. 

• Тел. 0878 603 302 - ТЪРСИ жена за почасово гледа-
не на възрастна жена от Айтос.

Сладкарска фирма 
„Краси К." ЕООД - Айтос

Търси да назначи на работа:

• Майстори сладкари
• Помощник-сладкари
• Декоратори на захарни фигури

Хора с въображение, които имат идеи 
и желание да творят красиви сладкар-
ски деликатеси

На постоянен договор, осигурява квар-
тира и транспорт

Телефон за връзка и повече 
информация: 0898 44 32 99

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне 
на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпа-
дъци,  речни корита, ниви, горски територии, пътища, де-
рета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, жела-
ещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде 
заявление до кмета на Община Айтос, и да получи Раз-
решение от кмета на Община Айтос за извозването на 
строителния отпадък до съответната площадка. 

Заявлението се подава в Центъра за услуги и инфор-
мация 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.

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СНЦ „ТАНЦОВ КЛУБ-ГЕНГЕР-ГР.АЙТОС”

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,
Управителният съвет  на СНЦ „ТАНЦОВ КЛУБ – ГЕН-

ГЕР - ГР.АЙТОС”  на  основание чл. 26  от  ЗЮЛНЦ  и  
чл. 28 от Устава на Сдружението,  свиква  Общо събра-
ние на членовете на Сдружението, което ще се проведе 
на 08.09.2021год. от 19.00 часа в гр. Айтос,  в репетици-
онната  зала на Сдружението при следния дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на УС през 2020г.
2. Приемане на годишен доклад и финансов отчет на 

Сдружението за 2020г. 
3. Приемане на основни насоки и програма за дей-

ността на Сдружението през 2021г.
4. Приемане бюджета на Сдружението за 2021г.

Поканват се всички членове лично или чрез упълно-
мощени представители да присъстват на Общото съ-
брание.

При липса на кворум  на основание чл. 27  от ЗЮЛНЦ 
и  чл. 30 от Устава на Сдружението, Общото събрание 
ще се проведе в същия ден, на същото място и при съ-
щия дневен ред от 20  часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС: Р. Кавръкова

За успешно културно-образователно посещение в Ис-
пания съобщава в писмо до Община Айтос „ESTREYA бъл-
гаро-испански културен център“. Гостуването на групата 
на Центъра е било подробно отразено във вестника на 
град Малага, срещи и разговори с групата от България е 
имало още в град Перияна, Фрихилиана и град Ронда. 

„Тези три испански общини са отворени за бъдещи дву-
странни отношения и изграждане на културни мостове с 
град Айтос. Ние сме благодарни за подкрепата, която по-
лучихме от Община Айтос през изминалата учебна годи-
на. Изпълнихме нашето обещание и представихме в ис-
панските общини град Айтос. И през новата учебна го-
дина „ЕSTREYA  българо-испански културен център“ ще 
продължи работата си във вашата община", пишат още 
в писмото си до кмета Васил Едрев, представителите на 
„ЕSTREYA”, Петя Кирилова и Антонио Перез.

Тракийци честват  
118 години от Илинденско-
Преображенското въстание 

Откриват паметник на 
Петър Киприлов в Айтос  

на 7 август 2021 г.

Три испански общини -
 отворени за културни 

връзки с Айтос
Съобщи „ЕSTREYA българо-
испански културен център“

Антонио Перез с представител на една от ис-
панските общини

На 31 юли, малко след 23 часа, 
айтозлии, прибиращи се по до-
мовете, виждат на улица "Цар 
Освободител" мъж, който лежи 
на асфалта в безпомощно със-
тояние. Веднага се отзовали на 
помощ на припадналия, прост-
нат на улицата човек, и пода-
ли сигнал до «Спешна помощ». 
Причината е солидно количе-
ство алкохол, предположили 
присъствалите на място, в оч-
акване на медицинския екип, 
който пристигнал няколко ми-
нути по-късно.

Човекът е спасен, жив и здрав 
е, научи вестник „Народен прия-
тел“. Снимката е на очевидец.

Търси да назначи 
шестима шофьори за превоз на ученици.

Може и пенсионери. 
Телефон за връзка и повече информация: 

0879 29 77 22

„Айтос - автотранспорт" ЕООД

Спасиха припаднал 
на улицата мъж



СУ „Христо Ботев" - 
Айтос спечели финан-
сиране по НП „Отново 
заедно" на МОН и пре-
достави  възможност на 
50 деца от училището да 
бъдат в продължение на 
една седмица край мор-
ския бряг.

Една седмица с много 
емоции в Международ-
ния лагер „Балканика - 
Росица"- Китен, където 
има забавления за все-
ки вкус и интереси - плу-
ване, спортни игри, тан-
ци, футбол, тенис, бас-

кетбол, рисуване, кино, 
театър, екскурзии. А за 
доброто настроение се 
погрижиха професио-
нални аниматори, наче-
ло с Цветомир Иванов, 
водещ на предаването 
„Семейни войни".

На финала, ботевци 
заслужено спечелиха 
Купата на Междунаро-
ден лагер „Балканика 
- Росица" - Китен, бла-
годарение на айтоски-
те лайкове и високият 
състезателен дух, кой-
то участниците показа-

ха във всички игри. 
Лагерът по НП „Отно-

во заедно" на МОН ос-
тави незабравими спо-
мени в сърцата на уче-
ници и ръководители. 
Специални благодар-
ности лагерниците под-
насят към туропера-
тора „Романтик холи-
дейз” ООД в лицето на 
г-жа Румяна Апостоло-
ва за перфектната ор-
ганизация и наситена-
та програма с пътешест-
вия, танци, игри и изне-
нади!
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Подготвена съм за следващата крачка

- Селин, само пре-
ди дни се завърна от 
Олимпиадата в Япо-
ния. С какви чувства 
долетя от Страната на 
изгряващото слънце?

- С изключително по-
ложителни чувства. 
Олимпиадата беше го-
лям урок, беше школа 
за мен. Извличам само 
позитиви от това голя-
мо „приключение", кое-
то ми се случи там. Беше 
изключителен шанс да 
бъда със спортния елит 
на планетата.  

- 2021 година беше 
особено динамична за 
теб - първа олимпиада 
и кандидатстудентски 
изпити. Какво се случи 
с изпитите?

- Радвам се, че всичко 
мина успешно - дебютът 
ми на Олимпиадата мина 

сравнително успешно. С 
изпитите всичко е наред. 
Приета съм - не се при-
теснявам вече по темата 
изпити. Подготвена съм 
за следващата крачка. 
Приета съм в специал-

ността „Хуманна медици-
на“ в Стара Загора.

- Честито! Надяваме 
се и като студентка да 
следваш успехите си в 
ловната стрелба.

- Категорично - про-

дължавам. След Олим-
пиадата съм още по-мо-
тивирана.

- Кой е най-яркият ти 
спомен от Япония?

- За мен всичко беше 
различно и неочаквано. 

Беше преживяване, кое-
то трудно можеш да опи- 
шеш.  Обстановката, в 
която попаднахме беше 
нещо, което не сме оч-
аквали, нещо, което не 
може да ти се случи нито 

в България, нито в Ев-
ропа, нито на някое от 
световните първенства, 
на които съм била. Не 
е чувство, не е емоция, 
а някаква енергия, коя-
то само там можеш да 
изпиташ сред тези хора 
- изключително друже-
любни, изключително 
възпитани.

- Какво беше Олим-
пиадата за теб?

- Уникално е да си част 
от цялото това прежи-
вяване. За мен е чест, 
че бях на Олимпиада-
та. Олимпиадата ще ми 
помогне изключително 
много, и то не за техни-
ка, не физически, а по-
скоро психически. За 
да се представяме до-
бре, психиката при нас 
е много важна. А за да 
знае един спортист как 
да се справя с напреже-
нието и да го контроли-
ра, трябва да участва в 
повече и по-големи със-
тезания. След три години 
си пожелавам да съм в 
Париж и да се представя 
така, както го правя на 
световни първенства.

НП

Усмивки, танци, игри и море - 
това е Програма „Отново заедно"

19-годишната 
световна шампионка 
по ловна стрелба е 
вече студентка по 
медицина

Селин, развълнувана от признанието на родния 
град На стрелбището в Токио

За Купата на Международния лагер

Нашето момче Радостин Михайлов 
с бронз от Европейското в Чехия

Трето място за айтозлията Радостин Ми-
хайлов на Европейския шампионат по Су-
перМото в Чехия! След падане, нашето мом-
че се завърна на пистата, за да грабне едно 

от най-престижните отличия на мотосъстеза-
нието на писта. На старта застана европей-
ският елит в този спорт, Радостин пребори 
много изявени кандидати за евротитлата.

Ако имате в домакинството си непотребни електрически уреди или излязло от упо-
треба електронно оборудване, можете да се освободите от тях лесно, при това на-
пълно безплатно. 

Услугата се предлага от Община Айтос, като част от стратегията й за опазване на 
околната среда. Мобилни екипи на „Елтехресурс” АД, организират  събирането от 
домовете и извозването на излязло от употреба електрическо и електронно оборуд-
ване  (ИУЕЕО). 

Заявки могат да се подават всеки работен ден на единен телефонен номер – 0 800 
14 100, или на e-mail: order@makmetal.eu.

Изпълнението на заявки е напълно безплатно за граждани и фирми. Изхвърляне-
то на подобен тип отпадъци в контейнерите е забранено, а нарушителите подлежат 
на санкция. 

Услугата, от една страна, предотвратява струпването на отпадъци във и около кон-
тейнерите, и в същото време допринася за опазване на градската среда от замър-
сяване.

* * *

ОБЩИНА АЙТОС И „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД
Организарат събирането и транспортирането на хартия, всякакви изделия от пласт-

маса, найлон, стъклени опаковки (буркани, бутилки), дървени щайги и др., както от 
търговски обекти и административни сгради, така и от домовете. 

ПО ВАША ЗАЯВКА, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН 
на тел. 0889 299 630 - Георги Райчев

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

ОБЩИНА АЙТОС ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА!
СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
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С голям самостоятелен 
концерт-спектакъл ИВА-
НА ще изненада бургаз-
лии и госите на Бургас на 
6 август на откритата сце-
на в Летния театър. Дни 
преди събитието, разго-
варяхме с поп-фолк ико-
ната за тръпката да гот-
виш различния концерт и 
за нещата от живота.

- Ивана, всички ко-
ментират новата Ви 
визия, неузнаваема 
сте?

- Благодаря. Ееее, чак 
неузнаваема... от три-че-
тири години се храня по 
Зоната. За мен това не 
е диета, а си стана на-
чин на хранене. Не сва-
лих килограмите с едно 

щракване на пръсти, а 
бавно и постепенно, след 
което отново със Зоната 
става задържането. Реду-
цирането на теглото идва 
като бонус от това хране-
не, защото в основата си, 
Зоната поддържа балан-
са в хормоналната сис-
тема и никак не е трудна. 
Трябват ти няколко дни, 
до седмица да я овладе-
еш и после минаваш на 
принципа „на око“. 

- С какво ще е разли-
чен концертът-спекта-
къл на 6 август в Бур-
гас?

- Елате и ще видите 
(Смее се). Разбира се, 
че песните ми са същи-
те, но ги представяме по 
един малко по-различен 
и интересен начин. При-
знавам, вълнувам се и 
се притеснявам, въпре-
ки че съм правила хиляди 
концерти, но в големите 
летни театри ще ми е за 
първи път. Перфектният 
звук, осветлението, сце-
нографията и много дру-
ги уж „дребни“ неща, ко-
ито правят  музиката въз-
действаща и емоционал-
на, а не просто да излез-
еш и да си изпееш само 
песните, а всичко това 
изисква, разбира се, фи-
нанси, репетиции и енер-
гия. Почитателите на на-
шия жанр, както и на на-
родната музика, заслу-
жават истински  (имам 
предвид пеене на живо) 
концерти и събития, за-
щото тази публика всъщ-

ност е народът.
- Давате тон на поп-

фолка да инвестира в 
стойностни сценични 
изяви?

- Всеки сам избира. Аз 
така разбирам нещата 
и така ги правя. На кон-
церта ще бъда до болка 
истинска и ще бъде кра-
сиво.

- С какво ще изнена-
дате бургаската публи-
ка, сигурно е, че ще има 
и айтозлии?

- (Смее се) Много раз-
читам на айтоската пуб-
лика. Когато пея в Бур-
гас или областта по кон-
церти, заведения и нощ-
ни клубове, идват много 
приятели от Айтос. С ня-
кои се познаваме от го-
дини, все пак съм живя-
ла и израснала в Айтос. 
Всичките ми спомени от 
детството, училището, 
а и по-нататък - ражда-
нето на дъщеря ми, се-
мейството, всичко е Ай-
тос. В нашия град си се 
чувствам наистина като 
у дома. Имам истински 
приятели и ми е много 
хубаво, когато се приби-
рам, макар и за малко. 
Очаквам ви с нетърпение 
и се надявам да се горде-
ете с мен (Смее се).

- Ще чуем ли на кон-
церта Вашите хитове 
през годините, песни-
те, които публиката 
толкова много обича?

- Ще ги чуете. Беше 
много трудно да напра-
вим сценария и режи-

сурата на това събитие, 
защото, за мое голямо 
щастие, съм изпяла мно-
го различни песни, до-
косвайки душата - пес-
ни за купон, за забавле-
ние, песни за любовта, 
песни за живота. Така че 
ще има от всичко по мал-
ко и се надявам всеки да 
бъде докоснат - с песен, 
с дума, с внимание... По-
каних за концертите в 
Летните театри Гласът на 
България – Радко. Много 
талантливо хлапе, владее 
различни стилове на пее-
не - поп, джаз, поп-фолк, 
та даже и народна музи-
ка. Радко заслужава това 
изживяване да пее на го-
ляма сцена, да е аплоди-
ран от хиляди хора, за 
да си повярва така, как-
то аз и музикална ком-
пания „Пайнер“, особено 
шефът Митко Димитров, 
вярваме в него. 

- Всички се интересу-
ват от личния Ви живот 
- какво се случва в жи-
вота на ИВАНА?

- Все още не мога да 
приема загубата на баща 
ми. Особено днес (27 
юли), когато е рождени-
ят му ден. Така че на този 
етап, не искам и не ми 
се говори за личен жи-
вот. Знам само, че баща 
ми, който имаше музи-
кантска душа, би напра-
вил и би искал същото 
за мен - да пея и да про-
дължа. Личният ми жи-
вот, явно е в друг етап - 
минавам през различни 

състояния - има и скръб, 
и мъка, и в същото вре-
ме - правя концертите си 
с толкова много страст и 
отдаване.

- Подготовката за 
концерта-спектакъл е 
била много сериозна 
- на кого разчитахте? 
Ще бъде ли до Вас дъ-
щеря Ви?

- Ооо, много хора са 
„замесени“, за да се 
случват тези концерти, 
но да, в основата на ця-
лата идея беше дъщеря 
ми Теодора. Сценарият, 
постановката и режису-
рата са изцяло нейни. 
На госпожица Димитро-
ва не й е скучно с такава 
майка (смее се), но нека 
трупа опит и да изграж-
да характер на терен. Да 
си поскъса нервите с ар-
тисти като мен - каприз-
ни, променливи, изсиква-
щи и импровизиращи на 
мига, след това с други-
те ще й е вече лесно. Ха-
ха, включи се даже в из-
работването на декори-
те, като ангажира изця-
ло баща си - Валентин, 
ходиха да купуват мате-
риали, сглобяваха, раз-
глобяваха… Абе, оправ-
на е (Смее се).

- Колко ще останете 
на морето?

- На другия ден тряб-
ва да съм в Самоков. Но 
ще се върна - не мога да 
избягам от моя роден 
край. Винаги ще се връ-
щам тук...

НП

Кой ще е мъжът до ИВАНА на 
концерта-спектакъл в Бургас

Уникалните декори за събитието тази вечер 
са изработени в родния на певицата Айтос

6 август, 
Летен 

театър

Ивана: Много разчитам на айтоската публика

Тази вечер Ивана ще е на сцената на Летния театър в 
Бургас, с първи в кариерата си концерт-спектакъл

Сценарият, постановката и режисурата са 
изцяло на Теодора Димитрова НЧ „Васил Левски 1869" -Айтос 

Ви кани на 12 август 2021 година, от 10:30 часа на кук-
ления спектакъл „Роден под щастлива звезда", с музи-
ка на живо и тематична Приложна работилница, ведна-
га след представлението. Заповядайте, очакваме Ви в 
салона на Читалището.

Покана за куклено 
представление 
в Читалището


