
Община Айтос и Спе-
циализираната админи-
страция на провинция 
Одрин, Турция, изпъл-
няват съвместен проект, 
финансиран в рамките 
на ИНТЕРРЕГ - Програ-
ма за трансгранично съ-
трудничество България - 
Турция. Като партньори, 
Айтос и Одрин кандидат-
стваха и спечелиха фи-
нансиране за реализира-
не на две проектни пред-
ложения на обща стой-
ност 357 732.85 евро по 
Програмата за трансгра-
нично сътрудничество 
България-Турция. Бю-
джетът за Община Ай-
тос е 181 969,63 евро 

безвъзмездно финан-
сиране.

По повод изпълнението 
на двата проекта, на вто-
ра работна среща в Об-
щина Айтос беше екипът 
на турската страна. Първа-
та работна среща на еки-
пите се проведе в Одрин. 
Дневният ред на втората 
беше предварително уточ-
нен и свързан с обсъждане 
на дейностите по проекта, 
на какъв етап са те, и как-
во предстои. Предвидени 
са четири работни срещи, 
предстоят още две.

Кметът Васил Едрев 
прие двата екипа, които 
представиха изпълнението 
на дейностите до момента. 
“Как местната власт може 
да работи в полза на об-
ществото? Това е идеята 
на проектите. Хората ис-
кат техният град да е по-
чист и по-зелен, искат под-
държани паркове, градини, 
по-добра градска среда, в 
която да живеят и да от-
глеждат своите деца. Факт 
е, че средата на живот ста-
ва все по-определяща за 
избора на младите хора. 
Подготвихме този проект, 
за да отговорим на потреб-
ностите на гражданите”, 
обобщи целите на проек-
тите по време на срещата 

кметът Васил Едрев. 
Община Айтос получи 

финансиране по проект 
„Обединени трансгранич-
ни инициативи за опазва-
не на околната среда в ре-
гиона на България – Тур-
ция“, финансиран по до-
говор за безвъзмездна 
помощ No РД-02-29-55 от 
20.03.2017 г., С дейности-
те по проекта се цели ре-
шаването на проблема с 
поддържането на паркови-
те и зелени площи в общи-
ната, като в същото време 
се търси и друг ефект - по-
вишаване на екологичното 
съзнание на хората. В тази 
връзка са предвидени ме-
роприятия за насърчава-
не включването на граж-
даните в процеса на под-
държане на зелените пло-
щи, както и въвеждането 
на компостиране на зеле-
ните отпадъци. Биомасата, 
която се натрупва в парко-
ве, градини и околоблоко-
ви пространства ще бъде 
събирана и компостирана 
занапред, така че нейна-
та полезна стойност като 
разградим материал, бо-
гат на минерални веще-
ства, да бъде рационално 
използвана. За тази цел 

ще бъде закупена техни-
ка и оборудване за въз-
становяване, поддържа-
не и опазване на  зелена-
та инфраструктура и зеле-
ни площи на територията 
на град Айтос, за раздел-
но събиране на образува-
ния зелен отпадък и под-
готовката им за извозва-
не до компостираща ин-
сталация. Оборудването, 
което ще бъде закупено, 
е парков трактор, моторна 
пръскачка, моторна пръто-
ва кастрачка, специализи-
ран моторен трион, авто-
вишка и контейнери за зе-
лени отпадъци. Контейне-
ри за зелени отпадъци ще 
бъдат разположени в Ле-
сопарка, градската гради-
на и в училищата на тери-
торията на град Айтос. Об-
щината ще предоставя ус-
луга на гражданите за съ-
биране на големи коли-
чества зелени отпадъци 
пред жилищните им сгра-
ди и междублокови прос-
транства.

Община Айтос вече е 
финализирала общест-
вената поръчка по про-
екта, подписан е догово-
рът за доставката на спе-
циализираното оборудва-
не за обработка на парко-
вите зони на 20 октомври 
т.г. Срокът за доставката 
е 90 дни. Оборудването се 
очаква да пристигне в Ай-
тос най-късно на 20 януа-
ри 2018 г.

Проектът на Одрин е 
за закупуване на кон-
тейнери за разделно съ-
биране на отпадъци и пос-
ледващото им рециклира-
не. Приключила е общест-
вената поръчка и контей-
нерите са вече закупени. 
Предстои да бъдат раз-
пределени по населените 
места в провинция Одрин, 
за които са предвидени. 
Предстоят и информаци-
онни кампании сред насе-
лението за разяснителна 
дейност - как трябва да се 
събират отпадъците.

В айтоския проект е 
включено обучение за съ-
биране на зелени отпадъ-
ци за служители на Общи-
на Айтос. Предвижда се 
и провеждането на двуд-
невен работен семинар с 
участници от двете пар-
тниращи страни. В заклю-
чителния етап краят на 
проекта ще бъде финално-
то събитие в град Айтос - 
“Нека да почистим заедно 
нашия град!”. 

Екипът на Специали-
зирана администрация - 
Одрин подчерта желание-
то на институцията да ра-
боти съвместно с Община 
Айтос и по други проекти. 
Очаква се втора покана за 
кандидатстване с проек-
ти по Програмата за тран-
сгранично сътрудничество 
България - Турция. Турска-
та страна има идея за друг 
екопроект, свързан със съ-
биране и рециклиране на 
използвани масла и бате-
рии. Идеята на Община Ай-
тос в подготовка за втора-
та покана, е да кандидат-
ства с екопроект за Зоо-
парк - Айтос. “В лицето на 
Община Айтос намерихме 
коректен партньор, с който 
се работи много добре. Би-
хме искали отново да кан-
дидатстваме заедно”, зая-
виха партньорите.

“В момента сме в про-
цес на запознаване с на-
соките на втората покана 
по Програмата за ТГС, ко-
ито засега са само проект. 
Търсим варианти за ново 
сътрудничество. Изисква-
нето е проектите да бъдат 
идентични като тематика и 
цели. Много се надявам да 
работим със Специализи-
раната администрация на 
провинция Одрин и в бъ-
деще”, коментира за об-
щинското издание Мари-
ана Димова — заместник-
кмет на Община Айтос, ко-
ято ръководи и контроли-
ра проектната готовност и 
изпълнението на проекти-
те на Община Айтос.
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Специализираната администрация на провинция 
Одрин с нова покана към Айтос за съвместен проект

  
 

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

народен
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Айтос и Одрин обединиха инициативи за 
опазване на околната среда

Община Айтос - 10 март 2016 г., дни преди Айтос и Одрин да внесат проек-
тите си за одобрение и финансиране по Програмата за трансгранично сътруд-
ничество

Добре сработени! Екипите на Айтос и Одрин

Община Айтос - 10 ноември 2017 г. - втора работна среща с кмета Васил Ед-
рев



• На 30.10. т.г., около 10.00 
ч., служители от Районно 
управление - Айтос извър-
шили проверка в дома на 
52-годишния Х.Г. от Айтос, 
разположен на ул. „Св. св. 
Кирил и Методий“, като на-
мерили и иззели насипен и 
нарязан тютюн в различни 
опаковки с общо тегло око-
ло 20 кг, както и 2 600 къса 
цигари, всички без акцизен 
бандерол. Работата по слу-
чая продължава от служи-
тели на Районно управле-
ние – Айтос.
• На 04.11.т.г., около 21.40 

ч., в района на бензинос-
танция „Шел” в Айтос, слу-
жители от Районно упра-
вление - Айтос извърши-
ли проверка на л.а. „Форд 
Фокус”, с бургаска регис-
трация, с който се прид-
вижвали: 25-годишният В.Г., 
от Карнобат, 25-годишни-
ят М.И., 23-годишният Е.М. 
и 25-годишният Х.А., и три-
мата от с. Карагеоргиево. В 

автомобила са намерени и 
иззети две топчета със суха 
зелена тревна маса /мари-
хуана/ и целофан с жълте-
никаво вещество / метам-
фетамин/. Установено е, че 
наркотичните вещества са 
собственост на Х.А., кой-
то е задържан за срок от 
24 часа. По случая е обра-
зувано бързо полицейско 
производство.
• На 6 ноември т.г., око-

ло 22.05 часа, служители от 
Пето Районно управление - 
Бургас спрели за проверка 
л.а. „Алфа Ромео”, с бурга-
ска регистрация, управля-
ван от 26-годишния М.М., 
от Айтос. Полицаите кон-
статирали, че айтозлията 
шофирал след употреба на 

наркотични вещества - ме-
тамфетамин и амфетамин. 
М.М. е задържан с поли-
цейска заповед за срок до 
24 часа.
• На 08.11.т.г., около 18.50 

ч., на айтоската улица «Цар 
Асен», служители от Ра-
йонно управление - Айтос 
спрели за проверка л.а. 
«Тойота Рав 4», с бургаска 
регистрация, управляван 
от 48-годишния П.Н. от Ай-
тос, като констатирали, че 
същият шофира след упо-
треба на алкохол с кон-
центрация - 1,22 промила. 
П.Н. е задържан със запо-
вед за задържане за срок 
от 24 часа. По случая е об-
разувано бързо полицей-
ско производство.

На 3 ноември 2017 г. 
в спортна зала „Аетос” 
Сдружение „Волейболен 
клуб Айтос” приключи със 
заключителни спортни за-
нимания по волейбол из-
пълнението на проект по 
програма „Спорт за деца-
та в свободното време”, 
финансиран от Министер-
ство на младежта и спорта 
в размер на 4600 лв.

Кратката хронология по 
изпълнение на проекта 
сочи следното:

- провеждането на зани-
манията по волейбол по 
тази програма е със соци-
ална значимост – създа-

ват се условия и възмож-
ности за свободен достъп 
на деца до спортни обекти 
в свободното им време;

- в тренировките бе даде-
на възможност на 60 деца, 
разделени в 4 групи по въз-

раст и пол, да се включат 
за първи път в организи-
рани спортни занимания 
и да придобият първона-
чални умения по спорта 
волейбол;

- през периода бяха раз-
вити социални качества в 

децата - умения за рабо-
та в екип, толерантност и 
спазване на принципите 
на „Феър плей”;

- заниманията по волей-
бол се използваха за ин-
теграция между отделните 
етнически групи на терито-

рията на град Айтос;
- предоставена бе въз-

можност за подбор на та-
лантливи деца и тяхното 
включване в  системна тре-
нировъчна дейност;

- тренировките бяха на-
пълно безплатни за всич-
ки деца;

- за провеждане на спорт-
ните занимания бяха заку-
пени волейболни топки и 
волейболна мрежа;

- децата участваха в едно 
спортно състезание, ор-
ганизирано с финансови 
средства на сдружението;

- на участниците бе оси-
гурена безплатна меди-
цинска помощ по време на 
тренировките;

- за целия период на 
спортните занимания всич-
ки деца бяха застраховани 
с продукт „Застраховка за 
спортисти“;

- за време от близо 6 ме-
сеца са осигурени възна-
граждения на 2-ма спортни 
специалисти, медицинско 
лице и счетоводител;

Председателят на УС 
инж. Мариян Маринов в за-
ключителните занимания 
изказа своята благодар-
ност за развиването и про-
веждането на  това полез-
но начинание на партньо-
рите по проекта: Община 
Айтос, вестник „Народен 
приятел”, Радио „Айтос”, 
СУ „Христо Ботев” - град 
Айтос и СУ „Никола Вапца-
ров” - град Айтос.

Лични благодарности за 
нормалното протичане на 
заниманията и за поло-
жено старание получиха 
спортните специалисти- г-н 
Димитър Кавръков, г-н Ми-
хаил Йорданов, медицин-
ското лице – г-жа Василка 
Копринкова и счетоводи-
телката - Соня Костова.

В последния ден на про-
екта бе проведена и анке-
та сред участниците.

При обработване на ре-

зултатите се установи, че 
над 80% от децата ще про-
дължат да се занимават 
организирано с волейбол 
през свободното време. 

Всички участници отчи-
тат, че тази форма е мно-
го полезна и предоста-
вя реална възможност за 
придобиване на първона-
чални умения в определен 
спорт и за мотивирането 
им трайно да продължат 
да спортуват в свободно-
то време.

ВК „Айтос“ възнамеря-
ва и през следващата го-
дина да участва с проект 
по същата програма с цел 
да привлече още деца, ко-
ито за първи път да усетят 
ползата от активни спорт-
ни занимания в свободно-
то време.

СДРУЖЕНИЕ  
„ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ 

АЙТОС”

Община Айтос, Асоциация 
„Жени без остеопороза” и 
РЗИ-Бургас организираха в 
Айтос информационна кам-
пания „ЗАПАЗЕТЕ КОСТИ-
ТЕ СИ – ЗАЩИТЕТЕ ВАШЕ-
ТО БЪДЕЩЕ!“.             

В програмата на кампани-
ята бяха включени презен-
тации за профилактика на 
остеопорозата при жени и 
мъже, тестове за определя-
не на личните рискови фак-
тори, комбинирани изслед-
вания - телесен състав-кост-
на плътност и беседа „Нау-
чете своя риск за остеопо-
роза“. Присъстващите има-
ха възможност да определят 
личните си рискови факто-
ри с теста на Международ-
ната фондация по остеопо-
роза и теста на Световната 
здравна организация. Вхо-
дът беше свободен за всич-
ки граждани. Срещу симво-

лично заплащане бяха про-
ведени и комбинирани из-
мервания на костна плът-
ност - телесен състав. 

Кампанията е целогодиш-
на, и е насочена към пови-
шаване на информираност-
та в световен мащаб за пре-
венцията, диагностиката и 
лечението на остеопороза-
та и свързаните с нея забо-
лявания на костите. Тя цели 
да постави остеопорозата 
начело в световната здрав-
на проблематика, достигай-
ки със своите послания до 
здравните професионали-
сти, медиите, отговорните 
лица и институции.

С тази инициатива призо-
ваваме хората към навре-
менни действия за защита 
на здравето на своите кос-
ти и мускули, за да се радват 
на добро качество на живот 
и независимост от грижите 

на другите в късни години. 
Тя е насочена и към здрав-
ните власти и медицински-
те специалисти да съхраня-
ват здравето на костите на 
хората в населените места, 
където работят. Независи-
мо от множеството ефектив-
ни възможности за лечение, 
остеопорозата често оста-
ва недиагностицирана и не-
лекувана. Запълвайки праз-
нината между навременна-
та диагностика и лечение-
то, здравните професиона-
листи, властите и лечебните 
заведения могат да зарабо-
тят заедно за намаляване на 
човешкото и социално-ико-
номическото бреме, причи-
нявано от фрактурите вслед-
ствие чупливост на костите, 
казват от Асоциация „Жени 
без остеопороза“, Член на 
Международната фондация 
по остеопороза - IOF.
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Волейболен клуб „Айтос“ успешно приключи 
изпълнение на проект по програма на ММС

Кампания за профилактика 
на остеопорозата в Aйтос

Децата, включени в проекта на ВК „Айтос”, показаха какво са научили на 
традиционния турнир по волейбол през месец октомври, посветен на Празни-
ка на Айтос

Безплатни прегледи на хора с ампутации  
и двигателни проблеми на 15.11.2017 г. в Айтос

На 15 ноември 2017 г. /сряда/, от 10.00 часа, 
в Дневния център за възрастни с уврежда-
ния в град Айтос, ул. „Гурко” №3, ще се про-
веде Втори ден на отворени врати за без-
платни консултации и прегледи на хора с 
ампутации и двигателни проблеми, живее-
щи на територията на Община Айтос, и по-
специално на хора с:

- Ампутации на долен и горен крайник;
- Частични ампутации на ходило и пръ-

сти;
- Скъсяване на долен крайник;
- Диабет (диабетно стъпало);
- Гръбначни изкривявания;
- Слединсултни състояния;
- ДЦП;
- Деформация на ходила (плоскостъпие, 

халукс валгус, тип пръст-чукче); 
- Деформация на глезенни стави;
- Диабет (диабетно стъпало);
- Някои следфрактурни състояния.
Инициативата е на Национален алианс 

за интеграция и политики за здраве и ак-
тивен живот след ампутации и протезира-
не, която се осъществява с логистичната 
подкрепа на Община Айтос. Първата обща 
инициатива беше реализирана на 20 ап-
рил 2016 г.

Алиансът си е поставил стратегическата 
цел да работи за реалното подобряване на 
социалния и жизнен статус на хората с ам-
путации и двигателни проблеми и създаване 
на широк кръг от условия за социалното им 
включване и реинтегриране в обществото. 
„Смятаме, че с инициативата ще доприне-
сем за по-пълноценното вписване на тези 
хора в гражданското общество чрез инфор-
мираност и активно участие в отнасящите 
се до тях процеси”, пише в писмото си за 
съдействие до кмета Васил Едрев, адв. Те-
ньо Тенев – зам.-председател на Управител-
ния съвет на Националния алианс за инте-
грация и политики за здраве и активен жи-
вот след ампутации и протезиране.

Произшествията



По покана на евродепу-
тата Георги Пирински, 29 
български студенти и ра-
ботещи посетиха на 10 но-
ември Европейския пар-
ламент в Брюксел. Гру-
пата млади хора присъст-
ва на заседание на коми-
сията по „Труд и социал-
на политика”, на която ев-
родепутатът е член. Об-
съждана беше платфор-
ма за нерегламентирания 
труд, предложена от Геор-

ги Пирински и действаща 
от една година. „Всички 
представители на коми-
сията се изказаха ласка-
во за платформата и на-
шият евродепутат получи 
адмирации за работата 
си. През втория ден деле-
гацията разгледа Парла-
ментариума и подробно 
се запозна с работата на 
българските евродепута-
ти. Сърдечно благодарим 
на Георги Пирински за по-
каната да видим отбли-

зо как работят европей-
ските институции”, каза 
от Брюксел Милена Кур-
това-Радева, председа-

тел на БСП- Айтос, която 
представяше нашия град 
в българската група.

НП

Районен съд - Айтос про-
дължава изпълнението на 
Образователна програма 
„Съдебна власт – инфор-
миран избор и гражданско 
доверие. Отворени съди-
лища и прокуратура“ сред 
ученици с цел превенция и 
повишаване на тяхната ин-
формираност за структу-
рата, функциите и значе-
нието на съдебната власт 
в Република България. За 
трета поредна година ма-
гистрати от Районен съд - 
Айтос изнасят лекции и во-
дят дискусии с гимназисти-

те от училището, партньор 
по програмата СУ „Христо 
Ботев”- Айтос.

В края на миналата сед-
мица пред гимназисти-
те в База 2 на училището 
застана съдия Мария Ду-
чева - Административен 
ръководител, Председа-
тел на Районен съд - Ай-
тос, за да презентира те-
мата “Разпределение на 
властите според конститу-
цията на Република Бълга-
рия. Функции на съдебна-
та власт. Структура на съ-
дебната система. Висш съ-

дебен съвет”.
 Мултимедийното пред-

ставяне на темата граб-
на вниманието на млади-
те хора. Те научиха, че из-
пълнителната, законода-
телната и съдебната власт 
се осъществяват от незави-
сими институции, но в сво-
ите отговорности взаимно 
се контролират. Че са ав-
тономни, но взаимообвър-
зани, без да са подчинени 
една на друга, а съдебната 
власт не е зависима от по-
литическо влияние при осъ-
ществяване на функциите 

си. Темата за различните 
съдебни инстанции гимна-
зистите посрещнаха с осо-
бен интерес, тъй като част 
от тях вече мислят за реа-
лизация в съдебната систе-
ма. Те научиха повече и за 
трите самостоятелни зве-
на в съдебната власт, как 
се избират членовете на 
ВСС, както и за водещата 
му роля да повишава, по-
нижава и освобождава ма-
гистратите. 

По предварително уточ-
нен график, образовател-
ните срещи на магистрати-
те с учениците ще продъл-
жат до края на учебната го-
дина. Освен лекции и дис-
кусии в класните стаи, Ра-
йонен съд - Айтос подгот-
вя интересни инициативи с 
вече доказан ефект от пре-
дходните две години, в ко-
ито образователната про-
грама доби особена попу-
лярност сред младежите в 
Айтос. „Приятно съм изне-
надана от желанието, с ко-
ето нашите ученици очак-
ват срещите с представи-
тели на Районен съд - Ай-
тос. Темите са изключи-

телно интересни и полез-
ни. Благодаря на съдия Ма-
рия Дучева - администра-
тивен ръководител, пред-
седател на Районен съд - 
Айтос, че за трета поредна 
година РС-Айтос избра на-

шето училище за партньор 
по Образователната про-
грама на МОН и ВСС “, ко-
ментира за НП, директорът 
на СУ „Христо Ботев” Пен-
ка Кирязова.

НП
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Образователна програма „Съдебна власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратура“ на Районен съд-Айтос

• Тел. 0884714212 продава 
парцел /празно дворно мяс-
то/ в с. Лясково - 842 кв. м, 
УПИ и ПУП. Цена по спора-
зумение.

• Тел. 0896 370 138 дава 
под наем помещение за ма-
газин или офис - 20 кв. м, Ай-
тос, супер център - 250 лв. 
месечно. 

• Тел. 0896885477 продава 
парцел в центъра на град Ай-
тос за застрояване, на кал-
кан, с височина - до стрехата 
- 10 м и възможност за уве-
личение на параметрите.

• Тел. 0877139647 продава 
„Dacia Logan” - сребристоче-
рен металик, 1.2 бензин, 43 
хил. км реални, първи соб-

ственик /пенсионер/, заку-
пена - октомври 2010 от ма-
газин. Перфектна. Екстри - 
климатик, серво, ABS кожен 
волан, регулируем колан, ни-
сък данък. Цена 14 500 лв.

• Тел. 0885/ 252 452 про-
дава земеделска земя в м. 
„Могилата”. Цена по спора-
зумение.

• Тел. 0876 10 38 55 прода-
ва 5 дка земи в с. Съдиево, 
в регулация, в края на село-
то, посока „Аязмото”.

• Тел. 0558/2 61 96 - Айтос 
дава под наем нива 990 кв.м 
в местността „Провадийско 
шосе” - празно място. Цена 
по споразумение.

малки обяви

Съдия Мария Дучева пред гимназисти 
за функциите на съдебната власт

ОБЯВА
ЗП Катерина Кабакова ви уведомява, че има инвести-

ционно намерение да изгради дегустационна и/или къща 
за гости и ПУП на следните два собствени имота – 148002 
и 149002, в землището на град Айтос.

Милена Куртова от Брюксел:  
„Благодарим на Георги Пирински!”
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стр.48 Животът край Славеева река

ТД „Чудни скали” – Айтос

Татяна Йотова представи книга с 
пиеси в Дома на писателя в Бургас

Димитър мИШЕВ

Татяна Йотова представи 
във вторник книга с пиеси 
в Бургас. Айтоската поете-
са, учител, бард и драма-
тург превърна премиерата 
на „Роли, роли...” в Дома на 
писателя в празник за це-

нителите на изящните сло-
ва. Тя предлага на читате-
лите пътешествие из време-
то и пространството в раз-
лични формати и жанрове, 
в рими и без, за малки и го-
леми, за училищния свят и 
извън него, за сцената на 

класната стая, за сцената 
на твоя град, село или стра-
на, за сцената на Живота... 
Повечето от пиесите, по-
местени в книгата, са изи-
грани от талантливите й 
ученици. Може би тази кни-
га нямаше да бъде факт, ако 
често след изигран спек-
такъл при нас не присти-
гаха ръководители на със-
тави, учители, жури, уче-
ници, които питаха къде 
могат да открият този или 

онзи сценарий, споде-
ля поетесата-сценарист. 
Пиесите й са отличени 
в различни национални 
и международни фору-
ми на изкуствата, свър-
зани най-вече с театъра. 
Татяна Йотова е дългогоди-
шен ръководител на Шко-
ла за слово, мелодия, теа-
тър, на Клуб по журналис-
тика. Тя намира думите, ко-
ито се обичат, и ги споде-
ля с родственици по дух. 

Сценариите са изпъстре-
ни с песни, защото моят 
свят е песента, добавя ав-
торът на „Роли, роли“. За 
нея театърът е разтворена 
жива книга, чиито страни-
ци разцъфтяват на сцената. 
„Словото е важен елемент 
на човешката култура. Още 
древните хора са вярвали, 
че една особена последо-
вателност на думите може 
да притежава чудодейна, 
магична сила. Такава сила 
притежава и книгата на Та-

тяна Йотова. Нейните тек-
стове ни пренасят в различ-
ни светове и места, достъп-
ни и за най-малките, при-
мамливи и за възрастни-
те“, пише в рецензията си 
за „Роли, роли“ редакторът 
на книгата Георги Минков. 
Според него, творбата на 
Йотова може да се нарече 
широкоспектърно лекар-
ство срещу ежедневните 
недостатъци на обществото. 
„Срещата с героите ни дава 
приказна възможност – да 

се потопим в света на ми-
товете, легендите и реал-
ността, за да покажем на 
децата си кое е добро, кое 
зло. Припомняме си забра-
вени думи, обичаи, събития. 
Имам усещането, че на хо-
ризонта се е задала една 
лодка, чийто капитан е за-
реден с невероятни исто-
рии от битието на българи-
на“, добавя актьорът-редак-
тор, който работи и в Теа-
трална студия „Браво” при 
СУ „Христо Ботев”.

Айтос отново има по-
вод за гордост. Общо се-
дем медала спечели Ак-
робалет „ТИАРА” при Вое-
нен клуб - Айтос от участи-
ето си в Балканската тан-
цова спартакиада `2017, 
която тази година се про-
веде в град Велико Търно-
во. Три златни, три сребър-
ни и един бронзов медал е 
резултатът за грациозните 
танцьори на Златина Коле-
ва, които за поредна годи-
на печелят не само нацио-
нално, но и международно 
признание.

НП

С два похода, ТД „Чуд-
ни скали” - Айтос отбеля-
за два празника - Дими-
тровден и 115-та годишни-
на от създаването на дру-
жеството. 50 туристи тръг-
наха пеш от Синеморец до 
Резово, до морето пътува-
ха с безплатен транспорт, 
осигурен от „Айтос Авто-
транспорт” ЕООД със съ-
действието на кмета Васил 
Едрев, който е и Председа-
тел на ТД „Чудни скали”. 

Рекорден брой - 120 ай-
тозлии - пък се включиха 
в общоградския поход до 
хижа „Здравец” в края на 
м. октомври т.г.. След пет-
часовия преход хижарят 
ги посрещна с планински 
чай, мнозинство в група-
та бяха децата и млади-
те хора. 

„В 115-та си година, ту-

ризмът в Айтос преживя-
ва своеобразен ренесанс, 
благодарение на Бистра 
Костова”, хвалят се най-

старите, планирани с ор-
ганизаторските способно-
сти на новия Секретар на 
дружеството.

Два похода за два празника

Пред Царевец

Усмивки след успеха

Акробалет „Тиара” - талантливите деца на Айтос

“Сценариите ми са изпъстрени с песни, защото моят свят е песента”, споделя поетесата–драматург

„ТИАРА” със 7 медала 
от Балканска танцова 

спартакиада `2017


