
От 26 май до 2 юни 2022 г. 
гимназистите-избраници на 
СУ "Христо Ботев" - Айтос със 
своите ръководители Нико-
лай Димитров, Николай Ма-
тев, Румяна Йорданова и Не-
велина Василева бяха част 
от 74-я национален поход "По 
стъпките на Ботевата чета". 

Заедно с още 1300 учас-
тници, айтозлии преминаха 
през 120-километровата Алея 
на славата "Козлодуй - Окол-
чица", приемайки с кураж и 
много адреналин предизви-
кателствата на трудното тра-
се, дъжда и полевите усло-
вия. В дългата походна коло-
на младежите на СУ "Христо 
Ботев", гр. Айтос споделяха 
патриотичния дух, отдавай-
ки своята почит към герои-
зма на Христо Ботев и него-
вата чета.

Походът, който се провеж-
да от 1946 г. и беше прекъснат 

за две години заради панде-
мията, е най-масовата патри-
отична проява не само в Бъл-

гария, но и в Европа. Огромна 
чест за учениците и препода-
вателите на айтоското учи-

лище "Христо Ботев" е вся-
ка година да извървят труд-
ния път до Врачанския бал-

кан и да участват в родолю-
бивите прояви, които съпътст-
ват похода.

С широки усмивки и без 
следи от умора участниците в 
похода се завърнаха в Айтос 
в късните следобедни часове 
на 2 юни. Традиционно, още 
с пристигането си, с маршо-
ва стъпка, със знамена, песни 
и възгласи, ботевци тръгнаха 
по централната градска улица 
"Цар Освободител". Пред об-
щина Айтос първи ги посрещ-
наха кметът Васил Едрев, ди-
ректорът на СУ "Христо Бо-
тев" Пенка Кирязова, учите-
ли, ученици със знамена и 
плакати и родителите.

Групата рапортува пред 
градоначалника, че походът 
е успешно завършен и боте-
вци са представили достойно 
Айтос на патриотичната про-
ява. Кметът сърдечно ги поз-
драви за завръщането, за ку-
ража и волята, и за успешна-
та родолюбива мисия.
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Ботевци извървяха 120-километровия път 
на славата - от Козлодуй до Околчица

С тържествената церемо-
ния, организирана от Общи-
на Айтос и СУ "Христо Ботев" 
Айтос отбеляза 2 юни - Деня 
на Ботев и на загиналите за 
свободата и независимост-

та на България и 146 години 
от гибелта на поета револю-
ционер.

Айтозлии отдадоха почит 
към делото на Христо Ботев 
и героите на България с шест-

вие и полагане на венци и цве-
тя пред паметниците на поета 
революционер  в Градската 
градина и в двора на СУ "Хрис-
то Ботев".

В края на вълнуващата па-

триотична програма, подгот-
вена от преподавателя по 
български език и литерату-
ра Лазарина Янчева, нейни-
те възпитаници и гвардейци-
те на училището, в продълже-

ние на две минути сирените с 
прекъснат вой оповестиха от-
даването на почит към памет-
та на загиналите за свобода-
та на родината.

НП

С шествие и венци Айтос почете 
Ботев и героите на България



Препълнена с ученици и учи-
тели беше просторната Ритуал-
на зала на Община Айтос на 31 
май – Световен ден за борба 
с тютюнопушенето. В деня, в 
който светът казва "не" на ци-
гарената зависимост, в Айтос 
беше открита изключително 
интересна изложба с произве-
дения на близо 100 ученици от 
общинските училища, участва-
ли в конкурса на Община Ай-
тос, МКБППМН-Айтос, на тема 
"Не на цигарите!“ 

Точният брой на участницте в 
двете възрастови групи на кон-
курса е 96, представени бяха 56 
творби - индивидуални и колек-
тивни. Всички участници в кон-
курса получиха грамо и награ-
ди осигурени от МКБППМН-Ай-
тос и лично връчени на всеки 
от кмета на община Айтос Ва-
сил Едрев.

В Първа възрастова гру-
па – V–VIII клас, индивидуално 
участваха 13 ученици: Айсун Хо-
джова – 5 клас, ОУ „Св.Св. Ки-
рил и Методий“ с. Карагеоргие-
во – с 2 произведения, Джеми-
ле Сеид - 5 клас, ОУ „Св.Св. Ки-
рил и Методий“ с. Карагеоргие-
во, Есра Севдалинова – 7 клас, 
СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос - с 
2 произведения, Мерт Ахмедов 
– 6 клас, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. 
Айтос - с 2 произведения, Еге 
Юзеир – 5 клас, ОУ „Христо Бо-
тев“ с. Пирне, Виолета Радкова 
– 5 клас, ОУ „Христо Ботев“ с. 
Пирне, Бурчин Аптула - 5 клас, 
ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне, 
Медина Миндова - 5 клас, ОУ 
„Христо Ботев“ с. Пирне, Айтен-
сита Колева - 6 клас, ОУ „Хрис-
то Ботев“ с. Пирне, Пенка Ма-
ринова - 5 клас, ОУ „Христо Бо-
тев“ с. Пирне, Елиф Мехмед - 
6 клас, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. 
Айтос - с 3 произведения, Хе-
лин Сабри - 7 клас, ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ с. Карагеор-
гиево и Берк Сали – 8 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

НАГРАДИТЕ:
I място Джемиле Сеид - 5 клас, 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. 
Карагеоргиево
II място Медина Миндова - 
5 клас, ОУ „Христо Ботев“ с. 
Пирне
III място Елиф Мехмед - 6 клас, 
СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос
Поощрителна награда:
Айсун Ходжова – 5 клас, ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ с. Кара-
георгиево
Берк Сали – 8 клас, СУ „Христо 
Ботев“ гр. Айтос

Групово участие:
1. Севгюл Айдън – 6 клас, ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ с. 
Карагеоргиево
2. Исмет Исмет – 6 клас, ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ с. Кара-
георгиево

3. Александра Димова – 6 клас, 
СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос
4. Биляна Стоянова – 6 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

5. Бурчин Аптула – 7 клас, ОУ 
„Христо Ботев“ с. Пирне
6. Бюшра Мехмед - 7 клас, ОУ 
„Христо Ботев“ с. Пирне
7. Анка Тенева - 7 клас, ОУ 
„Христо Ботев“ с. Пирне
8. Хюрю Мехмед – 7 клас, ОУ 
„Христо Ботев“ с. Пирне
9. Силвия Бояджиева - 7 клас, 
ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ
I място Александра Димова – 
6 клас, СУ „Христо Ботев“ гр. 
Айтос
Биляна Стоянова – 6 клас, СУ 

„Христо Ботев“ гр. Айтос
II място Бурчин Аптула – 7 клас, 
ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне
Бюшра Мехмед - 7 клас, ОУ 
„Христо Ботев“ с. Пирне
Анка Тенева - 7 клас, ОУ „Хрис-
то Ботев“ с. Пирне
Хюрю Мехмед - 7 клас, ОУ 
„Христо Ботев“ с. Пирне
Силвия Бояджиева - 7 клас, ОУ 
„Христо Ботев“ с. Пирне
III място Севгюл Айдън – 6 клас, 
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. 
Карагеоргиево
Исмет Исмет – 6 клас, ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ с. Кара-
георгиево

Втора възрастова група - IX 
– XII клас, индивидуално учас-
тие: Гергана Павлова - 10 клас, 
СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос, 
Емил Филипов – 10 клас, ПГСС 
„Златна нива“ гр. Айтос, Мюмюн 
Мюмюн - 12 клас, ПГСС „Златна 
нива“ гр. Айтос, Катерина Нова-
кова - 9 клас, СУ „Христо Ботев“ 
гр. Айтос, Мийрем Мустафа – 
11 клас, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. 
Айтос, Галимира Дончева - 10 
клас, СУ „Христо Ботев“ гр. Ай-
тос И Дамла Кемин - 10 клас, СУ 
„Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ
I място Галимира Дончева - 
10 клас, СУ „Христо Ботев“ гр. 
Айтос
II място Емил Филипов – 10 
клас, ПГСС „Златна нива“ гр. 
Айтос
Мюмюн Мюмюн - 12 клас, ПГСС 
„Златна нива“ гр. Айтос
III място Гергана Павлова - 
10 клас, СУ „Христо Ботев“ гр. 
Айтос
Поощрителна награда:
Дамла Кемин - 10 клас, СУ 
„Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос

Групово участие:
1. Керем Карамахмуд - 11 клас, 
СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос
2. Сабахатин Рамадан - 11 клас, 
СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос
3. Салим Салимов - 11 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
4. Бранимир Андонов - 11 клас, 
СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос

5. Алейна Реджеб – 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

6. Дамла Рамадан - 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
7. Елис Хасан - 9 клас, СУ „Хрис-
то Ботев“ гр. Айтос

8. Ереджеб Ереджеб - 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
9. Назиф Башев - 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

10. Шюкран Шукри - 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
11. Гюлшен Кемил - 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

12. Емилия Стоянова - 10 клас, 
СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос
13. Йоана Русева - 10 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
14. Фатима Орхан - 10 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

15. Гюлай Мехмед- 11 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
16. Шуле Кямил - 11 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
17. Гизем Тефикова - 11 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

18. Синем Хасан - 11 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
19. Рухай Исмаил - 11 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
20. Айлин Чаушева - 11 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

21. Шенджан Назифова - 9 клас, 
СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос
22. Гавзе Ахмед - 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

23. Камелия Илиева - 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
24. Пламен Петков - 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
25. Айча Шабан - 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

26. Иляй Иляз - 9 клас, СУ „Хрис-
то Ботев“ гр. Айтос
27. Ясемин Яшар - 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

28. Селин Мустафазим - 9 клас, 
СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос
29. Рени Йорданова - 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
30. Фунда Рамаданова - 9 клас, 
СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос
31. Зелиха Ахмед - 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

32. Зейнеб Мехмед - 9 клас, СУ 

„Христо Ботев“ гр. Айтос
33. Мийрем Рамаданова - 9 
клас, СУ „Христо Ботев“ гр. 
Айтос

34. Фикрие Хюсеин - 11 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
35. Есма Шабан - 11 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
36. Хабибе Мехмед - 11 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

37. Кристияна Николова - - 11 
клас, СУ „Христо Ботев“ гр. 
Айтос
38. Бахар Хюсеин - 11 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

39. Хелин Ментеш - 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
40. Елиф Емурла - 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

41. Нурджан Хасан - 11 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
42. Бурчин Садула - 11 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
43. Берна Рюстем Рюстем - 11 
клас, СУ „Христо Ботев“ гр. 
Айтос
44. Мерджан Топчуоглу - 11 
клас, СУ „Христо Ботев“ гр. 
Айтос

45. Анифе Мехмед - 9 клас, 
ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос
46. Зюлфие Ибрям - 9 клас, 
ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос
47. Ереджеб Хюсеин - 9 клас, 
ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос
48. Гамзе Сабри - 9 клас, ПГСС 
„Златна нива“ гр. Айтос

49. Идает Ахмед - 9 клас, ПГСС 
„Златна нива“ гр. Айтос
50. Мехмед Мурад - 9 клас, 
ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос

51. Анифе Мехмед - 9 клас, 
ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос
52. Айше Халил - 9 клас, ПГСС 
„Златна нива“ гр. Айтос

53. Стафания Станчева - 9 клас, 
СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос
54. Християн Иванов - 9 клас, СУ 
„Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос

55. Ванеса Качарова - 9 клас, 
СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос
56. Ивелин Георгиев - 9 клас, СУ 
„Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос

57. Александра Георгиева - 9 
клас, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. 
Айтос
58. Андреа Стоянова - 9 клас, СУ 
„Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос
59. Стиляна Копринкова - 9 
клас, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. 
Айтос

60. Радослав Янев - 9 клас, СУ 
„Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос
61. Християна грозева - 9 клас, 
СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос

62. Даная Савова- 9 клас, СУ 
„Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос
63. Георги илиев - 9 клас, СУ 
„Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос

64. Александър Чорио - 9 клас, 
СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос
65. Мариела Димитрова - - 9 
клас, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. 
Айтос
66. Иванина Радева - 9 клас, СУ 
„Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос
67. Евгени Мирчев - 9 клас, СУ 
„Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ
I място Шюкран Шукри - 9 клас, 
СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос
Гюлшен Кемил - 9 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
и Стафания Станчева - 9 клас, 
СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос
Християн Иванов - 9 клас, СУ 
„Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос
II място Ереджеб Ереджеб - 
9 клас, СУ „Христо Ботев“ гр. 
Айтос
Назиф Башев - 9 клас, СУ „Хрис-
то Ботев“ гр. Айтос
III място Анифе Мехмед - 9 
клас, ПГСС „Златна нива“ гр. 
Айтос
Зюлфие Ибрям - 9 клас, ПГСС 
„Златна нива“ гр. Айтос
Ереджеб Хюсеин - 9 клас, ПГСС 
„Златна нива“ гр. Айтос
Гамзе Сабри - 9 клас, ПГСС 
„Златна нива“ гр. Айтос
Поощрителна награда:
Александра Георгиева - 9 клас, 
СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос
Андреа Стоянова - 9 клас, СУ 
„Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос
Стиляна Копринкова - 9 клас, 
СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос
и Емилия Стоянова - 10 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
Йоана Русева - 10 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос
Фатима Орхан - 10 клас, СУ 
„Христо Ботев“ гр. Айтос

Близо 100 участници в конкурса за  
колаж, рисунка, макет на тема „Не на цигарите!“

Айтоската 2021-ва на страниците 
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Увеличение на прихо-
дите със 130.82% отче-
те за 2021 г. общинската 
търговска фирма „Медиц-
нски център І“ ЕООД - Ай-
тос. В края на м. май уп-
равителят д-р Феим Му-
рад докладва пред Об-
щинския съвет приходи 
в размер на 790 671 лв. 
за м.г., при 604 570 лв. за 
2020 г. 

Рязък скок бележат 
приходите на дружество-
то от РЗОК – 504 358 лв., 

при 362 436 лв. за пре-
дходната година, което е 
атестат за повече паци-
енти и повече работа на 
лекарите специалисти от 
извънболничната помощ. 
Отчетените приходи от 
платени такси и услуги са 
233 259 лв., 190 622 лв. е 
бил резултатът към 31.12. 
2020. Близо 50 хил. лв. са 
постъпили в „МЦ І“ ЕООД 
от наеми.

Повече тази година 
са и разходите – 788 200 

лв., през 2020 направе-
ните разходи са 600 239 
лв. Най-голям е делът на 
разходите за заплати – 
562 514 лв. Дружество-
то е постигнало ръст на 
средната брутна работна 
заплата от 124.64% - 2650 
лв., като средната брут-
на заплата за лекарите 
специалисти е 3380 лв., а 
на медицинските сестри 
- 1602 лв.

НП

СУ „Христо Ботев“ - Айтос

Не един, а три проекта в 
платформата за сътрудничест-
во eTwinning приключиха в края 
на учебната 2021/2022 година 
второкласниците на СУ “Хрис-
то Ботев” - Айтос. 

Проектите бяха наситени с 
разнообразни дейности, кои-
то осигуриха възможност на 
учениците да си сътрудничат с 
връстници от други страни, да 

подобрят уменията си за общу-
ване и изразяване на англий-
ски език, да се запознаят с нови 
web 2.0 инструменти и да се учат 
докато се забавляват. Оценка-
та на преподавателите е висо-
ка - участниците проявиха висо-
ка отговорност, много творчест-
во и инициативност при изпъл-
нението на задачите.

Благодарим на родителите за 
помощта при изпълнението на 
дейностите!

Второкласници 
приключиха три проекта 
в платформата eTwinning

130% увеличение на приходите отчете 
медицинският център в Айтос за 2021 г.
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Никола Николов с наградата „Най-добър 

млад фермер“ на фондация „Еврика“
Малко са айтозлии, които 

знаят, че носителят на голя-
мата награда "Най-добър млад 
фермер" на фондация "Еврика" 
за 2021 г. е един млад и пред-
приемчив мъж, който обработ-
ва земи в землището на общи-
на Айтос. Името му е Нико-
ла Николов и е сигурно, че за 
него тепърва ще се говори. 

Николов е зам.-управител 
на „Агродар България“ ЕООД, 
гр. Айтос и член на УС на Съ-
юза на зърнопроизводители-
те "Маркели" Карнобат. Млад 
е, но в бранша вече го знаят 
като "човека на дигитализаци-
ята в земеделието“. Син е на 
известните в бранша, зърноп-
роизводители от Айтос Дари-
на Ташкова - Георгиева и Ва-
лентин Георгиев.

Интелигентност, знания и 
предприемчивост - това е но-
вото начало в съвременно-
то земеделие. А за да обър-
неш представите за процеса 
на работа в тази нелека сто-
панска сфера трябва да си и 
млад, и образован, и да оби-
чаш земята. Целият процес по 
прибиране на реколтата може 
да бъде компютъризиран, ка-
тегоричен е 28-годишният мъж, 
който заслужено беше удосто-
ен с престижната награда на 
Фондация "Еврика".

Николов вече доказва, че 
дигитализацията дава въз-
можност да се опрости и оп-
тимизира земеделският труд. 
Преди 20 години дигитализа-
ция означаваше компютър в 
комбайна, днес говорим за 
управление на целия процес 
по прибиране на реколтата. 
Това става с все още малко 
позната на широката публи-
ка терминология - картира-
не на добиви, почвени анали-
зи, карти за торене, сателит-
ни снимки, индекс за листна 
маса, индекс на водно съдър-

жание и т.н. А крайната цел е 
повече от важна - да няма из-
лишни разходи.

В дигитализацията на про-
цесите "Агродар България" 
ЕООД е водеща фирма в ре-
гиона, благодарение на амби-
цията и знанията на Николов. 
И упоритостта му да поддър-
жа контакти с колеги от Гер-
мания, откъдето черпи инфор-
мация и търси възможности да 
прилага тук добрия опит.

Никола е роден през 1994 г., 
през 2012 г. завършва средно-
то си образование в ПГМЕЕ 
– Бургас, специалност „Ком-
пютърни мрежи“, а през 2017 
г. се дипломира като бакала-
вър по специалност „Компю-
търни системи и технологии“ 
в Русенския университет „Ан-
гел Кънчев“. През 2019 г. се ди-
пломира в същия университет 
като магистър и отличник на 

випуска по специалност „Пра-
вен режим на НС“. Завършил 
е и специализиран курс по 
„Маслодайни култури“.

Земеделски производител е 
от 2016 г., участва в управле-
нието на агрофирмата, която 
обработва над 8800 декара зе-
меделски земи в землищата 
на село Съдиево, село Кара-
ново, село Пирне, село Малка 
поляна, град Айтос. Основна-
та цел на „Агродар България“ 
ЕООД е запазване на българ-
ското производство и подкре-
па на българската селекция. 
Цялото семейство на Никола е 
свързало живота си със земя-
та - отглеждат различни култу-
ри и следват стриктен 4-годи-
шен сеитбооборот. Като трето 
поколение земеделски произ-
водител младият мъж продъл-
жава семейното дело и залага 
на български сортове житни и 

бобови култури, които позво-
ляват реализирането на висо-
ки и стабилни добиви. В сто-
панството отглеждат още ра-
пица, слънчоглед, овес, нахут, 
фий, ръж. 

Николов използва съвре-
менна техника за обработ-
ка на земята, а обследването 
извършва със собствения си 
дрон. Това, което го отличава 
от голяма част от зърнопроиз-
водителите са задълбочените 
познания в областта на земе-
делието. Затова не се уморява 
да внедрява иновации. Млади-
ят мъж е убеден, че бъдещето 
на земеделието е в цифрови-
зацията и автоматизацията на 
всички процеси по веригата и 
залага на „Прецизното земе-
делие“ - нова технология, коя-
то позволява на производите-
лите да управляват адекватно 
обработваемите площи в за-

висимост от пространствено 
диференцирана информация. 
Смисълът на подхода е раз-
виването на икономически и 
екологични ползи и вземане-
то на правилни управленски 
решения на базата на промен-
ливите характеристики на по-
лето и получаване на макси-
мални добиви.

Като зам.-управител на „Аг-
родар България“ ЕООД, гр. 
Айтос Николов работи мно-
го успешно с Института по 
растителни генетични ресур-
си – Садово за модерниза-
цията на зърнопроизводство-
то, внедряването на инова-
тивни технологии, цифрови-
зация и анализиране на дан-
ни с цел увеличаване на про-
изводителността на работни-
те процеси. 

Днес не са много младите 
хора в земеделието с енту-

сиазма на Никола, който, съ-
четан с отличните му кому-
никационни умения, компе-
тентност и организираност, 
дава най-добрата формула 
за съвременно управление 
на процесите в селското сто-
панство.

Никола Николов работи и 
управлява с примера си. Из-
ключително държи на етично-
то поведение и така получава 
заслуженото признание, как-
то на всички в екипа, така и 
на многото партньори на фир-
мата. Тайната на неговия ус-
пех е непрекъснатият стре-
меж към иновации. Убеден е, 
че бъдещето на земеделието 
е в оптимизирането на раз-
ходите по обработки и произ-
водство, във висококвалифи-
цираната работна ръка, в на-
временното противодействие 
на възникващите проблеми на 
терен, в изготвянето, управле-
нието и анализа на данни, за 
да се вижда едно стопанство 
както в детайлност, така и в 
цялостната картина.

Наградата "Еврика"е изклю-
чително високо признание за 
качествата и работата на Ни-
кола Николов. Тя се присъж-
да на най-талантливите и спо-
собни млади хора, за тяхната 
дейност и успехи, за налагане 
на техния пример сред младо-
то поколение. Кандидатите за 
носители на наградите са из-
лъчени от обществени и сто-
пански организации, научни 
звена и университети, от не-
правителствени организации 
и медии, а окончателният из-
бор се извършва от специ-
ализирани комисии във вся-
ка област.

Очаквайте интервю с Ни-
кола Николов от тържест-
веното откриване на жът-
вата в гр. Българово на 15 
юни 2022 г.

Айтозлийка е ръководи-
тел на първата за областта 
и Южното Черноморие лабо-
ратория Synevo в Бургас. Д-р 
Ана Самарджиева оглави ла-
бораторията, част от голямо-
то семейството на водещата 
здравна организация в Цен-
трална и Източна Европа - 
Medicover Group. Изборът не 
е случаен, д-р Самарджиева 
е сред най-добрите специа-
листи в областта на клинич-
ната лаборатория.

Лаборатории Synevo пред-
лагат не само супермодерна 

апаратура, но и най-съвре-
менните технологии в диаг-
ностиката. Основната им 
цел в България е да бъдат 
водеща референтна лабо-
ратория, залагайки на най-
високите стандарти за ка-
чество.

Официалният старт на ла-
боратория Synevo в Бур-
гас беше даден на 31 май, в 
присъствието на двама ди-
пломати и председателя на 
Шведско-българската тър-
говска камара. Водещ на съ-
битието беше Ники Кънчев.

Д-р Ана Самарджиева 
оглави лаборатория 

Synevo в Бургас

130% увеличение на приходите отчете 
медицинският център в Айтос за 2021 г.

първа за областта и Южното Черноморие

За Първи юни НЧ „Хрис-
то Ботев 1928“, Съдиево ор-
ганизира за малчуганите от 
селото един запомнящ се 
празник с много емоции, 
игри и забавления. Децата 
в Съдиево не са много, но 
затова пък всички се отзо-
ваха на поканата на секре-
таря Мария Колева.

Организаторите бяха под-
готвили много игри, а за да 
има повече спортен хъс и 
адреналин, децата се със-
тезаваха в два отбора. Има-
ше и лакомства, и томбо-
ла с много награди, осигу-
рени от спомоществовате-
ли - кмета Щерион Щерио-
нов и общинския съветник 
Георги Янев.

Никола Николов с наградата
Никола на Международния панаир в Пловдив, в 

разговор с румънски колега

На 6 юни, с представлението 
„Искам да кажа…“, на сцената на 
читалището в Айтос гостува тру-
пата на Държавен куклен театър - 
Русе, част от която е талантливи-
ят млад актьор, айтозлията Мар-
тин Пашов.

Дали защото представлението 
беше откупено от Община Айтос 
и напълно безплатно за млада-
та публика, или защото всеки ис-
каше да зърне Марто в новото му 
амплоа, но салонът на читалище-
то беше препълнен. Така или ина-
че интересът беше напълно опра-
вдан от прекрасната игра на мла-
дата трупа и смешно-тъжните оп-
ити на героите да споделят неща-
та от живота си. Спектакълът беше 
актуален с отговор на въпроса как-
во би станало, ако човекът, с кого-
то искаме да говорим, откликва на 
нашите очаквания и не остава за-
творен единствено в собствените 
си проблеми?

Във фокуса на вниманието, раз-
бира се, беше Марто - момчето, ко-

ето тръгна от тази сцена с танцови-
те си умения и с неподправеното 
чувство за хумор, за да се завър-
не на нея като дипломиран талант-
лив актьор от национално извест-
на трупа. Мартин Пашов завършва 
СУ "Христо Ботев" през 2015 годи-
на и с много хъс следва мечтите си 
в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". „Ис-
кам да кажа…“ е по мотиви от бляс-
кавата комедийна миниатюра на ан-
глийския драматург Алън Ейкбърн 
„Разговор в парка“ в превод на Ис-
кра Николова. На айтоска сцена 
спектакълът съчета бляскавата ра-
бота на актьорите в изграждането 
на характерите, майсторското вла-
деене на импровизираните кукли и 
изключителната пластика. 

За своя свят на мечтите ни разка-
заха Мартин Пашов и неговите при-
ятели -актьорите Атанас Димитров, 
Дияна Георгиева, Валентин Митев, 
Ивета Маринова. Постановката е 
на Светослав Добрев, пластиката - 
на Диана Досева.

НП

Да се завърнеш в родното 
читалище... като актьор

Айтозлията Мартин Пашов в „Искам да кажа...“ 

Детски празник в Съдиево 



Детско риболовно състеза-
ние в навечерието на Деня на 
детето събра малчугани, тий-
нейджъри и родители на брега 
на язовир "Парка". Надпревара-
та е традиционна и се органи-
зира от Ловно-рибарско друже-
ство "Сокол" - Айтос. Тази годи-
на участниците бяха разделени 
в две възрастови групи - до 14 
години и от 14 до 18 години.

Регламентът беше като за 
деца - кой ще хване най-мно-
го риба, която после ще пусне 
в язовира?! В групата до 14 го-
дини безапелационното първо 
място заслужи Стилиян Ива-
нов Купенов, който успя за уло-
ви риба с общо тегло 3.850 кг. 

На второ място в класиране-
то се нареди Мартин Владими-
ров с 1.960 кг улов, следван от 
Радислав Димитров - 1.080 кг. 
Отлично беше представянето 
на Радостин Андонов Голема-

нов, Христо Димитров Дими-
тров, на Сияна Стойкова и Ни-
кол Стойкова.

Паула Мартинова Иванова, 
на 4.5 години, успя с улов от 
340 грама да грабне и престиж-
ния приз "Най-малък участник" 

в състезанието.
При тийнейджърите надпре-

варата беше много оспорва-
на. Първи резултат постигна 
Иван Димитров с улов от 3.460 
кг. Второ място постигна Геор-
ги Митков Карагьозов - 1.975 кг, 

трети се класира Окан Мехме-
дов Ибрямов - 1.545 кг. За ри-
боловните си умения децата 
получиха грамоти, въдици, ри-
боловни принадлежности и ак-
сесоари.

НП

7-9 ЮНИ 2022 ×ô
Cy

 an
M

a g
en

 ta
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

стр.4 Народен приятел8

С пореден успех се поз-
дравиха танцов клуб "Генгер" 
- Айтос и детски танцов със-
тав "Тракийче" при СУ "Хрис-
то Ботев" - Айтос. На фестива-
ла "Приятели чрез танца" в гр. 
Сливен двата танцови състава 
с ръководител и хореограф Ро-
сица Кавръкова се представи-
ха блестящо. 

Сред достойна конкурен-
ция от над 20 състава от цяла 
България, ТК "Генгер" получи 
Специалната награда на Съ-
юза на народните читалища. 
Пак в Сливен, в юбилейната 
20-а година от създаването на 
детския състав, "Тракийчета-
та" отново бяха най-добри на 
сцената и завоюваха заслуже-

ното ПЪРВО МЯСТО. 
Още един изключителен ус-

пех регистрира в 20-годишна-
та си биография през м. май 
т.г. детският танцов състав 
"Тракийче" - два златни меда-
ла, „Гран при“, Откритие на 
12-ия Български национален 
шампионат по фолклор "Ев-
рофолк 2022". 

И малките, и големите тан-
цьори са категорични, че за-
слугата за успехите на айтос-
ките състави е на техния пре-
красен и всеотдаен ръково-
дител - Росица Кавръкова. 
Адмирации за г-жа Кавръко-
ва и нейните талантливи въз-
питаници!

НП

Най-добрият 
ни борец Октай 
Ружди, възпи-
таник на СКБ 
"Айтос", сту-
дент в Нацио-
налната спорт-
на академия и 
състезател на 
ЦСКА, вече ще 
се състезава и 
за Бундесли-
гата като иг-
рач на отбор 
Purya Jamali-
Esmaeili-Kandi 
- втора лига. 

"Имаме удо-
волствието да 
обявим анга-
жираността на 
Октай Ружди 
Хасан за кла-
совете до 80 и 
86 кг в свобо-
ден стил", обя-
виха от Бун-
деслигата. От-
там съобщават 
още, че "със своя знак "Бъл-
гарски шампион" в клас до 
79 кг и 5. U23-EM от 2022", 
Октай "ще укрепи оста ни 
на свободен стил и ще уве-
личи гъвкавостта в състава 
за пореден път". 

Спортните специалисти в 
Германия с нетърпение оч-
акват първите двубои на Ок-
тай. А родният Айтос му по-
желава само успехи на гер-
манския тепих!

НП

„Тракийче“ със злато и „Гран при“ 
в юбилейната си 20-а година

Добър улов и много награди на детското 
риболовно състезание в Айтос

И тази година, в края на м. 
май, СУ "Никола Вапцаров" - 
Айтос не пропусна да органи-
зира едно от най-забавните го-
дишни състезания, запазена 
марка на училището - традици-
онната Вапцаровска щафета. 
Отборите с ученици от III до XI 
клас се състезаваха за училищ-
ните награди, горещо подкре-
пяни от своите съученици. 

В състезателните групи III - 
IV, V - VI, VII - VIII и IX - XI клас 
участваха най-запалените ле-
коатлети на СУ "Никола Й. Ва-
пцаров". И четирите състеза-
телни групи излъчиха своите 
фаворити.

Първа състезателна група 
III - IV клас:

Първо място за IVа клас;
Второ място за IVб клас;
Трето място за IIIб клас.

Втора състезателна група 
V - VI клас:

Първо място за VIб клас;
Второ място за VIа клас;
Трето място за Vа клас.

Трета състезателна група 
VII - VIII клас:

Първо място за VIIIб клас;
Второ място за VIIа клас;
Трето място за VIIб и VIIв 

клас.
Четвърта състезателна 

група IX - XI клас:

Първо място за IХа клас;
Второ място за XIа клас;
Трето място за Xа клас.

Директорът на училище-
то Ирина Вътева връчи награ-
дите.

Щафетата се организира от 

учителите по физическо възпи-
тание и спорт в СУ "Никола Й. 
Вапцаров" Никола Габровски, 
Димчо Данов, Сергей Пеев и 
Валентин Герджиков, а в про-
веждането се включи целият 
педагогически колектив.

Удостоиха ТК „Генгер“ със специалната награда на Съюза на народните читалища

ДТС "Тракийче" ТК "Генгер"

Айтозлията Октай 
Ружди ще се бори 
за Бундеслигата

Призът „Най-малък участник“ 
беше за Паула Мартинова на 4.5 г.

Вапцаровска щафета 2022
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