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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Кметът Васил Едрев и Васил Танев подписаха
договора за спортния комплекс в Карагеоргиево
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-голяма степен е спазил двете
основни изисквания към
кандидатите за поръчката
- срокът за изпълнението
и цената.
Проектът на Община Айтос предвижда цялостна
реконструкция на двора на

Новината от тази седмица е договорът за изграждане на спортен комплекс
в село Карагеоргиево, подписан от кмета Васил Едрев и управителя на „Бургасцвет-90-Танев” ЕООД Васил Танев. Предвид метеорологичните условия и необходимите предварителни
процедури, строителството
ще започне през месец ап-

рил, коментира за общинското издание градоначалникът.
Пет бяха фирмите, които участваха в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка
с предмет „Изграждане на
многофункционелен спортен комплекс в село Карагеоргиево”. На финала
на процедурата, на офици-

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

алния сайт на Община Айтос aytos.bg беше публикувано решение на кмета на
Община Айтос, на основание на Закона за обществени поръчки и отразените резултати в протоколите и доклада на комисията, с което за изпълнител
на поръчката беше определен „Бургасцвет-90-Танев”
ЕООД. Дружеството беше

ри с откриване на изложба
на постери, обявяване на резултатите от Общински конкурс за постери и награжда-

щината, който ще включва
няколко игрища и спортни
съоръжения на едно място.
По проект е предвидено изграждането на баскетболно, волейболно и футболно
игрище, фитнес на открито, писта за бягане, трибуни за зрителите, нови подходи, ограждения и осветление на комплекса в тъмната част на деня.
НП

Ето така ще изглежда от птичи поглед разположението на спортните площадки в комплекса в Карагеоргиево

Конкурси, изложби, турнири и
концерти за Трети март в Айтос
И айтозлии се включиха в националната кампания „Пробуждане с хоро” на 3 март на площад „Свобода”

В Айтос, тържествата по
случай 140 години от Освобождението на България започнаха още на 23 февруа-

Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий” в село
Карагеоргиево, където ще
бъде изграден Многофункционалният спортен комплекс. Финансирането е в
рамките на одобрените и
отпуснати средства по ПМС
№ 153/28.07.2017 г. за одобряване на допълнителни
разходи за 2017 г. по бюджета на Община Айтос.
Комплексът в Карагеоргиево ще е първият в об-

ване на победителите. На 27
февруари в Актовата зала
на СУ „Никола Вапцаров”
пък се проведоха два конкурса за ученици - за изпълнение на поезия и песен
с участието на представителни групи на училищата на територията на общината. Найдобрите индивидуални изпълнители и училищни групи
получиха парични награди,
грамоти от Общината и бонус - участие в празничните
концерти. Шахматен и волейболен турнир, които се провеждат традиционно в навечерието на 3-ти март, бяха
включени още в програмата
на Община Айтос.
Айтос отбеляза юбилейната годишнина на свободата
и с два концерта. НЧ „Васил
„Левски 1869” представи новия си патриотичен репертоар на 1 март, а Община Айтос покани Трупата за фолклорно изкуство „Танцът на

вятъра” - град Стара Загора,
за тържествения спектакъл
на 3-ти март в салона на читалището.
Навръх Трети март, в храм
„Свети Димитър” беше отслужена Тържествена Света литургия и Благодарствен молебен. По-късно, на площад
„Свобода” айтозлии присъстваха на ритуала за издигането на националното знаме и аплодираха празничния
поздрав на кмета Васил Едрев към гражданите и гостите на Айтос.
Общинските съветници от
ПП „ГЕРБ“ - Айтос изненадаха айтозлии със значки с
трибагреника, а активистите на ВМРО-Айтос раздадоха на площада 140 национални знамена с поздравителни картички и включиха Айтос в националната кампания „Да развеем българското знаме”.
НП
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патриотични чувства, на
специална церемония получиха членските си карти от секретаря на дружеството Бистра Костова и
от ветерана турист Йордан Данов.
Участниците в тържествата на връх Шипка изказват искрената си благодарност към кмета на
Община Айтос г-н Васил
Едрев и управителя на
„Айтос - Автотранспорт”
г-н Койчо Пенчев за изключително добрата организация на пътуването и отговорността им за
запазването на българския дух.

Николай ДИМИТРОВ
За поредна година, представители на ТД „Чудни
скали” – Айтос се включиха в официалните чествания за отбелязването на
140-та годишнина от Освобождението на България
от турско робство на исто-

рическия връх Шипка. Айтоските туристи се поклониха пред подвига на героите, отдали живота си
за българската свобода.
“Много скъпа ни е нашата свобода! Ако земята
българска можеше да разказва, тя би възкресила невероятната епопея на ру-

ско-българското братство,
което се е раждало в малки и големи битки”, заяви
пред паметника на връх
Шипка Ирина Николова ръководител на Клуба на
туристите-ветерани.
След официалните тържества, новоприети млади туристи, заредени с

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:
Донка Добрева
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

ОБЩИНА АЙТОС
Съобщение
За строителни отпадъци, обемни отпадъци, генерирани от домакинства, вследствие на текущи ремонтни дейности на територията на Община Айтос.
По смисъла на Закона за местни данъци и такси,
разходите за събиране и третиране на строителните отпадъци не се включват в такса битови отпадъци.
Заявка за транспортиране, ползване на мобилен
контейнер (център) се подава в Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”, ет. 1, стая № 6 или на, тел. 0558/2 26 62,
0897992321.
Нарушителите, които изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места ще бъдат санкционирани.

Община Айтос
СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 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 заявленията и приложенията към тях се предоставят в Центъра за услуги и информация на гражданите, на партерния етаж в сградата на Община Айтос.

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 основание 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 училища 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 подаването 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 военен отчет в общините.
НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ
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Ясни цели в Годишния
план за младежта – 2018
Общински съвет - Айтос
прие Годишния общински
план за младежта - 2018, в
изпълнение на Закона за
младежта и Националната стратегия за младежта
2010-2020 г., документите,
които формират държавните политики за младите
хора и приоритетите за тяхното развитие.
Пълноценното участие на
младите в социално-икономическия живот на община Айтос и подпомагане на
личностното им развитие
са основните цели на общинския план. Задържането на младите в Айтос пък
е основната цел на общинската политика за младежта, предвид демографските проблеми в страната и региона. Факт е, че населението намалява - броят на жителите, отчетен на
преброяването през 1985
г., е 33 807 души, 25 години
по-късно, ново преброяване регистрира 28 687 души.
През периода 2004–2012 г.
населението на общината е намаляло с 1737 души,
като по- значителното намаление започва след 2010
година. Жителите на община Айтос във възрастовата граница 15 - 29 години
са общо 5707, а в границата 30-34 години - 2111, сочи
статистиката.
Една част от младите

хора напускат общината,
за да продължат образованието си във висши учебни заведения и предпочитат възможностите на големия град за намиране
на работа. Не е малка групата на младите хора, които проявяват интерес към
временна трудова миграция в чужбина - те са преди
всичко със средно образование или без трудова квалификация, сочат актуалните анализи.
В община Айтос има добри условия за младите

хора - за обучение, култура
и спорт. Има добре изградена мрежа от учебни заведения, която обхваща всички възрастови групи на задължително обучение - основни училища, две средни
училища и професионална гимназия. Осигурени са
максимално добри условия
- сградите са санирани, във
всяко училище има обзаведен здравен кабинет и назначени медицински лица.
Осигурява се безплатен
транспорт на учениците до
16-годишна възраст в насе-

лени места, в които липсва училище. Важна роля в
образователен план за децата и младежите имат 10те читалища в общината
- библиотечният фонд се
обогатява, има безплатен
интернет и десетки състави за художествена самодейност.
На територията на общината функционира услуга, която дава достъп на
младите хора до адекватна информация за пазара
на труда. Дирекция „Бюро
по труда” провежда курсо-

ве за придобиване на професионална квалификация
и преквалификация. Здравните медиатори, които работят на територията на общината, осъществяват превенцията по различни заболявания и подобряване
здравния статус на ромската общност. За превенция
на престъпността сред младите хора, Общината работи в координация с „Местна
комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни”
(МКБППМН), Детска педагогическа стая, Прокуратура, Отдел „Закрила на детето”, училищни ръководства и кметовете на населените места.
Община Айтос притежава добра спортна база, има
10 спортни клуба на територията й и спортен календар с десетки традиционни турнири и състезания
за децата и младите хора.
Спортните клубове развиват дейността си с изключителната подкрепа на Общината, която им осигурява
годишна субсидия на база
резултатите от предходната година.
Традиционните празници
и празниците на етносите
са изключително културно
богатство за младите в община Айтос. Ефективно работи Дневен център за деца

и младежи с увреждания и
Защитено жилище за младежи над 18 години. Предлагат се отлични условия
за занимания по интереси,
рехабилитация, адаптирано
обучение.
Приоритетите в Плана за
младежта - 2018 са с акцент
насърчаване на икономическата активност и кариерно
развитие. Конкретните дейности имат за цел развитие
на талантите и творческите умения на младите хора.
Дейностите за насърчаване
на здравословния начин на
живот са свързани с непрекъснато подобряващите се
условия за спорт и здравно
обслужване. Много важен
акцент в Плана са дейностите за превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение. Силен момент в
програмата за действие е
популяризиране и развитие
на доброволчеството. Специално за младите хора в
населени места са планирани културни, спортни и
образователни дейности.
Осигурено е финансиране
за нови спортни съоръжения в селата и кътове за отдих, подготвят се и информационни кампании, свързани със световни дни, със
здравето, СПИН, наркотици и т.н.
НП

Традиционен турнир по шахмат НЧ „Васил Левски 1869” с много
за националния празник в Айтос 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 Шахматен клуб «Аетос-64” по повод националния празник

3-ти март.
При момичетата безапелационно първото място
зае Неше Мехмед от ШК
„Аетос-64” . При момчетата отлично беше представянето на Ефим Кан, който зае първото място при
малките, втори се класира
Кристиан Павлов, на трето
- Иван Иванов от ШК „Бургас-64”.
В генералното класиране шампион е Божидар
Иванов, втори е Ганчо Горчев, и двамата от Карнобат, третото място спечели
Цветомир Ангелов. Най-добре от домакините се представи Георги Петров.
„Четири са традиционните шахматни турнири, които се провеждат през годината, фокусът е върху подготовката на децата”, коментира за НП председателят на Управителния съвет на клуба Георги Маджаров.
НП

Алкохолна шега взе
живота на млад айтозлия
Пиянска шега e причината за смъртта на 38-годишния Николай Николов
в 1 часа на 7 март т.г., на
ул. „Хаджи Димитър” в Айтос, научи НП. Айтозлиите
Николай и двамата в автомобила „Фолксваген Шаран“, който го блъсна - М.
К. и С. З., били приятели и в
същата нощ заедно си казвали наздраве в известно
айтоско заведение. Тримата били с още приятели на
маса, всички - в добро настроение и нищо не предвещавало злокобния завършек на почерпката.
Николай си тръгнал за
вкъщи 15 минути по-рано
и поел пеша по ул. „Хаджи Димитър”, движел се в
дясното платно, тъй като в

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

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

Те са участвали в традиционния конкурс „Моята красива мартеница”
Както всяка година, традиционният конкурс на читалището в Айтос „Моята
красива мартеница” събра
десетки малки участници.
Представените мартеници
бяха една от друга по-красиви и изработени с искрена привързаност към българската традиция. НЧ „Васил Левски 1869” - Айтос
благодари на всички участници в конкурса, допринесли за съхраняването и
популяризирането на първомартенската обредност.
За достоверност, художествена стойност и оригиналност награди получават:
Даниела Николаева
Петрова – 2 клас, ОУ
„Христо Ботев” - с. Пирне
Йоана Йорданова Замфирова – 4 клас, ОУ „Христо Ботев” - с. Пирне
Али Мустафа Мустафова – 3 клас, ОУ „Христо Ботев” - с. Пирне
Анелия Красимирова
Тодорова – 4 клас, ОУ
„Христо Ботев” - с. Пирне
Шейнур Кязим Ибрям – 9
г., ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Карагеоргиево
Хелин Басри Сабри – 9 г.,
ОУ „Св.св. Кирил и Методий” - с. Карагеоргиево
Есма Русева Сабинова – 8
г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Карагеоргиево
Джесур Севдали Ха-

джи – 7 г., ОУ „Христо Ботев” - с. Мъглен
Мюмюн Салим Мюмюн – 8г., ОУ „Христо Ботев” - с. Мъглен
Стела Деянова Хри стова – 1 „в“ клас, СУ
„Христо Ботев” – Айтос
Нора Красимирова Енчева – 1 „а“ клас, СУ
„Христо Ботев” – Айтос
Николай Иванов Георгиев – 1 „а“ клас, СУ
„Христо Ботев” – Айтос
Христо Иванов Христов – 1 „а“ клас, ОУ
„Атанас Манчев”-Айтос
Радостин Златков Красимиров – 7 г., ОУ „Атанас Манчев” - Айтос
Тодор Николаев Великов – 1 „а“ клас, ОУ
„Атанас Манчев”-Айтос
Шинка Михайлова Ангелова – 4 клас, ОУ „Ата-

нас Манчев” - Айтос
Димитрина Стефанова Асенова – 4 „б“ клас, ОУ
„Атанас Манчев” - Айтос
Камелия Анева Ангелова – 1 „б“ клас, ОУ „Атанас Манчев” - Айтос
Александра Асенова Костадинова – 2 „в“ клас, СУ
„Н .Й. Вапцаров” – Айтос
Памела Данаилова –
1 „а“ клас, СУ „Н. Й.
Вапцаров” – Айтос
Каролина Ненова Владимирова – 2 „а“ клас, СУ
„Н.Й.Вапцаров” – Айтос
Денислав Стоянов Авджиев – 2 „а“ клас, СУ
„Н. Й. Вапцаров” – Айтос
Рубинка Йорданова Чифчиева – 2 „а“ клас, СУ
„Н. Й. Вапцаров” – Айтос
Дайгу Алпер Сафет – 2 „б“
клас, СУ „Н. Й.Вапцаров”
– Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас“ АД

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

Отправят апел към айтозлии да се включат в благородната Кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на 20 март 2018 година в сградата на „Медицински център -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!
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Хиляди на Шипка аплодираха
децата на Пирне и Караново
Животът край Славеева река
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Срещите с историята и
малките уроци по родолюбие са голямата идея, с която две читалища от община Айтос поведоха децата
на Пирне и Караново към
връх Шипка в деня на националния празник, за да
станат част от националните чествания по случай 140
години от Освобождението
на България.

По инициатива на НЧ
„ПРОБУДА-1925”- с. ПИРНЕ, съвместно с НЧ „Петър
Житаров-1928”, деца и възрастни изкачиха стотиците
стъпала до върха, символ
на българската свобода,
за да чуят благословията
на руския патриарх Кирил,
който призова двата народа да съхранят християнските ценности, и думите на
президента Румен Радев,
че „скелето на българската
свобода, на българската и
руска бойна слава е изградено от костите на загиналите българи и руси”.
За първи път децата на
Пирне и Караново можаха да видят уникалния исторически и архитектурен
резерват „Шипка“, който
неповторимо съчетава красивата планинска природа
и исторически паметници,
свързани с важни събития
от българската история.
„С огромно желание и ентусиазъм, въпреки лошите метеорологични условия, точно на най-светлия
български празник 3 март,
рано сутринта, в 5.00 часа
със знамена и патриотично
вдъхновение, групата поте-

8 март 2018

гли към святото българско
място - връх Шипка. С богата литературна програма
26 деца от двете села станаха част от националните
тържества и невероятната
атмосфера на преклонение пред подвига на героите, дали живота си за нашето Освобождение!”, разказа за НП с много вълнение главният инициатор
на патриотичното пътуване, Янка Савова - секретар
на НЧ „ПРОБУДА-1925”- с.
ПИРНЕ.
Там, на върха, нашенци се присъединили и към
друга една национална инициатива - „Пробуждане с
хоро” на „Българи за Бъл-

гария” и „Сдружение Азбукари”. „Хиляди аплодираха младите ни таланти,
а след програмата се хванахме за ръце и отбелязахме националния празник
по един много достоен начин - с най-българския танц
- хорото! Все пак сме и самодейци - а за да си такъв,
трябват и сърце, и душа. Затова и музикалният съпровод беше от нас - с уредбите, които носихме от Пирне.
Благодаря на децата за изключително доброто представяне, 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 представиха отлично на заветния връх”, казва още Янка
Савова.
НЧ „ПРОБУДА-1925” не за
първи път изненадва малки и големи в Пирне с интересни идеи и исторически екскурзии из страната. „Живата връзка и преживяванията на децата са
много по-ценни от сухите
исторически факти. Нашата цел е да наситим емоционално духовното им пространство със силната връзка между минало, настояще
и бъдеще,” казва Савова. А
затова трябват много желание, отговорност и най-вече - обич към децата.
НП

Читалището с патриотичен концерт за Деня на свободата
рана съвременна трактовка на родолюбието - както
добре познати патриотични стихове и песни, така и
съвременни музикални и
танцови произведения. И
всичко това на фона на националните символи - химнът и българското знаме.
С прекрасните си песни и
танци, читалищните самодейци успяха да извикат
националната ни гордост
и патриотично да ни развълнуват с български ритми, стъпки и носии.
За много българската ат-

Патриотичният концерт
„Денят на свободата“ подариха на айтозлии в навечерието на 3-ти март художествените състави на НЧ
„Васил Левски 1869”. Спектакълът беше посветен на
140 години от Освобождението на България, а 1
март - Денят на художествената самодейност, не
беше случайно избран.
През погледа на младите айтоски таланти видяхме една добре режиси-

мосфера в салона на читалището безспорна е заслугата на Ивона Димова, Мария Негозова, Златина Георгиева, съставите за любителско художествено творчество при
Народно читалище „Васил Левски 1869” - Айтос
с художествени ръководители Пенка Димова, Маргарита Петрова, Мая Христова, Ивелина Костадинова. Ръководителите и
съставите получиха специални поздрави за Деня
на самодейността и любителското художествено
творчество и пожелания
за още творчески успехи на сцените у нас и зад
граница.
НП

