
Сливенска Митрополия съоб-
щава на православните христи-
яни, че от 28 април до 20 май 
2018 година в Сливенска епар-
хия ще бъде донесена за по-
клонение Чудотворната икона 
на Света Богородица „Скоро-
послушница”.

Иконата е копие и е изогра-
фисана на Света Гора през 1893 
година. Осветена е в манасти-
ра „Дохиар”, където от десети 
век се намира оригиналната 
икона. През 1915 година това 
точно копие на иконата е било 
подарено на църквата „Св. Александър 
Невски” в град Ананиев - Украйна.

 Иконата на Света Богородица „Скоро-
послушница” помага при необходимост от 
незабавна помощ за всичко - за оздравя-
ване, при трудни житейски и семейни си-
туации, за забременяване и благополучно 
раждане и много други нужди.

В Сливенска епархия Чудотворната 
икона ще бъде донесена за поклонение 
в следните градове и храмове:

- 28 април – 30 април 2018 г. в град Сли-
вен, храм „Св. Димитър”

- 1 май- 3 май 2018 г. в град Ямбол, храм 
„Св. Николай Чудотворец”

- 4 май 2018 г. в град Карнобат, храм  
„Св. Иоан Богослов”

- 5 май 2018 г. в град Айтос, храм 
„Св. Димитър”

- 6-9 май 2018 г. в Бургас, храм  
„Св. св. Кирил и Методий”

- 10-11 май 2018 г. в град Созопол, храм 
„Св. Георги”

- 12-13 май 2018 в град Царево, храм  
„Св. Цар Борис”

- 14-16 май 2018 г. в град Поморие, в ма-
настира „Св. Георги”

- 17-19 май 2018 г. в град Несебър, храм 
„Св. Богородица”

- 20 май 2018 г. в град Обзор, храм  
„Св. Иоан Кръстител”.

Секретар на Сливенска митрополия 
В. Янев

Владиката освещава храма в Руен

На 28.04.2018 г. в 9.30 
часа, в Градската градина, 
Община Айтос организи-
ра финалното събитие по 
проект „Обединени тран-
сгранични инициативи за 
опазване на околната сре-
да в региона на България 
– Турция“, финансиран по 
договор за безвъзмезд-
на помощ № РД-02-29-55 
от 20.03.2017 г., в рамки-
те на ИНТЕРРЕГ-ИПП про-
грама за Трансгранично 
сътрудничество България 
- Турция. 

Събитието ще се прове-
де под мотото „Нека да по-
чистим заедно града ни”. 
Община Айтос се обръща 
с апел към гражданите да 
подкрепят инициативата. 

Проектът се изпълнява 
в партньорство със Спе-
циална администрация на 
Провинция Одрин, Турция. 
Екипът по проекта и учас-
тници в проекта от турска 
страна пристигат в Айтос 
на 27 април т.г. за участие 
в съвместни дейности по 
проекта.

Община Айтос стартира 
проекта на 21 март 2017 г. 
Срокът за изпълнение е 15 
месеца. В тази връзка, на 27-
28.04.2018 г. в град Айтос ще 
се проведе финален форум 
на партньорите за представя-
не на постигнатите резултати 
по проекта. 

Форумът ще бъде офици-
ално открит в Заседателната 
зала на Община Айтос на 27 
април от заместник-кмета на 
Община Айтос Мариана Ди-
мова и  заместник-генералния 
секретар на Специализирана 
областна администрация - Од-
рин Ахмет Туран Атеш.

Мариела Гъркова - главен 
експерт в Дирекция „Евро-

пейски политики и програми” 
на Община Бургас ще бъде 
гост-лектор на форума по те-
мата „Иновационни подходи 
за опазване на околната сре-
да”. Корай Кълавуз - инженер 
еколог - Дирекция „Градоу-
стройство и околна среда” в 
Специална администрация на 
Провинция Одрин, Турция, ще 
представи опита на Одрин в 
опазването на околната сре-
да. Нурсерен Хайрула, член 
на екипа по проекта в Общи-
на Айтос, ще презентира по-
стигнатите резултати. 

С изпълнението на проект 
„Обединени трансгранични 
инициативи за опазване на 
околната среда в региона на 
България - Турция”, партньо-
рите координирано насочиха 
своите усилия в решаване на 
проблемите, свързани с опаз-
ването на околната среда на 
своите територии.

Проектът цели подобряване 
условията на събиране на би-
тови отпадъци и разградима 
биомаса, както и изграждане 
на по-високо ниво на общест-
вена чувствителност към про-
блемите на третиране на отпа-
дъците и устойчиво използва-
не на природните ресурси.

Опазването на околната 
среда зависи от всеки един 
гражданин.

Зависи и от теб!
Какво можеш  

да направиш ти?
• Опитай се да разделяш би-

товите отпадъци, за да може 
те да бъдат преработени и из-
ползвани отново.

• Не замърсявай почвата и 
водите, защото те са нашият 
източник на живот.

• Давай пример на остана-
лите - заедно можем да по-
стигнем по-добри резултати в 
опазването на природата.

Проектът е на стойност 
357 732,85 евро, от които 
бюджетът за Община Ай-
тос е 181 969,63 евро, из-
цяло безвъзмездно финан-
сиране.

За Специална админи-
страция на Провинция Од-
рин - закупени са контейне-

ри за разделно събиране на 
битови отпадъци.

За Община Айтос - закупе-
на е специализирана техника 
за поддържането на паркови-
те и зелени площи в община-
та и контейнери за събиране 
на зеления отпадък.

Заедно партньорите про-
веждат и кампании по мес-
та за насърчаване раздел-
ното събиране и усвояване 
на отпадната биомаса.

На 2 май, от 11.00 часа, 
Негово Високопреосвещен-
ство Сливенски Митропо-
лит Иоаникий ще отслужи 
чин за освещаване на но-
воизградения православен 
храм „Св. Георги Победоно-
сец” в с. Руен.

На 6 май, Църковното 
настоятелство при храм 
„Св. Георги Победоносец” -  

с. Руен кани всички желаещи да присъст-
ват на първата Света Литургия, която ще 
се отслужи за патронния празник на новия 
храм от 9.30 часа.

Настоятелството при храма изразява 
своята сърдечна благодарност към всич-
ки съпричастни към изграждането и бла-
гоукрасяването на храма в с. Руен.

Свещеничеството в знак на благодарност 
остава Ваш верен молитствувател.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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 ОБЩИНА АЙТОС: 

НЕКА ДА ПОЧИСТИМ ЗАЕДНО ГРАДА НИ!
Почистването на 28 април се провежда в рамките 

на проект на Общината в партньорство с Одрин

Носят за поклонение Чудотворната  
икона Света Богородица  

„Скоропослушница” на 5 май в Айтос На Гергьовден е първата 
Света Литургия

Съобщение от Канцеларията на Сливенска Митрополия

На форума в Одрин през месец март т.г.

Кметът Васил Едрев с двата екипа по проекта

Бюджетът на Община Айтос по проекта беше ин-
вестиран в закупуването на специализирана техника 
за поддържането на парковите и зелените площи

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС 
ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020



На редовно отчетно-изборно съ-
брание на ПП „ГЕРБ“ - Айтос на 23 
април т.г., делегатите преизбраха 
единодушно Красимир Енчев за Об-
щински ръководител на ГЕРБ - Ай-
тос. Нямало е други номинации за 
общински лидер, научи НП от при-
състващи на събранието. Красимир 
Енчев е и председател на Общински 
съвет - Айтос. 

За организационен секретар 
кандидатурата е била също само 
една, на настоящия секретар и об-

щински съветник - Пенчо Желев. 
Седем души са били номинирани 
за членове на ръководството, пред-
стои изборът на айтоската органи-
зация да бъде одобрен от Изпълни-
телната комисия в София.

Затова и официална информация 
за гласуването от ГЕРБ - Айтос няма, 
тъй като все още няма и оконча-
телно решение за новия ръководен 
екип на партийната структура.

НП
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Преизбраха Красимир Енчев 

за лидер на ГЕРБ – Айтос П О К А Н А
КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

за поемане на дългосрочен общински дълг 
за финансиране на проект „Пречиствателна станция 

за отпадъчни води на град Айтос“

Уважаеми граждани на община Айтос,

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и в из-
пълнение на чл. 6 от Наредбата за реда и условията за про-
веждане на обществено обсъждане за поемане на дългосро-
чен общински дълг от община Айтос.

Кметът на община Айтос кани гражданите на община Айтос 
и всички заинтересовани лица на 26.04.2018г.  на публично 
обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за фи-
нансиране на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни 
води на град Айтос“.

Подготовката на „Пречиствателна станция за отпадъчни води 
на град Айтос“ стартира още през 2011 година с финансова-
та подкрепа на ЕС, в изпълнение на проект, финансиран от 
договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) №DIR-
51011119-1-13, от приоритетна ос 1 на ОПОС 2007-2013, 
по процедура с референтен №BG161PO005/10/1.11/03/19. 
Потребностите, които ще бъдат удовлетворени с изпълнение 
на проекта, са в съответствие с планирания принос на ОПОС 
2014-2020, посредством дейности за осъществяване на мак-
рорегионални стратегии и стратегии за морските басейни на 
района. Проектът ще допринесе за изпълнението на макро-
регионалната стратегия на ЕС за развитие на Черноморския 
регион. С изпълнение на дейностите по проекта ще се допри-
несе за постигане на един от основните приоритети на чер-
номорската стратегия, а именно: 4) Възстановяване и запаз-
ване на качеството на водите, поставена за цел в „Опазва-
не на околната среда в Черноморския регион“. С изпълнени-
ето на проекта ще се постигнат основните цели, поставени 
в Рамковата директива за водите (РДВ) и нейните дъщерни 
директиви, както и Директива 91/271/ЕИО относно пречист-
ването на отпадъчните води от населени места и Директива 
98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за 
консумация от човека. Постигането на посочените цели ще 
обхване изцяло основната целева група, а именно населени-
ето на община Айтос, като ще допринесе за повишаване на 
качеството им на живот. Основните дейности, които ще бъ-
дат изпълнени по проекта са: 1) Изграждане на Пречиствател-
на станция за отпадни води на град Айтос; 2) Изграждане на 
свързващ/и довеждащ/и и заустващ колектор и съпътстваща 
инфраструктура до ПСОВ, както и свързване на съществува-
щи основни колектори, към довеждащите. Основните резул-
тати от изпълнението на проекта са постигане на свързаност 
на съществуващата канализационна система, обслужваща 
населението с ПСОВ, чрез което ще се постигне пречиства-
не на отпадъчни води.

Срокът за изпълнение на проекта е 35 месеца, с начало 
21.01.2017г.

Общата стойност   на проекта по договор е 18 929 054,03 
лв. с ДДС, от които:

11 992 842,17 лв. от Кохезионен фонд;
 2 104 030,97 лв. национално съфинансиране от ДБ на 

РБ;
 1 786 963,55 лв. собствен принос на общината;
 3 115 217,34 лв. недопустими разходи /ДДС/.

Публичното обсъждане ще се проведе в Заседателна-
та зала на Общински съвет - Айтос на 26.04.2018г.  от 
13.00 часа.

Васил Едрев
Кмет на община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЯВА

Тел. 0893/ 452 072 - продава овощна градина - 1 дка с 
плододаващи череши, сорт „Ван” и 6 дръвчета кайсии. 
Овощната градина се намира в землището на град Ай-
тос - местността „Провадийско шосе”.

Красимир Енчев Пенчо Желев

В местния парламент

На 26 април т.г., от 9.30 
часа, председателят Кра-
симир Енчев свиква ТРИ-
ДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕ-
ДАНИЕ на Общински съ-
вет – Айтос в Заседателна-
та зала на Община Айтос с 
предварителен дневен ред 
от 16 точки. 

Под номер са отчетните 
доклади на председателите 
на читалищните настоятел-
ства в Община Айтос в изпъл-
нение на Годишната програма 
за развитие на дейността им 
през 2017 г. Десет са отчетите 
на председателите на народ-
ните читалища - едно в гра-
да - НЧ „Васил Левски 1869” 
- Айтос, и девет в населени-
те места на общината - НЧ 
„Изгрев 1927” - с. Тополица, 
НЧ „Пробуда 1929” - с. Мъг-
лен, НЧ „Христо Ботев 1928” 
- с. Съдиево, НЧ „П. Житаров 
1928” - с. Караново, НЧ „Ки-
рил и Методий 1929” - с. Пе-
щерско, НЧ „Пробуда 1925” - 
с.Пирне, НЧ „Иван Кожуха-
ров 1928” - с. Карагеоргиево, 
НЧ „Светлина 1932” - с. Черно-
град и НЧ „Наука 1927” - с. Чу-
карка. Бърз преглед на докла-
дите показва добра работа и 
пълна отчетност на читалища-
та в Айтос, Караново, Пирне, 
Черноград, Съдиево, Чукарка, 
Пещерско. Нито една цифра и 
конкретна дейност не фигури-
рат в написаното от Читалищ-
ното настоятелство в с. Топо-
лица, видя НП.

Председателят Краси-
мир Енчев внася докладна 
записка за приемане на Об-
щинска програма за закрила 
на детето за 2018 година, съ-
образена с потребностите на 
децата и техните семейства в 
община Айтос. Оперативните 
цели на Програмата са свър-
зани с намаляване на детска-
та бедност, създаване на ус-
ловия за социално включва-
не и подобряване на здраве-
то на децата, осигуряване на 
правото им на живот и раз-
витие в безопасна среда, за-
щита от насилие и осигуря-
ване на равен достъп до об-
разование.

Подробен Годишен план 
за развитие на социални-
те услуги в община Айтос 
за 2019 година внася на за-
седанието на 26 април кме-
тът Васил Едрев. Планът е из-
готвен от Дирекция “Социал-
но подпомагане” и е свързан 
с дейността на двата дневни 
центрове за деца и възраст-
ни с увреждания, Дома за 
стари хора и Защитено жи-
лище - Айтос. Друга доклад-
на записка на градоначал-
ника е за промяна на наиме-
нованията на социални ус-

луги - делегирани от държа-
вата дейности. Във връзка 
с нормативни промени, Съ-
ветът трябва да даде съгла-
сие, наименованието на со-
циалната услуга Дневен цен-
тър за възрастни с уврежда-
ния с административен ад-
рес град Айтос, ул. „Генерал 
Гурко“ № 3, да сe промени на 
Дневен център за пълнолетни 
лица с увреждания, Защите-
но жилище за хора с умстве-
на изостаналост с админи-
стративен адрес град Айтос, 
ул. „Ради Боруков“ № 20, да 
сe промени на Защитено жи-

лище за лица с умствена из-
останалост.

Внесено е предложе-
ние от кмета за приема-
не на Наредба за измене-
ние и допълнение на Наред-
ба за определяне и админи-
стриране на местни такси и 
цени на услуги на територия-
та на Община Айтос. Причи-
ната - привеждане на наред-
бата към действащото зако-
нодателство. „Необходимо е 
привеждане на услугите, пре-
доставяни от Община Айтос в 
съответствие с тези, избро-
ени в Регистъра на услугите 
в Интегрираната информа-
ционна система на държав-
ната администрация. Хармо-
низиране на наименовани-
ята, съдържанието и сроко-
вете за изпълнение на услу-
гите, предоставяни от всич-
ки общински администрации 
в страната, което пък е пред-
поставка за въвеждане на 
електронното управление. 
При определяне размера на 
таксите за услуги са отчетени 
спецификата на работа, необ-
ходимото време за проучва-
не на наличната документа-
ция, проверка на място, как-
то и разходваните материа-
ли, средствата за техническо 
оборудване и др.”, са други-
те причини за промените, по-
сочени в докладната записка 
на кмета. 

Очакваните резултати са 

подобряване на качеството 
на обслужване на граждани-
те и представителите на биз-
неса от община Айтос, както 
и пълното съответствие на ус-
лугите, предоставени от Об-
щина Айтос, с тези, изброени 
в Регистъра на услугите в Ин-
тегрираната информационна 
система на държавната адми-
нистрация. 

Важната точка в дневния 
ред е гласуване на отчета за 
изпълнението на бюджета на 
община Айтос за 2017 г., кой-
то беше огласен на публично 
обсъждане в Заседателната 
зала на 19 април т.г. 

Почти сигурно е, че след 
заседанието на 26 април 
общинското търговско дру-
жество „Генгер” ЕООД ще се 
сдобие с нов управител. След 
конкурс, избраният кандидат 
за ръководната длъжност 
в Етнографския комплекс е 
Теодор Янев. Той ще подпи-
ше договор за управление за 
срок от три години, ако мест-
ният парламент с гласуване 
утвърди кандидатурата му и 
прекрати договора на досе-
гашния шеф на комплекса Лю-
бомир Татаров.

Ще бъде гласувана и до-
кладната записка на Пен-
ка Панайотова Кирязова – 
директор на СУ „Христо Бо-
тев” – град Айтос във връзка 
с проект „Многофункционал-
но спортно игрище – минифут-

бол, волейбол, баскетбол, те-
нис на корт”. Ще се иска одо-
брението на Съвета, училище-
то да кандидатства пред Ми-
нистерство на младежта и 
спорта за финансово подпо-
магане по реда и условията 
на Наредба № 2 от 08.05.2014г. 
“за финансово подпомагане 
на строителството и ремонта 
на спортни обекти и съоръ-
жения”. Игрището е публична 
общинска собственост, зато-
ва ще се иска и решение от 
съветниците, дейностите по 
проекта да се извършват вър-
ху общинския терен.

Съветът ще реши дали 
да бъде учредено безвъз-
мездно право на ползва-
не на част от недвижим имот 
– частна общинска собстве-
ност, представляващ стая №5 
с площ 13,60 кв.м, в сграда с 
административно ползване в 
град Айтос, ул. „Щерю Русев” 
№ 4. Идеята е имотът да бъде 
предоставен за офис на Сдру-
жение „Тракийско дружество 
1897 Петър Киприлов град Ай-
тос”. Договорът да е за срок 
от две години, предлага още 
кметът на съветниците.

Друго искане на кме-
та е за промяна на реше-
ние №465, взето на заседа-
ние, проведено на 28.03.2018г, 
според което трябва да се за-
страховат всички имоти об-
щинска собственост. Градо-
началникът внася и две пред-
ложения за прекратяване на 
съсобственост между Общи-
на Айтос и физическо лице - 
в УПИ ІVобщ., кв. 8А по плана 
на град Айтос, с администра-
тивен адрес ул.“Чудни скали” 
№ 24 и в УПИ V- 48, кв. 6 по 
плана на с. Дрянковец, Об-
щина Айтос. За прекратяване 
на съсобственост е и предло-
жението на заместник-кмета 
Мариана Димова - то касае 
отношения между Община 
Айтос и физическо лице в ПИ 
№ 1252, в землището на град 
Айтос, местността „Слънче-
ва лъка”. 

НП

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за 
мерките за опазването на пчелите и пчелните се-
мейства от отравяне и начините за провеждане на 
растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекци-
онни дейности, Община Айтос уведомява гражда-
ните, че ще се извърши третиране с наземна тех-
ника, както следва:

1. На 26, 27 и 28.04.18 г. от 06:00 до 09:00 часа ЕТ 
„Колю Георгиев Колев“ ще извърши третиране на 
384,019 дка рапица в местността „Бургас кайря”; 
143,788 дка рапица в местността „До лозята”; 199,250 
дка пшеница в местността „Кайнарджата”; 27,288 
дка пшеница в местността „Бюлбюл дере“; 208,779 
дка пшеница в местността „Кеси кору“;  199,557 дка 
пшеница в местността „Бакаджика“, находящи се в 
землището на с. Лясково с препаратите „Биская“.

Собствениците на пчелни семейства следва да 
предприемат необходимите действия за предпаз-
ване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Какво ще се гласува в Заседателната зала



В новина за Айтос през 
миналата седмица се пре-
върнаха безплатните пре-
гледи на д-р Биркан Гю-
ней, ортопед-травматолог от 
Университетската многоп-
рофилна болница за актив-
но лечение и спешна меди-
цина „Н. И. Пирогов”, в два 
последователни дни, в Ай-
тос и Руен.

Пред медицинския кабинет 
на ул. „Любен Каравелов” в 
Айтос само за един следо-
бед преминаха не по-мал-
ко от 100 пациенти. НП видя 
опашката от граждани, кои-
то търпеливо чакаха за съ-
вети и консултации с орто-
педа. Повечето носеха рент-
генови снимки и резултати 
от изследвания, за да полу-
чат указания за оздравител-
ни процедури. Други бяха до-
шли с болки в ставите, трети 
– просто за да се запознаят с 
лекаря, дошъл чак от София 
да преглежда безплатно.

Изненадваме д-р Гюней 
след прегледа на дете със 
сериозни проблеми с ходи-
лото. „Предлагат операция, а 
не е завършил растежът на 
ходилото на момичето”, ко-
ментира лаконично специа-
листът,  квалифициран в ми-
нимално инвазивно опера-
тивно лечение на фрактури-

те, лечение на травматични-
те увреди и реконструктив-
на хирургия на горни и до-
лни крайници.

Не е върнал нито един па-
циент. „Основно оплаква-
нията бяха свързани с из-
носване на колянна става, 
с проблеми в областта на 
гръбначния стълб и с про-
блеми на костите в горните и 
долните крайници. Имаше и 
тежки случаи - родители до-
ведоха детето си на година 
и половина с неврологичен 
проблем след вирусна ин-
фекция - оттам не може да 
движи крайниците си. На-
сочих ги към един много до-
бър център за рехабилита-
ция, детето ще се възстано-
вява, макар и бавно”, раз-
казва д-р Гюней. Впечатлен 
е, че даже интелигентни хора 
не обръщат достатъчно вни-
мание на здравето си и не 
търсят медицинска помощ 
навреме. „Хроничните бол-
ки не са безобидни - влоша-
ват качеството на живот. В 
кабинета дойдоха и млади и 
възрастни хора с оплакване-
то - „всичко ме боли”. Ако не 
се вземат мерки за ставите - 
човек осакатява във време-
то. Хората тук имат нужда от 
специализирана помощ, за-
това се надявам кратката ми 

визита тук да има ефект вър-
ху здравето им”, казва още 
ортопедът, който вече има 
примамливо предложение 
за работа в частна болница 
в Бургаския край.

В Айтос дошъл и паци-
ент с изкривяване на торса 
от едната страна - пример 
за ненавременно потърсе-
на лекарска помощ. Питаме 
го и за запомнящи се слу-
чаи в практиката му. „Се-
щам се за пациентка, на ко-
ято лопатката на раменна-
та кост стоеше като крило. 
При това лекоатлетка. А ко-
леги дори не знаят как да го 
лекуват. Справихме се - мо-
мичето е в отлична форма,” с 
усмивка разказва 40-годиш-
ният медик.

От 2008 г. д-р Гюней рабо-
ти в IV-та Ортопедия и Трав-
матология в „Пирогов“, в мо-
мента има и специализанти 
в университетската болница 
за спешна помощ. И въпре-
ки изключителната натова-
реност, готов е отново да съ-
ветва и консултира айтозлии 
безплатно. Прави го от годи-
ни и в много селища в Родо-
пите, откъдето е родом. „Хо-
рата имат нужда от компе-
тентно мнение за здравосло-
вен проблем, а аз имам по-
требност да го правя, защо-

то знам колко много са тези, 
които нямат възможност да 
плащат за здравето си,” каз-
ва д-р Биркан Гюней и обе-
щава отново да се върне при 

пациентите от община Айтос 
и от община Руен, за които 
също отдели цял ден за без-
платни прегледи.

НП

В юбилейната 150-а го-
дина от създаването на 
първото българско учили-
ще в Айтос, приемникът му 
СУ „Христо Ботев” канди-
датства пред Министер-
ство на младежта и спорта 
за финансово подпомага-
не на проект „Многофунк-
ционално спортно игри-
ще – минифутбол, волей-
бол, баскетбол, тенис на 
корт” по реда на Наредба 
№ 2 от 08.05.2014 г. за фи-
нансово подпомагане на 
строителството и ремон-
та на спортни обекти и съ-
оръжения. 

Предвижда се, върху 
съществуващото спорт-
но игрище в двора на учи-
лището да бъде изграде-
но многофункционално 

спортно игрище с разме-
ри 42/22 м за практику-
ване на следните видо-
ве спорт: футбол на мал-
ко поле, тенис на корт, 
баскетбол и волейбол.  
Проектът е на стойност 
89 253, 60 лв. 

Съгласно разпоредбите 
на Наредба №2 за финан-
сово подпомагане на стро-
ителството и ремонта на 
спортни обекти и съоръ-
жения, е необходимо към 
проекта за многофункци-
онална спортна площад-

ка на СУ „Христо Ботев” 
– град Айтос да бъде при-
ложено и решение на Об-
щинския съвет за одобре-
ние на проекта.

Директорът Пенка Ки-
рязова внася проектно-
то предложение в заседа-
телната зала за обсъжда-

не и гласуване на 26 април 
т.г., когато ще се проведе  
31-то редовно заседание 
на Съвета.

Съветниците ще тряб-
ва да дадат и съгласие-
то си, дейностите по про-
ект „Многофункционал-
но спортно игрище – ми-

нифутбол, волейбол, бас-
кетбол, тенис на корт” на  
СУ „Христо Ботев” – град 
Айтос да се извършат вър-
ху недвижим имот – пуб-
лична общинска собстве-
ност, находящ се в кв.132 
по плана на град Айтос.

НП

стр. 3×ô Народен приятел26 АПРИл 2018 7
СУ „Христо Ботев” с проект 

за ново спортно игрищеИска картбланш 
от местния 
парламент  

да кандидатства 
за финансиране

Ето така изглежда сега спортната площадка на „Ботев”

Ботевци от години мечтаят за по-съвременно 
спортно съоръжение

Д-р Биркан Гюней за безплатните прегледи в Айтос и Руен: 

Имам потребност да го правя
Знам колко много хора не могат 

да плащат за здравето си,  
твърди ортопедът-травматолог



Победителите от вътреш-
ноучилищните състезания в 
СУ „Христо Ботев” - Айтос, 
СУ „Никола Вапцаров” - Ай-
тос и СУ „Елин Пелин” - Руен 
се срещнаха на голямото фи-
нално състезание „Народни-
те будители и АЗ”, което Ро-
тари клуб - Айтос с подкрепа-
та на Община Айтос органи-

зира за втора поредна годи-
на. Патриотичната надпрева-
ра на учениците се проведе 
със спомоществователството 
и съдействието на Обществе-
ния дарителски фонд „Пиргос” 
- Бургас, представляван от Из-
пълнителния директор Христо 
Панайотов.

Президентът на Ротари - Ай-
тос, Стоян Стоянов откри фи-
налния кръг на състезанието 
на сцената на НЧ „Васил Лев-
ски 1869”, като подчерта ос-
новната цел на инициативата - 
да представи на младите хора 
имената и дейността на бъл-
гарските възрожденци, които 
са оставили своя отпечатък 

в създаването, израстването 
и просперитета на българска-
та държава. „Дадохме поле за 
творческа изява на учениците, 
които работейки в екип, извър-
шиха издирвателска и събира-
ческа дейност, за да покажат 
пред публика своите знания 
за великите българи. Идеята 
на този проект е колективната 

работа - еднакво да се подгот-
вят и да вземат участие всич-
ки ученици от класа”, каза още 
Стоянов и представи участни-
ците-финалисти от трите учи-
лища - 8 „б“ клас от СУ „Хрис-
то Ботев” - Айтос, 8 „а“ клас 
от СУ „Никола Вапцаров” и  
6 „а“ клас от СУ „Елин Пелин” 
- с. Руен.

Стартът на състезанието 
беше даден от жури в състав 
- председател Данка Георгие-
ва - директор на Регионален 
държавен архив - Бургас и чле-
нове Атанас Атанасов - исто-
рик, председател на Общински 
комитет „Васил Левски” - Ай-
тос и Христо Панайотов - Из-

пълнителен директор Общест-
вен дарителски фонд „Пиргос” 
- Бургас.

Не по-малко от два часа 
продължи оспорваната над-

превара на трите отбора на 
читалищната сцена, в която 
се включиха и ръководители-
те Николай Димитров, Румяна 
Костадинова и Мария Христо-
ва. След училищните кръгове, 
от отборите бяха представени 
великите българи Капитан Пе-
тко войвода - СУ „Христо Бо-
тев”, Христо Ботев - СУ „Нико-
ла Вапцаров” и Иван Вазов - 

СУ „Елин Пелин”.
След като учениците отго-

вориха и на последния въ-
прос, журито заседава за 
кратко и обяви крайното 
класиране. На първо мяс-
то се нареди 8 „б“ клас на  
СУ „Христо Ботев” - Айтос, на 
второ - СУ „Никола Вапцаров” 
- Айтос, трети остана 6 „а“ клас 
на СУ „Елин Пелин” - Руен. 

Учениците получиха грамоти 
за участие от кмета на Общи-
на Айтос Васил Едрев. Рота-
ри клуб се погрижи за награ-
дите на всеки един участник, 
а класът победител получи го-
лямата награда - патриотична 
екскурзия до места и градо-
ве, свързани с историята на 
България.

НП
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стр.48 Айтос и айтозлии

02.05.2018 г., 10.30 часа, площад 
„Свобода”

Безплатно куклено шоу „Приказка 
за юначета с празни тумбачета“ - по-
дарък от „ЕКОПАК” и Община Айтос 
за децата на Айтос.

02.05.2018 г., село Пирне, общи-
на Айтос

Земляческа среща на всички, които 
държат на пирненския си корен.

05.05.2018 г., село Пирне, общи-
на Айтос

Празник на селото със Стоян Фи-
зиев и Жечка Сланинкова.

11.05.2018 г., Ден на Св.св. Ки-
рил и Методий

Традиционно Литийно шествие и 
празник на площад „Свобода”, ор-
ганизирани от НЧ „Васил Левски 
1869”.

15.05.2018 г., НЧ „Васил лев-
ски 1869” 

Тържествен спектакъл „Учителю, 
поклон!” на СУ „Христо Ботев”, пос-

ветен на 150 години от създаване-
то на първото българско училище в 
град Айтос.

16.05.2018 г., площад „Свобода”
Факелно шествие и празничен 

концерт-заря „1118 усмивки” на СУ 
„Христо Ботев” по случай 150 години 
от създаването на първото българско 
училище в град Айтос.

18.05.2018 г., 10.00 часа, Заседа-
телна зала на Община Айтос

Празнична среща на кмета на Об-
щина Айтос с изявени ученици от об-
щина Айтос в областта на образова-
нието, изкуствата и спорта.

18.05.2018 г., 19.00 часа, ресто-
рант „Колизеум”

Традиционна празнична среща на 
Кмета на Община Айтос с учители и

културни дейци, по повод 24 май.

21.05.2018 г., 18.00 часа, НЧ „Ва-
сил левски 1869”

Концерт на художествените съста-

ви на читалището, посветен на 24 май 
- Ден на българската просвета и кул-
тура и на славянската писменост.

24.05.2018 г., 10.00 часа, площад 
„Свобода”

Празнично шествие на училищата, 
детските градини, културни институ-
ции и спортните клубове.

24.05.2018 г, 11.00 часа, ресто-
рант „Рандеву”

Традиционна празнична среща на 
кмета на Община Айтос с учителите-
ветерани.

26.05.2018г., НЧ „Иван Кожуха-
ров-1928” - село Карагеоргиево.

Празничен концерт по повод 90 го-
дини от създаването на читалището.

31.05.2018 г., 17.30 часа, площад 
„Свобода”

Юбилейно честване „35 години учи-
лище „Никола Й.Вапцаров”

ОБЩИНА АЙТОС
Празничните прояви през месец май 2018 г.

На финала на „Народните будители и АЗ” –  
8 „б“ от „Ботев”с голямата награда на Ротари

Три отбора се състезаваха  
със знания за велики българи

На финала - участници, жури и организатори

Вапцаровци заеха втора позиция

Победителите от 8 „б“

Макар и по-малки, шестокласниците на с. Руен  
се представиха много добре Club Refresh готви стра-

хотна изненада за ай-
тозлии и гостите на Айтос на 
27.04.2018 г. (петък). Утре ве-
чер, от 23,30 часа, за първи 
път в Айтос, от София прис-
тигат горещите момчета от 
„Максимус“. „Подаръкът” 
няма да е само за дамите, 
разкрепостените танцьори 
готвят изненада за мъжката 
аудитория, научи НП.

Специалното участие на 
групата на Айвън гарантира 
непреживявани досега емо-
ции и спектакъл, който може 
да бъде видян само в елитни 
столични заведения. 

Всяка от дамите ще има 
възможност да се наслади 
на разгорещяващото отно-

шение на танцьорите, ко-
ито със сигурност ще вди-
гнат на макс градуса на на-
строението.

“Максимус” е първият 
български еротичен мъжки 
балет. Тази година се на-
вършват 17 години от създа-
ването му. Негов създател, 
хореограф и солист е Иван 
Иванов - Айвън.

 Едно е сигурно - за про-
вокативното шоу на “Макси-
мус” в Club Refresh в петък 
вечер, в Айтос много дъл-
го ще се говори. Не разчи-
тайте на информация „вто-
ра ръка” - резервирайте 
присъствие на 27 април -  
шоуто започва точно в  
23.30 часа.

„Максимус” с провокативно шоу  
в Club Refresh в петък вечер


