
В Айтос, тържествата по 
случай 140 години от Осво-
бождението на България за-
почнаха още на 23 февруа-

ри с откриване на изложба 
на постери, обявяване на ре-
зултатите от Общински кон-
курс за постери и награжда-

ване на победителите. На 27 
февруари в Актовата зала 
на СУ „Никола Вапцаров” 
пък се проведоха два кон-
курса за ученици - за из-

пълнение на поезия и песен 
с участието на представител-
ни групи на училищата на те-
риторията на общината. Най-
добрите индивидуални из-
пълнители и училищни групи 
получиха парични награди, 
грамоти от Общината и бо-
нус - участие в празничните 
концерти. Шахматен и волей-
болен турнир, които се про-
веждат традиционно в наве-
черието на 3-ти март, бяха 
включени още в програмата 
на Община Айтос.

Айтос отбеляза юбилейна-
та годишнина на свободата 
и с два концерта. НЧ „Васил 
„Левски 1869” представи но-
вия си патриотичен реперто-
ар на 1 март, а Община Ай-
тос покани Трупата за фол-
клорно изкуство „Танцът на 

вятъра” - град Стара Загора, 
за  тържествения спектакъл 
на 3-ти март в салона на чи-
талището. 

Навръх Трети март, в храм 
„Свети Димитър” беше отслу-
жена Тържествена Света ли-
тургия и Благодарствен мо-
лебен. По-късно, на площад 
„Свобода” айтозлии при-
състваха на ритуала за изди-
гането на националното зна-
ме и аплодираха празничния 
поздрав на кмета Васил Ед-
рев към гражданите и гости-
те на Айтос.

Общинските съветници от 
ПП „ГЕРБ“ - Айтос изнена-
даха айтозлии със значки с 
трибагреника, а активисти-
те на ВМРО-Айтос раздадо-
ха на площада 140 национал-
ни знамена с поздравител-
ни картички и включиха Ай-
тос в националната кампа-
ния „Да развеем българско-
то знаме”.
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Новината от тази седми-
ца е договорът за изграж-
дане на спортен комплекс 
в село Карагеоргиево, по-
дписан от кмета Васил Ед-
рев и управителя на „Бурга-
сцвет-90-Танев” ЕООД Ва-
сил Танев. Предвид метео-
рологичните условия и не-
обходимите предварителни 
процедури, строителството 
ще започне през месец ап-

рил, коментира за общин-
ското издание градоначал-
никът.

Пет бяха фирмите, кои-
то участваха в публично-
то състезание за възлага-
не на обществена поръчка 
с предмет „Изграждане на 
многофункционелен спор-
тен комплекс в село Ка-
рагеоргиево”. На финала 
на процедурата, на офици-

алния сайт на Община Ай-
тос aytos.bg беше публику-
вано решение на кмета на 
Община Айтос, на основа-
ние на Закона за общест-
вени поръчки и отразени-
те резултати в протоколи-
те и доклада на комисия-
та, с което за изпълнител 
на поръчката беше опреде-
лен „Бургасцвет-90-Танев” 
ЕООД. Дружеството беше 

класирано на първо място 
с комплексна оценка от 100 
точки и ценова оферта - 366 
905.93 лв. без ДДС. Според 
комисията, „Бургасцвет-90
-Танев” ЕООД в най-голя-
ма степен е спазил двете 
основни изисквания към 
кандидатите за поръчката 
- срокът за изпълнението 
и цената.

Проектът на Община Ай-
тос предвижда цялостна 
реконструкция на двора на 

Основно училище „Св. св. 
Кирил и Методий” в село 
Карагеоргиево, където ще 
бъде изграден Многофунк-
ционалният спортен ком-
плекс. Финансирането е в 
рамките на одобрените и 
отпуснати средства по ПМС 
№ 153/28.07.2017 г. за одо-
бряване на допълнителни 
разходи за 2017 г. по бю-
джета на Община Айтос.

Комплексът в Карагеор-
гиево ще е първият в об-

щината, който ще включва 
няколко игрища и спортни 
съоръжения на едно място. 
По проект е предвидено из-
граждането на баскетбол-
но, волейболно и футболно 
игрище, фитнес на откри-
то, писта за бягане, трибу-
ни за зрителите, нови под-
ходи, ограждения и освет-
ление на комплекса в тъм-
ната част на деня.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Конкурси, изложби, турнири и 
концерти за Трети март в Айтос

Кметът Васил Едрев и Васил Танев подписаха 
договора за спортния комплекс в Карагеоргиево

Ето така ще изглежда от птичи поглед разположението на спортните площад-
ки в комплекса в Карагеоргиево

И айтозлии се включиха в националната кампа-
ния „Пробуждане с хоро” на 3 март на площад „Сво-
бода”

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!



Николай ДИмИтрОВ 

За поредна година, пред-
ставители на ТД  „Чудни 
скали” – Айтос се вклю-
чиха в официалните  чест-
вания за отбелязването на  
140-та годишнина от Осво-
бождението на България 
от турско робство на исто-

рическия връх Шипка. Ай-
тоските туристи се покло-
ниха пред  подвига на ге-
роите,  отдали живота си 
за  българската свобода. 

“Много скъпа ни е на-
шата свобода! Ако земята 
българска можеше да раз-
казва, тя би възкресила не-
вероятната епопея на ру-

ско-българското братство, 
което се е раждало в мал-
ки и големи битки”, заяви 
пред паметника на връх 
Шипка Ирина Николова - 
ръководител на Клуба на 
туристите-ветерани.

След официалните тър-
жества, новоприети мла-
ди туристи, заредени с 

патриотични чувства, на 
специална церемония по-
лучиха членските си кар-
ти от секретаря на друже-
ството Бистра Костова и 
от ветерана турист Йор-
дан  Данов. 

Участниците в търже-
ствата на връх Шипка из-
казват искрената си бла-
годарност към кмета на 
Община Айтос г-н Васил 
Едрев и управителя на 
„Айтос -  Автотранспорт” 
г-н Койчо Пенчев за из-
ключително добрата ор-
ганизация на пътуване-
то и отговорността им за 
запазването на българ-
ския дух.
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Айтоски туристи превзеха 
Шипка на 3-ти март

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
8000, гр. Бургас, ул.“Цар Асен” № 4,  

телефон 056/842- 046

ОБЯВА
Военно окръжие ІІ степен- Бургас обявява, че на ос-

нование заповед №ОХ-55/18.01.2018 г. на министъра на 
отбраната на Република България, набира кандидати за 
провеждане на конкурс за приемане на военна служба 
на лица, завършили граждански средни или висши учи-
лища в страната и в чужбина, във военни формирования 
от Военноморските сили, общо 75 длъжности.

Краен срок за подаване на документи: 16.03.2018 г.
Повече информация за кандидатстването и подаване-

то на документите можете да получите в сайта на ЦВО 
http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата 
на Военно окръжие ІІ степен - Бургас и в офисите за во-
енен отчет в общините.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ

Община айтос
СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява всички собственици на жи-
вотновъдни обекти с пасищни селскостопански живот-
ни, регистрирани в Интегрираната информационна сис-
тема на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за 
ползване на общински мери и пасища съгласно чл.37и 
от ЗСПЗЗ е от 1 до 10 март 2018 г.

Списък с необходимите документи, образци на заяв-
ленията и приложенията към тях се предоставят в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите, на партер-
ния етаж в сградата на Община Айтос.

ОБЩИНА АЙТОС
СъОБЩеНИе

За строителни отпадъци, обемни отпадъци, генерира-
ни от домакинства, вследствие на текущи ремонтни дей-
ности на територията на Община Айтос.

   По смисъла на Закона за местни данъци и такси, 
разходите за събиране и третиране на строителните от-
падъци не се включват в такса битови отпадъци.

   Заявка за транспортиране, ползване на мобилен 
контейнер (център) се подава в Община Айтос, Дирек-
ция „ТСУРР”, ет. 1, стая № 6 или на, тел. 0558/2 26 62, 
0897992321.

Нарушителите, които изхвърлят отпадъци на не-
регламентирани места ще бъдат санкционирани.

Опит да се сбогуваме...
В памет на леля Донка

Последен миг.
Молитвен вик на силен дух.
Напук на злото -
жажда за живот,
в надвисналия свод
от тъмнина.
Тялото търси опора, 
но духът се издига
към сияйни лъчи.
Светлина...
И тръгваш ти към нея -
Не си сама!
Не си сама!
Посрещнаха те твоите деца!
И в този миг
прости се с нас,
със дворчето с нецъфнали цветя...
Потъна всичко в хладина. 
Притихнали,
край теб скърбим,
а ти със тайнствен глас шептиш:
Кратки са земните ни дни -
пазете чисти вашите души!

На 9 март се навършват 40 дни от кончината 
на Донка Добрева Стайкова.

Почивай в мир!
Геновева Зафирова

Донка Добрева



Общински съвет - Айтос 
прие Годишния общински 
план за младежта - 2018, в 
изпълнение на Закона за 
младежта и Национална-
та стратегия за младежта 
2010-2020 г., документите, 
които формират държав-
ните политики за младите 
хора и приоритетите за тях-
ното развитие.    

Пълноценното участие на 
младите в социално-иконо-
мическия живот на общи-
на Айтос и подпомагане на 
личностното им развитие 
са основните цели на об-
щинския план. Задържане-
то на младите в Айтос пък 
е основната цел на общин-
ската политика за младе-
жта, предвид демограф-
ските проблеми в страна-
та и региона. Факт е, че на-
селението намалява - бро-
ят на жителите, отчетен на 
преброяването през 1985 
г., е 33 807 души, 25 години 
по-късно, ново преброява-
не регистрира 28 687 души. 
През периода 2004–2012 г. 
населението на община-
та е намаляло с 1737 души, 
като по- значителното на-
маление започва след 2010 
година. Жителите на общи-
на Айтос във възрастова-
та граница 15 - 29 години 
са общо 5707, а в граница-
та 30-34 години - 2111, сочи 
статистиката.

Една част от младите 

хора напускат общината, 
за да продължат образо-
ванието си във висши учеб-
ни заведения и предпочи-
тат възможностите на го-
лемия град за намиране 
на работа.  Не е малка гру-
пата на младите хора, кои-
то проявяват интерес към 
временна трудова мигра-
ция в чужбина - те са преди 
всичко със средно образо-
вание или без трудова ква-
лификация, сочат актуални-
те анализи. 

В община Айтос има до-
бри условия за младите 

хора - за обучение, култура 
и спорт. Има добре изгра-
дена мрежа от учебни заве-
дения, която обхваща всич-
ки възрастови групи на за-
дължително обучение - ос-
новни училища, две средни 
училища и професионал-
на гимназия. Осигурени са 
максимално добри условия 
- сградите са санирани, във 
всяко училище има обзаве-
ден здравен кабинет и на-
значени медицински лица. 
Осигурява се безплатен 
транспорт на учениците до 
16-годишна възраст в насе-

лени места, в които липс-
ва училище. Важна роля в 
образователен план за де-
цата и младежите имат 10-
те читалища в общината 
- библиотечният фонд се 
обогатява, има безплатен 
интернет и десетки съста-
ви за художествена само-
дейност. 

На територията на об-
щината функционира ус-
луга, която дава достъп на 
младите хора до адекват-
на информация за пазара 
на труда. Дирекция „Бюро 
по труда” провежда курсо-

ве за придобиване на про-
фесионална квалификация 
и преквалификация. Здрав-
ните медиатори, които ра-
ботят на територията на об-
щината, осъществяват пре-
венцията по различни за-
болявания и подобряване 
здравния статус на ромска-
та общност. За превенция 
на престъпността сред мла-
дите хора, Общината рабо-
ти в координация с „Местна 
комисия за борба с проти-
вообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни” 
(МКБППМН), Детска педа-
гогическа стая, Прокурату-
ра, Отдел „Закрила на де-
тето”, училищни ръковод-
ства и кметовете на насе-
лените места. 

Община Айтос притежа-
ва добра спортна база, има 
10 спортни клуба на тери-
торията й и спортен кален-
дар с десетки традицион-
ни турнири и състезания 
за децата и младите хора. 
Спортните клубове разви-
ват дейността си с изклю-
чителната подкрепа на Об-
щината, която им осигурява 
годишна субсидия на база 
резултатите от предходна-
та година.

Традиционните празници 
и празниците на етносите 
са изключително културно 
богатство за младите в об-
щина Айтос. Ефективно ра-
боти Дневен център за деца 

и младежи с увреждания и 
Защитено жилище за мла-
дежи над 18 години. Пред-
лагат се отлични условия 
за занимания по интереси, 
рехабилитация, адаптирано 
обучение.

Приоритетите в Плана за 
младежта - 2018 са с акцент 
насърчаване на икономиче-
ската активност и кариерно 
развитие. Конкретните дей-
ности имат за цел развитие 
на талантите и творчески-
те умения на младите хора. 
Дейностите за насърчаване 
на здравословния начин на 
живот са свързани с непре-
къснато подобряващите се 
условия за спорт и здравно 
обслужване. Много важен 
акцент в Плана са дейност-
ите за превенция на соци-
алното изключване на мла-
дежи в неравностойно по-
ложение. Силен момент в 
програмата за действие е 
популяризиране и развитие 
на доброволчеството. Спе-
циално за младите хора в 
населени места са плани-
рани културни, спортни и 
образователни дейности. 
Осигурено е финансиране 
за нови спортни съоръже-
ния в селата и кътове за от-
дих, подготвят се и инфор-
мационни кампании, свър-
зани със световни дни, със 
здравето, СПИН, наркоти-
ци и т.н.

НП
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те са участвали в традиционния конкурс „моята красива мартеница”
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Ясни цели в Годишния 

план за младежта – 2018

ОБЩИНа аЙтОС

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас“ аД  

Отправят апел към айтозлии да се включат в благородната Кампания за безвъзмезд-
но и доброволно кръводаряване на 20 март 2018 година в сградата на „Медицински цен-
тър -І”  град Айтос, ул. „Гарова” № 3 от 09.00 часа до 13.00 часа.

Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари кръв. Лекар на място 
преценява, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е 
безопасна за болните, които се нуждаят от нея.

Дарилите кръв имат право на два дни платен годишен отпуск, съгласно чл.157, ал. 2 
от Кодекса на труда и подкрепителна закуска.

Разчитаме на Вашата съпричастност да подкрепите този хуманен акт! 

Айтоски туристи превзеха 
Шипка на 3-ти март

Традиционен турнир по шахмат 
за националния празник в Айтос

Пиянска шега e причи-
ната за смъртта на 38-го-
дишния Николай Николов 
в 1 часа на 7 март т.г., на 
ул. „Хаджи Димитър” в Ай-
тос, научи НП. Айтозлиите 
Николай и двамата в авто-
мобила „Фолксваген Ша-
ран“, който го блъсна -  М. 
К. и С. З., били приятели и в 
същата нощ заедно си каз-
вали наздраве в известно 
айтоско заведение. Трима-
та били с още приятели на 
маса, всички - в добро на-
строение и нищо не пред-
вещавало злокобния за-
вършек на почерпката.

Николай си тръгнал за 
вкъщи 15 минути по-рано 
и поел пеша по ул. „Хад-
жи Димитър”, движел се в 
дясното платно, тъй като в 

късния час нямало трафик 
по възловата градска ули-
ца. На трийсетина метра от 
пресечката с улица „19-и 
февруари”, аверите му го 
настигнали с колата и ре-
шили да се пошегуват и за 
майтап да го сплашат. Явно 

подпийнали, не успели да 
овладеят колата и майта-
път се оказал с трагичен 
край. Шеговитият замисъл 
се превърнал в трагедия с 
фатален изход за един от 
тримата приятели. 

НП

Алкохолна шега взе 
живота на млад айтозлия

НЧ „Васил Левски 1869” с много 
награди за сръчни малчугани

21 шахматисти от Айтос, 
Бургас, Руен и Карнобат, 
половината от които деца, 
се включиха в традицион-

ния шахматен турнир на 
Община Айтос и Шахма-
тен клуб «Аетос-64” по по-
вод националния празник 

3-ти март. 
При момичетата безапе-

лационно първото място 
зае Неше Мехмед от ШК 
„Аетос-64” . При момчета-
та отлично беше предста-
вянето на Ефим Кан, кой-
то зае първото място при 
малките, втори се класира 
Кристиан Павлов, на трето 
- Иван Иванов от ШК „Бур-
гас-64”.

В генералното класира-
не шампион е Божидар 
Иванов, втори е Ганчо Гор-
чев, и двамата от Карно-
бат, третото място спечели 
Цветомир Ангелов. Най-до-
бре от домакините се пред-
стави Георги Петров.

„Четири са традиционни-
те шахматни турнири, кои-
то се провеждат през годи-
ната, фокусът е върху под-
готовката на децата”, ко-
ментира за НП председа-
телят на Управителния съ-
вет на клуба Георги Ма-
джаров.

НП

Мястото на улица „Хаджи Димитър”, където се е 
разиграл трагичният инцидент

Както всяка година, тра-
диционният конкурс на чи-
талището в Айтос „Моята 
красива мартеница” събра 
десетки малки участници. 
Представените мартеници 
бяха една от друга по-кра-
сиви и изработени с искре-
на привързаност към бъл-
гарската традиция. НЧ „Ва-
сил Левски 1869” - Айтос 
благодари на всички учас-
тници в конкурса, допри-
несли за съхраняването и 
популяризирането на пър-
вомартенската обредност. 
За достоверност, художест-
вена стойност и оригинал-
ност награди получават:

Даниела Николаева 
Петрова – 2 клас, ОУ 
„Христо Ботев” - с. Пирне 
Йоана Йорданова Замфи-
рова – 4 клас, ОУ „Хрис-
то Ботев” - с. Пирне 
Али Мустафа Мустафо-
ва – 3 клас, ОУ „Хрис-
то Ботев” - с. Пирне 
Анелия Красимирова 
Тодорова – 4 клас, ОУ 
„Христо Ботев” - с. Пирне 
Шейнур Кязим Ибрям – 9 
г., ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий” - с. Карагеоргиево 
Хелин Басри Сабри – 9 г., 
ОУ „Св.св. Кирил и Мето-
дий” - с. Карагеоргиево 
Есма Русева Сабинова  – 8 
г. ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий” - с. Карагеоргиево 
Джесур Севдали Ха-

джи – 7 г., ОУ „Хрис-
то Ботев” - с. Мъглен 
Мюмюн Салим Мю-
мюн – 8г., ОУ „Хрис-
то Ботев” - с. Мъглен 
Стела Деянова Хри-
стова – 1 „в“ клас, СУ 
„Христо Ботев” – Айтос 
Нора Красимирова Ен-
чева – 1 „а“ клас, СУ 
„Христо Ботев” – Айтос 
Николай Иванов Геор-
гиев – 1 „а“ клас, СУ 
„Христо Ботев” – Айтос 
Христо Иванов Хри-
стов – 1 „а“ клас, ОУ 
„Атанас Манчев”-Айтос 
Радостин Златков Кра-
симиров – 7 г., ОУ „Ата-
нас Манчев” - Айтос 
Тодор Николаев Ве-
ликов – 1 „а“ клас, ОУ 
„Атанас Манчев”-Айтос 
Шинка Михайлова Анге-
лова – 4 клас, ОУ „Ата-

нас Манчев” - Айтос 
Димитрина Стефанова Асе-
нова – 4 „б“ клас, ОУ 
„Атанас Манчев” - Айтос 
Камелия Анева Ангело-
ва – 1 „б“ клас, ОУ „Ата-
нас Манчев” - Айтос 
Александра Асенова Кос-
тадинова – 2 „в“ клас, СУ 
„Н .Й. Вапцаров” – Айтос 
Памела Данаилова – 
1 „а“ клас, СУ „Н. Й. 
Вапцаров”  –  Айтос 
Каролина Ненова Влади-
мирова – 2 „а“ клас, СУ 
„Н.Й.Вапцаров” – Айтос 
Денислав Стоянов Ав-
джиев – 2 „а“ клас, СУ 
„Н. Й. Вапцаров” – Айтос 
Рубинка Йорданова Чи-
фчиева – 2 „а“ клас, СУ 
„Н. Й. Вапцаров” – Айтос 
Дайгу Алпер Сафет – 2 „б“ 
клас, СУ „Н. Й.Вапцаров” 
– Айтос



Срещите с историята и 
малките уроци по родолю-
бие са голямата идея, с ко-
ято две читалища от общи-
на Айтос поведоха децата 
на Пирне и Караново към 
връх Шипка в деня на на-
ционалния празник, за да 
станат част от национални-
те чествания по случай 140 
години от Освобождението 
на България.

По инициатива на НЧ 
„ПРОБУДА-1925”- с. ПИР-
НЕ, съвместно с НЧ „Петър 
Житаров-1928”, деца и въз-
растни изкачиха стотиците 
стъпала до върха, символ 
на българската свобода, 
за да чуят благословията 
на руския патриарх Кирил, 
който призова двата наро-
да да съхранят християн-
ските ценности, и думите на 
президента Румен Радев, 
че „скелето на българската 
свобода, на българската и 
руска бойна слава е изгра-
дено от костите на загина-
лите българи и руси”.

За първи път децата на 
Пирне и Караново можа-
ха да видят уникалния ис-
торически и архитектурен 
резерват „Шипка“, който 
неповторимо съчетава кра-
сивата планинска природа 
и исторически паметници, 
свързани с важни събития 
от българската история.

„С огромно желание и ен-
тусиазъм, въпреки лоши-
те метеорологични усло-
вия, точно на най-светлия 
български празник 3 март, 
рано сутринта, в 5.00 часа 
със знамена и патриотично 
вдъхновение, групата поте-

гли към святото българско 
място - връх Шипка. С бо-
гата литературна програма 
26 деца от двете села ста-
наха част от националните 
тържества и невероятната 
атмосфера на преклоне-
ние пред подвига на геро-
ите, дали живота си за на-
шето Освобождение!”, раз-
каза за НП с много вълне-
ние главният инициатор 
на патриотичното пътува-
не, Янка Савова - секретар 
на НЧ  „ПРОБУДА-1925”- с. 
ПИРНЕ. 

Там, на върха, нашен-
ци се присъединили и към 
друга една национална ини-
циатива -  „Пробуждане с 
хоро” на „Българи за Бъл-

гария” и „Сдружение Аз-
букари”. „Хиляди аплоди-
раха младите ни таланти, 
а след програмата се хва-
нахме за ръце и отбеляз-
ахме националния празник 
по един много достоен на-
чин - с най-българския танц 
-  хорото! Все пак сме и са-
модейци - а за да си такъв, 
трябват и сърце, и душа. За-
това и музикалният съпро-
вод беше от нас - с уредби-
те, които носихме от Пирне. 
Благодаря на децата за из-
ключително доброто пред-
ставяне, и на родителите, 
че бяха съпричастни с нас. 
Няма по- голяма радост от 
това да се прибереш и да те 
чакат в центъра на селото 
усмихнати лица, родители и 
местни хора, щастливи, че 
децата на Пирне се пред-
ставиха отлично на завет-
ния връх”, казва още Янка 
Савова. 

НЧ „ПРОБУДА-1925” не за 
първи път изненадва мал-
ки и големи в Пирне с ин-
тересни идеи и историче-
ски екскурзии из страна-
та. „Живата връзка и пре-
живяванията на децата са 
много по-ценни от сухите 
исторически факти. Наша-
та цел е да наситим емоци-
онално духовното им прос-
транство със силната връз-
ка между минало, настояще 
и бъдеще,”  казва Савова. А 
затова трябват много жела-
ние, отговорност и най-ве-
че - обич към децата.

НП

Патриотичният концерт 
„Денят на свободата“ по-
дариха на айтозлии в наве-
черието на 3-ти март худо-
жествените състави на НЧ 
„Васил Левски 1869”. Спек-
такълът беше посветен на 
140 години от Освобож-
дението на България, а 1 
март - Денят на художест-
вената самодейност, не 
беше случайно избран. 

През погледа на млади-
те айтоски таланти видя-
хме една добре режиси-

рана съвременна трактов-
ка на родолюбието - както 
добре познати патриотич-
ни стихове и песни, така и 
съвременни музикални и 
танцови произведения. И 
всичко това на фона на на-
ционалните символи - хим-
нът и българското знаме. 
С прекрасните си песни и 
танци, читалищните само-
дейци успяха да извикат 
националната ни гордост 
и патриотично да ни раз-
вълнуват с български рит-
ми, стъпки и носии. 

За много българската ат-

мосфера в салона на чи-
талището безспорна е за-
слугата на Ивона Димо-
ва, Мария Негозова, Зла-
тина Георгиева, състави-
те за любителско худо-
жествено творчество при 
Народно читалище „Ва-
сил Левски 1869” - Айтос 
с художествени ръководи-
тели Пенка Димова, Мар-
гарита Петрова, Мая Хри-
стова, Ивелина Костади-
нова. Ръководителите и 
съставите получиха спе-
циални поздрави за Деня 
на самодейността и лю-
бителското художествено 
творчество и пожелания 
за още творчески успе-
хи на сцените у нас и зад 
граница.

НП
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Хиляди на Шипка аплодираха 
децата на Пирне и Караново

Читалището с патриотичен концерт за Деня на свободата


