
Втора поредна кампания 
за засаждане на дръвчета 
от самоорганизирани мла-
ди хора, срещна одобре-
нието на стотици айтозлии 
в мрежата. С доброволче-
ското участие на младежи, 
с организаторския талант 
на Милен Георгиев, с екс-
пертното мнение на Добри-
на Колева, с машинката на 
озеленителя Чайко Чайков, 
с подкрепата на общинари 
и кмета, и с активното учас-
тието на най-малките до-
броволци - Милен и Мими, 
на 7 април в парк „Славе-
ева река” бяха засадени 
уникални дървесни видо-
ве. Идеята на ентусиасти-
те бе не просто да засадят 
поредната партида дръвче-
та, а в годините напред да 
превърнат парка в ботани-
ческа градина. 

Някои от младежите са в 
инициативата, защото ха-
ресват идеята да направят 

нещо заедно, други - за-
щото вярват, че след вре-
ме техните деца ще играят 
под сенките и сред красо-
тата на дръвчетата, които 
ще засадят. Трети като Ма-
риана Павлова, която горе-
що подкрепя идеята, но не 
успя за присъства на втора-
та акция, изпрати по щерка 
си шест лешникови дръвче-
та. Общината пък откликна 
с компетентна помощ за 

правилното място, на кое-
то да бъдат засадени уни-
калните видове, с техника 
за експресно издълбаване 
на дупките и разбира се - 
с участие в засаждането, 
в което се включи и лично 
кметът Васил Едрев.

Ще е трудно да запомни-
те точните екзотични наз-
вания на новозасадените 
дръвчета в парка, пък и не 
е нужно. По-важно е жела-
нието на младите хора да 

оставят следа, да покажат 
своя различен почерк в об-
щата ни грижа за парка. По-
черк цветен, запомнящ се с 
оригиналност и модернис-
тична представа за бъдеще-
то на айтоската забележи-
телност. В центъра на това 
похвално за града ни съби-
тие отново беше Милен Ге-
оргиев, на когото младежи-
те неведнъж са се доверя-
вали, разчитали за съвети 
и организиране на прояви, 
като тази за първото фа-
келно шествие на 19 фев-
руари тази година в памет 
на Апостола на българска-
та свобода.

Следваме Георгиев и 
младежите по централна-
та алея с парка и разгова-
ряме за това, как се е ро-
дила идеята преди година. 

„Всъщност не аз бях орга-
низаторът, а група младе-
жи, приятели на Ивка. Те 
се свързаха с мен, те ре-
шиха да направят нещо за 
града”, разказва айтозли-
ята, който не страда от ам-
бицията да бъде водач, пък 
било то и на младежка ини-
циатива. „Просто, видях, че 
това са деца, които искат 
подкрепа и горят от жела-
ние да направят нещо по-
лезно. Така започнахме, 
дадох им идеята да зале-
сят парка по един невероя-
тен, неповторим начин с ек-
зотични дръвчета. Отглеж-
даха ги и ги поливаха, сега 
искрено се радват на раз-
цъфналите дръвчета до вхо-
да на парка. По този начин 
им вменяваме как трябва 
да живеят, да се социали-

зират, как да пазят приро-
дата и създаденото от тях”, 
искрено се радва на резул-
татите Георгиев.

За втората поредна ини-
циатива на младите, тази 
година доставили редките 
дървесни видове по куриер. 
Милен Георгиев се надява 
залесяването напролет да 
се превърне в традиция, и 
с 10-годишно постоянство, 
паркът ни да се превърне 
в ботаническо чудо. „Харе-
са ни идеята на Добрина 
Колева - ландшафтен архи-
тект, да направим легенда 
на редките растителни ви-
дове, защото крайната цел 

е паркът да се превърне 
в дендрариум, като всяко 
уникално растение в него 
има своя табелка с надпис. 
Това, разбира се, ще стане 
след години. Важното в слу-
чая е, че младите хора ис-

кат да разчупят стереотипи-
те и имат цел, която в годи-
ните напред ще събира още 
и още привърженици”, ко-
ментира за „Народен при-
ятел“ Милен Георгиев.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

11 АПРИЛ 2019, бр. 291 

П О К А Н А
за публично обсъждане на  изпълнение  и приключва-

нето 
на общинския  бюджет за 2018 г.

Уважаеми съграждани от община Айтос,
На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 

140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна 
прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, из-
пълнение и отчитане на бюджета на община Айтос, предсе-
дателят на Общински съвет - Айтос кани гражданите на об-
щина Айтос и всички заинтересовани лица на 18.04.2019 г.  
на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на 
бюджета за 2018 година.

Публичното обсъждане ще се проведе в заседателната 
зала на Общински съвет - Айтос от 13.30 часа.

Материалите по годишния отчет на бюджета ще бъдат пре-
доставени на разположение на местната общност в Центъ-
ра за услуги и информация на гражданите.

Становищата по годишния отчет могат да се представят в 
деловодството на Общински съвет - Айтос, не по-късно от два 
дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Красимир  Енчев
Председател на Общински съвет - Айтос

10.04.2019 г. гр. Айтос

Да превърнем парка  
в ботаническа градина!

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Младите 
на айтос:
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От архивите на Народно читалище „Васил Левски 1869“

ЗК „Сила” - село Пирне
П О К А Н А 

 На основание чл.16. ал.1. от Закона на кооперациите и прото-
кол №2 от 27.03.2019г. на УС на ЗК „Сила” се

С В И К В А
Редовно годишно-отчетно събрание на ЗК „Сила” - село Пирне, 

което ще се проведе на 20.04.2019г. (събота) от 9 часа в салона 
на читалището на село Пирне при следния 

Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Отчет за дейността на УС за 2018 година.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 година.
3. Отчет за дейността на КС през 2018 год. и заключение по от-

чета на УС и ГФО.
4. Приемане на производствената програма за стопанската 

2018-2019 година.
5. Приемане решенията на Управителния съвет за 2018 годи-

на.
6. Предложение на УС за продажба на ДМА
 При липса на кворум, събранието ще се проведе 1 (един) час 

по-късно на същото място независимо от броя на  присъстващи-
те член- кооператори. 

 УС на ЗК „Сила”

ПОКАНА
От ЗКПУ „Житен клас” - с. Малка поляна

На основание чл.16, ал.3, т.4 от ЗК и с протокол № 2/26.03.2019 
г. УС на ЗКПУ „Житен клас” с. Малка поляна свиква годишно от-
четно събрание на 20.04.2019 г. от 9:00 часа в с. Малка поляна – 
Стопански двор при Следния дневен ред:

1. Приемане и освобождаване на член кооператори – докл. Пред-
седателят на УС.

2. Отчетен доклад за дейността на УС за 2018 година.
3. Отчетен доклад за дейността на КС – докл. Председателят 

на КС.
4. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 година.
5. Вземане на решения за получаване на кредити и субсидии от 

ДФЗ и други кредитни институции – докл. Председателят на УС.
6. Упълномощава УС за продажба и отдаване под наем на ДМА  

- докл. Председателят на УС.
7. Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-

късно на същото място при същия дневен ред.

ОБЩИНА АЙТOС
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ЗАБРАНЕНО е нерегламентираното изхвърляне на 
строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъ-
ци,  речни корита, ниви, горски територии, пътища, де-
рета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби.

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

Заявлението се подава в Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите в сградата на Община Айтос или 
чрез електронна поща на адрес: aetos5@abv.bg

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, 
Дирекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897992321.

В три села залесяваха 
в Седмицата на гората

Не само служители на 
Държавното горско сто-
панство - Айтос, общи-
нари и младежи участва-
ха в инициативите за за-
лесяване от 1 до 7 април 
тази година. И жителите 
на три айтоски села - Чер-
на могила, Тополица и Ка-
раново се включиха в за-

саждането на декоратив-
ни дръвчета в Седмицата 
на гората. 

Кметовете на населени-
те места организираха за-
саждането на червен дъб 
в зелените площи. Мест-
ните одобриха инициати-
вата и си обещаха вся-
ка пролет да добавят още 
нови дръвчета, не само в 
градинките, но и по улици-
те на селата.

Казусът „войнишки па-
метник в Айтос” е с 83-
годишна давност, става 
ясно от публикация във 
вестник „Нов Айтос” с 
редактор-стопанин Крум 
Боев. В уводната статия 
на броя от 27 ноември 
1936 година четем голямо 
заглавие „За увековеча-
ване паметта на загина-
лите от войните”. В ста-
тията в седмичното тога-
ва издание изразява съ-
жаление, че вече са изми-
нали 18-24 години от по-
следните войни, и през 
този период от време не 
е направено почти нищо 
за увековечаване памет-
та на загиналите в тях.

„Вярно е, че държава-
та ни не получи никак-
ви облаги от тези вой-
ни по известни причини, 
напротив, като последи-
ца от същите изживява-
ме една тежка финансо-
ва криза, но пък следва 
ли заради това да забра-
вим ония, които жертва-
ха живота си и изпълниха 
своя дълг към Родината? 
Дългът ни към загинали-
те във войните ние винаги 
трябва да поставяме над 
всички други наши дъл-
гове, защото ако наша-
та държава финансово е 
заробена и победена, то 
борческият дух на нашия 
народ не е бивал никога 
побеждаван и поробван”, 
пише авторът, подписал 
се под статията „От вой-
ните сирак”.

Малко по-долу той съ-
общава на читателите, 
че „На едно от последни-
те си заседания, настоя-
телството на дружество 
„Инвалид” е взело реше-
ние за образуване фонд 
за изграждане в града 
ни дом-паметник за заги-
налите във войните наши 
съграждани. Надяваме 
се, че тази добра идея ще 

бъде подета с общо одо-
брение от цялото наше 
гражданство и не ще се 
остави да замре в своето 
зараждане. За целта оба-
че, е крайно необходимо, 
за да не бъде после къс-
но, още сега обществе-
ниците и въобще всички  
добри българи, от кои-
то зависи това, да се за-
мислят и определят мяс-
тото, на което смятат, че е 
удобно и подходящо да се 
построи една такава свя-
та сграда, която ще слу-
жи за гордост на остана-
лите живи, за признател-
ност към всички погина-
ли и най-вече за укреп-
ване на вярата на подра-
стващото и бъдещо по-
коление. Дано най-после 
бъдат чути гласовете на 
тия, що духовете им по-

стоянно витаят над зачер-
нените техни - бащи, май-
ки, жени и деца, та да се 
изплати един така скъп 

дълг към загиналите във 
войните наши съгражда-
ни”, пише в заключение 
неизвестният автор.

Статията, айтозлии са 
чели преди 83 години. 
Днес, 101 години от по-
следната война, Айтос 
все още няма паметник 
на загиналите във войни-
те. Смениха се много по-
коления, фондове, банко-
ви сметки, комитети. Ре-
зултатът е скромна пло-
ча от 1998 година, в гра-
динката пред Община-
та, на която пише, че на 
това място ще бъде из-
дигнат паметник на заги-
налите. 

Цял век по-късно, отно-
во има инициативен ко-
митет, отново се събират 
подписи за паметник, има 
даже работен проект, как 
ще изглежда монументът. 
Ентусиастите сега обеди-
няват усилията на всички 
патриотични организации 
в общината, имат подкре-
пата на кмета Васил Ед-
рев и на Общински съвет 
- Айтос, събрали са бли-
зо 800 подписа за идеята, 
с категоричното намере-
ние, тя най-сетне да бъде 
осъществена. 

НП

Село Чеðна могила

Идеята за войнишки паметник 
в Айтос е от 1936 година



За по-
редна година жителите 
на квартал „Странджа” 
празнуваха заедно Меж-
дународния ден на ромите 
8 април. Организаторите 
от Община Айтос - здрав-
ните медиатори Марияна 
Зърбова и Анета Узунова 
се бяха погрижили да ор-
ганизират традиционните 

конкурси за танци и де-
филето за красота „Мис 
и Мистър Рома `2019”. 
Двете дами се постараха 
на празника да има мно-
го музика, компетентно 
жури, кючеци и български 
народни хора.

    Общият празник на 
площад „Странджа” де-
монстрира ромския ман-
талитет, емоции и жела-
нието за празнуване. Во-
дещата Марияна Зърбо-
ва даде началото на тър-
жествата с националния 
химн, след което прозвуча 
химнът на ромите „Дже-
лем, джелем...” Стотици 
се събраха пред импро-

визираната сцена, за да 
аплодират шестте танцо-
ви групи, които очакваха 
с нетърпение началото на 
състезанието за награди-
те, осигурени от Община-
та. Жури, председателст-

вано от Мариана Драга-
нова - директор на Дет-
ска градина „Калина Ма-
лина”, оцени най-граци-
озните танци с прецизна 
класация. Първото място 
беше отредено за „Белите 
лебеди”, на второ място 
се нареди съставът „Ка-
нарчета”, трети останаха 
„Малките нимфи”.

 Най-очакван в махала-
та беше конкурсът за кра-
сота. Шест девойки пре-
тендираха за короната. 
Журито и публиката из-
браха 15-годишната Таня 
Борисова за „Мис Рома 
`2019“. Нейни подгласнич-
ки станаха 14-годишната 
Янка Анова и 15-годишна-
та Станка Цецова.

Много оспорвана беше 
надпреварата за титла-
та „Мистър Рома `2019“. 
Грабна я Славчо Узунов, 
на второ и трето място се 
наредиха Сергей Серез-
миев и Руси Колев.

След конкурсите, мла-
дите танцуваха в продъл-
жение на часове на сце-
ната и на площада. А още 
след празника, водещата 
Зърбова получи десетки 
заявки за участие в кон-
курсите догодина. 

НП
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Отдел  “Местни данъци и такси” УВЕДОМЯВА гражданите, 
че новите местни данъци и такси за 2019 година са изчислени 
и информацията за тях е налична на адрес: 

https://mdt.aytos.bg
както и на сайта на общината: 
www.aytos.bg. - „проверка на задължения за  местни данъ-

ци и такси”.
Проверката може да се извърши с  PIN код, който е посо-

чен в годишните данъчни съобщения, а може и да бъде полу-
чен лично или от упълномощено с писмено пълномощно лице 
в отдел ”Местни данъци и такси” на община Айтос.  

Задълженията могат да се плащат както следва:
- по банковата сметка на Община Айтос в 
ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:
IBAN:   BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35 BIC: BUINBGSF  
по съответния код за вид плащане:
44 21 00   -  за данък върху недвижимите имоти
44 24 00   -  за такса битови отпадъци
44 23 00   -  за данък върху превозните средства
44 34 00   -  за други данъци
- с директно инкасиране на суми или пощенски запис за да-

нъчно плащане във всяка станция на “Български пощи” ЕАД;
- във всички представителства на “Банка ДСК” ЕАД на тери-

торията на страната;
- във всички офиси на оператора “Изипей” АД;
- по интернет чрез www. еpay.bg;
- в брой:
за селата - в кметствата, при специалистите по
административно обслужване или при кметовете и кметски-

те наместници.   
за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъ-

ра за
услуги и информация на гражданите(ЦУИГ) в сградата на об-

щината, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. За улеснение на 
данъкоплатците, на касите на отдела има инсталиран ПОС-тер-
минал, на който може да извършват плащания с дебитни карти. 
За тези плащания не се дължат банкови или други такси.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, так-
са битови отпадъци и данъка върху превозните средства се 
внася в срок до 30.06.2019г. Втората вноска се внася в срок 
до 31.10.2019г.

На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2019г. се 
прави отстъпка от 5 на сто. 

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се съби-
рат заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси 
и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Съобщение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мер-

ките за опазването на пчелите и пчелните семейства 
от отравяне и начините за провеждане на растително-
защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, 
Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши 
третиране с наземна техника, както следва:

На 16, 17 и 18.04.19 г. от 06:00 до 09:00 часа ЕТ „Колю 
Георгиев Колев“ ще извърши третиране на 136,204 дка 
рапица в м. „Конак бунар“; 591,893 дка рапица в м. „Гер-
мите”; 7,989 дка рапица в м. „Картал тепе”; 22,951 дка 
рапица в м. „Бахчите“; 170,420 дка рапица в м. „Мал-
ката дуванджа“;  9,264 дка рапица в м. „Бялата пръст“; 
26,990 дка рапица в м. „Кипри дере“; 280,900дка рапица в 
м.“Малково“; 26,504 дка в м. „Дуванджата“; 342,697дка ра-
пица в м. „Юртата“; 27,627дка рапица в м. „Турски гроби-
ща“; 47,351 дка рапица в м. „До корията“; 56,489дка рапи-
ца в м. „Герена“; 20,780 дка в м. „Бургас кайря“ и 163,999 
дка в м. „Чеменлията“ находящи се в землището на село 
Лясково с препаратите  „Протеус“ и „Топрекс“.

Собствениците на пчелни семейства следва да пред-
приемат необходимите действия за предпазване на 
пчелите.

ОБЩИНА  
АЙТОС
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ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЯВА
Районно мюфтийство - град Айтос обявява търг за 

отдаване под наем на земеделска земя, находяща 
се в землището на село Ясеново, община Руен, в 
местността ПАША ЯЙЛЯ, с площ от 14,946 дка.

Търг с явно наддаване ще се проведе на 24.04. 
2019 г., в канцеларията на Районно мюфтийство 
- град Айтос, улица  „Цар Освободител №1, от 
10.00 часа.

Начална тръжна цена 22.00 лв. на декар.

За повече информация: гр. Айтос, тел. 0558/2 
63 64, +359877 106 613.

Проф. д-р 
Панайот Куртев 
с лекция в Айтос

ШАХМАТЕН ТУРНИР В ПАМЕТ НА ИВАН ШОПОВ
Община Айтос, Шахматен клуб “Аетос-64“, Шахматен клуб 

“Бургас-64“ 
Организират в памет на треньора м.с.Иван Шопов

ШАХМАТЕН ТУРНИР
„МЕМОРИАЛ ИВАН ШОПОВ”

Турнирът ще се проведе на 20.04.2019 г., от 10.30 ч. във Во-
енен клуб – град Айтос, и ще важи за международен и бъл-
гарски рейтинг по ускорен шах. Ще се играе швейцарска сис-
тема в осем кръга. Контрола 10 минути на състезател плюс 
5 секунди добавка.

Записване за участие - до 16.00 часа на 19.04.2019 г. на ад-
рес chessburgas64@abv.bg или на тел: 0899941257 Ж. Желев.

Турнирът е с гарантиран награден фонд 2500 лв. и е с так-
са за участие 10 лв.

Потвърждаване на присъствие до 10.10 ч на 20.04.2019 г. 
Техническа конференция от 10.10 часа до 10.20 часа
Начало на първи кръг от 10.30 ч.
НАГРАДИ -  ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ : 

І награда - 350 лв.
ІІ награда - 300 лв.
ІІІ награда - 250 лв.
ІV награда - 200 лв.
V награда - 150 лв.
VІ награда - 100 лв.
Ще бъдат раздадени и допълнителни награди в рамките на гаранти-

раният награден фонд - за деца, ветерани, жени и по рейтингови групи. 
Желаещите да подкрепят това начинание, могат да направят 
своите дарения по следната банкова сметка: 

ШАХМАТЕН КЛУБ БУРГАС 64 - BІC: ІORTBGSF, ІBAN: 
BG20ІORT73781007152600 Инвестбанк АД Клон Бургас.

7
В три села залесяваха 
в Седмицата на гората

Както всяка година, Община Айтос и общинското търговско 
дружество “Айтос - Автотранспорт” ЕООД организират 
безплатен транспорт до Гробищния парк от 6 април 2018 г. до 
Архангелова задушница - 2 ноември, включително. 

Автобусът на “Айтос-Автотранспорт” ЕООД ще тръгва в 
8.30 часа от Автогара - Айтос. Обратният курс към града ще 
е в 9.30 часа.

Всяка събота - 
безплатен транспорт 
до Гробищния парк

От 6 април до Архангелова задушница 

15-годишната Таня Борисова 
стана „Мис РОМА `2019“

„Белите 
лебеди” 

спечелиха 
конкурса 
за танци



Акробалет „Тиара” при 
Военен клуб - Айтос за по-
редна година доказа, че 
има класата да участва и 
да побеждава в междуна-
родни денс-състезания. 
Грациите на Златина Коле-
ва и тази година бяха сред 

фаворитите на Осмия меж-
дународен танцов фестивал 
„Пловдив древен и вечен” 
2019 година, който се про-
веде от 5 до 7 април в град 
Пловдив. 

Резултатите са повод за 
гордост – акробалетът се 

завърна в Айтос с много 
купи и дипломи, и с катего-
ричните две първи, две вто-
ри и едно трето място, заво-
ювани в напрегнато състе-
зание с най-добрите акро-
танцьори на България.

НП
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ДжиДжи БиДжи в Айтос

Великденски благотворителен концерт на 15 април в Айтос

„Подари великденска вечеря 
на пенсионер в нужда 2019”

8

12 април 2019 г, 11.00 часа, площад “Свобода”
Гвардейски парад, ритуал за освещаване и връчва-
не на знамето на Шести ученически гвардейски от-
ряд на СУ “Христо Ботев”.

13-14 април 2019 г., Спортна зала “Аетос” 
Великденски турнир по волейбол за наградите на 
Община Айтос- мъже и юноши 

15 април 2019 г., НЧ “Васил Левски 1869”
Благотворителен концерт “Бъди Човек! Подари велик-
денска вечеря на пенсионер в нужда 2019”.

18 април 2019 г., 12.30 часа, НЧ “Васил Левски 
1869”
Опера за деца “Пинокио”

19 април 2019 г., 13.00 часа, площад “Свобода”
Фолклорно надпяване „От Цветница до Гергьовден” 
Конкурс с участието на представителни групи на учи-
лищата и читалищата, организатори Община Айтос 
и Читалище „ Васил Левски 1869 ”

20 април 2019 г., Читалищата в Караново, Пирне, 
Съдиево, Черноград
“Лазарки лазаруват” - празник в населените места

20 април 2019 г., 10.30 ч., Военен клуб - гр.Айтос, 
Турнир по шахмат в памет на Иван Шопов.

23 април 2019 г., НЧ “Ваасил Левски 1869”
Конкурс за Великденска картичка „Шарен Велик-
ден” 

25 април 2019 г., 10.30 часа, площад “Свобода”
“Празник е! Да боядисаме яйцата!” Традиционен 

детски празник, организиран от НЧ „Васил Лев-
ски 1869”

25 април 2019 г., 10.00 часа, Ритуална зала на Об-
щина Айтос
„Великден е!”- поздрав от децата на ДГ „Радост” към 
Общинската администрация.

27 април 2019 г., Спортна зала “Аетос” 
Баскетболен празник послучай Великден

27 април 2019 г., тринировъчна зала “Л.Каравелов” 
- Айтос
Градски турнир по борба, организиран от КСБ “Ай-
тос”

ОБЩИНА АЙТОС
КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ПРОЯВИ АПРИЛ 2019

Пореден международен 
успех на Акробалет „Тиара”

Началото е през 2015 
година. Тогава, Ива Ге-
оргиева, още ученичка в  
СУ „Христо Ботев”, слага 
началото на фейсбук-ини-
циативата в Айтос - „Пода-
ри великденска вечеря на 
пенсионер в нужда”. Пет 
години по-късно, през 2019 
година, преди Великден, 
ботевци за пореден път ор-
ганизират благотворител-
ната кампания, с идеята да 
зарадват самотни възраст-
ни хора за големия христи-
янски празник. 

И тазгодишната кам-
пания започва с голям  
Благотворителен концерт 
в НЧ „Васил Левски 1869” - 
Айтос на 15 април. Младе-
жите вече подготвят про-
грамата за концерта с по-
кана за участие към мест-
ни състави и изпълнители. 

С желание да подкрепят 
идеята за празнична вече-
ря за хората в нужда, със 
свои изпълнения на сце-
ната се включват танцови 
състави, спортни клубове и 
културни институции. 

Очакванията са стоти-

ци айтозлии да се присъ-
единят към традиционната 
инициатива. Всеки от зри-
телите на концерта може 
да даде своята лепта за ка-
узата и да подкрепи идея-
та на младите хора - ВСЯ-
КО ДОБРО, ДОРИ И НАЙ-

МАЛКОТО, НЕ Е НАПРАЗ-
НО! Със събраните сред-
ства ще бъдат подготвени 
хранителни пакети, с кои-
то предпразнично ще бъдат 
изненадани пенсионери и 
семейства в нужда. 

НП


