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23 396 417 лв. е бюджет ’2018 – ръст на
държавните трансфери спрямо 2017-а
Публично обсъждаха проекта за
бюджет в края на годината
Публично обсъждане на
проекта за бюджет 2018 организира Община Айтос в
края на 2017 година. В Заседателната зала, главният финансист Станка Господинова представи подробна презентация за планираните приходи и разходи. Акцентът беше поставен
върху основните параметри във финансовата рамка, свързани с реализиране на целите на Общината
през новата година.

в т.ч. от имуществени данъци 1 251 300 лв., от общински такси - 1 843 600 лв., от глоби и
санкции - 140 000 лв., от продажба на общинско имущество - 173 500 лв. и др.
Приходите от централния
бюджет за местни дейности
са в размер на 2 645 700 лв.,
в т.ч целева субсидия за капиталови разходи - 654 000 лв.
Планиран е заем в размер на
6 000 000 лв. от Фонд „ФЛАГ“
във връзка с изграждане на
Пречиствателна станция за
Станка Господинова - Главен финансист на Община Айтос

Стана ясно, че държавните трансфери, определени със Закона за държавния бюджет за 2018 г. бележат ръст спрямо тези за
2017 г.
- Изравнителната субсидия за местни дейности
- с 3,2%
- Общата субсидия за
държавни дейности - с
10,3%
- Целевата субсидия за
Капиталови разходи - с
7,4 %
Общата рамка на проекта за бюджет 2018 на Община Айтос е 23 396 417 лв., в
т.ч. Капиталова програма 3 707 582 лв. Планираните капиталовите разходи по оперативни програми на Европейския съюз са 8 630 090 лв.
Планираните постъпления
по бюджета от данъчни и неданъчни приходи са 3 534 700 лв.,

отпадъчни води в Айтос.
Приходите за държавни
дейности са в размер на
12 763 хил. лв. собствени
приходи на училищата - 126
хил. лв. и субсидия от ЦБ
-11 213 478 лв.
За делегирани от държавата
дейности са планирани разходи в размер на 12 763 054 лв. и
разходи за дофинансиране от
680 800 лв. Разходите за местни дейности са 9 952 563 лв.
Оптимистична част на проекта са заложените средства
за разходи по функция БКС
и опазване на околната среда - 3 899 934 лв., в т.ч. Водоснабдяване и канализация 40 000 лв., осветление на улици и площади - 328 000 лв., изграждане и ремонт на уличната мрежа - 930 952 лв., озеленяване - 1 551 582 лв., чистота
- 993 000 лв.
Разходите за дейност

„Спортни бази и спорт“ за
всички са 649 650 лв., за
обредни домове и зали 418 810 лв., за зоопарка 185 400 лв., за поддръжка и ремонт на общинските пътища 660 381 лв.
Тази година субсидията
за читалищата е по-висока 192 625 лв., отделените средства за ТД „Чудни скали” 2500 лв., субсидията за спортните клубове е 100 000 лв.,
за музея - 3000 лв., за РУП 6000 лв., за пожарната служба - 3500 лв., за сектор СОД
към ПБЗН - 4000 лв. Предвидени са разходи за културни мероприятия в размер на
100 000 лв.
Поименното разпределение на разходите за придобиването на ДМА и основен ремонт през 2018-а сочи сумата
от 26 000 лв. за Общия устрой-

ствен план на Община Айтос,
3500 лв. за програмния продукт „Акстър комуникатор”,
45 000 лв. за лек автомобил за
Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 682 600 лв. - за ремонт
на улични настилки, от които
347 000 лв. от централния бюджет и 308 600 лв. - преходен
остатък от предходни години, за изграждане на ПСОВ 8 454 400 лв. Със средства по
европроект ще бъдат закупени машини в дейност „Озеленяване“ - трактор - 62 500 лв.,
моторна пръскачка - 740 лв.,
моторна кастрачка - 1800 лв.,
моторен трион - 1450 лв., автовишка - 108 000 лв.
С 451 000 лв. допълнително финансиране от м.г. ще
бъде изграден спортен комплекс в с. Карагеоргиево,

30 000 лв. са отделени за основен ремонт на залата за спортни игри. За изграждане на пешеходна алея до Гробищния
парк се предвиждат разходи в
размер на 150 000 лв., а за изграждане на алея в Гробищния
парк - 55 000 лв., за водоснабдяване в Гробищния парк 20 000 лв. За дейност „Домашен социален патронаж“ са
предвидени 30 000 лв. за изграждане на покривна конструкция, 9200 лв. - за климатична система в кухнята и
4500 лв. за нова готварска
печка.
Дълъг е списъкът на общинските пътища, които са планирани за ремонт за общата
сума от 525 000 лв. 350 000 лв.
са средствата, отделени за ремонт на Автогара - Айтос.
Единственото предложение
от залата беше на главния сче-

товодител на МБАЛ „Айтос“
ЕООД Георги Колев за увеличение на годишната субсидия за МБАЛ „Айтос“ ЕООД на
200 000 лв., предвид увеличаването на минималната работна заплата и цената на лекарствата. Според Колев, заплатите в болницата не са актуализирани от две-три години.
Кметът Васил Едрев му отговори с въпроси: Какъв е ефектът от средствата, които Общината вложи за изграждане
на новото детско отделение?
И колко средства е икономисала болницата от общинската инвестиция в размер на
112 хил. лв. през 2017 г.?
Зададени бяха въпроси за
ремонтите на уличните настилки в града и за средствата, заложени за рехабилитация на общинските пътища.
НП

За сега...

Десет мераклии да скачат
за кръста на Йордановден
Богослужението ще е в параклиса „Св. Йоан Кръстител” в парка
По традиция, на 6 януари
(събота), Йордановден, ставрофорен иконом Ромил Негозов ще отслужи Света Литургия и Велик Богоявленски
водосвет в параклиса „Свети Йоан Кръстител” в парк
„Славеева река”. Началото
на богослужението е от 9.00
часа, след което ще бъде изпълнен ритуалът за спасяването на кръста в специално
изграден водоем на Славеева река в близост до параклиса. По предварителна информация, десетина са мераклиите, които ще скачат
за кръста.
Община Айтос и Църков-

ното настоятелство на храма канят айтозлии на традиционния празник, който ще
продължи с награждаването
на смелчаците, с наздравици
и танци в Етнографския комплекс „Генгер”.
И на 7 януари 2018 г., в параклис „Свети Йоан Кръстител” в парк „Славеева река”
ще има тържествена Света
литургия за Ивановден. Началото на богослужението е
от 9,00 часа.
НП
Шестима скочиха за кръста в
снежния Йордановден ’2017

Детски благослов за Община Айтос
Коледари от ДГ “Здравец”
изненадаха общинарите
Млади момци коледари от ДГ „Здравец” влязоха рано
сутринта на 22 декември в сградата на Община Айтос, за
да наричат за здраве и берекет. С традиционни танци, в
които участваха и момиченцата на ІV група, детската градина отправи вълнуващ коледен поздрав към общинските
служители. В Ритуалната зала на Общината, изненадващо
за децата влязоха Дядо Коледа и Снежанка с вкусни дарове - коледни кравайчета. Кметът Васил Едрев пък дари
малчуганите с шоколадови лакомства и с пожелания за
здраве и много радостни емоции през годината.
НП
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Благотворителната инициатива
„DoSomethingDay“ и в Айтос

Предпразнично, представители на бизнес екипа „Team Mitevi“ посети децата от Дневен център за
деца и младежи с увреждания - гр.Айтос. Малко преди да настане коледната
суматоха, решихме да зарадваме малките обитатели на Центъра. Посещението ни беше част от световната благотворителна инициатива „DoSomethingDay“
на обучаващата организация „Network 21“, която се
провежда за втора поредна година.
И така - в един обикновен делничен ден попаднахме на необикновено място.
Малък остров насред града
ни, където малки и големи
- хора със специални нужди, водят ежедневна битка,
с иначе простички неща от
ежедневието. Подготвихме
и поднесохме подарък на
всяко дете. Скромни, но с
много любов, ръчно изработени подаръци имаше и
за хората, които самоотвержено и с много обич се
грижат всеки ден за възпитаниците на Центъра. Почерпихме всички с домашно приготвени вкуснотии.
И няма такива думи, с които да опиша чувствата на
всички нас и преживяванията ни в ден като този. За
нас, децата и младежите в

Дневния център са много
специални. В очите им имаше истинска радост и благоговение, получихме много и истински прегръдки и

обич, която не знам дали
сме заслужили. Тръгнахме
си с малки коледни украшения, с топлина в сърцата,
със сълзи в очите и много,

много по-богати .....
Благодарни сме на
Network 21, че ни предизвикват и поощряват да създаваме подобни дни в животите на хората край нас!
На всички смели момичета, които работят в Дневния център: Вършите невероятна работа!
Бъдете здрави! Имайте
прекрасна щастлива Нова
година!
И нека Бог да ви пази децата имат нужда от вас!
С признателност
и респект Костадинка Митева

3872.40 лв. от Осмия благотворителен
базар на СУ „Христо Ботев“
Средствата отиват при социално слаби семейства
и Българската Коледа
За осма поредна година СУ „Христо Ботев” Айтос инициира благотворителен базар „Животворни чудеса” току преди коледните празници.
От рано сутринта класните стаи, коридорите и фоайето на айтоското училище бяха препълнени с ученици, преподаватели, родители и граждани, дошли
да се включат в празника
и да подкрепят благородната инициатива.
Специален щанд с вкуснотии и новогодишни изнанади подреди синдикалната организация на

СБУ в училището. Осми
“в” клас пък украси своя
щанд със здравословни
храни по проект “Играта”
на програма «Еразъм+».
На импровизираните
щандове бяха наредени
стотици лакомства, сувенири, картички, изработени от учениците, техните родители и учители. За доброто настроение на домакини и гости звучеше музика, имаше хора и много танцови
изпълнения в компанията на Дядо Коледа и Снежанка. До обяд сергиите
бяха опразнени, а в сър-

цата на много хора, ботевци успяха да посеят доброта, милосърдие и съпричастност.
Лично от директора на
СУ „Христо Ботев” Пенка Кирязова, НП научи, че от традиционната училищна инициатива
са събрани общо 3872,40
лв. 1370 лв. от тези средства, както всяка година,
ще бъдат отделени за ученици от социално слаби
семейства. Ще им бъдат
предоставени като талони за храна, по 50 лв. за
семейство. Останалите
2502,40 лв. отиват за Българската Коледа, потвърди пред общинското издание Кирязова.
НП

Неше Мехмед новата айтоска
надежда в шахмата
Руснак спечели традиционната
шахматна надпревара в Айтос
Традиционен коледен
турнир по ускорен шах Айтос - 2017 организираха в
самия край на старата година Община Айтос и Шахматен клуб “Аетос-64”. Участие взеха 26 шахматисти,
двама от Русия, един от Великобритания, състезатели
от Айтос, Бургас и Карнобат, научи НП от Председателя на клуба Георги Маджаров.
Първо място в турнира
заслужи Вячеслав Тиличев - Русия. Тиличев живее
в Бургас и е републикански шампион на откритото
първенство на България в

Пловдив, един от най- силните шахматисти през 2017
г. Единственото му реми е
с Евгени Генчев - състезател на Шахматен клуб „Аетос-64” - Айтос.
Второто място беше за Божидар Иванов, трети се класира Цветомир Ангелов.
При децата победата
беше за Иван Иванов, второто място - за Николай
Желев, третото - за Явор
Николов.
Абсолютен фаворит
на турнира в класацията
„Деца Айтос” стана Неше
Мехмед.
НП

Малките - най-добри на турнира
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Решенията на Общинския съвет в края на 2017-а:
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Такса смет без промяна през 2018 година
С дрян от Дрянковец даруваха съветниците на прага на новата година
27-то си заседание проведе в края на 2017 г. Общинският съвет в Айтос.
На последния за старата година форум, общинските съветници одобриха с гласуване плансметката за приходите и
разходите за битови отпадъци за 2018 г. Добрата новина за гражданите на общината е, че през
новата година таксата
смет остава същата. Преди началото на заседанието дами от с. Дрянковец
изненадаха избранниците с дрянови сурвакници
и с пожелания за здраве
и мъдри решения през
новата година.
Д-р Паруш Парушев - управител на „МБАЛ Айтос“
ЕООД, да бъде представител на Община Айтос в комисията по изработване
на областна здравна карта, реши още Съветът. Приет единодушно беше и проектът на План за противодействие на тероризма на
община Айтос. По предложение на Красимир Енчев
- председател на Общински
съвет - Айтос беше взето
решение за отпускане персонална пенсия на децата Стефка Стефанова Асенова и Венцислав Стефанов Асенов. Нямаше „против” и „въздържали се” и

за учредяването на безвъзмездно право на ползване
на общински имот в полза на Сдружение „Спортен клуб по борба Айтос”.
Факт е и решението за отдаване под наем на част
от имот – публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет,
манипулационна и санитарно помещение с обща площ
24 кв.м в Здравна служба с.Мъглен.
Съветниците решиха още
да бъде продадена земя –
частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в

Дните
е
между дв
години

УПИ ІХ - 2075, кв.111 по
плана на гр.Айтос, с адрес ул.“Филип Кутев” №
20. Приети бяха предложенията на Мариана Димова
– зам.-кмет на Община Айтос за прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице
в ПИ № 649, в землището
на гр. Айтос, местността
„Слънчева лъка” и за прекратяване на съсобственост между Община Айтос
и физическо лице в ПИ №
650, в землището на гр. Айтос, местността „Слънчева лъка”.
По предложение на Ва-

сил Едрев –
кмет на Община Айтос, беше
прекратен договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Алана” с обща площ 11,761
дка, в землището на с. Пирне. Има и решение за обявяване на имот № 000389, с
площ от 0,664 дка, в землището на с. Карагеоргиево,
местност „Маревица”, категория – IV, с начин на трайно ползване „изоставена
нива”, за частна общинска
собственост.
Общинските съветници
гласуваха и продажбата на
12 недвижими имоти - земеделски земи, частна общинска собственост, чрез про-

Време за добрини

Таня ПЕТКОВА
В края на миналата 2017
г., Ученическият съвет при
СУ „Никола Вапцаров” посети обновената сграда на
Детско отделение на МБАЛ
ЕООД - Айтос. С грейнали очи учениците връчиха
средствата, събрани от коледния базар в училището, като дарение за болните деца на Айтос. Дарението приеха завеждащият д-р
Милена Марковска и нейният екип.
Общата сума, събрана от
благотворителната инициатива във „Вапцаров” е 1592
лв. Част от средствата бяха
предоставени на младежи-

Ето как вапцаровци се отчетоха във фейсбук
те от Защитено жилище Айтос, които тази година са
абитуриенти на СУ „Никола

С екипа на Детско отделение

Малки обяви
• Тел. 0888 41 72 67 продава парцел от 1 дка в регулация, в град Айтос, до подстанцията. Цена по споразумение.
• Тел. 0884714212 продава парцел (празно дворно
място) в с. Лясково - 842 кв.
м, УПИ и ПУП. Цена по споразумение.
• Тел. 0896 370 138 дава
под наем помещение за магазин или офис - 20 кв.м Айтос, супер център - 250 лв.
месечно.
• Тел. 0896885477 продава парцел в центъра на
град Айтос за застроява-

не, на калкан, с височина
- до стрехата -10 м и възможност за увеличение на
параметрите.
• Тел. 0885/ 252 452 продава земеделска земя в местността „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.

Вапцаров”.
От деца за деца, това е
най-върховната грижа и
жест, най-чистата и най-святата обич. След емоционалната среща с малчуганите,
които се лекуват в момента и с приятелите от Защитено жилище - Айтос, вапцаровци отправиха поглед към
другата благородна кауза привеждането на средства
по дарителската сметка на
малката Велина.
Мисията им завърши с широки усмивки и с огромно
удовлетворение от доброто,
което са подарили!

ПОКАНА

Управителният съвет на ТД „Чудни скали” - гр. Айтос,

на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на 27.01.2018 г. от 9,00 ч. в Заседателната зала на Община Айтос при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на ТД „Чудни скали” - гр. Айтос за 2017 г.
2. Отчет на Ревизионната Комисия за 2017 г.
3. Приемане план за дейностите на ТД „Чудни скали” - гр. Айтос през 2018 г.
4. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, от 10,00 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
От Ръководството

ОБЯВА ЗА РАБОТА
Фирма предлага работа
за хигиенист в Дирекция „Бюро по
труда” - Айтос, почасово,
тел. 0888052412.

веждане на публичен търг
с явно наддаване. Беше дадено предварително съгласие за промяна на предназначението на част от имот

№000948, в землището на гр.
Айтос, за изграждане на пътна връзка до „Индустриален
и бизнес парк - Айтос”.
НП

Дирекция „Бюро по труда “ - Айтос

Набира сезонни работници в Португалия и Испания

Дирекция „Бюро по труда“ - Айтос набира сезонни селскостопански работници за бране на меки плодове, предимно малини, в Португалия.
Българските работници ще бъдат разпределени в пет ферми в
област Алгарве.
Основни отговорности / Задачи:
• Бране на малини
Изисквания:
• Възраст между 18 и 50 години.
• Физическа пригодност и издръжливост.
• Чисто свидетелство за съдимост.
• Образование: минимум завършен 8 клас (основно образование).
• Професионален опит: с предимство са кандидатите, които имат
опит в бране на меки плодове. Допустими са и кандидати с опит в
селскостопанска работа в оранжерии.
• Езикови умения: владеенето на английски, португалски или испански език е предимство, но не е задължително условие.
• Срок на заетостта: сезонна заетост за период от 2-3 месеца.
Компанията предлага:
• Договор за приблизителен период от 2-3 месеца, започващ през м. февруари/март 2018 и продължаващ до м. май/юни
2018г.
Работниците ще бъдат наети с пробен период от 15 дни, през
който период те ще преминат и кратко обучение. За да останат
на работа, работниците трябва да успяват да отговорят на основните изисквания на работодателя, свързани с продуктивността им (набиране на мин. 4 кг продукция на час), както и да
спазват установените норми на поведение. Ако работникът не
постига тези цели, трудовият му договор ще бъде прекратен и
работникът ще трябва да се завърне в България, заплащайки
сам пътните си разходи.
Месечна заплата при отработени допълнителни часове (48часова работна седмица, 6 работни дни в седмицата): 557 евро
(месечна заплата) + 46,42 евро (1/12 част от полагащите се средства за отпуски и коледни празници) + 100 до 200 евро (допълнителни часове) + 0 до 250 евро (бонуси за продуктивност) = 703,42
до 1053.42 евро бруто.
Работни часове: Компанията има процедура за компенсаторно време в съответствие с нуждите на производството. Работи се
през цялата седмица, с един или два почивни дни на ротативен
принцип. Работният ден започва в 7,30 ч. сутринта и в зависимост
от готовата продукция е възможно в някои дни да се работят извънредни часове
• Други бонуси: осигурено настаняване, заплащат се само режийните разходи в размер на 2 евро на ден. Мъже и жени се настаняват в отделни спални помещения. Осигурено от работодателя авансово заплащане на пътуването до Португалия – цената
на билета се удържа при първото изплащане на заплата.
• Важна допълнителна информация:
(1) На работниците ще бъде осигурена приготвена храна обяд и вечеря или в някои ферми, в които не се приготвя храна,
за всеки отработен ден ще се заплащат средства за храна в размер на 4,52 евро;
(2) Изискуемите данъчно-осигурителни вноски върху трудовите възнаграждения варират в съответствие със стойността на заплащането. Минималната удръжка е 11% за социални осигуровки
(постоянна месечна такса). Дънъчната удръжка варира м/у 0% и
25% в зависимост от полученото възнаграждение. Ако работникът
не е регистриран в португалските финансови служби като пребиваващ в Португалия, данъчното облагане и социалните осигуровки ще са в размер на 36% върху полученото месечно трудово възнаграждение.
(3) При заминаването си за Португалия работникът трябва да
разполага със средства за първоначална издръжка до получаване на първо заплащане, както и в случай на спешна нужда от
преждевременно завръщане в България, в размер на приблизително 250 евро.
(4) Работодателят не осигурява авансово заплащане.
(5) Месечното заплащане се превежда по разплащателните
сметки на работниците в последния ден на месеца.
Начин за кандидатстване и подбор: Записване в Дирекция
„Бюро по труда” Айтос в стая 3., чрез попълване на апликационна форма
Работодателят ще проведе интервюта със записаните кандидати през втората половина на м. януари 2018.
****************
Дирекция „Бюро по труда“ - Айтос набира сезонни селскостопански работници за бране на ягоди и боровинки в Испания, провинция Уелва.
Кандидатите трябва да са жени на възраст от 18 до 45 години
и да могат да работят селскостопанска работа, с които ще бъде
сключен сезонен трудов договор.
Брутната заплата е 40,15 евро на ден, от които 8,33% са осигуровки.
Настаняването е безплатно, в жилищни модули в близост до
работното място.
Пътуването до Испания и обратно се организира от работодателя и се заплаща от работника.
Записване в Дирекция «Бюро по труда» Айтос, стая 3 до 22
януари 2018 г.
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Тракийци от Айтос и Бургас заедно
посрещнаха новата година
Cyan Magenta Yellow Black

Димитър ОШАВКОВ
В навечерието на Рождество Христово, на 19 декември 2017 г., в салона на
Народно читалище „Васил
Левски 1869“ - Айтос, Тракийско дружество „1897 Петър Киприлов“- Айтос и приятели поднесоха на гражданите един запомнящ се
коледен концерт, с който беше отбелязан края на
още една успешна година в
богатата 120-годишна история на дружеството. Това
беше и първият голям коледен концерт на дружеството, който продължава идеята за популяризиране на
тракийското културно наследство. Празникът уважиха представители на ръководството на Тракийско
дружество „Екзарх Антим
Първи“ - Бургас, Тодор Ангелов - председател и Добромир Пендев - член на УС
на дружеството.
Водещо участие в музикалната програма взе Фолклорна група „Българка” с
ръководител Стойка Тодорова. Дамите от групата, която работи от година с Тракийско дружество „1897 Петър Киприлов”, бяха главни инициатори и организатори на концерта. С решение на Управителния съвет
на Тракийското дружество,
певиците излязоха на сцената с чисто нови тракийски носии, изработени със
събрани средства от коледната дарителска кампания. С малки парични суми
в кампанията участваха самите певици, с дарителски
жест към тракийската песен
се включиха щедри фирми
и граждани - „Макриста”

та програма беше Лорета Терзиева - ученичка от
СУ „Никола Вапцаров“ - Айтос, която с чар и младежки ентусиазъм доказа приемствеността на тракийската кауза. Детска коледарска група от СУ „Никола Вапцаров“с ръководители Костадинка Караатанасова, Иозлем Шефки и
Росица Георгиева даде на-

ООД - Руен - Манол Димитров, СД „Братя Чаушеви”
- Исуф Хасан - Пещерско,
Кредитна кооперация „Аетос” - Айтос с председател
Дянко Данков, ЗКПУ „Единство” - Айтос с председател
Панайот Которов, нотариус
Георги Георгиев, Районен
съд - Айтос, „Стефанови”
ООД - Айтос и приятели.
С пожелания за здрава и
успешна нова година, Тракийското дружество и дамите от „Българка” - Стой-

Новогодишен поздрав към
айтозлии от поетесата
Росица Живкова
ВЕЧЕРЯ ОТ ОБЛАЦИ
Приготвям си салата от
внимание,
подправям я със
делнични капризи.
Настъргвам стъклено
очарование.
Маслинка обич бодвам.
Девет ризи
нагънах в баница от облаци,
с препечена кора –
амфитеатър.
Застилам масата
на тлеещите спомени
с покривка от палуване и
вятър.
В средата слагам ваза,
пълна с корени.
Присядам тихо,
кротко си поплаквам.
По раменете ми
накацват
остри спомени.
Сънуван гост
и тази нощ очаквам.

С обич:
Росица Живкова

чало на концерта. Изпълненията на смесения Танцов състав „Славейче“ при
Военен клуб - Айтос с ръководител и хореограф Милка
Рускова, представяли българския фолклор в Италия,
взривиха с аплодисменти
залата. Специално участие
в концертната програма взе
фолклорната група „Чаровна възраст“ при Тракийско

ка Тодорова, Златка Вълева, Славка Иванова, Желязка Великова, Недка Стойчева, Елена Панчева, Горанка
Ненова, Иванка Кралева и
музикантите Богомил Кралев - цигулка, Стоян Тодоров - гайда и Мариян Вълчев - тъпан, поднасят своята искрена благодарност
към дарителите.
Водещ на концертна-

дружество „Екзарх Антим
Първи“- Бургас, с художествен ръководител Николина
Миндова.
В вълнуващо индивидуално изпълнение на песента „Бяла Коледа“ възторзите на публиката събра и Милена Куртова - Радева. Коледният концерт продължи
с още изпълнения на народни песни от фолклорна група „Българка“ и солистката на състава Славка Иванова. На сцената имаше и нежни звуци
на цигулка и кръшно българско хоро,
на което се наредиха тракийци от Айтос и Бургас.
Благодарим на
всички приятелиучастници в коледното тържество и на
всички, които подкрепиха тракийската идея!

Топ 3 на най-добрите в спорта
на Община Айтос за 2017-а
Както НП вече информира читателите, 3363ма гласуваха на онлайн
платформата в сайта на
Община Айтос и избраха „Спортист, Треньор
и Отбор на Община Айтос на 2017-а“. Резултатите бяха обявени на нарочна церемония в края
на 2017 г.. Бяха отчетени
постиженията на всички
номинирани за големите
спортни призове, кметът
Васил Едрев връчи плакети и парични награди, осигурени от Община Айтос.
Номер №1 при спор-

тистите за втора поредна година стана състезателката по ловна стрелба на Стрелкови клуб „Аетос” - Айтос Селин Али,
която събра 26% от гласовете на айтозлии. Втори в надпреварата със
17 % от гласовете стана
състезателят на Лекоатлетически клуб „Айтос”
Иван Янков Георгиев - в
дисциплината полумаратон, и с треньор Димитър
Маджаров. Третата позиция, с 14%, зае Димитър
Димчев Киряков - състезател на ФК „Вихър 2000”
- Айтос.
В състезанието за „Треньор на 2017-а“, за втора поредна година, призът беше връчен на Ружди Ахмед - Председател
на УС и треньор на Клуба по свободна борба -

Айтос. Със 17 % одобрение, втори в ранглистата
е Милен Димитров Минчев, старши треньор на
представителния мъжки
отбор на ФК “Вихър 2000”
- Айтос. Третата позиция
е за треньора по спортна
акробатика Катя Костова
Цанева от СКСА “Орел” Айтос.
За Отбор на 2017 година със 50 %, айтозлии
избраха Стрелкови клуб
„Аетос” с председател
Злати Хаджизлатев. Втора позиция зае Спортен
клуб по борба - Айтос със
42 % от гласовете. Третото място е за „Волейболен клуб - Айтос” - отбор „кадетки” до 17 години, който за първи път е
номиниран за голямата
спортна награда.
НП

