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ДКЦ „ЕЛ МАСРИ“ ПРЕГЛЕЖДА
БЕЗПЛАТНО В АЙТОС И СЕЛАТА
Д-р Зиад Ел-Масри: Пристигаме с цял TIR мобилни
кабинети, медицинска апаратура и специалисти
Специалисти на ДКЦ „Ел
Масри“ - Бургас ще извършват напълно безплатни профилактични прегледи на
нуждаещи се деца и жени
от община Айтос на 18 и 20
октомври 2017 г. За това се
договориха кметът Васил
Едрев и д-р Зияд Ел Масри
на работна среща в Община Айтос в края на миналата седмица.
„Това не е кампания, а искрено желание да помагаме. Всяка година ДКЦ „Ел
Масри“ извършва безплатни профилактични прегледи
на деца в неравностойно положение и на хора, които нямат достатъчно средства, за
да следят здравния си статус. Тази година решихме да
бъдем в Айтос и населените
места на общината. Ще дойдем с наша техника и с нашите подвижни кабинети, които са изключително добре
оборудвани. Ще доведем висококвалифициран екип. Освен професионализъм и специализирани умения, пациентите ни получават полагащото им се уважение, грижи
и внимание“, заяви пред НП
д-р Ел Масри.
С градоначалника е договорен графикът, по който ще
се извършват прегледите в

Кметът Васил Едрев и д-р Зияд Ел Масри се договориха за графика на безплатните прегледи
жени с гинекологични проблеми. „Ние задаваме бройката от 100 пациента, тук на
място трябва да се прецени, кои хора имат най-голяма нужда от безплатните
прегледи. Следим дейността
на кмета Васил Едрев и искаме да го подкрепим”, каза
още за общинското издание
града и населените места.
Ще бъдат преглеждани деца
от 3 месеца до 7 години, които трябва да носят и имунизационните си паспорти. Ако
има пропуснати имунизации,

те ще им бъдат направени
напълно безплатно.
Акцентът ще е диагностиката с последен модел
ехограф, специалисти на
болницата ще преглеждат и

Спомоществователи с дарителски жест
за Димитровден ’2017. Благодарим Ви!
„АВИЦЕНА“ ЕООД - АЙТОС
КООПЕРАЦИЯ „ВККЧЗС - АЕТОС“
ЗК „СИЛА“ - С. ПИРНЕ
„МИДИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“ АД
„БОШНАКОВ“ ЕООД
„СИМПТО“ АД
„ДЕМЕТРА“ ООД - АЙТОС
„МБАЛ - АЙТОС“ ЕООД
„КОКАЛА“ ЕООД - АЙТОС
ЗСК „ЛОЗОВО“ АД
ПК „АТАНАС МАНЧЕВ“ - АЙТОС
„ДЪНАК“ ООД - АЙТОС

ИК „АНУБИС“ ООД
„СТЕФАНОВИ“ ООД - АЙТОС
„АЙТОС АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД
„БУЛВЕСТ - 2000“ ООД
„БУРГАСЦВЕТ 90 ТАНЕВ“ ЕООД
НОТАРИУС ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
СКЛС „СОКОЛ“ - АЙТОС
„ДЕСИЙ“ ЕООД
„ДИ ЕМ ЖИ 72“ ЕООД
„ДЯДО ДАНЧО“ ЕООД
„ГЕНГЕР“ ЕООД - АЙТОС
„НИКС“ ЕООД

д-р Зияд Ел Масри.
„Благодаря на д-р Ел
Масри за жеста към хората от община Айтос. Не са
малко децата и гражданите,
които имат нужда от подобна здравна услуга. Надявам
се, че доброто ни сътрудничество ще продължи и в бъдеще”, каза в отговор градо-

началникът.
Безплатни прегледи в областта, ДКЦ „Ел Масри“ планира да провежда през целия месец октомври. В списъка са включени населени места в общините Малко
Търново, Камено, Сунгурларе и Средец.
НП

ДНЕС В АЙТОС:

„Час по Европа - Ефективни
партньорства в Бургаска област –
заедно можем повече в ЕС“
Община Айтос дава старт
на информационните събития в област Бургас, посветени на предстоящото
председателство на страната ни на Съвета на ЕС.
Инициативата е на Министерството на Българското председателство в партньорство с областните администрации, общините и
неправителствения сектор.
Събитието в Айтос „Час по
Европа - Ефективни партньорства в Бургаска област
– заедно можем повече в

ЕС“ се организира от Областна управа - Бургас, Община Айтос и трите средни
училища в града - СУ „Никола Вапцаров”, СУ „Христо Ботев” и ПГСС „Златна нива”, днес, на 9 октомври, от 11.00 часа, в Актовата зала на СУ „Никола Вапцаров”.
Поканата за участие е към
всички айтозлии и гости на
Айтос, за които темата представлява интерес, специално поканени са дванадесетокласници от средните учи-

лища. Събитието ще открие
Вълчо Чолаков - областен
управител на Бургас. Ще
бъде представена презентация по повод 10-та годишнина от членството на България в Европейския съюз и
предстоящото председателство на Съвета на ЕС. Кметът Васил Едрев ще се включи в събитието с интересни
подробности по темата: Как
европейските програми подпомагат развитието на Община Айтос.
НП

Спокоен изборен ден в Чукарка
Избираха кмет между четирима
Айтоското село Чукарка е едно от 10-те
селища в страната, в които вчера бяха произведени частични избори за кмет. В 7.00
часа отвори врати единствената избирателна секция в селото, в която до 20.00 часа,
право да гласуват имаха общо 483-ма избиратели по списък.
За освободения от Джемил Хамид кметски стол, на 8 октомври се бориха четирима кандидати - Севим Мустафа от БСП, Октай Якуб от ДПС, Сюлейман Садула от ГЕРБ
и Ахмед Галиб Боз от партия „ВОЛЯ“. Това
са и първите кметски избори, в които със
свой кандидат участва партията на Веселин Марешки.
Нямаше сигнали за нарушения, изборният
ден протече спокойно, в селото бяха представители на всички партии, които имат кандидати, научи по обяд НП. Спокойно беше
и в Общинската избирателна комисия - Айтос. Председателят Ивайла Гаджерукова съ-

общи, че до 10.00 часа в СИК-Чукарка правото си на глас са упражнили 65 души. Час покъсно, бройката набъбна на 100 човека, до
13.00 часа бяха гласували 150 души. До този
час, избирателната активност не беше висока, като се има предвид, че на парламентарните избори, от 483-ма избиратели, в Чукарка са гласували общо 320 души. Часове преди края на изборния ден, прогнозите бяха за
балотаж следващата неделя.
До редакционното приключване на този
брой в 14.00 часа в неделя, за кмет на с. Чукарка бяха гласували 205 избиратели, помалко от половината в списъка. Какво се
случи до края на изборния ден? Има ли
нов кмет село Чукарка, или изборът ще се
повтори между двамата с най-висок резултат следващата неделя, ще научите днес
(9.10.) от официалния сайт на Община Айтос - aytos.bg.
НП
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Отново залпове
край бункера в Съдиево
За Димитровден ’2017

Втора възстановка на битката при
Страцин на 28 октомври
За втора поредна година
село Съдиево ще бъде домакин на възстановка на историческата битка при Страцин
от 26 октомври 1944 г. Клуб
за военно-исторически реконструкции „Братя по оръжие” отново избра бункерът
на 300 м северно от селото за
сцена на военните действия,
тъй като в най-голяма степен
отговаря на изискванията за
историческа достоверност
на ландшафта. Този път обаче събитието ще е още помащабно, с повече участници и военна техника от Втората световна война. Възстановката ще се проведе
под егидата и с подкрепата
на Министерство на отбраната, Отдел „Военни паметници и военно-патриотично
възпитание”, със съдействието на Община Айтос и Военен клуб - Айтос.
Реконструкторски униформи и въоръжение от времето на Вермахта ще създадат
реална представа за истинския бой, с жертви, санитари
и препускащи мотоциклети с
кошове от времето на Вермахта. Всеки един от участниците ще носи или реплика, или автентична униформа
- едно към едно с облеклото и
въоръжението на българската и германската армия.
Историческите факти сочат, че българската армия
е дала немалко жертви при
атаката на бункера-укритие
на германците и го е превзела с ръкопашен бой. „В резултат на многогодишния ни
опит и практика се изгради
общото ни наблюдение, че

вследствие на подобни мероприятия в национален и
международен план, се популяризира участието на България като съюзник на антифашистката коалиция“, споделят от клуба.
94-годишният айтозлия
Злати Златев, участвал като
картечар в историческата
битка и ветеран от Втората
световна война от Бургас,
ще бъде почетен гост на въз-

становката. Тази година събитието ще е част от честванията по повод Празника на
град Айтос - 26 октомври, Димитровден.
„Пътят е удобен и ще бъде
обозначен с табели с надпис „Възстановка” и с червено-бели маркиращи ленти. В реконструкцията на паметното сражение ще участват моторизирани и механизирани части както на Вер-

махта, така и на Българската
армия, а сценарият очакваме
отново приятно да Ви изненада! Всички желаещи са добре дошли на поредната среща с миналото! Дано войната
остане само в учебниците по
история! “, каза за НП един
от организаторите и член на
Клуба, д-р Деян Иванов.

За две години

Над 52 тона рециклирани
отпадъци от Айтос

От две години, „Екопак
България“ АД управлява дейностите по разделното събиране в град Айтос и селата Карагеоргиево, Мъглен, Пещерско,
Пирне и Тополица. Дружеството подмени старите контейнери
за разделно събиране в града и
селата с нови, тип „Иглу”. Новият модел контейнери е по-ефективен и екологосъобразен – в
него трудно се изхвърлят битови и строителни отпадъци и се
ограничава до минимум рискът
от замърсяване около тях.
Необходимо е всички отпадъци от опаковки да бъдат предварително сгънати или намачкани, за да могат
лесно да влязат през отворите
на контейнерите. По този начин контейнерът може да събере по-голямо количество отпадъци. Новите модерни контейнери са в познатите три цвята:

сини – за събиране на хартиени и картонени опаковки; жълти – за пластмасови и метални
опаковки и зелени – за стъклени опаковки.
Цветните контейнери са поставени в близост до контейнерите за обща битова смет,
за да е максимално удобно изхвърлянето на всички видове отпадъци от домакинствата.
Всеобщата тенденция обаче е
цветните контейнери да остават празни, за сметка на тези,
предназначени за битови отпадъци. Малко са служителите на
търговски обекти и заведения,
които си правят труда да сгънат
картонените кутии и кашони и
да ги поставят на определените
места. Свидетели сме на масово изхвърляне на кашоните, ведно с битовите отпадъци.
За тези, които все още не
знаят - извозването на отпа-

дъците се извършва по определен седмичен график - жълт и
син цвят се обслужват два пъти
в месеца в гр. Айтос, а в селата,
веднъж месечно. Зелените контейнери се обслужват веднъж
на три месеца, тъй като количествата от стъклени опаковки
са значително по-малки.
Камионите, обслужващи
разделното събиране, са
снабдени с GPS-система за
контрол и проследяване в реално време от страна на общинските инспектори и експертите на „Екопак“. С един курс на
камионите се вдига само един
цвят контейнери, което гарантира, че няма да има смесване на
разделно събраните суровини.
Отпадъците от цветните контейнери се транспортират, до сортираща инсталация, където се
сортират по видове. След това
се балират и се подготвят за
извозване до Заводите за рециклиране. Отпадъците се сортират на площадка за сортиране на пластмаса и хартия с адрес град Каблешково,, ул. „Черно море“ 2А, а за стъкло - в София, в с. Равно поле.
За две години от цветните
контейнери в Айтос са събрани и рециклирани следните количества: добити и рециклирани отпадъци след сортирането
от жълтите контейнери - 18 080
кг, от сините контейнери - 30 280
кг и от зелените са рециклирани 4070 кг.
НП

Какво казва
историята?
Страцинско-Кумановската операция е настъпателна операция на българската армия по време
на участието на България
във Втората световна вой-

на срещу войски на Третия
райх, отбраняващи подстъпите към долината на река
Вардар. Проведена е от 8
октомври до 14 ноември
1944, състояла се успоредно с Нишката настъпателна
операция и БрегалнишкоСтрумишката настъпателна
операция.
Операцията се провежда с цел да се пресече пътя
за отстъпление на група
немски армии „Е“ от Гърция към Централна Европа. Българските войски започват настъпление на 8 октомври и същият ден влизат в Крива паланка. Последователно се водят боеве за хребета Стражин (18
октомври) и Страцинската позиция, която е овладяна на 25 октомври. Сраженията продължават при
река Пчиня и град Куманово (11 ноември), където частите на Вермахта наново
са разбити.
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Откриха офис за безплатни помощни средства
за хора с временни и трайни увреждания
комбиниран стол.
- Само айтозлии ли
могат да се възползват
от безплатните помощни средства?
- Обслужваме три общини - Айтос, Руен, Карнобат.
Това е нашият обхват, дейността е районирана.
- Какво е работното
време на офиса?
- Работното време е както на повечето лекари от 7,30 до 14,30 ч., всеки
работен ден. В повечето
случаи се налага закупуването на средствата да

Преди седмица двама бургазлии, Димитър Генов и
Атанас Йорданов, представители на фирма „Медистил”,
откриха офис за помощни средства и инвалидни пособия
за хора с временни и трайни увреждания, в „Медицински
център І” ЕООД в Айтос (бивша Поликлиника, до
аптеката).
Поискахме от Димитър Генов, като айтоски зет, да
ни разкаже как айтозлии и нуждаещите се от региона
могат да ползват безплатните средства и пособия.
- Г-н Генов, какво
предлага офисът на
фирма „Медистил” в
Айтос?
- Офисът предлага, или
по-точно помага на хора с
временни и трайни увреждания да се снабдят напълно безплатно с полагащите им се помощни средства. Те могат да бъдат
патерици, канадки, проходилки, колички, комбинирани тоалетни столове
и т.н., асортиментът е голям. Безплатни са, но е
задължително хората да
минат през комисиите в
дирекциите на Социално
подпомагане в Айтос или
в Руен.
- Какъв е пътят, който
трябва да извървят, за
да стигнат до Вас?
- Пътят е следният - болният, ако е способен да
ходи, трябва да подготви
ксерокопие на лична карта, ксерокопие на епикриза и направление. Направленията са три вида за уши, нос, гърло, за невролог и за ортопед-травматолог, зависи какви са

нуждите на пациента. Оттам пациентът се явява
пред комисия, която издава протокол, на база на
епикризата, която е представил. След това, в Дирекция „Социално подпомагане“ се попълва и подава заявление и се чака
от 20 до 30 дни, за да се
отпуснат държавни пари
за помощното средство.
За да може пациентът или
упълномощеното от него
лице да дойде в офиса за
т. нар. закупуване на пособието, за което ние издаваме фактура. И последната стъпка е тази фактура да се върне в Социално
подпомагане, за да имат
доказателство, че парите
са вложени в пособията,
които е трябвало да бъдат
закупени.
- Има ли вече интерес
към офиса и към това,
което предлагате? Консултирате ли хората, как
да се снабдят с необходимите помощни средства?
- Да, за тези 5 дни, откакто официално сме отвори-

Димитър Генов
ли офиса, успяхме да помогнем на няколко души
да минат през комисия. И
съответно, хората подадоха документи за безплатни слухови апаратчета,
тъй като голям процент от

тези, които проявиха интерес, имат липса на слух.
Също така успяхме да задействаме документите на
хора с ампутирани крайници, за да получат съответно рингова количка и

Започна ремонтът на уличните
настилки в Пещерско
След като кметът Васил
Едрев подписа договор с
избраната фирма изпълнител, започна ремонтът на
уличните настилки в село
Пещерско. Средствата бяха
осигурени с решение на МС
през това лято, дни по-късно Община Айтос обяви обществена поръчка с предмет „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Пещерско”.
Включени бяха две важни улични артерии в селото, общата прогнозна стойност на поръчката беше 333
333.00 лв. Целта е подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики и носимоспособността на настилките с оглед осигуряване на условия
за безопасност на движението и добро отводняване на

улиците в селото. Комплексната оценка на подадените
оферти включваше срок на
изпълнение и предложена
цена. Комисия, назначена
със заповед на кмета Васил Едрев, разгледа, оцени
и класира офертите за участие в поръчката.
Четири фирми - „Автомагистрали - Черно море” АД,
„Технострой-Инженеринг
99”АД, „ЕИВ” ЕООД и „Бургаспътстрой” АД кандидатстваха за изпълнител на ремонтите. Предложението на
комисията беше две от тях
да бъдат отстранени от понататъшно участие заради
липса на данни в задължителната документация. До
разглеждане на техническите предложения, комисията допусна строителните дружества „Технострой-

Офисът в „МЦ І“ ЕООД - Айтос

Професионална гимназия по селско
стопанство „Златна нива” - гр. Айтос

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

Малки обяви
• Тел. 0885/ 252 452 продава земеделска земя в м. „Могилата”. Цена по споразумение.
Инженеринг 99” АД и „Бургаспътстрой” АД. След този
етап, „поради липса на други валидни оферти”, комисията класира на първо място участника „Бургаспътстрой” АД. Договорът за
изпълнение е факт, изпълнителят е заявил, че в срок
от 30 дни ще изпълни поръч-

ката, предложената цена е
в размер на 332 111.44 лв.
без ДДС.
Ще припомним, че рехабилитацията на основни
улици в с. Пещерско беше
наложителна заради отнесените от дъждовете настилки.
НП

90 години от първата
кръстословица в България
През 1927 г. в печатница „Модерно изкуство” на
братя Апостолови в град
Айтос, българският периодичен печат е обогатен с едно ново издание
- вестник „РЕБУС”, първият енигматичен вестник в
България.
Вестникът е отпечатан
на две страници, малък
формат, и излиза веднъж
на две седмици. За негов
отговорен редактор се
сочи айтозлията Петър
Поппетров. Интерес към
айтоския ребусен вестник като пръв в областта на енигматиката про-

става не от самия пациент, а от негови близки,
които трябва да имат заверено пълномощно. Хората трябва да знаят, че
там където няма нотариус, кметът на населеното място заверява пълномощното.
Ето и още информация
за Вашите читатели - офисът се намира на ул. „Гарова” № 3 в Айтос. Всеки може да ни потърси и
на тел. 0876 993 901 и тел.
0888 809 993.
НП

Отпечатана е в айтоския
вестник „РЕБУС”

явяват много наши и чужди журналисти енигматици. Може би заради
това град Айтос престава да бъде седалище на
редакцията. След втория
си брой в-к „Ребус” става
издание на едно софийско частно издателство.
В архива на Народната
библиотека „Св. св. Кирил и Методий” - София
се пази един-единствен
екземпляр, останал от
уникалния айтоски вестник, излязъл от печат на
20.02.1927 г.
НП

• 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.
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Клуб „Млади възрожденци“ на почетен
караул пред паметника на Левски
Вапцаровският клуб гостува в София по покана на Васил Василев,
председател на Общобългарския комитет „Васил Левски“
Таня ПЕТКОВА
Учениците от VБ клас,
членове на клуб „Млади възрожденци“ при СУ
„Н.Й.ВАПЦАРОВ“ - град
Айтос с ръководители
Таня Петкова и Станка
Миткова, за трети пореден път бяха удостоени с
почетна награда и грамота от Управителния съвет
на Общобългарски комитет „Васил Левски“ за
благотворителните и обществените изяви, с които печелят Първо място в категория „Социална
дейност“ в Националния
ученически конкурс, посветен на 180-та годишнина от рождението на Васил Левски.
По покана на Васил Василев, председател на
Общобългарския комитет
„Васил Левски“, децата
гостуваха в град София
на 1 октомври 2017 г., за
да се включат в ПОЧЕТНИЯ КАРАУЛ пред паметника на Васил Левски, в
центъра на столицата.
Патриотичната проява протече изключително организирано благодарение на главния организатор на събитието
Силвия Калпакова. С любезното й съдействие, на
децата бяха предоставени четнически униформи,
които придадоха изключителна тържественост
на караула.
Младите възрожденци
поеха с трепет и уваже-

Емоции и вълнение пред паметника на Левски в столицата

ние в ръцете си оръжията – реквизит, съпровождащ целия ритуал, осъзнавайки, че това са реликви от войните за национално обединение и
ползвани от самоотвержени български воини.
Вапцаровци изпълниха
достойно и с гордост задачата си, споделяйки,
че за тях е чест и отговорност да отдадат почит пред святото дело на
Апостола.
Тържественият ритуал
предизвика огромен интерес от страна на граждани, гости на столицата
и медиите. След караула
децата се срещнаха с Васил Василев, за да споделят емоциите и вълне-

ФУТБОЛЕН ТУРНИР
По случай празника на град Айтос - Димитровден, се
организира футболен турнир на малки врати, който ще
се проведе на Спортна площадка „Никс Спорт ‘’
Условия за участие:
Всеки отбор се състои от 6 до 10 състезатели , от които 3-а участници имат право да са картотекирани футболисти. Желаещите да участват в турнира следва да
представят: списък с участниците в отбора, придружен
от копие на документ за самоличност на всеки състезател, както и такса от сто (100) лв. на отбор.
Срокът за записване е до 12.10.2017 г. включително.
Подробности относно начина на провеждане на турнира, регламента и наградния фонд, ще бъдат изнесени при тегленето на жребия, който ще се състои на
12.10.2017 от 18:30 часа.
Турнирът започва на 13.10.2017, мачовете ще се играят от 18.30 и 19.30 ч.
Информация и записване:
тел. 0885 775 903, тел. 0888 890 302

Айтоските млади възрожденци в
разговор с председателя на Общобългарския комитет „Васил Левски”

Празнични прояви „Димитровден ’2017“
4 - 9 октомври, Ритуална зала на Община Айтос
Авторска изложба живопис на художничката Ирина Сергеевна Киселева - Романова, включена в Алманах на 100-те най-добри съвременни руски художници

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 стралба - СКЛС
„Сокол 2010”

9 октомври, 11.00 часа, Актова зала на СУ
„Никола Вапцаров”
„Час по Европа” - Информационно събитие за
председателството на България на Съвета на ЕС
- организатори Областна управа - Бургас, Община Айтос и средните училища в Айтос.

27 октомври 2017 г., 16.00 часа, Градски стадион „Крум Делчев”
Традиционна футболна среща на ветераните
на ФК “Вихър 2000”

13 октомври, Спортна площадка „НИКС
СПОРТ”
Футболен турнир на малки врати - мачовете
ще се играят от 18.30 ч. и от 19.30 ч.

28 октомври 2017 г., 9.00 часа, Спортна
зала „Аетос”
Традиционен турнир по свободна борба за
деца - КСБ „Айтос”

14 октомври - Преподобна Св. Петка Търновска
8.30 часа - Храмов празник на с. Вресово Тържествена Света Литургия ще бъде отслужена
от храмовото свещеничество по повод празника
на село Вресово.
9.30 часа, площад „Свобода”, Айтос - Демонстративна тренировка на Клуб „Киокушин“ - Айтос, с участието на Сенсей Гергана Апостолова
и Клуб „Бургас“.
11.00 часа - Тържествен водосвет в с. Черноград - Паралкис „Св. Петка Търновска”.
15 октомври, 10.00 часа, Градски стадион
„Крум Делчев”
Лекоатлетически турнир за Димитровден - 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”

Спортна площадка „НИКС СПОРТ“

нието си от изминалия
ден. Благодариха за оказаното доверие и чест и
заявиха твърдо желанието си да продължават
да следват стъпките на
Апостола, да утвърждават българския дух и да
предават пламъка на родолюбието на все повече
българчета.
Посещението на две от
най-големите забележителности на София – Православен храм - паметник „Свети Александър
Невски“ и Паметника на
незнайния войн внесоха
допълнително вълнение
и емоции, превръщайки
този изключителен ден
в незабравим спомен за
всички.

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.

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.
28 - 29 октомври 2017 г., двора на СУ “Никола Вапцаров”
Регионална изложба-базар на гълъби - Клуб
“Айтоски рогат гълъб” - град Айтос
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.

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
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”
с участието на ПОЛИ ГЕНОВА и ВАЛЕРИА ВОЙКОВА

