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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Айтос ще черпи шведски опит в
предоставянето на социални услуги
Договорът за безвъзмездно финансиране е за 170 203 лв.
Днес, на 5 октомври, кметът Васил Едрев и Управляващият орган МТСП подписват в София договора за безвъзмездната финансова помощ по одобрен социален
проект на Община Айтос в
партньорство с „Homec AB”,
гр. Гьотеборг, Швеция. Съвместният проект е по Инвестиционен приоритет 9:
„Повишаване на достъпа до
услуги, които са на достъп-

на цена, устойчиви и висококачествени, включително
здравни и социални услуги от общ интерес”. Общата
стойност на проекта е в размер на 170 203 лв. Финансирането е по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси `2014-2020»,
Приоритетна ос 4 «Транснационално сътрудничество”,
Процедура BG05M9OP0014.001 „Транснационални и

дунавски партньорства за
заетост и растеж“.
Във фокуса на проектното
предложение са иновациите
в социалната сфера и богатия шведски опит в тази посока. „Homec AB” е с дългогодишен опит в предоставянето на социални и здравни услуги за възрастни; за
хора от различни култури
и различни етноси; за хора
с увреждания и техните се-

В дейностите по проекта са включени обитателите и персоналът на Дома за
стари хора в Айтос

Айтоският екип по първия съвместен проект с Швеция през 2016 г. - “For
Roma With Roma”, в Център “Cross Roltc” в Гьотеборг, който работи с 38 националности
мейства. През 2002 г друже- с увреждания; хора над 65 г. ции; служители в организаството-партньор е удостое- в невъзможност за самооб- ции и институции, ангажирано с наградата на шведско- служване; семейства с деца, ни с процесите на деинстито правителство за социал- включително с увреждания; туционализация; служители
на иновация.
деца и възрастни в риск; на доставчици на социални
Обучения, добри практики деца, младежи и възраст- и здравни услуги.
и информираност за съвре- ни, включително с увреждаВ рамките на процедураменните подходи при пред- ния, настанени в специали- та не се изисква съфинанлагането на социални услуги зирани институции и техни- сиране от страна на партвключват дейностите по про- те семейства; лица, заети в ньорите.
екта. Той е насочен към хора специализираните институНП

Селин Али с найточен мерник на
Гран При „Милан
шотра”- Сърбия
Първото място и купата на Гран При “Милан
шотра”- Белград, Сърбия,
заслужи с точния си мерник очарователната айтоска състезателка по ловна стрелба Селин Али от
Стрелкови клуб „АЕТОС“.
В последния ден на месец
септември, Селин - Спортист №1 на Община Айтос за 2016 г. се представи
блестящо на едно от найпрестижните състезания,
оставяйки назад в класирането световноизвестни състезателки в стрелбата. Безапелационна беше победата на нашето момиче и над
Изабела Кристиани - носителка на световната титла
за 2016 г. Браво, Селин!
НП

Айтос в очакване на празника
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Злато, сребро и бронз за
айтоските каратеки от Сърбия
и
В края на миналата седмица четирима състезатели на Клуб „Киокушин Айтос” влязоха в битка за
Купа „Сърбия” в състава на
националния отбор на Българска киокушин асоциация. И четиримата айтоски
юноши, водени от треньора Борислав Калчев, се завърнаха с медали от международния турнир, в който взеха участие общо 150
каратеки от България, Сърбия, Иран, Полша, Унгария
и Хърватска.
Българският отбор участва и в двете състезания
- по „ката“ и „комите“. В
бойната дисциплина безапелационното първо място и златен медал в категория 70 кг завоюва айтозлията Тодор Янков. Нашето момче успя да пребори всички претенденти,
включително и 100-кило-

и

и

грамов противник от Унгария, смятан за фаворит в
надпреварата.
В кат. до 45 кг второто
място и блестящо представяне регистрира друг
айтоски състезател - Съби
Христов, който се наложи
над един от най-успешните състезатели в отбора на
Иран. 17-годишният Петър
Дичков също се завърна
със сребърен медал в категория до 65 кг. В категорията до 55 кг третото място и бронза спечели Христо Христов.
„При кого да отиде „Купа
Сърбия“ се решава на финала, след битка между
най-добрите отбори, в случая България и Сърбия. Избират се по шестима състезатели, които да участват окончателният резултат се
определя според броя на
победите от тези срещи.

и
и
Нашият отбор имаше четири победи и две загуби,
но така и не получихме купата. Не стана ясно защо момчетата бяха много разочаровани”, разказа за НП
Калчев.
Не случайно четиримата айтоски юноши станаха
част от 21-членния български отбор - през тази и миналата година те доказаха
таланта и класата си в различни престижни състезания, в които участва клубът.
Сега, не само те, но и всички възпитаници на Калчев
се готвят за най-голямото
предизвикателство - Републиканското първенство по
киокушин в края на месец
октомври т.г., което Българската киокушин асоциация организира ежегодно с участието на клубовете от цялата страна.
НП

Станимир Гъмов в „Полет над
кукувиче гнездо”
на айтоска сцена
На 19 октомври, в Айтос ще гостува Драматичен театър „Гео Милев”,
Стара Загора, с театрален спектакъл, вдъхновен
от класическия американски роман на Кен Киси и
едноименния култов филм
на Милош Форман с Джак
Никълсън в главната роля.
Местните ценители на театралното изкуство ще
видят една потресаваща история за живота
в психиатрична клиника, в която медицинският персонал съсипва во-

лята на хората и ги принизява до безсмислено
и болезнено подчинение
под предлог, че ги лекува.
В това кукувиче гнездо,
обаче „кацва” новият пациент Мак Мърфи, принуден
да се прави на психичноболен, за да избегне затвора. Ненавиждащ лицемерието, първичен, скандален, похотлив комарджия,
той подготвя бунт в болницата, който да промени
всичко… Но Мак Мърфи не
знае колко струва свободата в свят, създаден, за

да смачка човешкия дух…
Режисьор на спектакъла е
Стефан Спасов, сценографията и костюмите - на Теодора Лазарова. В главната роля айтозлии ще видят
Станимир Гъмов, участват
актьорите Диана Найденова, Христофор Недков,
Димитър Митев, Цветомир Черкезов, Стефан Борисов, Георги Райчев, Стефан Делев, Димитър Карамалаков, Тодор Тодоров, Жоро Райчев, Весела
Петрова, Светослава Иванова, Мария Пенчева

БСП-Айтос дари музикална
уредба на Чукарка
БСП- Айтос и кандидатът
на социалистите за кмет на
с.Чукарка Севим Мустафа
дариха на Детската градина и Читалището в селото чисто нова музикална
уредба. След това Муста-

Семейството на БСП-кандидатът Севим Мустафа
го подкрепя в желанието да работи за по-добро бъдеще на Чукарка

фа и членовете на ОЖСАйтос с председател Ана
Апостолова се срещнаха
и разговаряха с жените
на Чукарка за проблемите
и визията им за бъдещето
на селото.

На среща с жените от селото
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Община Айтос с услуги за ранното детско
развитие, финансирани по европроект
„Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца
до 7 години и техните семейства от община Айтос”
Община Айтос реализира
Проект BG05M9OP001-2.0040039 „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. Проектът стартира на 1 септември 2016 г. и
ще се приключи на 31.12.2018
г. За потребителите на услугите е оборудван специализиран Център, те могат да ползват и мобилна услуга. Стойността на проекта е в размер
на 243 504 лв.
Услугите по проекта стартираха с „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране
и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и
подкрепа, включително работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране,

Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и превенция на заболяванията
ветства на нуждите на децата
им, както и да са наясно с техните потребности. Основната
задача е преодоляване на социалното изключване и в тази
връзка - да бъдат изградени
умения, необходими за равен
старт в училище. Усилията на
екипа са насочени към преодоляване на езиковата бариера, което да стимулира децата за редовно посещение на
учебните занятия в подготвителните групи на детските градини и в училище.
От месец февруари т.г., в
Центъра стартира и услугата

Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата
индивидуална работа, в т.ч. и
индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с
цел посещаване на детска градина”. От тази услуга се ползват 150 семейства, в които има
70 деца. Назначени са специалисти - педиатър, медиатори,
социални работници, психолог, медицинска сестра и акушерка. Целта е на семействата да бъде предоставена възможност за формиране на родителски умения, да бъдат мотивирани да подобрят семейната среда, да съдействат за
повишаване на училищната готовност на децата си за включване в образователната система. До момента са обхванати
78 семейства. Много важна задача на екипа е да работи за
предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.
Очакванията са, на финала на проекта семействата
да бъдат по-добре подготвени за изпълнението на родителските си задължения. Да
се стремят да създават подходяща среда, която да съот-

Лятното училище в Айтос
при общопрактикуващ лекар,
или не го посещават. Услугата
е с капацитет 250 потребители.
Извършват се средно 700 прегледа, към момента са се възползвали 202 деца.
На 3 юли 2017 г. беше дадено начало на още една нова
услуга по проекта - „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за
равен старт в училище”. Дейността е с капацитет 30 деца,
назначени са специалисти педагог и помощник-възпитател. Задачата им е да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални

Пред специализирания център, оборудван по проекта
„Подкрепа за осигуряване на
здравна детска консултация и
дейности по превенция на заболяванията”. За предоставянето й са назначени педиатър,
медиатор, стоматалог и медицинска сестра. Насочена е към
редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата
и децата. Целта е превенция
на детската заболеваемост,
смъртност, неполагане на достатъчна грижа в семейството и
други рискове в ранна детска
възраст. Достъпна е за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и не са регистрирани

специалната подготовка - усвояване на знания и умения,
необходими за определени
учебни дисциплини, които се
изучават в началното училище. Двата подхода се прилагаха в единство, защото специалната подготовка, сама по
себе си, не е достатъчна — тя
произтича от, и същевременно рефлектира върху общата.
Според педагозите, подготовката за училище се състои не
толкова в обучението на деца-

умения в предучилищното образование. Децата имаха възможност да посещават лятно училище, преди да постъпят в първи клас. Заниманията
включваха образователни елементи, редувани с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия
свят. Използвани са два генерални подхода, при интерпретацията на проблема за подготовката на децата за обучение от училищен тип. Първият
е свързан с общата подготовка за физическо, умствено, личностно, социално, нравствено, емоционално и волево развитие. Вторият подход визира

та в специални знания и умения, колкото в развитието на
техните умствени способности
и познавателни интереси, във
формирането на умения за наблюдение, анализиране, сравняване, обобщаване и правене на умозаключения.
15 деца бяха включени в
първата група, която постъпи
в лятното училище с допълнителни занимания по български
език, математика, околен свят,
изобразително изкуство, конструиране и технологии, музика и физическо. Децата с интерес участваха в различните
дейности - да оцветяват, режат, пишат и играят в езикова среда, която подпомага усвояването на български език.
Доволни са от това, че имат
осигурени материали, закуска, обяд, плод. Част от времето в лятното училище беше отделено за подвижни и състезателни игри, подреждане на пъзели, игра с топки, моделиране с пластелин.
В началото на м. август т.г.
беше формирана и втора група от 15 деца, която също успешно приключи заниманията
и дейностите, включени в програмата. Родителите са доволни, че децата им получиха допълнителна подготовка за първи клас, и могат да играят и
да се забавляват през лятната ваканция.
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

Здравните медиатори уредиха 20 на работа
Безработни от махалата постъпват в „Нурсан Отомотив“ ЕООД - с. Люляково

Марияна Зърбова и Анета Узунова - здравни медиатори в Община Айтос не

ограничават дейността си
само до преките си задължения да повишават здрав-

ната култура на жителите на
кв. „Странджа” в Айтос. Кабинетът им на ул. „Шейново”
е винаги широко отворен за
всички ромски проблеми,
включително и за усилията
на жителите на квартала да
си намерят работа.
В желанието да бъдат полезни на съкварталците си,
в първия ден на месец октомври, Зърбова и Узунова
организираха в кабинета на
Здравния медиатор срещаразговор с безработни жители на махалата и представители на „Нурсан Отомотив“ ЕООД, с. Люляково.

На срещата дойдоха лично директорът на производствената фирма Хайрула Якуп и Емине Али, ръководител „Човешки ресурси”.
От присъстващите 25 безработни млади хора, 20 ще постъпят на работа с постоянен трудов договор.
„До края на месец октомври се очаква още толкова
да постъпят на работа. Ще
продължаваме да търсим
възможности и да съдействаме за трудовата реализация на жителите на квартала”, заяви за НП Зърбова.
НП

Готвят първото изложениебазар на гълъби в Айтос
Акцентът - местната порода
“Айтоски рогат гълъб”
Не са много айтозлии, които знаят, че през 2014 г. 12
местни гълъбовъди учредиха Клуб „Айтоски рогат гълъб”. А голямата причина за
ентусиазма на учредителите Стоян Христов, Димитър
Костадинов, Милен Кондов, Кудрет Бейсим, Стойчо Янков, Любомир Момчилов, Гюнер Сюлейман, Фикри Рашид, Николай Николов, Костадин Костадинов
и Атанас Христов е тъкмо айтоският рогат гълъб гордостта на местните гълъбовъди.
Поводите да се сетим за
най-айтоската порода са
два - Празникът на град Айтос и първата изложба базар на гълъби, която клубът
е решил да организира по
повод тазгодишния Димитровден. Очаква се да бъдат показани различни породи и в Айтос да гостуват
много представители на гълъбарството от всички краища на България.
Събитието ще е тридневно - ще започне на 27 октомври с оценяване на гълъбите от сертифицирани
съдии на национално ниво.
Входът ще е свободен, а
изложението се организира със съдействието на Община Айтос.
Вечерта, на специална
празнична среща в ресторант „Водопада” ще бъдат
представени оценителните листи. На 28 и 29 октомври изложбата-базар ще
бъде открита за граждани и ценители, разказа за
НП председателят на клуба
Стоян Христов.
Христов обещава разнообразие на елитни птици,
много участници и истински празник за гълъбовъдите от региона. Изложбата ще бъде експонирана в
СУ „Никола Вапцаров”, научи още НП.
В Айтос хората, развъждащи гълъби, не са малко.
За да запалят любопитството на местните и гостите
на Айтос към предстоящата изложба, гълъбовъдите
издават, че в някои отно-

Айтоски рогат гълъб

Стоян Христов - Италиано, Председател на
Клуб „Айтоски рогат
гълъб”
шения гълъбите са по-умни
от хората - на земята и във
въздуха имат различни лидери. Ако водачът избере
неправилната посока - птиците престават да го следват, т. е. при гълъбите можеш да си лидер само по
силата на своите компетенции. Де да беше така и при
хората...
Естествено, акцент на
изложението, посветено
на празника на Айтос, ще
бъде местната порода «Айтоски рогат гълъб». Казват,
че била спорна порода, заради стари междусъседски търкания мужду Айтос
и Карнобат по темата - кой
е първосъздателят? Според
председателя на клуба Стоян Христов обаче този спор
е измислен.
Без съмнение, принос за
създаване на породата има
и айтозлията Николай Господинов - Джалито. По официална информация, айтоският рогат гълъб бил създаден през 1964 г. от порода
«Мавия», местен гладък гълъб и в допълнение - «Видински гладки кули». Според друга версия, породата е създадена през 7080 години на ХХ век и заслугата е колективна. Така
или иначе, айтоският рогат
гълъб се радва на високата оценка и интереса не
само на българските, но и
на чуждестранните специалисти на престижната изложба в Лайпциг, Германия през 2012 г.. Айтоският гълъб лети без проблем
в продължение на 6-7 часа,
лек и пъргав е и с красива
стойка, обясняват още запалените гълъбари.
НП

Малки обяви
• Тел. 0885/ 252 452 - продава земеделска земя в
м. „Могилата”. Цена по споразумение.
• Тел. 0876 10 38 55 - продава 5 дка земи в с. Съдиево,
в регулация, в края на селото, посока “Аязмото”.
• Тел. 0558/2 61 96 – Айтос, дава под наем нива 990
кв.м в местността „Провадийско шосе” - празно място.
Цена по споразумение.
• Професионална гимназия по селско стопанство
„Златна нива” - град Айтос, ул. „Славянска” № 50, продава стари строителни материали: тухли на цена 0.10
лв./бр., греди- 1.50 лв./л.м, камъни- 3.00 лв./бр., дървен
материал- летви и дъски- 10 лв./кубик, дървени скари 4.00 лв./бр. Телефон за справки: 0888/206 682.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО
СТОПАНСТВО „ЗЛАТНА НИВА” ГРАД АЙТОС
Ул. „Славянска” № 50

ОБЯВА
Професионална гимназия по селско стопанство
„Златна нива” - гр. Айтос обявява свободно място за
Механик и огняр на постоянен трудов договор, както
следва:
Кандидатите трябва да имат средно образование.
Документи се подават при Завеждащ административна служба на училището в срок до 11.10.2017 г.
включително.
Позицията е свободна от 12.10.2017 г.
Телефон за справки: 0888/ 206 682
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Животът край Славеева река

Вапцаровци спортуват
и се забавляват
Cyan Magenta Yellow Black

На 29.09.2017 година СУ
„Никола Вапцаров“ - гр.
Айтос се включи в Европейски ден на спорта в
училище, организиран от
сдружение „BG Бъди активен“. Главната цел на това
събитие е да насърчава
физическата активност на
международно ниво и да
включва колкото се може
повече ученици и младежи, училища и организации. Това е един своеобразен празник, който осигурява на училищата възможността да установят
връзка с други европейски
страни и да подобрят имиджа на физическото възпитание и спорта в училищата. Идеята е Денят да
дари радост и забавле-

го игри, танци и веселие,
включиха се ученици, учители и родители. Европейската проява беше открита от директора на училището Димо Парушев, който запозна присъстващите с историята и целта на
спортния празник. Последва латиноамериканска музика, съчетана с
танци, аеробика и фитнес,
накратко зумба под ръководството на Мая Христова и Ивелина Костадинова. Професионализмът, всеотдайността и лъчезарността на тези прекрасни момичета донесе
на участниците в празника топлина, усмивки и забавление. Всички искаха
още и още… Благодарим
Ви, момичета!
Естествено, звучаха и
ритмите на българска народна музика. Последва
китка от народни хора. Радостта и гордостта градираха в емоциите на децата и силното им желание
спортният празник да стане традиция.
„Черешката на тортата“
бяха двете срещи по волейбол между отборите на
учителите и техните възпитаници. И двете срещи завършиха с 2:0 за юношите,
което говори, че учителите
са си свършили добре работата и учениците им са
станали по- добри от тях.
След регистрацията за
участие в Европейския
ден на спорта, в СУ „Никола Вапцаров“ пристигнаха
банери, рекламни фланелки, значки и гривни, с които бяха наградени най-активните класове и атрактивни ученици.
Благодарим на всички,
които се включиха в организацията, за да стане
този ден неповторим!
Благодарим на училищното настоятелство за закупената нова уредба, благодарение на която вапцаровци успяха да празнуват, спортуват и се забавляват!

ние на децата и младежите чрез физически активности и да насърчи здравословния им начин на живот. Като част от Европейско движение, подкрепено от Европейската комисия, училището подпомага
социалното включване и
развива социална компетентност у учениците.
Активният спортен ден
в СУ „Никола Вапцаров“
беше изпълнен с мно-

ОБЩИНА
АЙТОС
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Руска художничка
с изложба
живопис в Айтос
Стартира празничната
програма на Община
Айтос за Димитровден

В Европейски ден на спорта в училище
Димитринка Михова

5 ОКТОМВРИ 2017

Проявите, посветени на
26 октомври, празник на
град Айтос, стартираха
много преди Димитровден
с изложба живопис на руската художничка Ирина
Сергеевна Киселева - Романова. Експозиция на художничката, която е излагала свои платна в Москва,
беше открита в Ритуалната
зала на Община Айтос на 4
октомври т.г..
НП научи още, че творби
на Романова са включени
в Алманаха на 100-те найдобри руски художници,
посветен на 150 години от
рождението на руския художник Серов. Художничката представя свои платна в Айтос с желанието да
осъществи контакти с местните ценители на изобразителното изкуство и да се
приобщи към културния живот на региона.
Жителите и гостите на
Айтос имат възможност до
13 октомври да видят авторската изложба. Подредени
са портрети, натюрморти и
пейзажи, в които е разтворен духът на българските
традиции, атмосферата на
селото и великолепието на
българската природа.
Романова е родом от
Москва, но от три години живее в Сунгурларското село Подвис със семей-

ството си. Картините, включени в изложбата, са рисувани в България. Много от
тях са вдъхновени от атмосферата на с. Подвис. „Полета с макове”, „Разцъфнало дръвче пред покрива на
селската къща” - това е новата българска тематика в
творчеството й.
Картините й излъчват
уют, хармония и топлина,
с разнообразни сюжети и
богати на детайли. Романова не е изкушена от импровизацията и експеримента,
стилът й е класически, съчетан със стремежа за търсене на истинските стойности в живота.
На откриването на изложбата присъстваха жители и гости на града, приятели, ценители и почитатели на изобразителното изкуство. Сред тях бяха кметът на Община Айтос Васил Едрев, заместник-кметът Мариана Димова, учители и читалищни дейци,
служители от общинската
администрация, гости от
Подвис и Русия.
Оказа се, че Романова
не само рисува, но и пише
стихове - художничката изненада почитатели, приятели и гости със свое стихотворение, посветено на
България.
НП

Празнични прояви „Димитровден `2017”

Програма:
4 - 13 октомври, 17.00 часа - откриване, Ритуална зала
на Община Айтос
Изложба живопис на художничката Ирина Сергеевна Киселева - Романова, включена в Алманах на 100-те най-добри руски художници
9 октомври 2017 г., 11.00 часа, Актова зала на СУ „Никола Вапцаров”
„Час по Европа” - Информационно събитие за председателството на България на Съвета на ЕС
14 октомври 2017 г., 9.30 часа, площад „Свобода”
Демонстративна тренировка на Клуб „Киокушин“ - Айтос,
с участието на Сенсей Гергана Апостолова и нейни възпитаници от Бургас.
15 октомври, 10.00 часа, Градски стадион „Крум Делчев”
Лекоатлетически турнир - Лекоатлетически клуб „Айтос”.
17 - 27 октомври 2017 г., откриване - 17.00 часа, Ритуална зала на Община Айтос
Изложба на картини от фонда на Художествената галерия
на НЧ „Васил Левски”
18 - 19 октомври, 11.00 часа, Спортна зала „Аетос”
Традиционен Общински ученически турнир по волейбол Волейболен клуб „Айтос”
19 октомври 2017 г., НЧ „Васил Левски `1869”
Драматичен театър „Гео Милев”, Стара Загора, гостува с
„Полет над кукувиче гнездо”, с участието на актьора Станимир Гъмов.
21 октомври 2017 г., 115 години ТД „Чудни скали”
Общоградски поход „С Айтос в сърцата” - тръгване в 7.00 ч.
- Автогара-Айтос, Заслон с. Зетьово, с Зайчар, хижа „Здравец” с. Тополица.
21 октомври 2017 г., 10.30 часа, Спортна зала „Аетос”

Моделирана тренировка на Клуб по спортна акробатика
„Орел” - Айтос
21 октомври 2017 г., Заседателна зала на Община Айтос
Традиционен турнир по шахмат - Шахматен клуб „Аетос
64”
22 октомври 2017 г. Мотописта Айтос
Финален кръг на Републиканския шампионат по мотокрос.
24 октомври 2017 г., 18.30 часа, НЧ „Васил Левски
`1869”
„Татяна Йотова - 25 години творчество на сцена”

26 октомври 2017 г., 9.00 часа, Ловно стрелбище в парк
„Славеева река”
Традиционен турнир по ловна стрелба - СКЛС „Сокол
`2010”
27 октомври 2017 г. , 9.00 часа, Спортна зала „Аетос”
Традиционен турнир по свободна борба за деца - КСБ
„Айтос”
28 - 29 октомври 2017 г., СУ «Никола Вапцаров”
Регионална изложба-базар на гълъби - Клуб “Айтоски рогат гълъб” - град Айтос
27 октомври 2017 г., 16.00 часа, Градски стадион “Крум
Делчев”
Традиционна футболна среща на ветераните на ФК “Вихър 2000”
28 октомври 2017 г., 12.00 часа, с. Съдиево
Клуб “Братя по оръжие” с възстановка на битката при
Страцин от 26 октомври 1944 г. край с. Съдиево.
31 октомври 2017 г., 17.00 часа, НЧ “Васил Левски
`1869”
Тържествен концерт на читалищните състави “С поклон
за будителите на Айтос”
26 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА
ДИМИТРОВДЕН - ПРАЗНИК НА ГРАД АЙТОС

Община Айтос

09,00 ч., Храм „Св. Димитър“, Празнична Св. Литургия
10,15 ч., Площад „Свобода”
Литийно шествие
Тържествено откриване на празника
Молебен за здраве и благополучие
11,00 ч.– Концерт на НИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВА
18,00 ч. – Концерт “Айтос празнува” със специалното участие на ВАЛЕРИА ВОЙКОВА и ПОЛИ ГЕНОВА

