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Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Няма да позволя нагнетяване на
етническо напрежение в Айтос
Не разрешавам протеста, категоричен е градоначалникът

Не разрешавам протеста на Организацията за
закрила на българските
граждани, представлявана
от Стефан Петров пред Районна прокуратура - Айтос
на 21.09.2017 г., гласи запо-

вед на кмета на Община Айтос Васил
Едрев №629 от 20
септември 2017 г.
„Няма да позволя нагнетяване на
етническо напрежение в Айтос, където в добросъседство и разбирателство от много години живеят три
етноса”, коментира
пред НП категоричното си решение градоначалникът.
В заповедта си кметът
подчертава абзац втори
в Уведомлението на ОЗБГ
за искания мирен протест.

В него се определя целта на протеста: „...да се
окаже подкрепа на пребития от цигани Илиян
Мавров”. Обобщителното вменяване на престъпление на цяла етническа група накърнява
правата на представителите на същата, които не са извършили дадено престъпление/я,
но е сигурен индикатор
за целено още със самото Уведомление, създаване на междуетническо напрежение и провокация, а оттам - наймалкото, нарушаване
на обществения ред. Тук

НОВ ПОДХОД

СУ „Христо Ботев“ за училищна среда,
която възпитава ценности
Успешен старт на „Приятелите на Ябълка” в България
От миналата учебна
година, в СУ „Христо
Ботев” - Айтос първокласниците се обучават
по програма „Приятели
на Зипи”, проект „Ключ
към училище без страх”
на Фондация „Асоциация Анимус”, в партньорство на Сдружение
„Алтернативи”. Финансирането е от Фондация
„ОУК”- Швейцария.
Проектът стартира
през май 2016 г. и продължава пет години, до
2021 г. Чрез проекта
„Ключ към училище без
страх” учителите в три
избрани училища в България, в т.ч и СУ „Христо Ботев” - Айтос, прилагат метода на преподаване на превенционните програми.
Дейностите по проекта
на Фондация „Асоциация
Анимус” предлагат цялостен подход в противопоставянето на насилието и
тормоза в училище. Голямата цел е, заедно с учителите, директорите на училищата, децата и техните
родители да се насърчи
създаването на училищ-

на среда, в която се възпитават ценности на здравословно общуване, зряло
разрешаване на конфликти и толерантност към
различията. По този начин ще бъдат предотвратени насилието, тормоза
и униженията сред учениците, децата ще израстват
здрави, щастливи, с добро
самочувствие и академичен успех.
На 16 септември 2017 г.
се проведе първото обучение за педагози в България в СУ „Христо Ботев”
по програма „Приятелите

на Ябълка”, продължение
на „Приятелите на Зипи“.
Обучението премина в атмосфера на активно споделяне, ефективна работа
и позитивна атмосфера.
Програмата „Приятелите
на Ябълка“ е предназначена за децата от втори
клас. Тя подпомага емоционалното им развитие и
изгражда умения за справяне с трудни чувства и
ситуации. Децата се насърчават да работят заедно, да споделят идеите си
и да си помагат.
„Приятелите на Ябълка“
е една от най-успешните
в света програми за насърчаване на психичното
здраве на малките деца.
Над един милион деца от
31 държави вече са завършили „Приятелите на
Зипи“. А през тази учебна 2017-2018 г. в СУ „Христо Ботев” ще се присъединят още 120 ученици.
Програмата „Приятелите на Ябълка” за първи
път стартира в България
в Айтос, в едно училище
в София и едно във Враца. Това е предизвикателство, но и признание за
учителите на СУ „Христо
Ботев”- град Айтос.

следва да се има пред
вид и факта, че в град
Айтос живеят значителен брой цигани/роми,
пише още в заповедта.
Другите мотиви за решението на кмета на Община
Айтос е, че Районна прокуратура - Айтос не разполага със собствена сграда, а
ползва етаж от сграда, в
която са настанени Общинска служба „Земеделие”,
Дирекция „Местни данъци
и такси” на Общинска администрация, Общинска
аптека, офиси на фирми и
др. А входът на тази сграда е на най-натовареното и
възлово кръстовище в града. В съседство са зеленчуковият пазар, джамията,
таксиметровите стоянки и
началото на пешеходната зона в града. В близост
до кръстовището няма успоредни улици, които да
позволяват заобикалянето му, а тротоарните площи са тесни.

От Уведомлението на
ОЗБГстава ясно, че протестът ще се проведе на пътното платно, което означава блокиране на движението на превозни средства,
създаване на задръствания и предпоставки за
ПТП за период от четири работни часа. Ще бъде
възпрепятствано и свободното придвижване на
граждани, които искат да
ползват услугите на държавните и общински институции.
„Доколкото в Закона за
събранията, митингите и
манифестациите се урежда провеждането на „събрания, митинги и манифестации”, но не и „протести”, с цел опазването
на обществения ред и спо-

койствието на гражданите и гостите на гр. Айтос,
вменено ми от чл. 44, ал. 1,
т. 4 от ЗМСМА, следва да
се предприемат мерки за
предотвратяване на искания протест. Ако се тълкуват разширително разпоредбите на ЗСММ и приемем, че „протестът” е някаква форма на събрание
или митинг, то изложените по-горе съображения
също важат”, се казва още
в документа, подписан от
кмета Васил Едрев, който
може да бъде обжалван в
тридневен срок пред Административен съд - Бургас. Контрол по изпълнението на заповедта, кметът е възложил на РУ „Полиция” - Айтос.
НП

Становището на Районна прокуратура - Айтос за инцидента край
с. Мъглен, на стр.2

Община Айтос
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ДПС дари детска площадка на село Черна могила

Детска площадка за
деца от 3 до 12 години откриха през миналия уикенд в с. Черна
могила. Съоръжението е дарение от Илхан
Кючюк - член на Европейския парламент от
АЛДЕ/ДПС и председател на Младежкото
ДПС, пише на табелата, монтирана до люлките и пързалката.
В празнична обстановка, със знамена, балони,
цветя и шапки с логото
на Движението, лентата на новата придобивка прерязоха дарителят
Илхан Кючюк, народният представител от ДПС
Севим Али и кметът на
с. Черна могила Юсеин
Юсеин.
Специално за събитието черномогилци посрещнаха още гости с лидерски позиции в Движението за права и свободи - областния председател на ДПС - Бургас
Ахмед Сюлейман, кмета
на Община Руен Исмаил
Осман, председателя на
Общински съвет - Руен

В с. Черна могила, Илхан Кючюк заяви, че ДПС ще
бъде коректив на правителството

Ешереф Ешереф, председатели на общински
структури на ДПС в областта, Ружди Хасан - лидер на ДПС - Айтос, кме-

Районна прокуратура Айтос за инцидента край
кравефермата в село
Мъглен, повод за искания
протест от ОЗБГ
На 15.09.2017г. Около 16,20 ч. на тел.112 е бил подаден сигнал, затова че на същата дата и място неизвестни лица, пред стопански сгради на кравеферма, са извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, които се отличават с изключителна дързост
и цинизъм, предизвиквайки бой между две групи хора
– престъпление по чл.325 ал.ІІ вр. с ал.І от НК.
След извършени незабавни множество действия по
разследване, към настоящия момент се доказва, че на
сочената дата С.М., И.М. и С.И. са пристигнали в с. Мъглен с лек автомобил. Издирвали са Н.И., който е служител в кравефермата. При срещата тримата са изявили финансова претенция към Н.И. за сумата от 3000
(три хиляди) лв., която според тях той им е дължал. Това
било оспорено от Н.И., който е бил служител при тях в
с.Воден Обл.Ямбол. Самият Н.И. е настоял, че той самият има да получава неизплатено трудово възнаграждение на стойност 400 лв., което е и причината да напусне самоволно предходната си месторабота. В хода
на възникналия спор се присъединили още четирима
души. Пред тях С.М., И.М. и С.И. повторили претенцията си към Н.И., който отново отрекъл да им дължи пари.
Тогава И.М. проявил словесна агресия към новопристигналия С.А. и го прострелял с електрошоков пистолет. В резултат на силния електрически заряд последният изпаднал в безсъзнателно състояние. Това се потвърждава както от показанията на свидетелите-очевидци, така и от приобщената по делото съдебно-медицинска справка (по-късно електрошоковият пистолет е
бил предаден доброволно от И.М. в хода на разследване по делото). Виждайки това, приятелите на С.А. с дървени тояги и с брадва с късо острие причинили няколко телесни повреди на И.М. В този момент С.М. е започнала с телефона си да снима побоя. След това И.М. и
С.М. се качили в автомобила си, за да избягат от случилото се, докато С.И. побягнал и се укрил в дере, намиращо се в близост до кравефермата. Докато тръгвали с автомобила, едно от стъклата на превозното средство е било счупено от един от четиримата мъже, подгонили по-рано И.М.
Целият инцидент е бил заснет от камера, разположена в кравефермата като предстои да бъде направена експертиза на записа от нея. Все още не са изготвени назначените съдебно-медицински експертизи на
И.М. и С.А., които са възложени за извършване на опитни специалисти от УМБАЛ – Бургас.
Предстоят и множество други действия по разследването. След провеждане на обективно и пълно такова и
анализ на събраните по делото доказателства, наблюдаващият прокурор ще прецени дали е налице престъпление от общ или частен характер. Към настоящия момент
по делото категорично липсват каквито и да било доказателства, които да сочат, че престъпленията са били
извършени на етническа или религиозна основа.
Районна прокуратура – Айтос призовава медии и
граждани да се въздържат от коментари, които биха
могли да предизвикат подбуждане към дискриминация,
насилие или омраза, основани на раса, народност или
етническа принадлежност.
Районна прокуратура – Айтос ще се въздържи от повече изявления по случая до събиране на всички доказателства, които да докажат евентуално извършени
престъпления и извършителите им.

тове на населени места
в община Айтос и общински съветници от групата
на ДПС в Общински съвет - Айтос.
„Движението за права
и свободи не реже лентички, за да демонстрира показност, а работи
на терен. Поема конкретни ангажименти и ги изпълнява. Това е нашето

Новата детска площадка

разбиране за политика.
ДПС няма да мълчи на
трибуната на българското Народно събрание, ще
бъде силен коректив и от
трибуната на Европейския парламент в Брюксел и Страсбург”, каза
в словото си пред децата и жителите на селото Илхан Кючюк, визирайки българското правителство, което, според
него било „извън всички
демократични стандарти
на Обединена Европа”.
НП

Клуб на туристите ветерани

Размисли след една
разходка в Странджа
Ст. ТОДОРОВА
КТВ при ТД „Чудни
скали” - Айтос
През септември туристите ветерани от ТД „Чудни скали” - Айтос реализираха един свой отдавнашен проект - да посетят
изворите на река Младежка и забележителностите
в района на с. Младежко
в Странджа.
Тръгнахме пеш към изворите по обезопасена
пътека и солидно изградени дървени мостове, пресичащи реката. Попаднахме на красиво място, обградено с високи скали,
обрасли с храсти и дървета. Малки пещери край
изворите привлякоха любопитството ни, после се
отправихме към „кулата”

– съоръжение за надлюдение околностите върху
висока скала.
Друга стръмна скалиста
пътека ни отведе до дървена постройка, наречена
„Замъка”, където се любувахме на магическата красота на Странджа планина. Спуснахме се обратно
към селото - голяма поляна, чешма с три чучура, до
нея два малки басейна и
съблекалня - види се отдавна неизползвани, въпреки че се знае - водата
е лековита.
На поляната е построен
голям заслон, с камина,
маса и пейки. До тук добре, но всичкото това описание се обезличава напълно от мръсотията, оставена от недобросъвестни посетители. Въпреки

табелата с надпис: „За децата ни, за страната ни, за
нас самите - не замърсявайте!” Логично, тук призивът „Да почистим България за един ден”, не може
да надигне старите жители, а млади доброволци
явно няма.
Посещението ви в с.
Младежко стана повод
да отправим призив към
всички, които посещават този прекрасен кът
на България: Мили хора,
пазете чиста природата, съхранявайте я с грижа и мисъл за идните поколения.
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Образователни филми по общински проект

„Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца
до 7 години и техните семейства от Община Айтос”
През тази седмица, от 25 до 28
септември т.г., в Община Айтос ще
бъдат заснети три образователни
филма по Проект BG05M9OP001-2
.004-0039 „Интегрирани услуги за
ранно детско развитие на деца
до 7 години и техните семейства
от Община Айтос”, по процедура
“Услуги за ранно детско развитие”, финансиран от Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Филмите имат конкретната цел
да подпомогнат визуално работата на екипа и да съдействат за
устойчивост на предлаганите услуги. Темите са “Превенция на
ранното отпадане от училище”,
“Ранни бракове и ранно раждане”, “Грижа по време на бременост” и “Грижи за бебето в първите месеци”.
Проектът ще продължи до
31.12.2018 г. Целта е да се предоставят услуги за 150 семейства
- 70 деца в ранна детска възраст
от 0 до 7 години и техните семейства за разширяване на възможностите за формиране на родителски умения, подобряване на
семейната среда, повишаване на
училищната готовност за децата
за включване в образователната система.

Педиатът, педагог, медиатори,
социални работници, психолог,
медицинска сестра, гинеколог,
акушерка, юрист и лекар по дентална медицина са включени в
проекта. Дейностите са насочени
към здравна детска консултация
и превенция на заболяванията,
психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи

родители за формиране и развитие на родителски умения. Предвидени са семейно консултиране
и подкрепа, включително работа
с родителите и децата, дейности
за семейно планиране, индивидуална работа, в това число индивидуална и групова работа с деца и
родители, включително и с деца и
родители, които не са от уязвими-

те групи, с цел посещение на детска градина.
Услугите са разделени в три
групи, потребителите ги ползват
в съвременно оборудван общински център. Очаква се, в края на
проекта родителите да бъдат подобре подготвени за изпълнението на задълженията си, да могат
да създадат подходяща среда за

своите деца, която да съответства
на нуждите им.
Основната цел е да бъде преодоляно социалното изключване,
да бъдат изградени умения, необходими за равен старт в училище,
да бъде преодоляна езиковата бариера и да е осъзната необходимостта от редовно посещение на
учебните занятия както в подготвителните групи на детските градини, така и в училище.

Стартът на проекта през 2016 г.

Проект BG05M9OP001-2.004-0039 „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”,
по процедура „Услуги за ранно детско развитие“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Произшествията
през септември
На 14.09.т.г. около 14.50 ч. в района на КПП – Орловец
край Айтос, служители от Районно управление - Айтос
спрели за проверка л.а. «Ауди А 4», с бургаска регистрация, управляван от 25-годишния Д.С. от Айтос, като констатирали, че същият шофира след употреба на наркотични вещества /канабис/. Д.С. е задържан със заповед
за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.
На 14.09.т.г. около 19.00 ч. на айтоката улица «Христо
Ботев», служители от Районно управление - Айтос извършили проверка на 20-годишния М.Г. от Айтос, като намерили и иззели три топчета със суха зелена тревна маса
/марихуана/. М.Г. е задържан със заповед за срок до 24
часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.
На 10.09. т.г. около 16.10 ч. в Районно управление – Айтос е получено съобщение за горяща суха трева и отпадъчни пластмасови и гумени предмети, разположени в
изоставен имот в бившия стопански двор на Айтос, собственост на 47-годишен айтозлия и в съседен имот, собственост на фирма за втора употреба автомобилни части.
Огънят е потушен от един противопожарен автомобил и
четирима огнеборци. Причините за възникване на пожара, както и стойността на нанесените щети, са в процес
на изясняване. Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Айтос.

Събраха историята на
преображенци в книга
Исторически бележки за
село Преображенци, известно в миналото с имената Бачин, Надирдербенд и Надър с автор Илчо
Николов, е новото обзорно издание, което зарадва айтозлии с надърски корен. Отпечатването на историята стана възможно
благодарение на дейността на Инициативен комитет от наследници на местни жители.
Ползвани са исторически документи и материали
от Държавен архив - Бургас, Историко-географска
справка с автор Илчо Николов - географ и инспектор

от Бургас, материали от земляческите срещи на преображенци в Айтос - във в.
НП и спомени на възрастни
жители. Методическата помощ за написване на книгата е на писателя-краевед Петър Панчев, автор на
„История на град Айтос”,
„Древният Айтос” и др.
Финансовата подкрепа
е от Йовка Николова, чийто род по майчина линия е
от селото, Исмаил Осман кмет на Руен, Бисер Демирев - нотариус, Георги Керемедчиев - адвокат, Манол Димитров - земеделски производител.
НП

Съобщение
Община Айтос уведомява гражданите, че съгласно
Заповед №РД-08-620/18.09.2017г. на кмета на Община Айтос, на 05 и 06 октомври 2017 год. от 9:30 до
16:00 часа ще се проведе преглед на пътните превозни средства с животинска тяга, както следва:
• за гр. Айтос – на ул. „Гоце Делчев” пред портала
на стопански двор
• за селата – в съответното кметство
Собствениците на ППС с животинска тяга следва
да носят регистрационния си талон за заверка.

ОБЯВА
Ателие за книговезки услуги извършва ръчно подвързване на книги и разнообразни печатни изделия за
фирми, заведения, организации и частни лица:
• Подвързване на учебници с цветен картон
• Реставриране на стари книги
• Подвързване на документи
• Подвързване на Държавен вестник
• Подвързване на Дипломни работи
• Твърда подвързия с кожа
• Каширане
Ателието се намира на ул. „Димитър Зехирев”
№52, Телефон за контакти: 0884161002

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАПОВЕД
№ РД-08-619
гр. Айтос, 18.09.2017 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.
167, ал. 2, т. 4 от Закона за движение по пътищата, чл.
14а от Наредба № 4/2006 год. за обществения ред при
използване на превозни средства на територията на гр.
Айтос, във връзка с чл. 42, ал. 2 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос
ЗАПОВЯДВАМ :
І. На 05 и 06 октомври 2017 год. от 9:30 ч. до 16:00 часа
да се проведе преглед на пътните превозни средства с
животинска тяга, както следва :
- за гр. Айтос – на ул. „Г. Делчев” пред портала на стопански двор
- за селата – в съответното кметство
ІІ. Назначавам комисия в състав :
1. Мехмедали Руфадов – ст. експерт в отдел „ИДРР”
при Община Айтос
2. Нурсерен Хайрула - ст. експерт в отдел „ИДРР” при
Община Айтос
3. Кина Димова – гл. експерт в отдел „Общинска собственост” при Община Айтос
4. Представител на звено „ЗООРОИ”
ІІІ. Кметовете и кметските наместници да създадат
организация по провеждане на прегледа в съответното кметство.
ІV. Представители на РУП - гр. Айтос, отговарящи за
съответния район или кметство, да съдействат при провеждане на прегледа.
V. Комисията по т.ІІ - за гр. Айтос, кметовете и кметските наместници да изготвят протоколи за извършен преглед на ППС с животинска тяга и в срок до 3
работни дни от датата на провеждане на прегледа да ги
представят в ст. № 24 на общината.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на М.
Димова – Зам.-Кмет на Община Айтос.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос
Съгласувал:
Иван Биделев - Директор Дирекция „ТСУРР”
Изготвил:
Мехмедали Руфадов
Ст. експерт в отдел „ИДРР”
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Синдикатът
на българските
учители
ви призовава:
Всяка година на 21 септември в цял свят, по призив на ООН, се отбелязва Международният ден
на мира, провъзгласен от
Генералната асамблея на
ООН през 1981 г. и посветен
на укрепването на идеалите за мир. За първи път денят се чества през септември 1982 г. През 2001 г. Общото събрание гласува резолюция 55/282 и утвърждава 21 септември за ден
на ненасилието и спирането на огъня във всички точки на света.
На този ден милиони
бели „Гълъби на мира” политат към небето като традиция, чието начало поставя Първият световен конгрес на привържениците на
мира, проведен през 1949 г.
в Париж и Прага. Емблемата, избрана на този конгрес, „Гълъбът на мира”- бял
гълъб, който носи маслиново клонче, е нарисувана от

21 септември - Световен ден на мира

21 СЕПТЕМВРИ 2017
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Един час духовност „Гълъб на
мира“ в Айтос - присъединете се!

Пабло Пикасо. Всички прояви на тази безсрочна акция са насочени към събуждане у хората на идеята за
мир, за търсене на изход от
сложните ситуации, а също
и за осмисляне на ролята и
приноса на всеки човек за
делото в защита на мира на
планетата във всяка страна и във всеки дом. Мирът
- това е спокойствие, разумен живот, изпълнен с радост, усмивки и душевна топлина. Мирът - това е живот
без горчиви сълзи и загуби,
без разруха, без чувството
за реална опасност.
На 21 септември т.г. от
9.30 часа, в град Айтос се
организира флашмоб „Гълъбът на мира” в подкрепа
на мира - с масово и едновременно пускане в небето на бели хартиени гълъби, привързани към балони. Върху хартиените гълъби ще бъдат изписани имената загинали герои или на

хора, отдали своя живот по
време на военни действия,
защитавайки мира и неговата справедлива кауза.
Синдикатът на
българските учители
ви призовава:
Присъединете се към акцията „Един час духовност
„Гълъб на мира”, която се
организира по инициатива
на Международния съюз
„Наследници на Победата”. Тази проява има за цел
да демонстрира дълбоката и истинска заинтересованост и стремеж на всеки участник, независимо от
страната и населеното място, в което живее, за единно историко-културно и духовно пространство между
близките страни и народи в
името на мира и по- доброто бъдеще.
Координатор за отбелязването на Деня на мира на
21 септември 2017 г. в наша-

та страна е Фондация „Устойчиво развитие за България”. Целта е да се инфор-

мират децата и учениците,
учители, граждани за целите и задачите на провежда-

нето, за историята и значението за запазването и укрепването на мира.

АЙТОСКИ ДЕЦА С ТРЕВОЖНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТИТЕ
По повод 21 септември, Международният ден на мира, учениците от 8 „в“ клас на
СУ “Христо Ботев” - Айтос написаха и изпратиха “Тревожно писмо” до Президентите
До Президента на САЩ
До Президента на Русия
До Президента на Корея
До Президента на България
До Европейския парламент, Брюксел

Прегръщайте по-често своите
внуци...
ТРЕВОЖНО ПИСМО от учениците от 8 „в“ клас и приятели при
СУ „Христо Ботев”, град Айтос, Република България
Уважаеми господа Президенти,
Уважаеми представители на европейските държави в Европейския парламент,
Прегръщайте по-често своите внуци и чувайте как тревожно тупкат сърцата им.
Ние, децата в едно българско училище, сме загрижени за
съдбата на световния Мир. Чувстваме, че бъдещето на нашето време е в опасност. Не казвайте, че сме малки, не казвайте, че нямаме глас в решаването на такива важни, глобални
въпроси, какъвто е въпросът за мира на планетата Земя, домът на човешката цивилизация. Всеки ден – тероризъм, агресия, смърт, всеки ден десетки погубени животи, всеки ден –
алчност, злоба, завист, грозота. Всеки ден екологични катастрофи, причинени от човешкото безобразно употребяване
на природата и нейните животворни ресурси.
Вие, господа Президенти, Вие, европейски водачи, можете
да ограничите безумията на помрачени индивиди, които безчинстват и превръщат света в арена на низши страсти. Вие
можете да спрете въоръжаването и безсмислените войни, във
вашите ръце е съдбата на милиони млади хора като нас, които учат, творят, искат да сбъднат своите красиви мечти и да
се чувстват достойни граждани, пазители на вселенските дарове. Нашият съвет към Вас е всеки да прави това, за което
е учил, което умее да прави най-добре в полза на хората, на
добротата, на красотата, на хармонията и любовта. Вие сте
отговорни да се опазят ценностите, добити от човешкия род.

Вие сте призваните да отстоявате правото на всеки човек да
живее в мир и да се развива според своите възможности и
потребности. Злото не е човешка потребност. Злото и неговите корени са оръжие за заличаване на живота. Във Вашата власт е да кажете: „Не докосвайте това оръжие, хора!” Помогнете в битката за човешки души да победят разумът и смисълът чрез изкуството, науката, духовността.
Нашият призив не е еднопосочен. Знаем, че всеки трябва
да бъде на мястото си и да даде своя принос за съхраняването на Мира. И ние няма да избягаме от своите отговорности. Засега ще добиваме знания, ще пишем съчинения за Доброто, Красотата и Мира, ще вършим хуманни дела, ще изявяваме нашите таланти, ще работим за своето физическо и
духовно усъвършенстване, за да може утрешният ден да ни
прегърне с мирната си и щастлива усмивка. За да поемем
щафетата на добротворството и любовта от Вас. Не ни разочаровайте! Нима има по-голям грях от този, да убиеш вярата на човека?!
Може да ви се струва, че говорим общи, заучени фрази,
но нашите думи са истината и тя е абсурдно горчива. Истината е навсякъде около нас и е трудно да останеш извън нея.
Знаем от детството на нашите родители една игра – броилка. Върху листенцата на клонче броиш „Щастие, нещастие,
път, писмо, колет, любов….” Което ти се падне на връхното
листенце, то ще ти бъде късметчето, твоят избор. Не позволявайте от броилката да остане само „нещастие”. Молим Ви,
Част от авторите на писмото от 8 „в“ клас
не обричайте на атомно-ядрено унищожение игрите и радостите на милиони деца.
вати, уважаеми господа Президенти, уважаеми представители
на европейските държави в Европейския парламент, прегръУважаеми господа Президенти,
щайте по-често своите внуци… Ударите на техните сърца ще
Уважаеми представители на европейските държави в Ев- се стоварят с огромна тежест върху Вас и света заради проропейския парламент,
пуснати мигове, в които сте могли, а не сте сторили нищо за
Прегръщайте по-често своите внуци и чувайте как тревож- спасението на сърцето на човечеството – Мира.
но тупкат сърцата им за бъдещето, за застрашения мир, за
С вяра и надежда за мъдри световни политики в полза
песните, които утре може и да не изпеят, за любовта, която на Живота, Мира, Добруването Днес и Утре.
утре може и да не изпитат… Всяко детско сърце е един бял
гълъб на мира с маслинова клонка. Нека символът на Пабло
8 „в” клас и приятели
Пикасо разпърха криле и Ви държи вечно будни в пазителгр. Айтос, Република България,
ството на едно от най-скъпите богатства – Мира.
СУ „Христо Ботев”
Ако все пак Ви се струва, че думите ни са банални и леко21 септември 2017г. - Свeтовен ден на мира

Преди началото на новата учебна година, Община Айтос освежи пешеходните пътеки в града и около учебните и детски заведения за безопасността на
децата и учениците.

