
Благотворителната ини-
циатива „Подари коледна 
вечеря на пенсионер в нуж-
да” е традиция за Айтос. За 
четвърта поредна година, 
на 11 декември инициати-
вата стартира с благотво-
рителен концерт. 21 декем-

ври пък ще е денят, в кой-
то със събраните средства 
ще бъдат раздадени хра-
нителни пакети на самот-
ни възрастни хора. Списъ-
кът с имената на възрастни-
те хора, които най-много се 
нуждаят от подкрепа е под-

готвен от Дирекция „Соци-
ално подпомагане”, научи 
„Народен приятел“.

Кампанията и тази година 
е по инициатива на органи-
зацията „Бъди човек – Ай-
тос”, на настоящи и бивши 
ученици от СУ „Христо Бо-
тев”. Инициативата води на-
чалото си от една случайна 
среща на 30-годишния Ки-
рил, който вижда възрастен 
продавач на цветя и реша-
ва да му подари малко ра-
дост. Купува от близкия ма-
газин хранителни продукти 
от първа необходимост и ги 
дарява на стареца. Споде-
ляйки това със своите при-
ятели, младият мъж дава 
тласък на едно добро дело, 
което поемат като щафета 
на добротворството много 
млади айтозлии. 

И тази година стотици 
граждани и ученици дойдо-
ха в читалищната зала, за 
да покажат съпричастност-
та си и да сложат в благот-
ворителната кутия своето 
дарение за каузата. Само 
за час беше събрана сума-
та от 2863.77 лв., която ще 
зарадва и ще усмихне де-
сетки живеещи под соци-
алния минимум пенсионе-
ри от община Айтос.

„Времето е пред най-
светлия християнски праз-
ник, Коледа, когато добри-
ните стократно се мно-
жат. И нашите намерения 
са в хармония с календар-
ните празнични дни. Все-
ки  може да направи малък 
жест като закупи хранител-
ни продукти и ги подари на 
пенсионер в нужда! 

Самоорганизирай се и 
изненадай своя избран чо-
век за Коледа, като го да-
риш с усмивка и топла ве-
черя за светлия празник! 
В случай, че не познаваш 
нуждаещ се пенсионер или 
нямаш възможност да го 
посетиш лично, ние имаме 
резервен план за теб! За-
щото смисълът на същест-
вуването ни не се състои 
в това колко имаме, а кол-
ко сме готови да дадем!”, е 
призивът на младите орга-
низатори. 

Със съдействието им, в 
благотворителния концерт 
с много желание се вклю-
чиха талантливата млада 
певица Магдалена Стойче-
ва, всички възрастови гру-
пи на Акробалет „Тиара” с 
ръководител Златина Ко-
лева, Кюбра Осман, Синем 
Лютви и Ивона Димова от 
Школа за слово, мелодия, 
театър „Генгерче” при СУ 
„Христо Ботев” с ръково-
дител Татяна Йотова, ай-
тоското дарование Гюлсум 
Али от БНР - Бургас, слънче-
вата Еда Джемилова, плас-
тичният Хакан, момчетата и 
момчетата от Клуб „Angles“ 
с ръководител Дида Гру-
дева, акробатите от СКСА 
„Орел” с треньори Катя Ца-
нева и Мартин Бенов, Седат 
Мюмюн, грациите от Танцо-
ва формация „Мисис” на НЧ 
„Васил Левски 1869”, с ръко-
водители Ивелина Костади-
нова и Мая Христова.

Организаторите сърдеч-
но им благодариха. Благо-
дариха и на всички, които 
дойдоха в залата на чита-
лището - за добрите сърца, 
за това, че споделиха една 
благородна кауза, в името 
на която концертът изрази 
съпричастност с хората на 
възраст, които се нуждаят 

от добра дума, от слънче-
ва усмивка и топлота. 

Айтос за пореден път по-
каза, че го може - да събе-
ре желанието и обичта си 
в името на доброто. И нека 
не се сещаме за човечност-
та само преди Коледа, нека 
тя е в нас, за да можем да 
я подаряваме в мигове като 
този, без да мислим как-
во ще получим! Доброто е 
безценно, когато е сторено 
от сърце!

Концертът завърши с 
много аплодисменти за из-
пълнителите и за общия 
жест към възрастните. И с 
едно горещо послание към 
децата и младите хора: „Не, 
не е достатъчно да бъдеш 
добър! Важно е да правиш 
добро! Ако аз, ако ти, вър-
шим само добрини, този 
свят красив ще ни благо-
дари!” 
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Айтос събра благотворително 2863.77 лева - 
ще зарадва пенсионери в нужда предколедно

За четвърта поредна 
година - благотворителен 

концерт в читалището



Що е хулиганска проя-
ва, какви според закона 
са последиците за непъл-
нолетните, каква е разли-
ката между престъпно и 
дребно хулиганство? Това 
бяха само част от въпро-
сите, дискутирани на по-
редната среща на съдия 
Николай Гемеджиев от Ра-
йонен съд - Айтос с гимна-
зистите на СУ „Христо Бо-
тев”. Срещата се проведе 
на 10 декември тази годи-
на и е част от съвместната 
инициатива на Висшия съ-
дебен съвет и Министер-
ството на образованието 
и науката -  Образовател-
на програма „Съдебната 
власт - информиран избор 
и гражданско доверие. От-
ворени съдилища и проку-
ратури“. Програмата цели 
обогатяване на познанията 
на учениците за структура-
та, функциите и значението 
на съдебната власт в Бълга-
рия, формиране на правна 
грамотност, превенция на 
детското насилие и пови-
шаване степента на спаз-
ване на законите.

За тема на срещата ръ-
ководството на РС-Айтос 
беше избрало „Хулиган-

ските прояви на непълно-
летните лица и последици. 
Детско насилие“. Лекцията 
започна с встъпителна част 
за разликата между „прес-
тъпление“ и „нарушение“ и 
по какъв начин се санкци-
онират извършителите на 
такива деяния, кои лица 
са наказателно отговорни 

според българското зако-
нодателство, с акцент вър-
ху наказателната отговор-
ност на непълнолетните и 
разликата между умишле-
ните и непредпазливите 
деяния.

На достъпен език и с при-
мери от практиката, съдия 
Гемеджиев запозна мла-

дите хора с престъплени-
ето „хулиганство“ по Нака-
зателния кодекс и наруше-
нието „дребно хулиганство“ 
по Указа за борба с дреб-
ното хулиганство. Той оч-
ерта разликата между две-
те деяния и съответните на-
казания. 

Срещата със съдията се 
оказа изключително инте-
ресна за младежите, кои-
то задаваха конкретни въ-

проси, описвайки различ-
ни ситуации и събития от 
ежедневието. Дискусията 
излезе извън определена-
та тема, но съдия Гемеджи-
ев отговори на всички пи-
тания на учениците.

До края на учебната го-
дина по Образователната 
програма Районният съд в 

Айтос планира изнасяне на 
лекции и посещения на уче-
ниците в сградата на съда, 
наблюдаване на съдебни 

дела, подготовка и разигра-
ване на симулирани съдеб-
ни процеси.

НП
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Съдия Гемеджиев за хулиганството 

и детското насилие
Темата е част от Образователната 

програма на ВСС и МОН

Гимназисти в съдебната 
зала по образователната 

програма на съда

Нов график за движение на влаковете
На 9 декември 2018 година влезе в сила нов гра-

фик за движение на влаковете. Публикуваме но-
вото РАЗПИСАНИЕ на БДЖ на пристигащи и за-
минаващи влакове от 09.12.2018 г. на гара Айтос,  
сп. Карагеоргиево, Тополица и Черноград.



Не се случва често във Фейсбук да про-
четем запомнящи се позитивни постове. 
Случи се обаче да открием такъв в гру-
пата „Айтос нюз“, където Милен Георги-
ев споделя една изключителна новина - 
млади хора са потърсили помощта му за 
нещо, което никой преди това не е пра-
вил! Вижте каква идея им дал Милен Ге-
оргиев и как я приели младите хора. 

Преди няколко седмици, група младе-
жи от нашия град се свързаха с мен, по 
повод благородно намерение. Тези пре-
красни деца изпитали вдъхновение, кога-
то решили, че просто трябва да извършат 
нещо значимо за града ни. И когато ги по-
питах какво точно искат да направим, те 
бяха лаконични в отговора си - НЕЩО, 
КОЕТО НИКОЙ ПРЕДИ ТОВА НЕ Е!

Предложих им да озеленим парка, по 
един много специален начин и те въоду-
шевено аплодираха идеята. Замисълът 
бе, всяка година да се засаждат по ня-
колко бутикови дръвчета, които не се сре-
щат по нашите географски ширини, но пък 
да са съвместими с температурните ам-
плитуди на българския климат. Така след 
няколко години постоянство, флората на 
парка ни да е осеяна с възможно най-раз-
лични видове дръвчета и растения, пра-
вейки я наистина неповторима. Надяват 
се един ден, хора от всички краища на 

страната (а защо не и от света) да посе-
щават града ни, именно заради ботаниче-
ското чудо, някога породено от младеж-
кия им индивидуализъм.

Какви идеалисти само... Бяха убедени 
в намерението си и честно да ви кажа, в 
този момент едва ли съществуваше при-
чина, която да ги спре.

Нуждаеха се от помощ, но се страху-
ваха да я поискат от всеки, опасявай-
ки се, че някой може да присвои идея-
та, за да я политизира и по същество да 
я опорочи.

Не разполагаха и с финансови сред-
ства, но ярката им амбиция дълбоко ме 
впечатли и аз и още няколко приятели 

развързахме кесиите. Избрахме дръвче-
тата с младите тигри и просто изчакахме 
подходящото време!

Думи нямам.....
Аз ги мислих за посредствени, а те се 

оказаха мечтатели!
Аз се надявах да ми е лесно, те реши-

ха да ме изморят!
Вижте на какви невероятни деца се на-

тъкнах в града ни!
Какви природни естети открих в про-

винциалния ни Айтос!
Истинският пример за бъдещи общест-

веници!
ПОКАЖЕТЕ ИМ БЛАГОРОДНА ЦЕЛ 

И ТЕ НЯМА ДА СПРАТ ДА Я ПРЕСЛЕД-
ВАТ!

ДАЙТЕ ИМ БЕЗКОРИСТЕН СТИМУЛ И 
ТЕ ЩЕ ОПРАВДАЯТ И НАЙ-СМЕЛИТЕ ВИ 
ОЧАКВАНИЯ!

НАПРАВЕТЕ ГИ ГЕРОИ И ТЕ НЯМА ДА 
СПРАТ ДА ИСКАТ ДА СА ТАКИВА!

„Един ден , - каза въодушевено едно-
то от тях, - децата на моите деца, ще се 
гордеят с нашата кауза”.
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• Тел. 0887 88 76 01 - продава 3.200 
дка земя в регулацията на гр. Айтос, 
представляваща поземлен имот 4531, 
кв. 257, находяща се до имота на ЗК 
„Единство”, пътя за с. Пирне.

• Тел. 0885 52 72 47 - ПРОДАВА пар-
цел 800 кв. м,  вилна зона „Слънчева 
лъка”- Айтос - масивна нова построй-
ка - 18 кв. м, възможност за ток. Цена 
по споразумение.

• Тел. 0896 64 76 76 - продава апар-
тамент с една спалня в град Айтос, ши-
рок център.

• Тел. 0896 23 55 28 - Галя, ПРОДА-
ВА двустаен тухлен апартамент в Айтос, 
супер център - 74 кв. м, ІІІ етаж, до ключ 
- ново обзавеждане, парно отопление, 
след генерален ремонт, тераса 7 м, гра-
нит, теракот.

• Тел. 0896 23 55 28 - Галя, ПРОДА-
ВА л.а. BMW, бензин-аз, отлично състо-
яние, 2001 година.

• Тел. 0878 50 52 50 - продава ат-
рактивен, самостоятелен имот за инди-
видуално жилищно строителство в Ай-
тос, целият - 470 кв.м дворно място, 
на улица „Хан Омуртаг” № 3, на 5 ми-
нути от центъра, срещу бившето учили-

ще „Св. св. Кирил и Методий”, близо до 
кооперативния пазар и детска градина, 
цена - 130 000 лв. 

• Тел. 0897498765 - продава дворно 
място - 1721 кв. м в село Дрянковец, 
община Айтос, с кладенец и 10 ореха. 

• Тел. 0889591464 - ПРОДАВА двуе-
тажна вила в местността Слънчева лъка 
- мазе, таван и 900 кв.м лозе и насаж-
дения. Цена по договаряне.

• Тел. 0888 41 72 67 - продава пар-
цел от 1 дка в регулация, в град Ай-
тос, до подстанцията. Цена по спора-
зумение.

• Тел. 0884714212 - продава пар-
цел (празно дворно място) в с. Ляс-
ково - 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, суперцентър - 250 лв. 
месечно. 

• Тел. 0896885477 - продава парцел 
в центъра на град Айтос за застроява-
не, на калкан, с височина - до стреха-
та -10 м и възможност за увеличение 
на параметрите.

Съдия Гемеджиев за хулиганството 
и детското насилие

Вижте на какви невероятни деца се натъкнах в града 
ни, изненада айтозлии във Фейсбук Милен Георгиев

Тодорка ЖИШЕВА

Предколедно, въодуше-
вени и с приповдигнато на-
строение, учителите от Клуб 
„Вяра” - Айтос решиха да за-
радват обитателите на Дома 
за стари хора „Св. Вмчк 
Д. Солунски”. С приятел-
ски жест, автобус на фирма 
„Алексия” им спести разсто-
янието от града до парка, а 
на входа на Дома с усмив-
ки ги посрещнаха директор-
ката Николова, медицински-
ят и помощният персонал. 
С видимо нетърпение пък в 
залата ги очакваха домува-
щите. С грейнали и насъл-
зени от радост и вълнение 
очи, те слушаха и аплодира-
ха поздрава на гостите. Ху-

мористични стихове, колед-
ни песни и пожелания нака-
раха възрастните хора да се 

почувстват уважавани и зна-
чими. Визитата на учителите 
им даде и кураж за изяви - 
мъжете от Дома поздрави-
ха гостите си с коледарска 
песен. От името на всич-
ки, директорката благодари 

за поздравленията, колед-
ната украса и лакомствата. 
А председателката на клуб 
„Вяра” Славка Калчева обе-
ща нови срещи с тези непо-
знати и в същото време тъй 
близки и сърдечни хора.

Покажете им благородна цел и 
те няма да спрат да я преследват

Тодор Байчев: Не е 
задължително да 

има приемна, за да 
се срещам с хората

В началото на седмицата 
приемна в Айтос имаше То-
дор Байчев - народен предста-
вител от БСП в 44-то Народно 
събрание. „Най-общо мога да 
разделя на две групи гражда-
ните, които дойдоха в прием-
ната - тези, които искат да ре-
шат лични проблеми и търсят 
съдействието ми на юрист, и 
хора, които поставят институ-
ционални проблеми. Във вто-
рия случай трябва да поема 
функциите на омбудсман, за 
да посреднича с институции-
те. Това е втората ми прием-
на в Айтос, но тук имам много 
познати, съпартийци и съмиш-
леници, които ми се обаждат 
директно или чрез председа-
теля на БСП - Айтос Милена 
Куртова, за да търсим заедно 
решение на конкретни пробле-
ми. Не е задължително да има 
приемна, за да се срещнем с 
даден човек, ако той спеш-
но търси подкрепа. Послед-
но, една айтоска гражданка 
ме помоли за среща, разгова-
ряхме буквално на пътя Айтос-
Бургас”, каза пред общинско-
то издание Байчев.

На въпроса, дали е от 20-те 
народни представители, които 
остават да пишат законите в 
парламента, или от тези, които 
тръгнаха из страната да раз-
ясняват „Визия за България“,  
Байчев се определи и към две-
те групи. Последните срещи, в 
които е участвал не съвпада-
ли по време с работата в На-
родното събрание и не нала-
гали отсъствието му. 

На сбирките из страната 
народният представител ко-
ментира най-вече работата 
на МВР и правните казуси във 
„Визията“, предвид факта, че 
в парламента е член на две 
комисии - по вътрешна сигур-
ност и обществен ред и прав-
ните въпроси. 

Що се отнася до изборите 
догодина, според Тодор Бай-
чев кампанията е започнала 
още в деня след приключва-
нето на вота през 2017 годи-
на. „Малко незаслужено бъл-
гарската общественост прене-
брегва евроизборите. За мен 
това са изключително важни 
избори. Ако си спомняте, през 
2014 година, в резултат на 
провала на БСП се стигна до 
предсрочни избори. Ето, днес 
(9 декември), на пресконфе-
ренция в Бургас се опитаха да 
прескочат евроизборите, а те 
ще бъдат тест за готовността 
на всяка една партия за мест-
ните избори”, каза още народ-
ният представител.

На въпроса каква е най-съ-
ществената промяна, която 

БСП предлага във „Визията”, 
по отношение на сигурността 
и правосъдието, Байчев за-
яви, че най-важно е да бъде 
върнато доверието към ин-
ституциите. „Всички го иска-
ме, но пътищата, по които се 
опитваме да стигнем до тази 
цел са различни. МВР декла-
рира задържане на нивата на 
престъпността. Реално обаче 
броят на населението нама-
лява и чисто пропорционал-
но  престъпленията нарастват. 
Има и т.нар. „скрита” престъп-
ност - много хора не се оплак-
ват от битовите кражби напри-
мер. На трето място, бихме 
желали да се случат възмож-
но най-бързо всички конкурси 
и назначения в МВР, тъй като 
има много свободни позиции. 
На следващо място, бихме ис-
кали, МВР да се освободи от 
част от несвойствените функ-
ции. Има много служители, 
които не изпълняват функции 
по охрана на реда или други 
чисто полицейски дейности. 
В Малко Търново например, 
40% от щата е незает.  В Ай-
тос нещата стоят по друг на-
чин - тук проблемът е по-ско-
ро с материално-техническа-
та база и повишаване на ква-
лификацията”, е мнението на 
бургаския депутат.

Изводът на народния пред-
ставител от приемната е, че 
на Айтос му е нужен общест-
вен посредник, затова ще по-
дсети общинските съветници 
от БСП. „Става дума за конта-
ктите на хората с институции-
те като цяло, а не непремен-
но и само с общината”, заяви 
още за „Народен приятел“ То-
дор Байчев.

НП

Тодор Байчев

В приемната на народния представител

Предколеден жест към 
обитателите на Дома за 
стари хора

Малки обяви

Декември е! Декември, който 
понякога е толкова красив и сне-
жен, друг път е студен и мрачен. 
Но това е месецът, в който всич-
ко ни е позволено. Време е да по-
мечтаем! Иде Коледа! Най-пре-
красният и свят празник. Нощта, 
в която забравяме дрязги и про-
блеми, отваряме сърца за ближ-
ния. На този празник като че ли в 
нас се събужда детето, което вяр-
ва в чудеса. Много любов, добро-
та и жизнерадостно настроение 
лъха и от произведенията на над 
211-те участници в конкурса „Мо-
ята коледна картичка”. Те са екс-
понирани във фоайето на Читали-
щето и всеки, който ги види ще по-
вярва, че светът е станал по-кра-
сив и още по-добър.

НЧ „Васил Левски 1869” Ви бла-
годари. На всички желаем да сбъд-
ват мечтите си. Радвайте се на вся-
ка усмивка, която изгрява пред 
вас, на любовта, която топли сър-
цето ви и нека вълшебството на 

Рождество ви съпътства през цяла-
та 2019 година. От всички участни-
ци в конкурса журито отличи 40, ко-
ито класира на първо място.

НАГРАДЕНИ ЗА КАРТИЧКА
Аптула Ерджан Аптула– 2 кл. 

- ОУ „Св.св.Кирил и Методий” - 
с.Карагеоргиево

Хелин Басри Сабри – 3 кл. - 
ОУ „Св.св.Кирил и Методий” - 
с.Карагеоргиево

Ясмин Метинова Латифова – 3 
кл. - ОУ „Св.св.Кирил и Методий” - 
с.Карагеоргиево

Николай Ангелов Иванов - 3 кл– 
ОУ „Христо Ботев” - с. Мъглен

Божидар Христов Христов - 3 кл. 
- ОУ „Христо Ботев” - с. Мъглен

Симай Ахмед Смаил - 1 кл. - ОУ 
„Христо Ботев” - с. Мъглен

Пенка Радостинова Марино-
ва - 2 кл.- ОУ „Христо Ботев” - с. 
Пирне

Елиф Лютви Рамадан - 3 кл.- ОУ 
„Христо Ботев” - с. Пирне

Медина Радкова Миндова - 2 
кл. - ОУ „Христо Ботев” 
- с. Пирне

Идрис Ереджеб Исуф 
– 4 кл. - ОУ „Христо Бо-
тев” - с. Пирне

Кирил Иванов Ев-
тимов -1 „а“ кл.- ОУ 
„Атанас Манчев” - гр. 
Айтос

Христина Джюнет 
Ахмед - 2 „г“ кл..– ОУ 
„Атанас Манчев” - гр. 
Айтос

Руси Ангелов Русев 

3 „б“ кл. - ОУ „Атанас Манчев” - 
гр. Айтос

Клара Дживанова – 1 „а“ кл. – СУ 
„Н.Й.Вапцаров” - гр. Айтос

Петек Ахмедова Тефикова – 3 
„г“ кл. – СУ „Н.Й.Вапцаров” - гр. 
Айтос

Валерия Николаева Миткова 
– 8 „г“ кл. – СУ „Н.Й.Вапцаров” - 
гр. Айтос

Валентин Станиславов Стама-
тов – 4 „г“ кл. – СУ „Н.Й.Вапцаров” 
- гр. Айтос

Златиана Красимирова Момче-
ва 2 „в“ кл.– СУ „Н.Й.Вапцаров” - 
гр. Айтос

Мерт Рамадан Шабан – 2 „в“ кл. – 
СУ „Н.Й.Вапцаров” - гр. Айтос

Стойка Христова Казакова - 3 
„г“ кл.– СУ „Н.Й.Вапцаров” - гр. 
Айтос

Халил Смаил Али – 1 „а“ кл. – СУ 
„Н.Й.Вапцаров” - гр. Айтос

Надежда Георгиева Калинова 
– 4 „в“ кл. - СУ „Н.Й.Вапцаров” - 
гр. Айтос

Назлъ Неждет Муса - 3 „а“ кл.- 
СУ „Н.Й.Вапцаров” - гр. Айтос

Кадил Исмаил Кадир - 1 „б“ кл.- 
СУ „Н.Й.Вапцаров” - гр. Айтос

Татяна Куцарова – 1 „а“ кл. – СУ 
„Н.Й.Вапцаров” - гр. Айтос

Даниела Стоянова Стоянова 
– 3 „г“ кл.- СУ „Н.Й.Вапцаров” - 
гр. Айтос

Пресиана Колева - 1 „г“ кл.– СУ 
„Христо Ботев” - гр. Айтос

Галена Дамянова Костадино-
ва – 2 „д“ кл. – СУ „Христо Ботев” 
- гр. Айтос

Христо Димитров – 1 „в“ кл. – СУ 
„Христо Ботев” - гр. Айтос

Дамла Шукри – 3 „в“ кл. – СУ 
„Христо Ботев” - гр. Айтос

Стела Христова – 2 „в“ кл. – СУ 
„Христо Ботев” - гр. Айтос

Магдалена Димова Радева – 4 
„в“ кл. – СУ „Христо Ботев” - гр. 
Айтос

Емре Севгин – 4 „а“ кл. – СУ 
„Христо Ботев” - гр. Айтос

Димитър Недялков Стоянов - 
1 „г“ кл.– СУ „Христо Ботев” - гр. 
Айтос

Мелиса Севгин Зекер – 3 кл - ОУ 
„Светлина“ - с.Тополица

Сияна Анатолиева Гайдарова – 3 
кл.- ОУ „Светлина“ - с.Тополица

Алпай Аляйтин Идриз – 3 кл. - ОУ 
„Светлина“ - с.Тополица

Фатме Реджеб Кязим – 3 „а“ кл. 
– СУ „Елин Пелин” - с. Руен

Анелия Георгиева Христова - 
4 „а“ кл. – СУ „Елин Пелин” - с. 
Руен

НАГРАДА ЗА ПОСЛАНИЕ
ВЕСЕЛА КОЛЕДА!
ЗА ДОБРОТА СЪРЦАТА СИ ГИ 

ОТВОРЕТЕ,
НЕЧИЯ МЕЧТА СБЪДНЕТЕ,
УСМИВКИ И ЩАСТЛИВИ ДНИ 

ПОДАРЕТЕ,
БЛАГОСКЛОННИ И СЪСТРАДА-

ТЕЛНИ БЪДЕТЕ!
Антоанета Стоянова Ангелова 

– 2 „б“ кл. – ОУ „Атанас Манчев” 
- гр. Айтос

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА
За децата от група „Пчелички” 

при ДГ „Славейче” - гр. Айтос

„Моята коледна картичка `2018”
Резултати от конкурса  на НЧ „Васил Левски 1869” - Айтос



Като коледен подарък за 
учениците, и в желанието 
си да подкрепи усилията на 
младите таланти на Танцова 
формация „Петлите”, Мест-
ната комисия за борба с 
противообществените проя-
ви на малолетни и непълно-
летни (МКБППМН) към Об-
щина Айтос откупи новия им 

спектакъл „Легендата”. Пре-
миерата на бургаската фор-

мация в Айтос беше на 12 
декември на сцената на НЧ 
„Васил Левски 1869”. Учени-
ци и граждани имаха свобо-
ден достъп до читалищния 
салон, за да видят спектакъ-
ла, с който „Петлите” отбе-
лязват 12-и рожден ден. 

Според ръководителя на 
състава Георги Димитров, 
това е най-мащабният про-
ект от създаването на ТФ 

„Петлите” през 2006 година 
досега. „Легендата” съчета-
ва по модерен и съвременен 

начин в едно цяло народни 
танци, огнено шоу, пироте-
хника и гайди на живо.

Формацията е създадена 
от Димитров, възпитаник на 
бившия интернат „Алексан-
дър Георгиев - Коджакафа-
лията”. В „Петлите” младият 
мъж влага цялата си любов 
и талант в защита на раз-
лични социални каузи. Ди-
митров и Никола Парушев 
са автори на идеята за но-
вия спектакъл. Екип от про-
фесионалисти стои зад 15-
те талантливи деца, които 
видяхме на сцената в Ай-
тос. Хореографията е дело 
на Десислава Скъкълова, 
Николай Парушев и Крис-
тияна Гюрова. Костюмите - 
на Камелия Цонева и Ата-
наска Маринова. Визия - 

Стела Иванова. 
Младата айтоска публика 

дълго аплодира връстниците 
си на сцената, които с тан-
ци разказаха легендата за 
крепостта „Русокастрон“ до 
село Русокастро, записана 
през 50-те години на мина-
лия век от местния краевед 
Никола Проданов. Той слу-
шал разказа на 86-годишния 
дядо Марко на „Русин ка-
мък” за мома Руса и змея, 
който се влюбил в нея.

С „Легендата”, МКБППМН 
- Айтос успешно приключва 
2018 година, която беше на-
ситена с много и интерес-
ни прояви - концерти, кон-
курси, театрални постанов-
ки, лекции, дебати, излож-
би и състезания, чиято ос-
новна цел е да осмислят и 
наситят със спорт, култура 
и знания свободното време 
на учениците като превен-
ция на противообществени-
те прояви.
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16 декември 2018 г., Градски стадион „Крум 
Делчев”

Традиционен Коледен турнир по минифутбол - 
мъже `2018

18 декември 2018 г., 13.00 часа, 
НЧ „Васил Левски 1869”

Традиционен общински Коледарски 
празник-конкурс ̀ 2018, с участието на 
представителни групи на училищата  и 
читалищата в община Айтос

20 декември, 17.30 часа, НЧ „Ва-
сил Левски 1869”

Коледен концерт на художествените 
състави на Читалището

21 декември 2018 г., 10.00 часа, 
Ритуална зала на Община Айтос

Коледарски поздрав към Общинска 
администрация на децата от ДГ „Ра-
дост” - Айтос.

21 декември 2018 г., 11.00 часа, Заседателна 
зала на Община Айтос

Тържествена церемония за награждаването на 
най-добрите  в спорта през 2018 г.

ОБЩИНА АЙТОС
 Празнична програма, Декември 2018 г.

МКБППМН към Община Айтос с 
предколедна изненада за учениците

Уникален коледен 
базар в ДГ „Пролет”

8

„Петлите“ с премиера на айтоска сцена

Фирма „Алексия - Айтос”  ЕООД 
и Туристическа агенция „Манов-ЕН”, 

Ви предлагат екскурзия по маршрут:
СОЛУН- БАРИ- НЕАПОЛ - РИМ - ФЛОРЕНЦИЯ - РИМИНИ 

- ГРАД-ДЪРЖАВА САН МАРИНО 
-  Продължителност: 7 дни
-  Дата на отпътуване: 30.03.2018 -  Дата на връщане: 

05.04.2018
- ОТПЪТУВАНЕ ОТ АЙТОС
За повече информация, ЦЕНА и пълна програма позвъ-

нете на телефон: 0887515505
Или ни изпратете имейл: yanialeksiev11@gmail.com

Деца, учители и родители се трудиха дни наред, за да от-
крият уникален Коледен базар в сградата на Детска гра-
дина „Пролет” в Айтос. Красиви коледни символи, много 
лакомства, сувенири, коледни късмети и още стотици из-

ящни предмети, изработени от цялата общност, бяха под-
редени предпразнично във фоайето на детския дом. 

Събраните средства от благотворителния базар ще 
бъдат инвестирани в двора, за да стане още по-пъстър, 

подреден и цветен за детските занимания и игри на-
пролет, каза за „Народен приятел“ директорката Еми-
лия Митева.

НП


