
Български туристически 
съюз, Национално движение 
„Опознай България - 100 На-
ционални туристически обек-
та” одобри предложението и 
презентацията на Община Ай-
тос и Туристическо дружество 
„Чудни скали” - Айтос, и на 17 
септември 2019 година вклю-
чи туристически обект „Трите 
братя” - Айтос в Национално-
то движение „Опознай Бълга-
рия - 100 Национални туристи-
чески обекта”.

За първи път, благодарение 
на обединените усилия на Об-
щината и Туристическото дру-
жество, айтоски туристиче-
ски обект е част от 100-те На-
ционални туристически обек-
та. Скалният феномен „Три-
те братя” - Айтос ще бъде под 
номер 7А в националния ката-
лог, а печатите ще се поставят 
в кафенето на „Генгер”, научи 
„Народен приятел“. 

Отличията на движението 
„100 Национални туристиче-
ски обекта” са бронзова, сре-
бърна и златна значка, при-
дружена от грамота. Значките 

се дават на три етапа. При по-
сещение на 25 обекта се връч-
ва бронзова значка, а при 50 – 
сребърна. При посещение на 
стоте обекта се връчва злат-
на значка. 

Национално движение 
„Опознай България - 100 На-
ционални туристически обек-
та” е една от най-престижни-
те инициативи на БТС. То е 
най-популярното обществе-
но движение и е емблематич-
но за съюза, без аналог е не 
само у нас, но и в света. До-
сега милиони хора са се до-
коснали до многовековната 
богата история на България и 
до нейната неповторима при-
рода. Има участници не само 
от България, но и от Герма-
ния, Русия, Франция, Дания, 
САЩ, Сърбия, Украйна. Уни-
калността на движението е 

в това, че то е многопласто-
во, обхваща не само истори-
чески, но и културни, природ-
ни и археологически забеле-
жителности.

Що се отнася до туристи-
те, които ще проявят интерес 
към националния ни турис-
тически обект, освен „Трите 
братя”, Айтос има какво още 
да им покаже. В сайта на БТС, 
Национално движение „Опо-
знай България” - 100 Нацио-
нални туристически обекта”, 
айтоският скален феномен ще 
присъства заедно с останали-
те айтоски забележителности 
- обновения парк „Славеева 
река”, скалния феномен „Ка-
заните”, Етнографския ком-
плекс „Генгер”, редкия рас-
тителен вид „Бодливо сграби-
че”, Зоопарка и др. 

НП

На 27 октомври предстои 
да се проведат избори за 
кмет на община и общин-
ски съветници. Изборът, 
който ще направим всич-
ки е от голямо значение за 
градa ни и нашата община, 
защото той ще бъде оценка 
за изтеклия четиригодишен 
мандат и същевременно ще 
покаже, дали айтозлии ис-
кат промяна. 

Първият и най-важен 
приоритет на представи-
телите на Младежкото обе-
динение на БСП - Айтос ще 
бъде да предоставим пове-
че възможности за реали-
зация на тези, които току-
що са навлезли в трудос-

пособна възраст и търсят 
своето поле за изява. Ще 
държим на подобряване-
то на условията в местата 
за отдих и почивка в гра-
да ни. Голямо предизвика-
телство пред всички ни ще 
бъде да постигнем цялост-
но обновяване на инфра-
структурните обекти в Ай-
тос. Да премахнем прак-
тиката на козметични про-
мени месец преди избори. 
Не на последно място за 
стимулирането на подра-
стващите ще се организи-
рат културно-спортни ме-
роприятия, както и изграж-
дане на исторически музей 
в града ни. По този начин 

ще се стремим да постиг-
нем едно устойчиво разви-
тие за града ни във всички 
области. 

Ние, младите хора от 
БСП, с работата си ще до-
казваме и обединяваме 
всички избиратели. Само с 
реални и конкретни дейст-
вия можем да убедим всич-
ки, че е необходима една 
по-социална политика, че 
трябва да се работи за за-
държането на младежите в 
Айтос, да се приемат и сти-
мулират техните идеи, но 
не само с думи.  

Кандидатът за кмет Пла-
мен Чолаков е човек с опит 
в комуникацията с хората 

и работа в екип, айтозлия 
с честно име, принципен, 
здраво стъпил на земята, 
мъж, който държи на се-
мейните ценности, който не 
дава празни обещания.

Доверите ли се на канди-
датите от БСП за общински 
съветници в местното са-
моуправление, неминуемо 
ще помогнете за това на-
шите най-важни приорите-
ти в полза на младите хора 
да станат реалност, след 
по-малко от 30 дни кампа-
нията за местните избори 
ще свърши, ще отмие до-
брото и лошото, което се 
е случило в нея и ние ще 
продължим да живеем за-

едно. Политиката на вза-
имодействие, която ще се 
стремим да провеждаме, 
ще има за цел да окаже 
подкрепа на всички наши 
съграждани и да осигури 
доброто бъдеще на общи-
на Айтос.

Гласувайте с номер 56 
в интегралната бюлети-
на за общински съвет-
ници и за кметове, на-
срочени за 27 октомври 
2019 година.

НАШАТА ОБЩА ЦЕЛ – 
БЪДЕЩЕТО НА  АЙТОС!

Купуването и продава-
нето на гласове е престъ-
пление!
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Скалният феномен „Трите братя“ - в 
стоте национални туристически обекта

За по-добър живот в община Айтос!

За първи път айтоска природна забележителност 
със статут национално значение

Атанас Маринов - кан-
дидат за общински съвет-
ник от листата на БСП

„Трите братя”

Имаме още какво да покажем на туристите - „Казаните” Парк „Славеева река”
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Изключително талантливата цигулар-
ка Станка Ташкова, айтолийка, свирила 
дълги години в камерен оркестър в чуж-
бина, желае да направи щедър жест към 
родния град и децата на Айтос.

Станка Ташкова иска безвъзмездно да 
даде своя принос за културния живот 
на града ни, като преподава безплат-
но цигулка на желаещи деца от Айтос. 
На тези от тях, които искат да учат ци-
гулка, но нямат инструмент, г-жа Ташко-
ва ще предостави цигулки. Осигурила е 
топла зала в Айтос с всички условия, ай-
тоските малчугани да развиват музикал-
ния си талант.

Г-жа Ташкова е завършила Консервато-
рията и е била преподавател в Музикал-
ното училище в град Бургас.

Ако искате да запишете детето си 
за безплатни уроци при г-жа Ташкова, 
звънете на тел. 0895765062 или на тел. 
0558/23527.
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На 4 октомври на трени-
ровъчното игрище на ста-
дион „Литекс”, град Ловеч 
бе домакин на XVIII есенeн 
турнир на младежките про-
тивопожарни отряди „Млад 
огнеборец“ за Преходната 
купа „Юлиян Манзаров“.

Есенният турнир за пре-
ходната купа „Юлиян Ман-
заров” се провежда вся-
ка година в памет на Юли-
ян Манзаров, спасил деца 
в катастрофата при река 
Лим. Участието е с покана, 
отправена към най-добрите 
отбори от Републиканското 
състезание на противопо-
жарните отряди.

Тази година в надпрева-
рата участваха 10 отбора 
със състезатели на възраст 
от 12 до 16 години, от гра-

довете Айтос – област Бур-
гас, Полски Тръмбеш – об-
ласт Велико Търново, Хад-
жидимово – област Благо-

евград,  Свиленград – об-
ласт Хасково, Троян - об-
ласт Ловеч, Видин, Ловеч, 
Чирпан – област Стара За-
гора, Пловдив и Белене – 

област Плевен. Двете със-
тезателни дисциплини, в 
които младите огнебор-
ци мериха сили са: „Бой-
но разгръщане на състе-
зателна пътека“ и „400 ме-
тра щафетно бягане с пре-
пятствия“.

 След оспорвана над-
превара, въпреки тежкия 
терен, заради дъждовно-
то време, огнеборците от 
МПО „Орел-160” на СУ „Ни-
кола Йонков Вапцаров” - 
Айтос с ръководител Иван-
ка Лалева, се пребориха с 
най-добрите отряди в стра-
ната и спечелиха първото 
място в комплексното кла-
сиране, с общ резултат от 
двете дисциплини - 1048,45 
точки. Вапцаровските огне-
борци се завърнаха в Ай-
тос със златните медали и 
с три почетни  купи - Пре-
ходната купа „Юлиян Ман-
заров”, Купата „Първенец 
на състезанието” и Купата 
на Община Ловеч.

Инициативата е част от 

националния спортен ка-
лендар и националния ка-
лендар за извънучилищ-
ни дейности на Минис-
терството на образовани-
ето и науката, а правила-
та за провеждане на тур-

нира са идентични с тези 
на международните мла-
дежки състезания по по-
жароприложен спорт, ут-
върдени от Международ-
ната асоциация на пожар-
ните и спасителните служ-
би (CTIF).

Венцислав Христов, от 
името на община Ловеч, 
поздрави участниците в 
надпреварата за прояве-
ния отборен дух и спорт-
сменство. Всички млади 
огнеборци получиха грамо-
ти, а Вапцаровци - купи и 
медали, осигурени от Бъл-
гарска федерация за по-
жароприложен спорт. По-
здравителен адрес до де-
цата и организаторите на 
надпреварата изпрати-
ха от фондация „Ангели от 
Лим“. Георги Манзаров, 
основател на фондацията, 
зарадва всички деца с ла-
комства.

Поредното издание на 
турнира за преходната 
купа „Юлиян Манзаров” се 
проведе в присъствието на 

старши комисар Милен Ма-
ринов, директор на ОДМВР 
– Ловеч, заместник-област-
ния управител Илиян Тодо-
ров, комисар Вл. Кацарски, 
директор на РД ПБЗН-Ло-
веч и др. 

Турнирът е основан през 
2001 година, а от 2004 годи-
на – в памет на ученика от 
Свищов Юлиян Манзаров, 
носи неговото име. Съор-
ганизатори на турнира са 
Главна дирекция „Пожар-
на безопасност и защита 
на населението“, Българ-
ската федерация по пожа-
роприложен спорт, община 
Ловеч, Националния дво-
рец на децата, РИО – Ми-
нистерство на образова-
нието и науката, РДПБЗН 
– Ловеч и фондация „Анге-
ли от Лим“.

Вапцаровските огнеборци 
триумфираха в Ловеч МПО „Орел-

160” спечели 
Националната 
купа „Юлиян 

Манзаров“

Безплатни 
уроци по 
цигулка в 
Айтос

Община Айтос информи-
ра гражданите, че на 8 ок-
томври 2019 година, (втор-
ник),  от 10.00 до 11.00 часа, 
в Актовата зала на Ди-
рекция „Култура, образо-
вание, вероизповедание, 
здравеопазване и спорт”, 
на II-я етаж в сградата на 
бившия АПК, ще се про-
веде открита приемна за 
граждани от община Айтос 
с регионалния представи-
тел на Комисията за защи-
та от дискриминацията.

Комисията е специали-
зиран орган, призван да 
провежда държавната по-
литика в областта на рав-
ните възможности и рав-
ното третиране на всички 
граждани на територията 
на Република България. 

Различията между хо-
рата, основани на пол, 
раса, етнос, религия, как-

то и на какъвто и да било 
друг признак, не могат и 
не бива да стават причи-
на за неравенство, при-
вилегии или каквито и да 
било други прояви на не-
толерантност. За постига-
нето на тази нелека зада-
ча са необходими усилия-
та на цялото гражданско 
общество.

Регионалният предста-
вител на Комисията кон-
султира гражданите, сре-
щу които се проявява дис-
криминация и се наруша-
ват техните граждански 
права, и им оказва мето-
дическа помощ при пода-
ване на жалба, ако това е 
необходимо.

Ирина Иванова - Реги-
онален представител на 
КЗД-Бургас

Тел: 056/826082,GSM: 
0895507339 

Новата църква „Св. Рож-
дество Богородично” в с. 
Дрянковец се строи вър-
ху основите на сградата на 
стария дрянковски храм, 
отчужден и разрушен през 
1963 година за построява-
нето на Младежки дом. 

Грубият строеж на хра-
ма ще приключи в края на 
месец ноември тази годи-
на. За доизграждането на 
храма всеки може да под-
крепи богоугодното начи-

нание, и да бъде съпричас-
тен - за слава на Светата 
единосъщна и неразделна 
Троица.

Банкова сметка на 
Храм „Св. Димитър” - 
град Айтос за новоиз-
граждащия се Храм „Св. 
рождество Богородич-
но” - село Дрянковец:

IBAN: BG40 UNCR 7630 
1078 6913 18

BIC UNCRBGSF Unicredit 
Bulbank - Айтос

Подкрепете 
строителството 
на православния 

храм в Дрянковец

Приемна на 
Комисията  

за защита от 
дискриминация 

в Айтос, на  
8 октомври 
2019 година



Когато преди седмица обек-
тивът на «Народен приятел“ 
видя обновяващата се Спорт-
на зала “Аетос” в Градската 
градина в Айтос, строител-
ството беше във фаза - пред 
подписване на акт 15. Ако 
не сте наблюдавали отбли-
зо дейностите там, от старта 
им на 8 юли тази година до-
сега, със сигурност ще въз-
кликнете от изненада. Нова-
та спортна зала “Аетос” няма 
нищо общо със сивата сгра-
да, в която айтозлии са вли-
зали в продължение на 45 го-
дини. Според техническия ръ-
ководител на обекта, до 15 ок-
томври тази година, сградата 
трябва да получи акт 15 и да 
започне подготовката за по-

следната “кота” - акт 16.
Реновацията и разшире-

нието на Спортната зала на-
предват изключително бързо, 
вероятно и заради броя на 
работниците - направихме си 
труда и ги преброихме, бяха 
не по-малко от 50. Върху из-
летите основи на разшире-
нието е напълно изградена 
зоната със зрителските мес-
та. Елегантните зрителски се-
далки пристигнаха на 26 сеп-
тември и час по-късно започ-
на монтажът им, видя „Наро-
ден приятел“. Спортното съо-
ръжение е солидно разшире-
но и в северна посока, където 

пък е изградена нова зала за 
тренировки, с нови съблекал-
ни и санитарни възли. При-
ключила е и работата по оф-
ормянето на съвременен ар-
хитектурен образ на залата, 
с прилаганите мерки за енер-
гийна ефективност и мрамор 
върху фасадите.

Вече пристигнаха и двата 
тепиха за борба, лицензира-
ни от Международната фе-
дерация по борба с размери 
12/12 м. Доставени са и 235 
дюшека за спортна акроба-
тика и художествена гимнас-
тика. Те ще се подреждат 
един до друг, когато в зала-
та акробатите имат състеза-

ние, обясни техническият ръ-
ководител. Залата е вече на-
пълно затворена, поставе-
ни са огромните специални 
стъкла на гърба на зоната за 
зрители.

«Народен приятел“ видя и 
представители на строител-
ния надзор, които бяха в за-
лата на пореден периодичен 
оглед. “Очакваме да бъде по-
дписан акт 15, след което да 
се организира приемател-
на комисия с представители 
на различните институции за 
процедурата по акт 16. Сле-
дим отблизо качеството на 
извършваните строителни 
дейности”, лаконичен беше 
представител на софийска-
та фирма, която спечели об-
ществената поръчка на Об-
щина Айтос за строителен 
надзор по проекта.

Ще припомним, че проек-
тът за реновация на спорт-
ната зала е отпреди пет го-
дини. От тогава Община Ай-
тос кандидатства по донор-
ски програми за финанси-
ране. През миналата годи-
на проектът беше допълнен 
с разширенията, а през де-
кември 2018 година, с Поста-
новление на МС бяха осигу-
рени средства за генералния 
ремонт. Тогава Министерски 
съвет взе решение по бюдже-

та на Община Айтос да бъдат 
отпуснати общо 2 070 000 лв. 
- 1 450 000 лв. за спортната 
зала и 620 000 лв. за рекон-
струкцията и рехабилитаци-
ята на улични настилки в с. 
Черна могила, с. Черноград, 
с. Тополица.

Целта на проекта е да се 
създадат условия за пълно-
ценното използване на спорт-
ната зала и да се гарантира 
висока функционалност при 
експлоатацията й. Залата е 
изключително модерна, при 
ремонта са използвани съ-
временните технологии в об-
ластта на спорта. Изцяло об-
новени са помещенията за 
състезания и тренировки, ад-
министративните, складови-
те, санитарните помещения, 
съблекалните и общите части. 
С разширяването на сградата 
на север е обособена чисто 
нова зала за тренировки на 
Клуба по свободна борба.

Вече е направена вътреш-
на обработка на всички стени 
и тавани с ново осветление и 
електронни табла. С преград-

ни стени са обособени душ 
кабини, съблекални и специ-
ални помещения за домаки-
ни, гости и съдии. Стените в 
санитарните възли са покри-
ти с фаянс до тавана. Всички 
подове, тип дюшеме, са под-
новени с нови настилки. В 
голямата зала подовата на-
стилка е немска, баскетбол-
на, лицензирана от FIBA. Във 
фоайетата, сервизните поме-
щения и стълбищата - стари-
те мозаечни плочи са подме-
нени с гранитогрес, с висока 
степен против подхлъзване и 
износоустойчивост.

Подменени са вътрешна-
та и външна елинсталации, и 
осветлението около сграда-
та. Изградени са чисто нови 
отоплителни, вентилацион-
ни и климатични инсталации, 
системи за отопление и ох-
лаждане. Подменени са вра-
тите, на прозорците са сло-
жени  PVC стъклопакети. За 
топлинните потребности на 
сградата е изградена нова 
локална котелна инстала-
ция. За контролиране на оп-

тималната температура, вся-
ко помещение е снабдено с 
термометър. Подменена е и 
ВиК-инсталацията. С новоза-
строената зала за трениров-
ки и разширението за зрите-
лите, общата разгъната за-
строена площ на залата е 
1199,86 кв. м. 

Благоустроява се и дво-
рът около сградата. В мазе-
то вече няма да видите съ-
ществуващите повече от 40 
години стари резервоари за 
нафта. Монтирани са нови 
резервоари, сертифицирани 
за съхраняване на леко гори-
во, а всички стари и ръждяса-
ли радиатори са подменени с 
алуминиеви. Залата вече има 
и нова общообменна венти-
лационна инсталация, ще бъ-
дат монтирани и слънчеви ко-
лектори. 

Още тази зима, цялостно 
обновената зала ще приеме 
децата и младите хора на Ай-
тос. Всички градски, общин-
ски, зонални и национални 
турнири и състезания, вклю-
чени в годишния спортен ка-
лендар на Общината, в про-
грамите на учебните и детски-
те заведения и на 15-те спорт-
ни клуба, вече ще се провеж-
дат в условия, каквито досега 
айтозлии са виждали само на 
снимка и по телевизията.

Шефът на фирмата из-
пълнител «МИДИЯ ИНФРА-
СТРУКТУРНО СТРОИТЕЛ-
СТВО” ООД Димитър Янаки-
ев още през месец юли тази 
година обеща залата да бъде 
напълно готова до тази Коле-
да. И това със сигурност ще 
се случи, предвид броя на ра-
ботещите тук, и начинът, по 
който ги видя да работят об-
щинското издание.
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• Тел. 0876 74 95 87 - продава “Опел Мерива”-
1,4 бензин, септември 2014, 43 хил. км пробег. 
Цена 17 900 лв. Тъмносив металик, климатроник, 
парктроник, мултифункционален волан, регулира-
не на волана, автоматичен контрол на гумите, ав-
топилот, борд  компютър и много други екстри. 
Много икономичен, перфектен.

• Тел. 0882 24 93 90 - продава тристаен апар-
тамент - 68 кв. м, ул. „Чудни скали”, ет. 2, (след 
Горско стопанство), мазе - 12 кв. м. Цена по спо-
разумение.

• Тел. 0885445426 - дава под наем квартира в 
приземен етаж за семейство или за жена с деца.

• Тел. 0896370138 - дава под наем помеще-
ние - супер център, 20 кв. м за магазин или офис 
- цена 250 лв.

• Тел. 0894 411 125 - продава лозе - 1дка + 
бунгало, между „Военно стрелбище” и „Набож-
на къща”

• Тел. 0898 440336 - Димитър, продава 3.200 
дка дворно място в регулация - с. Малка поля-
на или заменя за недвижим имот или земедел-

ски земи.
• Тел. 0887 01 98 80 - продава лозе, УПИ І-490, 

кв. 32 “Провадийско шосе”, 745 кв. м, нотариа-
лен акт.

• Тел. 0887 01 98 80 - продава 2.5 дка праз-
но дворно място в с. Дрянковец, УПИ V-48, кв.6, 
договор с EVN - 12 kW, партида за вода, скица с 
виза за строеж, нотариален акт.

• Тел. 0879590266 - продава апартамент - 108 
кв.м, на ул. „Ради Боруков” 18. Цена по спора-
зумение.

• Тел. 0888417267 - продава в Поморие - Ста-
рия град: 

• 1.Боксониера, 27 кв. м, на 5 мин. от плажа и на 
5 мин. от центъра, тухла, обзаведена, цена 25800 
евро, 2. Помещение в центъра на Поморие - Ста-
рия град, до църквата, удобно за магазин, офис, 
ателие, 20 кв. м, цена 23800 евро.

• Тел. 0888417267 — продава масивна двуе-
тажна къща със застроена площ от  168 кв. м в град 
Айтос, на улица „Гарова“ 12, с двор – обща площ на 
имота 511 кв. м. Тел. за връзка – посочения.

малки обяви
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Вапцаровските огнеборци 
триумфираха в Ловеч

Айтос гради спортна зала-бижу, 
ще е готова преди Коледа

За реновиране и разширение на старата 
сграда се използват съвременните 

технологии в областта на спорта

важни срокове за местните избори
на 27 октомври 2019 г.

Във връзка с произвеждането на Избори за общински 
съветници и кметове на 27 октомври 2019 година, всеки 
гласоподавател след проверка в избирателния списък 
може да поиска: от датата на обявяване на избирател-
ните списъци 16 септември 2019 г. :

До 12.10.2019 г.
Избиратели с трайни увреждания, които желаят да 

гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват жела-
нието си в писмена форма чрез заявление по образец, 
подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или 
чрез електронно заявление през интернет страницата 
на Общинска администрация.

До 12.10.2019 г.
Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в 

различни населени места, могат да подадат заявле-
ние по образец за вписване за гласуване по настоящ 
адрес.

До 19.10.2019 г.
Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в 

избирателните списъци избирателите могат да подават 
до кмета на общината или кметството.



Много спортна слава 
събира Айтос през 2019 
година. Нашите спортисти 
не просто печелят купи и 
медали - те са най-добри-
те в България в спортове 
като ловна стрелба, сво-
бодна борба, бокс, акро-
батика, силов трибой.

Тези дни името на Айтос 
се разнася и на Балкани-
те. Айтозлията Октай Руж-
ди победи съперници от 
всички съседни държави 
и стана Балкански шам-
пион в категория до 79 кг, 
на Балканиадата за юно-
ши, на 2 октомври тази 
година в Панагюрище. С 
изключителния си резул-

тат от схватките в Панагю-
рище, Октай защити титла-
та си на Балкански шампи-
он от 2018 година. Айтоски 
фенове на борбата пътува-
ха до Панагюрище, за да 
подкрепят Октай. 

Другото наше момче 
Алиш Алиш спечели брон-
зов медал в категория  
65 кг. Октай и Алиш допри-
несоха за представянето на 
националния отбор на Бъл-
гария, който безапелацион-
но спечели отборната купа 
на Балканиадата.

Октай е студент в НСА-
София и в момента, освен 
че е в състава на национал-
ния тим по борба, е и със-
тезател от отбора на Наци-
оналната академия. Алиш 
пък вече е сред младите 
надежди в отбора ЦСКА по 
свободна борба.
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Айтозлията Октай Ружди е Балкански шампион 
по свободна борба за 2019 година Алиш Алиш  

е трети на 
Балканите в 
категория 65 

килограма

26 октомври 2019 година

Програма:

09.00 часа, Храм „Св. Димитър”,  
Празнична Св. Литургия
10.30 часа, Площад „Свобода” 
Литийно шествие
Тържествено откриване на праз-
ника Молебен за здраве
11.00 часа - Фолклорен концерт 
на местни състави
18.00 ч. - „Айтос празнува” 
Концерт на Рок група „FOUR“ 

20 октомври 2019 година
11.00 часа, Мотополигон - Ай-

тос,. Републикански шампионат 
по мотокрос 150 години НЧ „Ва-
сил Левски 1869”- АЙТОС

30 октомври 2019 година
17.00 часа -“Незабравимата 
България” представя „Българска 
дружина планина повдига”  - лю-
бороден спектакъл в салона на 
Читалището  Вход свободен.
31 октомври 2019 година
17.00 часа - Шествие за Деня на 
народните будители -  от Храма 
до Читалището
17.30 часа - Концерт на читалищ-
ните състави “Не се гаси, туй що 
не гасне!” 

ОБЩИНА АЙТОС
Димитровден, празник на Айтос 

На финала - Октай и Алиш с фенове от Айтос

Националният ни отбор по свободна борба с Балканската купа

Алиш с бронз при 65-килограмовите

Октай - с най-високата Балканска титла


