
Близо 10 000 зрители 
бяха на Мотополигона в 
Айтос в неделя, за да на-
блюдават финалния кръг 
на Републиканския шам-
пионат по мотокрос Grand 
Prix Айтос ’2017, който по 
традиция се провежда 
през месец октомври, в 
дните около празника на 
Айтос - Димитровден. 

През последните шест 
години състезанието съби-
ра интереса на многохиляд-
на публика към решаващите 
гонки, защото Айтос опре-
деля шампионите за сезона. 
Тази година в заключителния 
кръг участваха 100 състеза-
тели от България, Румъния, 
Турция и Гърция. Прогнозите 
за слънце в неделя се сбъд-
наха. Публиката превзе хъл-
мовете около пистата още в 
ранните сутрешни часове на 
22 октомври.

„Балканче крос“ беше 
изненадата тази година. За 
първи в Айтос видяхме пило-
тите от групата на мотокро-
систите с мотоциклети „Бал-
кан”. 15 застанаха на старта, 
до финала на първия манш 
стигнаха 7-8. Единственият 
айтозлия, който яхна балкан-
че, беше Паруш Михайлов. 
Победител в първия манш 
стана Антонио Комбров.

В своята богата мотокрос 
история айтозлии имат не-
малко спомени, свързани с 
българската марка от мина-
лия век и това гостуване на 
„балканчите” предизвика из-
ключителен интерес. Веро-
ятно сега мъжката половина 
ще отвори мазета и гаражи 
в търсене и ремонтиране на 
старите машини.

Айтоската надежда в 
мотокроса Радостин Михай-
лов - клас „МХ85“, беше на 
пистата, подкрепян от баща 
си Михаил Михайлов, кой-
то е не само негов треньор, 
но и учител на още няколко 
млади и добри пилоти. Със-
тезанието наблюдаваше и 
дядото, Радостин Михайлов. 
Стана ясно, че всички мъже 
от фамилията Михайлови са 
страстни любители на мото-

рите и състезатели с много 
отличия през годините. (Още 
за семейство Михайлови и 
тяхната история, свързана 
с мотокроса, четете в след-
ващия брой на НП).

До редакционното при-
ключване на този брой, шам-
пионите в отделните класове 
не бяха стигнали до финала, 
не се беше случила и тради-
ционната церемония по наг-

раждаването на победители-
те, но пък бяха известни пре-
тендентите. С какви претен-
ции и възможности застана-
ха на старта в Айтос пилоти-
те в различните класове, ко-
ментираха на пресконферен-
ция в София, на 19 октомври 
т.г. ръководството на Българ-
ската федерация по мотоцик-
летизъм и кметът Васил Ед-
рев пред медиите. На прес-
конференцията беше и мла-
дата айтоска надежда в мо-
токроса Радостин Михайлов 
- клас „МХ85“. 

Ето каква беше ситуа-
цията преди финалната 
права.

За първи път в историята 
на мотокроса, шампионската 
титла в клас „МХ65“ е на път 

да отиде в чужбина, при ру-
мънския пилот Золтан Ордог, 
който застана на старта в Ай-
тос с 19 точки преднина пред 
българските претенденти за 
титлата - Християн Георгиев 
и Мирослав Димитров. В Ай-
тос видяхме и фаворитът от 
BMU европейския шампи-
онат – Виктор Бориславов, 
който заради контузия изо-
стана сериозно в класира-

нето в предишните кръгове 
на шампионата.

При юношите от клас 
„МХ85“, Николай Малинов 
даде заявка за втора по-
редна шампионска титла, но 
претендентите в този клас на 
полигона в Айтос се оказа-
ха много - Димитър Грозда-
нов, Кристиян Иванов и Ви-
ктор Нейчев. По-интересно 
за айтозлии беше участието 
на айтозлията Радостин Ми-
хайлов, който в родния град 
завърши първия си сезон в 
клас „МХ85“. Нашето мом-
че се справя отлично и има 
потенциал да продължи сла-
вата на Айтос в този спорт, 
смятат специалистите. Той 
завърши на шеста позиция 
в първия манш, но се състе-

заваше с батковци. Баща му 
решил тази година да го качи 
в по-високия клас, защото в 
клас „МХ65“ Радостин е без-
спорен фаворит.

Айтозлии много се радва-
ха и вълнуваха и от участие-
то на съгражданина си Кал-
чо Хараламбов Димов, който 
е ветеран в мотокроса. Агит-
ка от приятели и роднини го 
подкрепяше и гордо издига-
ше плакат с номера на Кал-
чо - 16. Димов се представи 

отлично и достойно защити 
честта на родния град в ат-
рактивния спорт.

В клас „МХ2“ за трета по-
редна титла претендира Ха-
кан Халми с аванс от 44 точки 
пред Алекс Димитров, след-
ван от Момчил Иванов. Го-
лямата новина в този клас 
беше завръщането на Май-
къл Иванов в Републикан-
ския шампионат точно в Ай-
тос. Майкъл празнуваше 20-и 
рожден ден и край пистата 

получи торта от сестра си. 
Прогнозите преди финала 

бяха, че единственият сигу-
рен шампион в Айтос е ру-
мънецът Адриан Радуца, кой-
то явно наследява победната 
серия на петкратния шампи-
он в клас „МХ1“, пилотът от 
Айтос – Николай Йовчев. Ще 
припомним, че айтозлията е 
един от петимата петкратни 
републикански шампиони на 
България в историята на мо-
токроса. За Радуца това ще 
е втора поредна българска 
шампионска титла. Със 193 
точки, втори в класирането 
преди финала в Айтос беше 
Ивелин Манев, трети - Си-
мон Венев.

В клас „МХ“, Владимир 
Попов пристигна в Айтос с 
26 точки пред многократ-
ния шампион Мартин Тодо-
ров, но в битката се включи-
ха още претенденти - Григор 
Царев, Мартин и Юлиян Рай-
чев и Атанас Петров. (Кои 
са шампионите в различ-
ните класове ще научите 
от подробния ни репортаж 
от състезанието в следва-
щия брой на НП).

Програмата на Grand Prix 
Айтос ’2017 включваше тре-
нировки и един манш за клас 
„МХ“ в събота, а в неделя - 
официално откриване на със-
тезанието и шампионските 
маншове за сезона.  
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Моделираните тренировки 
на Клуба по спортна акроба-
тика „Орел” - Айтос са тради-
ция в навечерието на празни-
ка на града - Димитровден. И 
тази година Управителният 
съвет, треньорите, състеза-
телите и хореографите орга-
низираха един запомнящ се 
спортен празник в залата за 
тренировки на градския ста-
дион „Крум Делчев”, в събо-
та, на 21 октомври. 

Тази година изненадата за 
публиката подготвиха най-
малките от подготвителната 
група на клуба с хореограф 
Ивелина Костадинова. Тре-
ньорите Катя Цанева, Мар-
тин Бенов и хореографка-
та Галя Маджарова се бяха 
погрижили състезателите от 
всички възрасти и видове да 
покажат таланта си пред ро-
дителите и гостите на акроба-

тичния спектакъл. Кметът Ва-
сил Едрев също беше подгот-
вил изненада - всеки от със-
тезателите получи диплом 

от Община Айтос за участие 
в моделираната тернировка. 
Градоначалникът и тази го-
дина не забрави да зарадва 

децата с лакомства - малка 
компенсация за диетата пре-
ди състезанията.

НП

Акробатите с традиционен спектакъл преди Димитровден ОБЩИНА АЙТОС
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА

26 октомври 2017 г. - Димитровден

„Балканче крос“ беше 
изненадата за публиката 

тази година 

Калчо Димов с фенки

12-годишният Радостин Михайлов - голямата на-
дежда на Айтос в мотокроса



На 17 октомври 2017 г. 
по покана на Община Ай-
тос и МКБППМН, в Айтос 
гостува Росица Янева – 
секретар на Комисията за 
борба с трафика на хора 
– град Бургас. Поводът за 
поканата към Янева беше 
18-и октомври - Евро-
пейският ден за борба с 
трафика на хора. В днеш-
ния свръхинформационен 
свят, в който расте ново-
то поколение ученици, те-
мата за трафика е диску-
тирана и позната. Целта, 
която организаторите си 
поставиха беше, чрез ре-
алните случаи от дългого-
дишната практика на Ро-
сица Янева, да се постиг-
не по-голяма отговорност 
и критичност у младежи-
те по отношение на конта-
ктите им с хора, които ис-
кат да спечелят внимание-
то и симпатиите им.

По темата „Интернет и 
трафикът на хора” бяха 
проведени две срещи - с 
учениците от 9, 10 и 11 клас 
на СУ „Христо Ботев” и с 
учениците от 10 клас на 

СУ „Н. Й. Вапцаров”. Тий-
нейджърите показаха, че 
са наясно с основните ви-
дове трафик – с цел сексу-
ална и трудова експлоата-
ция и с цел продажба на 
органи и бебета. 

Във фокуса на срещите 
беше използването на ин-
тернет като средство за 
привличане на жертви на 
трафик. Учениците имаха 
възможност да изгледат 
неколкоминутни анимаци-
онни филми, които по коми-
чен начин им представиха 
до каква трагедия може да 
се стигне, когато безкри-
тично се сприятеляваме с 
хора в социалните мрежи, 
и колко лесно е да бъде 
подведен младият човек, 
който под страх от срам 
и унижение, може да бъде 
принуждаван да извършва 
немислими, унижаващи ли-
чността му действия. Уче-
ниците с интерес коменти-
раха видяното и споделяха 
своя опит по темата.

Младите хора научиха, 
че всяко третиране на лич-
ността им по начин, който 

накърнява техните чувства, 
желания и права, не трябва 
да бъде толериран. Полу-
чиха информация как биха 
могли да се свържат с ор-
ганите по закрила, кои са 
институциите, които биха 
могли да ги подкрепят, и 
кое поведение би могло 
да им даде сигнал, че чо-
векът срещу тях не е до-
бронамерен. 

Изводът от проведените 
срещи беше, че доверието 
е основата, на която се из-
граждат всичките ни отно-
шения, и е важно за всеки 
човек да има доверен бли-
зък, на когото да може да 
разчита в най-трудните мо-
менти. На човек, който би 
му подал ръка дори кога-
то е „паднал”, и който ще 
му помогне да се изпра-
ви, без да унижи наране-
ната му личност. Доверие-
то е базата, на която мла-
дите ще надградят любовта 
си, но това доверие трябва 
да бъде спечелено, а не се 
дава даром срещу компли-
мент, подарък или обеща-
ние за красив живот!
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На заседанието на Об-
щинския съвет в Айтос на 
25 октомври т.г. ще бъде 
гласувана нова Наредба за 
управление на общински-
те пътища в Община Айтос. 
Сега действащата наредба, 
приета на 28 януари 2009 г., 
е отменена от Администра-
тивен съд - Бургас с реше-
ние от 20 юли 2017 г., пише 
в докладната записка на 
Красимир Енчев - предсе-
дател на Общински съвет 
- Айтос.

Основният мотив за от-
мяната е, че при приема-
нето на наредбата пре-
ди осем години са допус-
нати съществени наруше-
ния на административно-
производствените прави-
ла на ЗНА. Оказва се, че 
наредбата е приета без да 
са спазени принципите на 
обоснованост, стабилност, 
откритост и съгласуваност 
на проекта. Вносителят не 
е публикувал проекта на ин-
тернет-страницата на Об-
щината, заедно с мотиви-
те, доклада, и не е предос-
тавил на заинтересованите 
лица срок за излагане на 
предложения и становища 

по проекта.  
В решението на съда не 

са изложени други аргу-
менти за незаконосъобраз-
ност на наредбата, затова 
части от нея са пренесени 
в новия проект.  Отчетен е 

и фактът, че от 2009 г. досе-
га са настъпили съществе-
ни изменения в Закона за 
Пътищата и подзаконовите 
актове към него. С проекта 
се уреждат и нови общест-
вени отношения, свързани 

с „особеното ползване на 
общинските пътища и пред-
видената за това такса”, ко-
ято се определя от Общин-
ския съвет. 

При  спазване  изисква-
нията на  закона,   проектът   

е  публикуван   на  интернет- 
страницата на Община Ай-
тос на 1 септември т.г. Пре-
доставена е възможност 
на всички заинтересова-
ни лица в срок от 30 дни да 
направят своите предложе-
ния и становища по изгот-
вения проект на наредба-

та. В срока, предложения и 
становища по проекта «за» 
не са постъпили, пише още 
в докладната, която предсе-
дателят е внесъл за гласу-
ване на октомврийското за-
седание на Съвета.

НП
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Гласуват нова наредба за 

управление на общинските пътища
В Общинския 

съВет   

Регион Бургас подготвя  
нова програма за 

управление на отпадъците 
Програмата засяга 400 хиляди жители, 

включително и гражданите на община Айтос
Регионална програма за 

управление на отпадъци-
те – регион Бургас `2017 - 
2020 г. ще дебатира и гла-
сува Общинският съвет в 
Айтос ден преди празни-
ка на Айтос, на 25 октом-
ври т.г., на редовното си 
и октомврийско заседа-
ние. Програмата обхваща 
общините Айтос, Бургас, 
Средец, Камено, Несебър, 
Поморие, Руен, Карнобат 
и Сунгурларе и засяга 201 
населени места и близо 
400 000 жители на девет-
те общини. 

Документът планира по-
литиката на общините за 
развитието на система-
та за управление на отпа-
дъците в регион Бургас. 
“Целта е да се осигури ра-
ботещ инструмент за ка-
чествени услуги по упра-
вление на отпадъците за 
населението и бизнеса. В 

програмата са заложени 
задълженията на кмето-
вете на общините, регла-
ментирани в закона”, ко-
ментира за общинското 
издание кметът Васил Ед-
рев, който е вносител на 
докладната записка.

 Регионалната програма 
съдържа девет приложе-
ния с анализи и съответ-
ства на нациoналния план 
за управлeниe на oтпадъ-
цитe. Напълно съобразена 
е и с еврoпeйската стратe-
гия за устoйчивo развитиe 
и пoдхoда „нулeви „oтпа-
дъци“. Мерките са насоче-
ни към намаляване на об-
разуването на отпадъци и 
риска от стари замърсява-
ния, както и към увелича-
ване на количествата ре-
циклирани и оползотворе-
ни отпадъци.

Другите важни цели са 
увеличаване на инвес-

тициите и прилагане на 
принципите „Отговорност 
на производителя” и „За-
мърсителят плаща” при 
интегрирано управление 
на отпадъците и по-актив-
но участие на обществе-
ността при управление 
на дейностите по отпа-
дъците в общините. Ин-
дикативният бюджет на 
програмата до 2020 г. е  
30 285 000 лева. 

Ако Съветът одобри Ре-
гионалната програма за 
управление на отпадъци-
те, следващата стъпка е 
да упълномощи кмета на 
Община Айтос, да гласу-
ва „ЗА“ решението за при-
емането й на Общо събра-
ние на Регионално сдру-
жение за управление на 
отпадъците – регион Бур-
гас.

НП

Айтоските гимназисти в 
дискусия за трафика на хора

Гореща телефонна линия за сигнали  
за трафик на хора – тел. 080020100



На 19 и 20 октомври т.г. 
специалисти на ДКЦ „Ел 
Масри“ - Бургас извършиха 
напълно безплатни прегле-
ди на 150 деца от община Ай-
тос. Кметът Васил Едрев, д-р 
Зияд Ел Масри и Туфик Ел 
Масри откриха кампанията в 
ДГ „Калина Малина” в Айтос. 
Децата им благодариха с им-
провизиран концерт, родите-
лите и учителите дълго апло-
дираха благородната меди-
цинската инициатива преди 
празника на Айтос.

Кметът Васил Едрев благо-
дари за инициативата и зая-
ви, че подобни жестове се 
случват рядко. Той честити 
на екипа на ДКЦ „Ел Масри” 
празника на българските ле-
кари и им пожела да посто-
янстват с медицинската си 
грижа за децата на община 
Айтос. Кметът Васил Едрев 
връчи на д-р Зияд Ел Масри 
благодарствено писмо, в ко-
ето се подчертава, че „днес 
всеки жест, свързан с грижа 
за здравето на децата, е осо-
бено ценен”.

„ДКЦ „Ел Масри“ навър-
ши 27 години. Чувствам свой 
дълг да помагам, най-вече за 
здравето на децата. От че-
тири години нашите лекари 
правят безплатни прегледи 
на деца или на такива, кои-
то имат нужда. Тази година 
решихме да включим и Ай-
тос, защото аз лично много 

уважавам вашия кмет, който 
е направил много за града и 
селата. Затова решихме тази 
година да включим 150 деца, 
но догодина в прегледите ще 
включим 300 деца”, обеща д-р 
Ел Масри. Той подчерта, че 
инициативата не се случва по 
време на избори, за да бъде 
обвинявана местната власт, 
че прегледите са пиар-ак-
ция. „С това можем да пома-
гаме - със здравеопазване, 
защото там сме силни. Дого-
дина ще включим и 100 жени 
на мамографа, за превенция 
на рак на гърдата. Нашата 

клиника прави тези прегле-
ди без никакви комерсиални 
цели - правим го за децата и 
за хората”, заяви още д-р Ел 
Масри в Айтос.

Педиатърът д-р Веселина 
Дончева от ДКЦ „Ел Масри“ 
каза за „НП“, че в огромна-
та си част децата са в до-
бро здраве, личните им ле-
кари са изключително отго-
ворни, а родителите - загри-
жени и внимателни към мал-
чуганите. „Децата са с редо-
вен и пълен имунизационен 
статус, което дори и в голе-
мите градове рядко се сре-
ща. Имаше две-три дечица, 
на които дадох съвети и ко-
ито имат нужда от помощ - 
имат проблеми с гърлото, по-
големи сливици - статусът им 
трябва да бъде проверен от 
лекар специалист. Но те са 

единици.”, каза за общин-
ското издание д-р Дончева и 
потвърди, че децата са пре-
глеждани изключително вни-
мателно, едно по едно в про-
дължение на два дни.

Д-р Зияд Ел Масри заяви 
за „НП“, че освен за децата, 
инициативата на ДКЦ-то е и 
за ехоографски прегледи на 
още 60 жени в Айтос, които 
продължават и в понеделник 
(23.10). Акцията продължава, 
включени са седем общини, 
включително Айтос. Ще бъ-
дат прегледани общо 1100 
деца, плюс 750 възрастни, ко-
ито ще минат на ехограф.

НП

• Тел. 0884714212 продава парцел /празно двор-
но място/ в с. Лясково - 842 кв. м, УПИ и ПУП. Цена 
по споразумение.

• Тел. 0896885477 продава парцел в центъра на град Ай-
тос за застрояване, на калкан, с височина - до стрехата 
-10 м и възможност за увеличение на параметрите.

• Тел. 0877139647 продава „Dacia Logan” - сребристо-
черен металик, 1.2 бензин, 43 хил. км реални, първи соб-
ственик /пенсионер/, закупена - октомври `2010 от ма-
газин. Перфектна. Екстри - климатик, серво, ABS кожен 
волан, регулируем колан, нисък данък. Цена 14 500 лв.

• Тел. 0885/ 252 452 продава земеделска земя в м. „Мо-
гилата”. 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.

Малки обяви
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Обява 
Професионална гимназия по селско стопанство  

„Златна нива” - град айтос

Обявява
Свободни работни места за МЕХаНИК ОГНяР и СЧЕТО-

вОДИТЕЛ на постоянен трудов договор. 
Документи за кандидатстване се приемат при Завежда-

щия административна служба в гимназията до 02.11. 2017 
година.

Мястото е свободно от 03.11. 2017 година.
Телефон за връзка и информация: 0888206682
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Чувствам се 
длъжен да помагам

На 19 октомври, за тре-
та поредна година Районен 
съд - Айтос в партньорство 
със СУ „Христо Ботев” даде 
начало на образователна-
та програма на ВСС и МОН 
- „Съдебната власт – инфор-
миран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдили-
ща и прокуратури“. Първата 
образователна среща на гим-
назисти и магистрати беше в 
„База 2“ на училището. Съдия 
Мария Джанкова представи 
пред учениците от 12 „а“ клас 
професиите съдия, прокурор, 
следовател и ги запозна със 
статута на магистратите. В 
училището съдията донесе и 
тоги на съдии и прокурори, 
символ на респект и уваже-
ние към съдебната власт и 
държавността.

Съдия Джанкова запоз-
на учениците с началото на 
изграждането на съдебната 
система в освободена Бъл-
гария и с временните пра-

вила за устройството на съ-
дебната част в България, из-
дадени през 1878 г., които са 
основополагащи за развитие 
на съдебната система до съз-
даването на първия Закон за 
устройство на съдилищата в 
България. Младите хора на-
учиха още, че съгласно Кон-
ституцията държавната власт 
се разделя на законодател-
на, изпълнителна и съдебна 
и че при осъществяване на 
своите функции съдиите, съ-
дебните заседатели, проку-
рорите и следователите се 
подчиняват само на закона. 
Съдия Джанкова разясни на 
младата аудитория кои лица 
са магистрати - съдии, проку-
рори и следователи. Подроб-
но бяха посочени основни 
функции на съдебната власт, 
статута и функциите на съди-
ите, структурата на прокура-
турата и следствените орга-
ни. Разяснени бяха правомо-
щията на съдиите, прокуро-

рите и следователите.
Учениците изслушаха те-

мата с интерес, а тези от тях, 
които вече са избрали „пра-
вото” за свое бъдеще, зада-
доха на съдия Мария Джан-
кова много въпроси, свърза-
ни с обучението в универси-
тетите и възможностите за 
бъдеща реализация в съдеб-
ната система.

Районен съд - Айтос вече 
има завиден опит от съв-
местната работа с училищно-
то ръководство на СУ „Хрис-
то Ботев”, с преподавателите 
и учениците от гимназиалния 
курс. Магистратите използ-
ват различни форми, за да 
провокират и насочват вни-
манието на младите хора към 
осъзнаване на значението на 
държавността и законността. 
Акцентът в лекционните сре-
щи, дискусиите, симулатив-
ните и ролеви процеси в съ-
дебната зала е поставен вър-
ху информираността и дове-
рието към съдебната власт. 
На базата на този опит, Ра-
йонен съд - Айтос използва 
нестандартни подходи, за да 
привлече интереса на учени-
ците. С интересните инициа-
тиви гимназистите се поста-
вят на мястото на съдията, 
прокурора, адвоката и ста-
ват част от съдебния процес, 
за да осъзнаят значението и 
отговорността в работата на 
магистратите. 

НП

Съд и училище заедно - за информираност 
и доверие към съдебната власт

ОБЯВА
Професионална гимназия по селско стопанство 

„Златна нива” - град Айтос
Обявява свободно място за учител по английски език 

на временен трудов договор - до завръщане  
на титуляра.

Документи се приемат до 26.10. 2017 г.
Кандидатите трябва да имат висше образование - сте-

пен бакалавър или магистър.
Телефон за информация: 0888206682.

Възможност за работа! 
„Промет Стиил” ЕАД - металургично предприятие, разположено на 
25 км от Бургас, близо до с. Дебелт, част от група «METINVEST” тър-
си юридическо лице, което да предостави на предприятието свои 
работници срещу възнаграждение. 
Работата, която ще извършват работниците е:
Дейности, свързани с пакетиране и транспортиране на произведе-
ната продукция, товаро-разтоварни дейности, преместване, сор-
тиране и щабелиране на продукция и други нискоквалифицирани 
дейности. Необходими са около 78 човека.
„Промет Стиил” ЕАД се обръща за съдействие и помощ към Общи-
на Айтос за решаване на въпроса, като изразява надежда за пол-
зотворно сътрудничество в интерес на двете страни.
Тел. 0886 89 90 89 - Зам. Изп. директор Караватий артем

Д-р Зияд Ел Масри:

Догодина в безплатните прегледи  
ще бъдат включени 300 деца

За трета година Районен съд - Айтос и СУ „Христо Ботев” са 
партньори по образователната програма на ВСС и МОН



В резулат партньорство-
то мужду „Ротари клуб“ 
- Айтос и „Ротари клуб“ - 
Одрин, Република Турция, 
дни преди празника на Ай-
тос, ОУ „Христо Ботев” - 
с. Пирне стана първото 
училище в общината, което 
разполага със система за 
пречистване на питейната 
вода. Устройството е да-
рение от одринския клуб, 
логистиката и монтиране-
то му е от „Ротари“ - Ай-
тос. „Пирненските учени-
ци ще пият вода, която се 
пречиства от осем филтъ-
ра. Децата ще могат да из-
вадят от и без това тежки-
те ученически раници, ед-
нолитровите бутилки с ми-
нерална вода, които носят 
всеки ден.”, коментира за 
„НП“ Стоян Стоянов - пре-
зидент на „Ротари“ - Айтос. 
Стоянов заяви още, че ай-
тоските ротарианци също 
имали идея за проект, кой-
то да осигури устройства 
за всяко от училищата в 
общината. След консулта-
ции с ВиК обаче станало 
ясно, че водата от „Кам-
чия”, която снабдява голя-
мата част от общинските 
училища, е с много добри 
показатели по отношение 
на химическия и биологи-
ческия си състав. „Това 
обезсмисля едно подобно 
начинание. Само в Пирне 
водата не е с толкова до-
бри параметри, затова ре-

шихме дарението да се на-
сочи към училището там”, 
каза още президентът на 
„Ротари“.

Приятелите от двата клу-
ба заедно донесоха в учи-
лището устройството за 
чиста вода и запознаха ди-
ректора Илияна Петрова с 
принципа на действие. Из-
браха и подходящото мяс-
то, където да бъде поставе-
но - до учителската стая, за 
да е под надзора на препо-
давателите. 

Ротарианците проявиха 
жив интерес към учебна-
та програма, целодневна-
та организация на обуче-
ние и реализираните про- екти в училището. Петро-

ва разказа за резултати-
те от проекти, финансира-
ни по национални и евро-
пейски програми. Гостите 
от Турция бяха впечатлени 
от компютърния кабинет и 
от рационалния и ефекти-
вен начин, по който се уп-
равлява делегирания бю-
джет в пирненското учи-
лище. Видяха и резултати-
те - санираната и добре об-
заведена сграда, класните 
стаи, физкултурния салон, 
спортните игрища, добре 
уредения двор и местата 
за отдих.

„От три години се за-

нимаваме с този проект. 
Това е деветото устрой-
ство за пречистване на 
вода, което осигуряваме 
за ученици, осем се реа-
лизирани в Турция. Знаем, 
че семействата на учени-
ците не са много заможни, 
идеята е децата да не ид-
ват на училище, купувайки 
вода от магазините. Гаран-
тирано, това е чиста вода, 
в която няма никакви ми-
кроорганизми. Може би е 
по-чиста и от водата, ко-
ято купуват от магазина”, 
заяви за НП президентът 
на „Ротари клуб“ - Одрин 
Исмаил Билги.

Стана ясно още, че 15 ми-
нути след като заработи ус-
тройството, 600 деца могат 
да се възползват от чистата 
вода. Илияна Петрова сър-
дечно благодари на двата 

клуба за жеста. „НП“ нау-
чи още, че до дни „Ротари 
клуб“ - Айтос ще се погрижи 
устройството да бъде мон-
тирано и да заработи.

НП
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„ротари“ осигури чиста питейна 
вода за пирненските деца

„аЛЕКСИя-аЙТОС“ ЕООД - яНИ аЛЕКСИЕв
„авИЦЕНа“ ЕООД - аЙТОС - МЛаДЕН ИваНОв
КООПЕРаЦИя „вККЧЗС - аЕТОС“ ДяНКО ДяНКОв
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
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - аЙТОС“ ЕООД
„ОРИЕНТ ТРЕЙДИНГ ПРОПЪРТИС“ ЕООД
„бУРГСТРОЙ“ ООД
„МУРаД 61“ ООД
ТОДОР ЙОРаНОв МаНЕв
„ОГИ СТаРТ“ ЕООД
ЗКПУ „МЪГЛЕН“
ЗКПУ „ЖИТЕН КЛаС“
ШабаН МУСТаФОв ХаЛМИЕв - С. ДРяНКОвЕЦ
ваСИЛ аНГЕЛОв аНГЕЛОв
ЗКПУ „ЕДИНСТвО“ - аЙТОС
„ГаЛИаНа“ ЕООД - аЙТОС
„РОТаРИ КЛУб“ - аЙТОС
„ДаНИЕЛ ЛД“ ЕООД
ПК „НаПРЕД“
„ПЕТРОЛМаГ“ ООД
„аТаНаС ПЛаМЕНОв-2014“ ЕООД

Спомоществователи с дарителски 
жест за Димитровден ’2017

Благодарим Ви!

Патронен празник  и 173 години ще 
чества храм „Св. Димитър” - Айтос 
тази година на Димитровден

Айтоските ротарианци с 
празничен жест към малчуганите

Нов полигон за безопас-
ност на движението ще по-
дари на децата „Ротари клуб“ 
- Айтос на 24 октомври т.г. 
Инициативата на ай-
тоските ротарианци 
е по повод  Празни-
ка на Айтос - 26 ок-
томври, Димитров-
ден и Десетилетието 
на действия за безо-
пасност на движени-
ето по пътищата 2011-
2020 година, обявено 
с решение на Общото 
събрание на ООН. На 
откриването децата 
ще получат и обра-
зователна брошура 
с пътните знаци.

Изграждането на 
полигона е част от 
годишната програ-
ма на „Ротари клуб“ 
- Айтос. Създаден 
е върху обособена-
та площадка между 
ул. „Димитър Зехи-
рев” и ул. „Станци-
онна”, в непосред-
ствена близост до СУ „Ни-
кола Вапцаров”. 

„Изготвено беше геодези-
ческо заснемане и проект 
за организация на движени-
ето на полигона. Извърше-

ни бяха поредица от меро-
приятия по облагородяване 
на терена. Поставени бяха 
светофарна уредба, пътни 

знаци и разбира се, - марки-
ровка. Съгласувахме всички 
свои действия с Дирекция 
„Образование” и програма-
та за безопасност на движе-
нието в училище. Целта на 

този проект е да допринесе 
за практическото обучение 
на децата в реална обста-
новка. На полигона децата 

ще надграждат те-
оретичните си по-
знания с форми-
ране на умения за 
безопасно движе-
ние”, каза дни пре-
ди официалното от-
криване Стоян Сто-
янов - Президент на 
„Ротари“ - Айтос.

Айтос е една от 
малкото общини 
в страната, които 
притежават такъв 
полигон. „Ротари 
клуб“ - Айтос реали-
зира този „Дистри-
тен грант” на стой-
ност 8700 лв. с ак-
тивното съдействие 
на Община Айтос и 
финансовата под-
крепа на „Ротари“ 
България. Полиго-
нът за обучение 
по безопасност на 

движението ще бъде предос-
тавен на Община Айтос за 
безвъзмездно ползване от 
всички училища и детски гра-
дини на нейна територия.

НП

Откриват Полигон за практическо обучение по безопасност на движението

Проектът на „Ротари“ за полигона


