
Бъдете по-открити,  
споделяйте проблемите, за да ги решаваме заедно

Териториалната съюзна 
организация на хората със 
зрителни увреждания - Ай-
тос проведе Годишно от-
четно събрание за дейност-
та си през 2018 година, в 
навечерието на Национал-
ното общо събрание на Съ-
юза на слепите в България. 
Гост на структурата, която 
обединява членове от об-
щините Айтос и Руен беше 
Бинка Монева - председа-
тел на Районната съюзна 
организация - Бургас.

„Над 70 са само членове-
те на Териториалната орга-
низация, с придружителите 
броят им е по-голям. Ор-
ганизацията е жива, има-
ме подкрепата на Община-
та. Една от основните теми 
днес ще бъдат и промените 
в законодателството, свър-
зани с ТЕЛК”, коментира за 
„Народен приятел“ предсе-

дателят на ТСО-Айтос Галя 
Тодорова минути преди на-
чалото на срещата. 

Много емоционална беше 
оценката на Бинка Монева 
за Айтос и айтозлии. „От-
кровено казано, в Айтос 

природата и хората са раз-
лични. Тук е уникално мяс-
то, хората са всеотдайни 
и добри. Когато разгова-
ряш с тях, чувстваш, че са 
искрени и добронамере-
ни. Не ми се тръгва, когато 

дойда тук. Организацията 
в Айтос е много сплотена 
и работеща”, каза Монева 
с апломб.

Кметът Васил Едрев по-
лучи покана за събитието 
и дойде да поздрави хора-
та със зрителни уврежда-
ния. „На всички Вас и на 
Вашите гости пожелавам 
Ви здраве и борбеност! 
Възхищавам се от духов-
ната сила, с която преодо-
лявате трудностите, непо-
силни и за зрящите! Сигу-
рен съм, че успявате, защо-
то Вие имате предимство-
то да виждате със сърце-
то си!”, заяви градоначал-
никът. Той донесе голяма 
торта и поздравителен ад-
рес, с пожеланието събра-
нието да стигне до важни 
решения за хората с нама-
лено зрение. 

„Бих искал да заявя сво-

ята грижа и уважение към 
всеки един от Вас. Знам, че 
не Ви е лесно, и че всеки 
ден се сблъсквате с труд-
ностите на ежедневието. 
Моят съвет е - бъдете по-от-

крити, споделяйте пробле-
мите си, търсете подкрепа, 
за да се справяме заедно 
с проблемите”, заяви още 
кметът Васил Едрев. 
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Село Пирне празнува за 
15-и пореден път Деня на 
свети Атанасий Велики на 
4 май. Тържественото от-
криване на празника беше 
на площада пред читалище-
то. Организатори бяха Кмет-

ство - село Пирне и читали-
ще „Пробуда”. 

Кметът на селото Ман-
чо Паскалев откри търже-
ствата, които продължиха 
до късно вечерта, а кметът 
на Община Айтос Васил Ед-

рев поздрави пирненци с 
вълнуващо слово за сила-
та на родовия корен. „Днес, 
Вие показвате не само при-
вързаността си към родно-
то село, но и желанието си 
заедно да градите неговото 
бъдеще! Поздравявам Ви и 
Ви пожелавам да бъдете за-
едно и след празниците! Да 
се подкрепяте и да разчита-
те един на друг!”, каза още 
градоначалникът.

Гости на празника бяха 
кандидати за евродепута-
ти от различни партии, об-
щински съветници, спомо-
ществователи и много ай-
тозлии с пирненски корен. 
Двучасова концертна про-
грама с участието на мест-
ни и гостуващи състави и из-
пълнители, беше първата из-
ненада на организаторите 
за жителите и гостите на се-
лото. Тържествата продъл-
жиха с Общоселско весе-
лие „Да се срещнем с песен 
в родното село”, със специ-
алното участие на Алексан-
дра Димитрова - Сашка, ор-
кестър „Родолюбие” със со-
листи Николай Христов и 

Снежина Иванова.
Вечерта стотиците зрите-

ли със затаен дъх се потопи-
ха в мистичната атмосфера 
на нестинарския танц и из-
виха хора с ритмите на ор-
кестър „Странджа” с Коста-
дин Михайлов.

Празникът беше уника-
лен, най-хубавият от всич-
ки за 15-те години досега. 
Кметът Васил Едрев подне-
се специални поздрави към 
Манчо Паскалев и секрета-
ря на читалището Янка Са-
вова и техните екипи за из-
ключително добрата орга-
низация.

Интервю с кмета на 
село Пирне Манчо Паска-

лев, четете в броя на „На-
роден приятел“ на 13 май 
тази година
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Кметът Васил едреВ Към хората 
със зрителни уВреждания:
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Кметът  
на селото с 

благодарност 
към Комна 
Георгиева

Кметът на село Пирне 
Манчо Паскалев подна-
ся своите извинения към 
председателя на Земе-
делска кооперация „Пир-
не” - село Пирне г-жа Ком-
на Георгиева, за техниче-
ската грешка, допусната 
по време на тържествата 
по повод празника на се-
лото. Вместо да бъде съ-
общено името Комна Ге-
оргиева при изреждане 
на спомоществователи-
те на празника, е обяве-
но друго име.

Манчо Паскалев сър-
дечно благодари на г-жа 
Георгиева за оказаната 
помощ и подкрепа при 
организацията на праз-
ника.

Пирне с най-запомнящия се 
празник от 15 години насам

Торта и цветя от кмета Васил Едрев

Малка част от айтоските членове на организа-
цията

Най-младите пирненски таланти Кметът Манчо Паскалев посрещаше гости

Децата от ДГ „Пролет” - Айтос танцуваха за пир-
ненци

Янка Савова, (вдя-
сно), читалищният и 
кметският екип се спра-
виха безупречно с про-
дължилия над 10 часа 
празник



Кръвта и кръвните про-
дукти и произведените от 
тях биопрепарати са не-
заменими лечебни сред-
ства и досега няма съз-
даден изкуствен аналог. 
Единствен източник на 
тези лечебни средства е 
здравият човек. Човеш-
ката кръв няма цена. Тя 

носи живот. Тя дава жи-
вот.

Кръводарител може да 
стане всеки здрав човек 
на възраст от 18 до 65 го-
дини. При манипулациите, 
свързани с кръводарява-
нето, се използват само 
консумативи за еднократ-
на употреба и практичес-

ки няма никаква опас-
ност от заразяване. Взе-
тата кръв се самовъзста-
новява  за 3-4 седмици, а 
след два месеца отново 
може да бъдете пак кръ-
водарители.

Акцията за кръводаря-
ване в град Айтос ще се 
проведе на  20 май 2019 

година  от 9:00 до 13:00 
часа в Поликлиника Ай-
тос, адрес: гр. Айтос, ул. 
„Гарова“ № 3 

ЕДНА УГАСНАЛА НА-
ДЕЖДА ДА БЪДЕ ВЪЗ-
КРЕСЕНА!

В ИМЕТО НА ЖИВОТА 
– СТАНЕТЕ КРЪВОДАРИ-
ТЕЛИ!
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Кампания за събиране на излязло от 
употреба електрическо и електронно 

оборудване
На 15 май 2018г. (вторник), Община Айтос 

съвместно с „Електрооползотворяване” ЕАД, 
организират кампания за събиране на изля-
зло от употреба електрическо и електронно 
оборудване  на територията на общината.

Гражданите могат да се освободят от не-
работещите си електроуреди, като подадат 
заявка за извозване в срок до 13.00 часа на 
15.05.2018г. (след 13.00 часа започва извозва-
нето на ИУЕЕО).

Лице за контакти: Община Айтос, Дирекция 
„ТСУРР”, стая №6 , мл.експерт Катя Иванова. 

Телефон за контакт: 0896463280  
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Ст. ТОДОРОВа 
КТВ „Чудни скали”

През април ние, туристи-
те-ветерани от ТД „Чудни 
скали” - Айтос открихме ак-
тивния туристически сезон 
с едно пътуване в Центра-
лен Балкан. 

Първата спирка e село Ру-
ховци, община Елена. Пеша, 
по кален път стигаме до 
Христовски водопад, където 
грохотът на падащите води 
хармонира с недокосната-
та от човешка ръка приро-
да. В град Елена пък ни по-
срещат местните туристи. 
След час престой продъл-
жаваме към Велико Търно-
во, за да се потопим в исто-
рията на крепостта „Трапе-
зица“. В Центъра за интер-
претация на културното на-
следство разбираме, че там 
са открити основите на 17 

църкви с монети, стенописи, 
фрагменти и църковни даро-
ве. С интерес разглеждаме 
най-ценната находка - маси-
вен златен кръст и се отпра-
вяме към манастира „Петър 
и Павел”, строен през Х век 
върху основите на римска 
крепост. Събираме впечат-
ления и бързаме за среща-
та с колегите от Горна Оря-
ховица в хижа „Божур”. С 
тях вече имаме незабрави-
ми спомени, към които до-
бавяме още песни и оживе-
ни разговори за следващата 
ни цел - природната забеле-
жителност „Кая Бунар”. На 
следващия ден сме вече там 
и се наслаждаваме на забе-
лежителната гледка към хо-
тнишки водопад на река Бо-
хот. Въпреки дъжда, искаме 
да видим непременно и пе-
щерата край село Емен, къ-
дето ни посреща надпис „Не 

влизай”. 
Продължихме към Дря-

ново, за да посетим музея 
на Кольо Фичето, достоен 
възрожденец и самоук ар-
хитект. Наслаждаваме се 
на макетите и фонографи-
ите на построените от него 
църкви, мостове, манасти-
ри, ханове, църковни кули. 
Не пропуснахме за поре-
ден път да посетим и Дря-
новския манастир и Трявна, 
където целта ни беше Музе-
ят за резбарско и зографско 
изкуство. Впечатлени сме, 
че и днес Трявна продължа-
ва традицията в Школата за 
резбарско изкуство.

Прибрахме се с благодар-
ност, че видяхме удивител-
ни български природни кра-
соти, а сърцата ни се изпъл-
ниха с гордост от славното 
минало и богатата култура 
българска.

Айтоските ветерани откриха 
активния туристически сезон

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 растителноза-
щитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Об-
щина Айтос уведомява гражданите, че на 10.05., 11.05. 
и 12.05.2019г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ„Единство“ ще 
извърши третиране с наземна техника на 830 дка пше-
ница в местността Кара меше, 1800 дка пшеница в мест-
ността Чеменлията, 1400 дка пшеница, в местността 
Стамбол сърта, 2000 дка слънчоглед в местността Кара 
меше и 900 дка слънчоглед в местността Меселим дере 
- землище град Айтос с препаратите „Комрат“, „Маза 4 
СЛ“, „Листего“ и листна тор. 

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

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за 
мерките за опазването на пчелите и пчелните семей-
ства от отравяне и начините за провеждане на расти-
телнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дей-
ности Община Айтос уведомява гражданите,че на 11.05., 
12.05. и 13.05.2019г. от 18:00 до 10:00 часа „Агродар Бъл-
гария“ ЕООД ще извърши третиране с наземна техни-
ка на 1500 дка слънчоглед в местността Карапелит, зе-
млище град Айтос с препарат „Корида“ и листен тор - 
„Фитоефект“. 

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

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 растителноза-
щитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Об-
щина Айтос уведомява гражданите, че Управление на 
движението на влаковете и гаровата дейност (УДВГД) 
- Пловдив ще извърши третиране с наземна техника на 
17.05.2019 г. от залез слънце до 10:00 часа, на ЖП гари-
те: Айтос, Карагеоргиево, Тополица и Черноград с пре-
парат „Наса 360СЛ“. 

Третирането се извършва срещу нежелана плевна 
растителност по железопътната линия и гарите.

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

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Акция за кръводаряване 
на 20 май в Айтос

Ученически конкурс за КОЛАЖ на тема “ТЮТЮНОПУШЕНЕ”
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На 7 май 2019 г., на сце-
ната на НЧ “Васил Левски 
1869” - Айтос, Драматичен 
театър Търговище пред-
стави спектакъла „Лоши 
деца” на румънската ав-
торка Михаела Михайлов, 
режисиран от Денислав 
Янев. Постановката беше 
откупена от МКБППМН 
при Община Айтос, с идея-
та чрез изкуството, млади-
те хора да разберат кои са 
причините, които пораж-
дат насилието и как тряб-
ва да му се противодейст-
ва. Поканени бяха ученици 
от всички училища в общи-

ната, за да видят пиесата, 
която дава театрален отго-
вор на тези въпроси. 

На сцената беше пред-
ставена една реална ис-
тория от новините, коя-
то създателите бяха под-
ложили на анализ. В едно 
училище се случва произ-
шествие – група ученици 
завързват и малтретират 
съученичката си. Версии-
те на участниците си про-
тиворечат. Но диалогът 
между ученици, учители и 
родители може да кориги-
ра лошото поведение и да 
направи младите хора по-

добри един към друг.
Пиесата представи пътя 

на момичето до произ-
шествието и причините, 
които са го предизвика-
ли. Създадена е по истин-
ски случай и засяга тема-
та за насилието – актуал-
на, провокативна и мно-
го близка за съвременно-
то общество и отношени-
ята между младите хора. 
Участваха актьорите Го-
рица Радева, Ивана Сто-
янова, Йордан Любоми-
ров, Сияна Янева и Цве-
тан Колев. 

НП
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От общината за айтоските ученици – 
вълнуващ спектакъл срещу насилието

Айтоските ветерани откриха 
активния туристически сезон

З а П О В Е Д 
 № РД-08-273

 гр. айтос, 02.05.2019г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 
от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка 
с чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, 
т.1 от Наредба за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с об-
щинско имущество, във връзка с Ре-
шение №599 на Общински съвет Ай-
тос, обективирано в Протокол №41 от 
заседание на ОбС-Айтос, проведено 
на 29.01.2019г., 

З а П О В Я Д В а м:
1.Откривам процедура за провежда-

не на публичен търг с явно наддава-
не за отдаване под наем, за срок от 
3 години на част от недвижим имот-
частна общинска собственост, пред-
ставляваща търговско помещение, с 
площ 28 кв.м, находящо се в южната 
част на партерен етаж от четири етаж-
на жилищна сграда, в УПИ Х, им.пл.№ 
1431, кв.88, по плана на гр.Айтос, акту-
ван с АЧОС №80/25.07.1997г., при гра-
ници на целия имот: изток – улица , 
запад – жилищен блок, север – меж-
дублоково пространство, юг – жили-
щен блок.

 Имотът се отдава под наем за из-
вършване на търговска дейност с про-
мишлени стоки.

 2.Търгът да се проведе на 28.05.2019г. 
от 10:00ч. в малката заседателната 
зала на Община Айтос

3.Начална месечна тръжна цена 
156,80 лв. /сто петдесет и шест лева и 
осемдесет стотинки/ без ДДС, опреде-
лена съгласно базисни наемни цени, 
приети с решение №108/27.04.2016г. на 
Общински съвет Айтос.

4.Определям стъпка за наддаване– 
15,00 лв./петнадесет лева / без ДДС.

5.Депозит за участие в търга – 15,68 
лв./петнадесет лева и шестдесет и 
осем стотинки/, който се внася в ка-
сата на Общината /стая №10/ или 
по банков път: „Алианц Банк Бълга-
рия”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, 
BIC: BUINBGSF, в срок до 16:00ч. на 
27.05.2019г.

6.За обезпечаване изпълнението на 
задълженията по договора за наем оп-
ределям парична гаранция в размер 
на една месечна наемна вноска, дос-
тигната на търга, която се внася пре-
ди сключване на договора. Внесена-
та парична гаранция, след изтичане 
на срока на договора се освобожда-
ва, като не се начислява лихва.

7.Утвърждавам 1 /един/ комплект 
тръжна документация за провежда-
не на търга, съдържащ следните до-
кументи:

- Копие от заповед за насрочен 
търг;

- Заявление за участие - приложе-
ние №1; 

  - Декларация за оглед на имо-
та – приложение №2

 - Декларация за условията на 
търга и проекто-договора – приложе-
ние №3;

 - Декларация за съгласие за съби-
ране, използване и обработване на 
лични данни – приложение №4;

  - Тръжни условия;
  - Копие от Акт за общинска 

собственост; 
 - Копие от скица на имота; 
 - Договор за наем /проект/;
 Тръжната документация е на стой-

ност 30.00 лв./тридесет лева/ без 
ДДС, която се закупува до 16:00ч. на 
23.05.2019г. в Центъра за услуги и ин-
формация на гражданите.

8. Кандидатите следва да предста-
вят в запечатан непрозрачен плик до 
16:00ч. на 27.05.2019г. в Центъра за ус-
луги и информация на гражданите към 
общината следните документи:

 8.1. Заявление за участие в търга - 
приложение №1; 

 8.2. Декларация за оглед на имота 
- приложение №2;

 8.3. Декларация за условията 
на търга и проекто-договора - прило-
жение №3;

 8.4. Декларация за съгласие за съ-
биране, използване и обработване на 
лични данни - приложение №4;

8.5. Документ за внесен депозит;
6.6. Документ за закупена тръжна 

документация;
8.7. Юридическите лица – търговци, 

наред с посочените горе документи, 
представят и ЕИК – съгласно Закона 
за Търговския регистър. Допустимо 
е представянето на извадка от елек-
тронната страница на Търговския ре-
гистър; 

8.8.Пълномощно с нотариална за-
верка на подписа, когато се участва 
чрез пълномощник. Допустимо е пъл-
номощното да не се постави в пли-
ка, а да се предаде на комисията на 
нейното заседание. На комисията се 
предоставя оригинал или заверено за 
вярност копие, като в този случай ори-
гиналът се показва за сверка.

9. До участие в търга ще се допус-
кат физически и юридически лица. 
При участие на кандидат, регистри-
ран като ЮЛ, на приложените доку-
менти е необходимо да се постави 
фирмения печат. 

10. Оглед на имота да се извърш-
ва всеки работен ден до 16:00ч. на 
27.05.2019г. с представител на Общи-
ната след представяне на платежен 
документ за закупена тръжна доку-
ментация и предварителна заявка.

11.Начин на плащане: в 14-дневен 
срок от влизане в сила на заповедта 
за спечелил участник и преди подпис-
ването на договора спечелилият кан-
дидат следва да внесе един месечен 
наем с ДДС и една гаранция по изпъл-
нение на договора, в размер на един 
месечен наем.

12.В 7- дневен срок от сключване 
на договора наемателят следва да 
представи застрахователна полица 
за сключена застраховка, включител-
но срещу природни бедствия и земе-
тресения. 

Настоящата заповед да се обяви във 
вестник „Народен приятел”, електрон-
ната страница на Община Айтос и да 
се постави на информационното таб-
ло на общината.

Контрол по изпълнение на запове-
дта ще упражнявам лично.

Допълнителна информация на тел.: 
0558/2 34 40 или в ЦУИГ на Община-
та.      

ВаСИЛ ЕДРЕВ
КмЕТ На ОБЩИНа айТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ Подкрепете младите 

огнеборци на 9 май!

Отново е месец май, 
време е младите огне-
борци от Община Айтос 
и Община Руен да преме-
рят сили в ХVІ-то район-
но състезание на МПО 
„Млад огнеборец“, кое-
то ще излъчи шампиона, 
който ще придобие пра-
вото да защитават чест-

та на РСПБЗН-Айтос на 
областните състезания в 
с.Руен на 30.05.2019 г. 

Изберете своя фаво-
рит и го подкрепяйте 
в шампионската битка 
на 09.05.2019 г. в 10:30 
часа, на Градски стади-
он “Крум Делчев” - Ай-
тос. Бъдете съпричаст-

ни с усилията на  мла-
дите огнеборци, които 
ще спорят за награди-
те, осигурени от Община 
Айтос, „СК по ППС Бур-
гас”, участващите учеб-
ни заведения, спомо-
ществователи и прияте-
ли на местната пожарна 
служба.

СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 

г. за мерките за опазването на пчелите и пчел-
ните семейства от отравяне и начините за про-
веждане на растителнозащитни, дезинфекци-
онни и дезинсекционни дейности, Община Ай-
тос уведомява гражданите,че ще се извърши 
третиране с наземна техника, както следва:

1. На 13.05.2019г., 14.05.2019г. и 15.05.2019г. от 
18:00 до 10:00 часа ЗП Валентин Николов Геор-
гиев ще извърши третиране с наземна техни-
ка на 800 дка слънчоглед в местността Кара-
пелит, находящи се в землището на град Ай-
тос с препарат „Корида“ и листен тор - „Фи-
тоефект“. 

2. На 16.05.2019г., 17.05.2019г. и 18.05.19г. от 
06:00 до 09:00 часа ЕТ „Колю Георгиев Колев“ 
ще извърши третиране на 139,228 дка слънчо-
глед в местността Лозята; 122,705 дка слънчо-
глед в местността До лозята; 642,139 дка слън-
чоглед в местността Дуванджата; 128,854 дка 
слънчоглед в местността Армутлука, находящи 
се в землището на село Лясково с препарати-
те „Тоскана“, „Торнадо“ и „Топрекс“.

Собствениците на пчелни семейства след-
ва да предприемат необходимите действия за 
предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уве-
домява гражданите, че 
във връзка с очаквано 
увеличение на кърле-
жовите популации на 
09.05.2019 г. ще се из-
върши пръскане срещу 
кърлежи на зелените 
площи в град Айтос.

Дезакаризацията на 
тревните площи ще бъде 
извършена с препарата 
„БИОТЕК C/S”. Препа-
ратът е разрешен за из-
ползване и е подходящ 
за борба с пълзящи и 
летящи насекоми.  
Карантинен срок 24 
часа.

При неблагоприят-
ни атмосферни усло-
вия пръскането ще 
се извърши съответ-
но на 10.05.2019г. и 
13.05.2019г.

ОБЩИНА 
АЙТОС 

ОБЩИНСКА  
АДМИНИСТРАЦИЯ



На 1 май, на Градския 
стадион в Айтос се прове-
доха две футболни срещи 
от Областно първенство, 
в две възрастови групи - 
юноши младша възраст и 
деца, между отборите на 
ФК ,,Вихър” - Айтос и ФК 
,,Агрокорн” - Средец. И в 
двете групи победата из-
воюваха айтоските ,,ВИХ-
РУШКИ”.

При юношите победни-
ят резултат беше 4:1. След 
дълга пауза, на игрище-
то се завърнаха вратари-

те Митко Генчев и Данчо 
Христов, които допринесо-
ха за успеха. Голмайстори 
станаха бързоногото крило 
Симеон Матев, който се от-
чете с два гола, а Хюсеин 
Хасан и Гюнай Рафет реа-
лизираха по един. Липсва-
ха много титуляри, но от-
борът се справи блестя-
що. Всички бяха мобилизи-
рани и бяха истински ВИХ-
РУШКИ, каквито искам да 
ги виждам на терена, ко-
ментира треньорът Борис 
Николов.

При децата, победата 
може да бъде определе-
на само с една дума - раз-
громяваща - 10:0 за наши-
те момчета. Атанас Йор-
данов, Янко Казаков и 
Славчо Узунов бяха авто-
ри на по два гола, по един 
вкараха Тайфур Хасан, Би-
лял Исмет, Мустафа Юсе-
ин и моторчето на отбора 
- Емирхан Нергюн. „Чести-
то, ,,ВИХРУШКИ”, вие сте 
най добрите! Благодаря и 
на двата отбора!”, не крие 
гордостта си Николов.
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ВМРО-БНД с №3 в бюлетината за евроизборите ПП„ГЕРБ“ с №12 в бюлетината 
за европейски избори `2019

Ангел Джамбазки в Айтос: Защита на 
границите, спиране на миграцията, 

опазване на традициите!

Художник на корицата е синът й Мануел Зафиров
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9 май 2019 г., 10.00 часа, градинката пред Об-
щина Айтос

Отбелязване на Деня на Европа и 74 години от края 
на Втората световна война

9 май 2019 г., 10.30 часа, Градски стадион „Крум 
Делчев”

Районно състезание МПО „Млад огнеборец” 

10 май 2019 г., 12.30 часа, НЧ „Васил Левски 
1869”

Национална среща на отрядите „Млад възрож-
денец”

17 май 2019 г., 10.00 часа, Заседателна зала на 
Община Айтос

Празнична среща на кмета на Община Айтос с из-
явени ученици в науката, спорта и изкуствата по по-
вод 24 май - Ден на българската просвета и култура 
и на славянската писменост.

17 май 2019 г., 19.00 часа, ресторант “Колизеум”
Празнична среща на кмета на Община Айтос с 

учителите и културните дейци по повод 24 май - Ден 
на българската просвета и култура и на славянска-
та писменост.

20 май 2019 г., 09.00 - 13.00 часа, Поликлиниката
Акция за кръводаряване в град Айтос

21 май 2019 г, 19.00 часа, НЧ „Васил Левски 
1869”

„Черното пиле” - Моноспектакъл на Мариус Кур-
кински

24 май 2019 г., 10.00 часа, площад „Свобода”
Празнично шествие на училищата и детските гра-

дини по случай 24 май - Ден на българската просве-
та и култура и на славянската писменост.

24 май 2019 г., 11.00 часа, ресторант „Рандеву”
Празнична среща на кмета на Община Айтос с 

учителите-ветерани.

25 май 2019 г., Спортен комплекс в парк „Сла-
веева река”

Минибаскетбол -  турнир за деца 8-10 години

28 май 2019 г., Лятна естрада в парк „Славеева 
река”, Зоопарк - Айтос

„50 години Зоопарк - Айтос!” - Рожден ден с деца-
та от детските градини! 

31 май 2019 г., 11.00 часа, Заседателна зала на 
Община Айтос

Отчитане на резултатите от общински ученически 
конкурс на тема „Тютюнопушене”, организиран от 
МКБППМН - Община Айтос.

ОБЩИНА АЙТОС
КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ПРОЯВИ  • МАЙ 2019

/Предварителна програма/

„Вихрушките“ с две 
победи над Средец

„Браним България” е слоганът на ВМРО-
БНД за предстоящите европейски избори 
на 26 май 2019 година. Под номер три и с 
амбиция за три депутатски мандата, ВМРО 
влезе в надпреварата за представители в 
Европейския парламент, с кандидатска лис-
та, водена от Ангел Джамбазки. 

На 3 май ВМРО-Айтос покани гражданите 
на среща с кандидата за евродепутат Ан-
гел Джамбазки на площад „Свобода”. Ос-
вен председателя Галина Димитрова и чле-
нове на ВМРО, Джамбазки беше посрещ-
нат в Айтос и от представители на Земе-
делския народен съюз, който подкрепя ев-
ролистата на ВМРО - БНД. Стана ясно, че 
Съюзът на патриотичните сили „Защита“ и 
Националното сдружение на клубовете на 
запасното войнство „За честта на пагона“ 
също са дали своята подкрепа за ВМРО и 
Ангел Джамбазки.

„Най-важната ни задача е да се продъл-
жи работата по жизненоважните за бълга-
рите теми”, заяви Джамбазки в Айтос. Като 
един от приоритетите си в Европейския 
парламент, водачът на евролистата посочи 
българските интереси в сферата на транс-
портния бизнес и постигане на справедливо 
споразумение по пакета „Мобилност”. По 

темата Джамбазки разговаря с шофьори на 
тежкотоварни камиони. Най-дълго беше об-
съждана предложената в пакета 45-часова-
та седмична почивка в хотел. „Освен раз-
ходите, проблемът е, че паркингите са не-
охраняеми, а по международните конвен-
ции шофьорът носи отговорност за стока-
та. На практика, шофьорът е и нощен пазач. 
Първо трябва да се промени споразумение-
то за превозите и да има регламент за съз-
даване на охраняеми паркинги. Защо не го 
правят?! Защото искат да фалират нашите 
фирми,” коментира Джамбазки.

Ангел Джамбазки разговаря с айтозлии 
по най-важните за ВМРО теми - защита на 
границите, спиране на миграцията, недо-
пускане на промени в българските тради-
ции. „Искаме Европа на нациите, които ще 
решават заедно къде да си сътрудничат и 
къде не. Да вземем въпроса за миграцията. 
100 милиона са тези, които търсят път към 
Европа. Онези казват - да бъдем солидар-
ни – откъде-накъде? Ние не сме печелили 
от колонии, ние винаги сме се защитавали. 
Не сме съгласни да плащаме чужди смет-
ки”, каза още Джамбазки в Айтос.

Купуването и продаването на гласо-
ве е престъпление.

Излезе от печат петата кни-
га на айтоската поетеса Ге-
новева Зафирова „В шепот 
тайнствен заслушана” на из-
дателство „Либра Скорп” - 
Бургас. Художник на корица-
та е Мануел Зафиров, илюс-
трациите - на Мария Тенева 
и Мануел Зафиров. 

В предговора „Поетично 
без дубъл” - откровено от ав-
тора за неповторимите, За-
фирова признава, че след бе-
летристичната си книга „Хора 
без дубъл” е избрала поезия-
та, за да сподели с читатели-
те съкровени чувства, мисли 
и настроения за своите ли-
рически герои - неповтори-
мите лица на Айтос. „С едни 
герои ще се възпламенявате, 
с други ще страдате, а трети 
- просто ще обикнете от сър-
це. Вярвам, че лесно ще до-
ловите чувствата, внушения-
та, идеите - та вие сте един 

от тях - неповторимите герои 
в книгата. Затова ги оставих 
анонимни - всеки да откри-
ва частица от себе си”, пише 
авторката.

В новата си книга Генове-
ва Зафирова е заложила на 
спомените. Дълго проучвала 
рода Хърсеви, чиято потом-
ка е. Живели в село Черково, 
Старозагорско, сега - Бра-
тя Кунчеви. Там е коренът на 

бащата на прадядо й Петко - 
Демир Хърсев, който се изсе-
лил през 1907 година в Айтос. 
„Така се роди поемата за мо-
ите предци „Аз, една от Хър-
севия род”. В новата ми кни-
га ще ви срещна и със свето-
гледа на младите хора. А за 
децата - тези светулчици на 
земята, съм отделила специ-
ално място. През дългите го-
дини на учителстване открих 
тяхната любознателност, ум 
и душевен мир. Спомням си 
с болка и тъга и за тези не-
повторими хора, които вече 
не са във физическа форма 
при нас, но които ще помним 
завинаги. Мисля, че най-цен-
ното в тази книга е, че всич-
ки мои лирически герои са 
вървели или сега вървят по 
улиците на нашия град. Те са 
хора без дубъл - айтозлии”, 
споделя още Зафирова. 

НП

Да поздрави пирненци по повод празни-
ка на свети Атанасий Велики, на 4 май гост 
на село Пирне беше кандидатът за пред-
ставител в Европейския парламент от ев-
ролистата на ПП „ГЕРБ“ Ивелина Василе-
ва. „Много се радвам, че за пореден път 
сме заедно в това прекрасно европейско 
село. За мен е чест и радост да съм заед-
но с Вас, за да споделим този вълнуващ 
празник”, обърна се Василева към жите-
лите на Пирне. Тя благодари на организа-
торите и поздрави кмета на селото Манчо 
Паскалев и кмета на Община Айтос Васил 
Едрев за това, че полагат усилия селото да 
бъде живо, да бъдат активни гражданите и 

да има по-добър стандарт на живот за хо-
рата. „Ще продължаваме да работим и да 
настояваме в Европа за повече внимание и 
повече подкрепа за българското село. Си-
гурна съм, че Вие ще бъдете все така спло-
тени и единни, защото в това е нашата, бъл-
гарска сила”, бяха пожеланията на канди-
дата на ПП „ГЕРБ“ към местните.

Скъпи айтозлии,
   ПП „ГЕРБ“ Ви кани на театралната по-

становка „Гераците”, на 17.05.2019 г., от 
18.30 часа в НЧ „Васил Левски 1869” - Ай-
тос! ВХОД СВОБОДЕН.

Купуването и продаването на гласо-
ве е престъпление.

Ивелина 
Василева в 
Пирне: Ще 
продължаваме 
да работим  
за повече 
внимание към 
българското 
село

Айтозлийката Геновева Зафирова с пета 
книга - „В шепот тайнствен заслушана”

Геновева Зафирова


