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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година

Приеха отчета за
изпълнението на
бюджет - 2014

На заседанието на Общински съвет - Айтос на 28 април
т.г., заради техническа грешка, кметът Васил Едрев оттегли докладната си записка за приемане на Наредба
за изменение и допълнение
на Наредба за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Айтос. След необходимите корекции в допълненията, проектът за нормативен документ отново да бъде внесен
в заседателната зала, решиха съветниците. Те единодушно приеха отчетните доклади на председателите на
читалищните настоятелства
в Община Айтос в изпълнение на Годишната програма
за развитие на дейността им
през 2014 г.
Гласувани бяха нова Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. и отчет за изпълнението на бюджета на община Айтос за
2014 г. Преди за влезе в заседателната зала, отчетът
ще бъде обществено обсъждан на 23 април т.г.
Доклад от извършена последваща оценка на Общинския план за развитие на
Община Айтос 2007-2013 г. и
годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
общинския план за развитие за 2014 г. също получиха
одобрението на Съвета. Две
други кметски предложения,
свързани с приемането на
„Програма за реализация на
Общински план за развитие
на Община Айтос за 2015 г.”
и предварителна оценка на



Председателството на местния парламент в Айтос

В “Генгер” очакват над 5000 туристи през това лято

Общинският съвет гласува
Общински план за развитие
на Община Айтос за периода
2014-2020 г. бяха одобрени с
мнозинство без съществени
дебати. Успоредно с тях съветниците гласуваха направените корекции в част „Отпадъци” на Общински план
за развитие на Община Айтос за периода 2014-2020 г.
Още един годишен план получи одобрение - за развитие на социалните услуги в
община Айтос за 2016 г.
Положителна оценка получиха и акцентите на априлското заседание - две предложения от кмета Васил Едрев за кандидатстването на
Община Айтос пред Министерство на младежта и спорта за финансиране на обект:
„СПОРТНА ПЛОЩАДКА № 4
В УПИ I - ЗА СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.50, ПО ПЛАНА НА
ГР. АЙТОС, ОБЩИНА АЙ-

ТОС” и „ИЗГРАЖДАНЕ НА
СПОРТНА ПЛОЩАДКА И
КЪТ ЗА ФИТНЕС НА ОТКРИТО” в УПИ I, кв. 63, гр. Айтос
по реда и условията на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за
финансово подпомагане на
строителството и ремонта
на спортни обекти и съоръжения, издадена от Министъра на младежта и спорта,
в сила от 13.05.2014 г.
Председателят Ружди Хасан внесе три предложения за приемане на отчетите за дейността на общинските търговски дружества
през 2014 година - „Медицински център І” ЕООД, гр.
Айтос „Авицена” ЕООД, гр.
Айтос и „Генгер” ЕООД, гр.
Айтос. Най-дебатиран беше
отчетът на фирма “Генгер”
ЕООД пред вид финансовите резултати за м.г. и някои
неуредици във връзка със

собствеността. Управителят
Атанас Гиргицов пък изненада съветниците с обещанието за бум на туристите в “Генгер” през летен сезон 2015.
Очакванията са за над 5000
руски, германски, френски и
английски туристи в комплекса. Ентусиазмът на Гиргицов се подхранва от подписани и предстоящи договори с фирмите “ВИВА ТРАВЪЛ”, “АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ”
И “ТУИ”, научи НП.
Съветниците приеха и
предложението на кмета за
нови цени за отдаване под
наем на пасища и мери от
общинския поземлен фонд
на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Градоначалникът предложи
още отмяна на на решение
№ 688 на Общински съвет
– гр.Айтос за обявяване на
имот, представляващ сграда „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ”
в Айтос, от частна в публична общинска собственост и
предоставяне управлението и стопанисването на общински недвижим имот: Да
бъде учредено и безвъзмездно право на ползване на
общински имот в полза на
Сдружение „Спортен клуб
по борба – гр.Айтос”, реши
Съветът.
Прекратени бяха договори за концесии на Язовир
„Аладъна” с площ от 50,777

Първият празник на Дъгата в България,
организира СОУ”Христо Ботев”
На 30 април т.г.учителите
и учениците от СОУ “Христо Ботев” в Айтос организираха първия в България
Празник на Дъгата с ат-
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рактивни инициативи, в
които се включиха всички 1053-ма възпитаници
на училището и техните
преподаватели.
Праз-

ничният ден беше изпълнен с емоционални събития от сутринта до късно
следобед. Ботевци посрещаха гостите си с макети

и картини, изработени от
децата. Имаше и забавни
игри, и цветна викторина,
много песни, танци и кулинарен конкурс “Моя-

дка. и на Язовир „Под селото” с площ от 46,866 дка.,
в землището на с. Чукарка,
община Айтос. Вече има решения и за прекратяване на
съсобственост между Община Айтос и физическо лице
в УПИ ІІ-431, кв.153 по плана
на гр.Айтос, с административен адрес ул.”Братя Миладинови” № 31, прекратяване на съсобственост между Община Айтос и религиозна институция с наименование „Мюсюлманско изповедание” в УПИ І, кв.23
по плана на с.Малка поляна, прекратяване на съсобственост между Общи-

Над 5000 туристи очакват в “Генгер” през
това лято

та вкусна дъга”. Директорката Пенка Кирязова
награди изявените в конкурси, турнири и състезания ученици, а на специално организирани щандове се разпродаваха
изработени от децата сувенири. Събраните средства ще бъдат предоставени на Акробалет “ТИАРА” за участието им на
световната денс сцена в
Румъния.

на Айтос и физическо лице
в УПИ VІІІ-263, кв.29 по плана на с.Черноград и физическо лице в ПИ № 182, с
площ 2015 кв.м, в местност
„Набожната къща” в землището на гр.Айтос.
Съветниците се произнесоха положително за продажбата на три поземлени
имота в местността “Слънчева лъка” - ПИ № 375 и ПИ
№ 1347 - на собственици на
законно построени сгради и
ПИ № 452 с площ 1115 кв.м чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Общинският съвет изслуша и прие мотивите за одобряване на ПУП-Парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект:
„Трасе на канализационен
тласкател от УПИ ІІ-21,22, масив 139, местност „До казармите”, землище на гр.Айтос
и гласува разрешение за
проектиране и изработване
на ПУП-Парцеларен план за
елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии – свързване на
съществуващите основни
колектори и изграждане на
общ довеждащ колектор до
ПСОВ и заустващ колектор в
землището на гр.Айтос.
Както винаги заседанието
във вторник завърши с питания от съветниците и отговорите на кмета.
НП
Организатори на празника бяха преподавателите Димитрова, Едрева и Колева. Учениците
от всички випуски бяха
облечени в дрехи и шапки с цветовете на дъгата.
А кулминацията на училищния празник отбеляза своеобразен рекорд
- 1053-ма ученици направиха с телата си гигантска цветна дъга в двора
на училището.
НП
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ЕКОПАК и Община Айтос заедно в кампанията
“Да изчистим България заедно!”
Тези дни айтозлии се чудят защо цветни контейнери
изчезват от градските улици. Причината е простичка прибира си ги фирмата, която не показа особено старание при изпълнение на европейската си мисия в Айтос
за разделянето на отпадъците от опаковки. Вече започва ситуирането на нови
контейнери, които на възлови точки в града ще поставя фирма ЕКОПАК - новият
партньор на Община Айтос
в разделното събиране
Фирмата, с която Общината има сключен договор показва сериозно отношение
и към предстоящата кампания „Да изчистим България
заедно!”ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е партньор на кампанията на bTV Media Group,
и участва в нея за четвърти
пореден път.
Кампанията е най- големият доброволчески и обществен проект, предприеман досега у нас. Целта на
инициативата е да промени
отношението на хората към

местата, на които живеят и
начина, по който се грижат
за своите отпадъци.
От началото на кампанията през 2012 година досега, ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ има
грижата, в общините, с които има сключени договори
да предоставя ръкавици и
чували за гражданите- доброволци, които се включват в почистването на градовете. През 2015 г. ЕКОПАК
продължава тази традиция,
като към чувалите и ръкавиците прибавя и информационни брошури, свързани с
разделното събиране на отпадъци от опаковки.
Тази година кампанията
ще стартира на 10 май и ще
включва 5 акции за почистване на терени в Община
Айтос. Администрацията е
подготвила график за голямото чистене и приема заявки и телефонни обаждания от доброволчески групи, училища, фирми и граждани на общински телефон
0895/ 764 658.
НП

Община Айтос
График за провеждане на инициативата
„Да почистим България заедно”- 2015 г.
10 май 2015 г.- Почистване на градски зони:
„Емировски квартал”, междублоково пространство „Хаджи Димитър”, квартал „Странджа”.
17 май 2015 г.- Почистване на зони за отдих и спорт:
Парк „Славеева река, стадион, спортна зала (ученици
от СОУ „Христо Ботев”), терена над „Автогара”, почистване двора на СОУ „Н. Й. Вапцаров” (ученици от училището).
31 май 2015 г.- Почистване на детски площадки:
Детски площадки в парк „Славеева река”, ул. „Славянска” (зад блоковете).
7 юни 2015 г.- Почистване на природни паркове и защитени зони:
Почистване около местностите „Трите братя” и „Казаните”.
27 юни 2015 г.- Почистване на водоеми и реки:
Почистване на Славеева река.
Колкото повече айтоски доброволци се включат в инициативата, толкова по-чисти и приветливи ще бъдат през
това лято Айтос и околностите му.
За контакти Десислава Стоянова, тел. 0895/ 764 658

Община Айтос
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Съобщение

Община Айтос уведомява собствениците на пчелни семейства,
че в изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще се извърши третиране на посеви от овес, зимен фуражен
грах и слънчоглед, находящи се в землището на гр.Айтос, с наземна техника с препарати:
”Гран стар 50СГ”, „Фитоефект” и „Диамант фунгицид”, както
следва:
На 06, 07, 08 и 10, 11, 12.05.2015 г. от 06:00 до 11:00 часа в
местностите: „Карапелит”, „Азмака”, „Карамише”, „Боаза” и „Сулуклий”.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

Община Айтос
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Уточнение

Поради допусната техническа грешка в Заповед РД-08310/27.04.2015г., на стр.2 публикувана във вестник „Народен приятел” от 30.04.2015год., т.4.3 от Заповедта придобива следната редакция: банкова сметка на общината BG27BUIN95613300447527,
BIG-BUINBGSF в „Алианц Банк България”.

„БОТЕВЦИ-ОГНЕБОРЦИ” ОТ С. ПИРНЕ ФАВОРИТИ НА „МЛАД ОГНЕБОРЕЦ АЙТОС 2015”
За 16-та поредна година в Айтос функционират
шест младежки противопожарни отряда - „Млад
огнеборец” в СОУ ”Хр.
Ботев”, МПО „АЕТОС-160”-момичета и „БОТЕВ”,
в СОУ “Н. Вапцаров”„ОРЕЛ-160” и „ВАПЦАРОВЕЦ”, в ОУ „Хр.Ботев”
с.Пирне -„БОТЕВЦИ-ОГНЕБОРЦИ” и в ОУ „Св.
Св.Кирил и Методий”
с.Карагеоргиево- „МЛАД
ОГНЕБОРЕЦ” като в тях
членуват 75 момичета и
момчета на възраст от 12
до 16 години. Във всички
учебни заведения занятията се водят съвместно от учители педагози
и служители от местната
пожарна служба. В продължение на няколко месеца децата съчетават
обучение и забавление и
придобиват полезни умения да се грижат за своята безопасност и за безопасността на околните.
На 29 април т.г., на градския стадион в Айтос се
проведе ХІІ-то районно
състезание, с участието на 5 отбора с общо 50
състезатели- МПО “ОРЕЛ160” при СОУ “Н. Вапцаров” гр. Айтос, МПО “АЕТОС-160”(съставен из-

цяло от момичета), МПО
„БОТЕВ”-момчета, „БОТЕВЦИ-ОГНЕБОРЦИ” при
ОУ „Хр.Ботев” с.Пирне и
„МЛАД ОГНЕБОРЕЦ” при
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Карагеоргиево
.Организатор на състезанието беше Районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Айтос.
Гости на състезанието бяха комисар инж.
Васил Василев-Директор на РДПБЗН-Бургас,
Недко Стойков-Началник на група „Спасителни дейности” при РДПБЗН-Бургас, директори, общинари, учители, родители и много ученици. Надпреварата се проведе в
две технични и атрактивни
състезателни дисциплини “Бойно разгръщане на състезателна пътека” и “400 м
щафетно бягане с препятствия”.
Първата състезателна
дисциплина “Бойно разгръщане на състезателна пътека” включваше четири участъка. През препятствия се
построява шлангова линия,
по мишена се действа с кофпомпа, като при напълване на съд с вода се задействат звуков и светлинен

сигнал, на стойка правилно се подреждат пожарникарски съоръжения и се изпълняват възли, използвани при извършване на пожарогасителни и спасителни дейности.
Във втората състезателна дисциплина “400 м щафетно бягане с препятствия” отборите преминават през девет на брой
участъка с предаване на
щафета (струйник). Преодоляват се три препятствия - стойка с летва, стена със стъпала и дървена
преграда, на която летвата не трябва да бъде съборена. В тази дисциплина
се изпълнява построяване
на гасителна линия - разгъват се, като се скопчават към разклонител, два
шланга. Борави се и с пожарогасител.
В оспорваното състезание, изпълнено с много емоции, спортна злоба
и огнеборски дух, с победа и шампионската купа
в комплексното класиране за първи път се поздрави отбора на МПО “БОТЕВЦИ-ОГНЕБОРЦИ” при ОУ
“Хр.Ботев” с. Пирне с постижение - 1042,0 т.
В класирането отборите
се подредиха:

2.МПО „ОРЕЛ-160” при
СОУ „Никола Вапцаров”
гр.Айтос-1035,8 т.
3. МПО “МЛАД ОГНЕБОРЕЦ” при ОУ„Св.Св.Кирил и
Методий” с.Карагеоргиево
-1004,7 т.
4. МПО “АЕТОС-160”-момичета при СОУ “Хр. Ботев” –
995,0 т.
5. МПО “БОТЕВ ”-момчета при СОУ “Хр. Ботев”-Айтос – 992,6 т.

На първите три отбора
бяха връчени купи, медали и грамоти от гостите на
състезанието.
На останалите бяха подарени възпоменателни
флагчета и грамоти.
Наградите бяха осигурени от Община Айтос.
На всички състезатели
с помощта на учебните
заведения бяха връчени
индивидуални предметни
награди-фланелки и шапки с логото на учебните
заведения и на „Млад огнеборец”.
Бургаската верига за
бързо хранене „Сезам
Трейд”, която наскоро отвори врати и в Айтос, осигури за участниците вкусни пици и дюнери. Спортният клуб по пожароприложен спорт „Бургас” предостави лакомства за децата и предметни награди
за всеки отряд.
Ръководството на РДПБЗН-Бургас и РСПБЗНАйтос изказват искрена благодарност на педагозите и инструкторите от ПБЗН за положените усилия в подготовката на учениците - на
инсп. Николай Преснаков,
мл.експерт Костадин Ла-

лев, мл.инспектор Данаил Чорио и мл.инспектор
Стоян Стоянов, на преподавателите - от СОУ
„Н.Вапцаров”-Айтос –
Ваня Лалева, от СОУ
„Хр.Ботев” гр.Айтос-Димитър Димитров, от ОУ
„Хр.Ботев” с.Пирне- Ивелина Кънева и от ОУ
„Св.Св.Кирил и Методий”
с.Карагеоргиево - Станимир Николов. Организаторите на състезанието
отправят своите адмирации и към ЕТ „АиМ-Мария
Тодорова”, която чудесно
аранжира състезателното
трасе с балони.
Завоюваното първо място отреди правото на МПО
“БОТЕВЦИ-ОГНЕБОРЦИ”
да участва в ХVІ-то областно състезание, което ще
се проведе на 29.05.2015
г.(петък) в к.к. „Слънчев
бряг”. МПО „Орел-160”
пред вид, завоюваното ІІІто място на ХV-то републиканско състезание през
2014 г. ще участва във ІІ-ри
пролетен турнир за купа
„Свиленград”, който ще
се състои на 09.05.2015 г.
в Свиленград.
Инж. Мариян Маринов - Началник на РСПБЗН-Айтос
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Пирне празнува Деня на
родното село за 11-ти път
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Преди 11 години Пирне
възроди Празничния събор на селото след 55 годишно прекъсване. Новото начало беше сложено с
решение на Общото събрание, което избра Инициативен комитет от 18 души. Те
получиха от съселяните си
задачата да съберат средства и да организират събора в Деня на Св. Атанасий
Велики - летния Атанасовден. Така, както са празнували и предците им.
Тази година, на 2 май, за
11-ти пореден път, местните посрещаха близки и приятели, за да празнуват за-

едно Деня на родното село.
Тържествата започнаха със
Света литургия в храм “Св.
Атанасий” и с водосвет
пред НЧ “Пробуда 1925”, отслужени от свещеноиконом
Ромил Негозов.
Кметът на Община Айтос Васил Едрев сърдечно поздрави пирненци и
им напомни, че много скоро ще имат и друг празник - откриването на новата пречиствателна станция
в селото и пуска на първата в общината канализация. Поздравителен адрес до местните, с пожелания за успешна стопанска година, изпрати Вълчо Чолаков - Областен уп-

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І- АЙТОС” ЕООД
п.к. 8500, гр. Айтос, ул. „Гарова” № 3,
тел. 0558/ 2 24 63
На основание чл.60 от Наредбата условията и
реда, при които общината упражнява правата си
на собственик върху общинската част от капитала
в търговските дружества и Заповед № 7/ 23.04.2015
г. на Управителя на „Медицински център І- Айтос”
ЕООД

равител на Бургас. Общински съветници, представители на местните политически сили, на институции,
на училища и детски градини също уважиха поканата на кмета на Пирне Манчо Паскалев. Главен организатор на празника беше
Янка Чанева - Секретар на
пирненското читалище, което тази година празнува
90-годишен юбилей.
В концертната програма на площада участваха
местни и гостуващи състави и изпълнители. Началото беше дадено от мажоретките на ОУ “Св. Св. “Кирил
и Методий” с. Карагеоргиево. Запомнящи се изяви

имаха малките балерини от
ОДЗ “Пролет” - Айтос, Битовият състав на ОУ “Христо Ботев” с. Пирне с директор Илияна Петрова, Съставът за изворен фолклор на
НЧ “Васил Левски 1869” Айтос с ръководител Маргарита Петрова, Детският
танцов състав “Тракийче”
при СОУ “Христо Ботев” Айтос с ръководител Росица Кавръкова и др.
Пирненци празнуваха до
късно вечерта с оркестър
“Родолюбие”. Общоселското веселие завърши с дълги
хора и благодарности към
спомоществователите на
празника.
НП

Още два златни
медала за “ТИАРА”

ОБЯВЯВА
Конкурс за отдаване пад наем за срок от 3 години на площ от 1 /един/ кв.м. в сградата на „Медицински център І- Айтос” ЕООД, на втори етаж, до
физиотерапия, за поставяне на автомати за топли
и/ или студени напитки; при месечна минимална
конкурсна цена- 40 лв., която ще се заплаща ежемесечно, до 10-то число на текущия месец, в левове; други условия: освежителни ремонтни работи /боядисване стени и дограма/ на коридора на
втори етаж от сградата, с площ около 280 кв.м.периодичност и размер на инвестицията: предложение със социална насоченост, благоприятно за
дружеството.
Депозита за участие в размер на 20 лв. се внася до 15 ч. на 25.05.2015 г., в деловодството на дружеството, гр. Айтос, ул. „Гарова” № 3, ет.2, стая
№ 74.
Конкурсната документация на цена 20 лв. се
закупува от деловодството на дружеството стая
№ 74, всеки работен ден, в срок до 15,00 ч. на
25.05.2015 г.
Оглед се извършва всеки работен ден, от 14 до
15 ч., до деня предхождащ търга, след представяне на платежен документ за закупена документация; конкурсът ще се проведе на 27.05.2015 г. от
15,00 часа в кабинета на управителя на дружеството- гр. Айтос, ул. „Гарова” № 3, ет.2; заявления за
участие в конкурса, окомплектовани съгласно изискванията на конкурсната документация ще се
приемат до 15,00 часа на 25.05.2015 г. в деловодството на дружеството, гр. Айтос, ул. „Гарова” №
3, ет.2, ст. № 74.
Евентуално повторен търг ще се проведе на
01.06.2015 г.
Допълнителна информация: ст. № 74, ет.2 в
сградата на дружеството в гр. Айтос, ул. „Гарова”
№ 3, тел. 0558/ 2 24 63
УПРАВИТЕЛ: Д-р Светла Михова

Биляна Николова - Десислава Русева
В тазгодишния седемнадесети национален
конкурс за класически,
характерни, съвременни
танци и фрий-денс, който се проведе в Бургас

на 23-26 април, Акробалет ,,Тиара” към Военен
клуб - Айтос завоюва пореден успех и два златни медала. Първо място
журито отреди на Хакан
Хакан Мехмед
Мехмед фрий-денс, в трета възрастова група. Първо място беше присъдено
и на дуета Биляна Николова - Десислава Русева
в раздел съвременни танци, във втора възрастова
група.Успешно се представиха и дебютантите
от най-младия състав на
,,Тиара”.
През м. май, ръководителка Златина Колева
и представителният състав на акробалета ще се
готвят за световния денс
конкурс в Букурещ, Румъния.
Грациите от “ТИАРА”
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Периодичният печат в Айтос е на 110 г.,
Народен приятел чукна 91
Две знаменателни събития - 91-я рожден ден на
вестник “Народен приятел” и 110 години периодичен печат в Айтос бяха
повод за скромно тържество в Арт залата на Община Айтос в самия край
на м. април. Петокласниците от Клуб “Стих, мелодия,
театър” от СОУ “Христо Бо-

Малки артисти пресъздадоха градската атмосфера
от първите години на местния печат
ва време, които не скриват нито възхищението от
ерудицията, нито насмешката си от външния вид на
създателя.
Привързаността си към
вестника, който са чели и
предците ни, споделиха бивши редактори и сътрудници, представители на различни организации и просто читатели. Кметът Васил
Едрев декларира пълната
си подкрепа за изданието
с пожеланието традицията да продължава в годините напред.
Архивни снимки и много
факти за периодичния печат в Айтос, роден преди

Никола Божилов –
основателят на айтоския вестник “Народен
приятел”
Около 1924 година. Човекът с черната
шапка и с вратовръзка е бащата на “Наротев” с ръководител Татяна
Йотова, въвлякоха приятелите на “Народен приятел”
във вълнуващата градска
атмосфера преди 110 години. Тогава, когато гражданите на други селища в региона не са и чували що е
то вестник, в Айтос е вече
отпечатан и разпространен първият брой на “Тракийски селенин”.
За “отправна точка”,
малките артисти взеха
едно от многобройните айтоски кафенета в началото на миналия век, в което известни местни персони очакват поредния брой
на Народен приятел и неговия създател Никола Божилов. В ретро стил, “присъстващите” в кафенето
коментират интересни статии, правят анализи и четат
занимателни обявления
от “най-пресния” брой на
НП. Появяват се приятелите и читателите му от оно-

Един от първите броеве на НП - 22 май 1924
година.
110 години, бяха представени в интересна презентация, представена от Татяна Йотова.
Първото айтоско издание
- “Тракийски селенин”/1905
г./ се обявява в защита на
дребните земеделци и си
поставя задачата “да се
занимава със земеделие
и клоновете му”. С това
“запълва една празнота в
Бургаския край, “гдето, за
жалост няма да се издава
никакъв вестник или спи-

Приятелите на “Народен приятел”

Василка Кръстева - един от дългогодишните редактори на 91-годишното айтоско издание.

сание”...
“Вестникът ни не принадлежи на никоя партия
и е самостоятелен…” – заявява в брой 9 от 30 август
1905 година редакторът Н.
Кантарджиев, който продължава списването на изданието след основателя
Георги Дъблински.
Само месец по-късно, на
17 септември 1905 г. се появява второто айтоско издание – вестник „Айтос” –
местен орган на народняците. Незабавно разгорялата се полемика между
двата първи айтоски вестника завършва с кончината на „Тракийски селенин”,
който просъществувал до
м. октомври с.г. Спирането
на опозиционния вестник е
заради липса на финансови средства. От този момент нататък, безпаричието често „погребва” айтоските вестници, макар и родени от назрялата обществена потребност в много
будния градец.
Общо 18 вестника са издавани в Айтос до 1944 година. Най-продължително
тиражирани сред тях са вестник „Айтос” – „чак” до
1912 г. , вестник „Орлово”
с редактор Никола Янев –
1906 г, вестник „Орлов поглед” – 1908 г. и 1923-24 г.,
редактиран от Р.Р. Семянов, вестник „Нов Айтос”
за обявления и реклами –
1912 г. с редактор-стопанин
Крум Боев. Отделно Крум
Боев издава „Нов Айтос”
в периодите от 1914-15 г. и
1934 –43 г.
Особено богата за айтоския печат е 1922 година появяват се три нови вестника -Айтоски глас”е първият, редактиран в продължение на седем години от
създателя на в. „Народен
приятел” - Никола Божилов. До 1926 година излизат и бюлетините „Айтоски кооператор” и „Известия на Айтоската популярна банка”. През 1923 г. е отпечатан и първият туристически вестник в региона
- „Луда Камчия”, юбилеен лист издава въздържателното дружество в Айтос през 1933 г. – „Ковач
на трезвеността”. Друг айтоски вестник по това време е „Айтоски вести”, редактиран от Николай К. Огнянов, който просъществувал от 1927 до 1936 г. „Седмични айтоски вести” е издаван от Георги поп Димитров и излиза само в един
брой през 1929 г.
Многобройността на периодичните издания в Айтос се обяснява с високата ерудираност на местната интелигенция, с несекващата духовна жажда на айтозлии за печатно слово, а
краткотрайният им живот е
свидетелство за огромните
парични трудности при издаването им.
И макар че на 1 декември 1914 година заработва
първата печатница в Айтос,
собственост на братя Апостолови, и вече не е така наложително отпечатването
на вестниците в Ямбол и
Бургас, трудностите продължават да съпровождат

Ръководителят на
Клуба Татяна Йотова беше подготвила
и кръстословица, посветена на годишните
на айтоския печат

Артистите от Клуб “Стих, мелодия, театър” от СОУ
“Христо Ботев”
айтоските вестникари. За
да остане само един вестник – цели 91 години – НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ
През 1925 година излиза първият брой на първото айтоско списание “МОСТ”. През 1934 година
Читалище „Васил Левски”
започва да издава списание „Факел”.
И първият енигматичен
вестник в България е роден
в Айтос. Първият му брой,
айтозлии четат на 20 февруари 1927 година. Отговорен редактор е айтозлията
Петър поп Петров.
Независимостта си от
всякаква политическа намеса отстоява само “Народен приятел” със създател, редактор и стопанин
Никола Божилов. Неговият първи брой е отпечатан
в Айтос на 14 април 1924
година в печатница “Бра-

тя Апостолови”.
През втората половина
на ХХ век, имената си с
НП свързват Милко Андонов, Светльо Василев, Стоян Сейменлийски, Георги Връбчев…По-късно щафетата поемат Руси Маразов, Желязко Липов, Лулчо Терзиев…И десетки сътрудници от културни институции, предприятия,
училища, кооперативи…В
края на 60-те и началото
на 70-те г. , заа кратко, НП
излиза под името “Ленинец” с гл. редактор Руси
Маразов и издател ТКЗС
- Айтос.
През 80-те години, трайни следи в историята на
“Народен приятел” оставя
острото перо на главния
редактор Василка Кръстева, фотографиите на Мариус Грънчаров. Дълги години вестника списват Радка

Капралова, Стефка Георгиева, Паскал Дохнев, Николай Попов...
И днес “Народен приятел” е актуален и остава
единственото печатно издание в Айтос. Традицията на публицистично слово
се радва на изключителната подкрепа на пишещите айтозлии - Бранимира
Николова, Татяна Йотова,
Мариян Маринов, Милена
Янева, Нела Радева, Анита Станчева, Мая Въжарова, Петър Панчев, Николай
Димитров, Райна Димова,
Ани Апостолова, на и на
още десетки учители, културни дейци, ученици…
Музейна сбирка “Петър
Станев” пази първия брой
на НП от 24 април 1924 г. За
да помнят идните поколения, че айтозлии имат един
от най-старите вестници в
България
Народен приятел посрещна своя 91-ви рожден
ден като неразделна част
от ежедневника “Черноморски фар”. Негов издател от 2002 г. до днес е Община Айтос. Това е и първият отрязък от време, в
което айтоското печатно
издание има финансово
спокойствие.

ЦДГ “Славейче” - град Айтос
ПРАЗНИЧНА СЕДМИЦА, ПОСВЕТЕНА НА
30 ГОДИНИ ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ”
вет- среща с бивши колеги и служители на детската градина.
12.05.2015 г.
/вторник/
• 17.00 ч.- „Творя с мама и
татко”, двора на ЦДГ „Славейче”.
13.05.2015 г.
/сряда/
• „Методика на възпитание и обучение по БДП”курс със сертификат за
професионална Правоспособност от Технически университет- лектор д-р Галина Борисова Хайдар- Ден
Първи.
• 16.30 ч.- Детско шоупосветено на пътните зна-

Откриване на детската градина преди
30 години
11.05.2015 г.
/понеделник/
Тържествено откриване
на седмицата:
• 11.00 ч.- Водосвет в детската градина.
• Откриване на изложбадетско творчество.
• „Моята детска градинавчера, днес, утре”, поздрав
от децата.
• 17.00 ч.- Тържествен съ-

ЦДГ “Славейче” днес

ци в двора на детската градина.
14.05.2015 г.
/четвъртък/
• „Методика на възпитание и обучение по БДП”курс със сертификат за
професионална Правоспособност от Технически университет- лектор д-р Галина Борисова Хайдар- Ден
Втори- връчване на сертификати.
15.05.2015 г.
/петък/
• „30 години с магията на
детството”
• 17.00 ч.- Концерт- НЧ
„Васил Левски 1869”- Айтос

