
Четири дами, от общо 29 
общински съветници, ще 
има в новия местен парла-
мент в Айтос - три от тях са 
от ПП ГЕРБ и една - от БСП. 
Няма дамско присъствие в 
съставите на останалите 
три политически сили, ко-
ито получиха одобрението 
на избирателите за участие 
в Общински съвет – Айтос: 
Движение за права и сво-
боди - ДПС, Местна коали-
ция „ВОЛЯ (Български де-
мократичен център - БДЦ)” 
и НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕ-
НИЕ ЗА ПРАВА И СВОБО-
ДИ. Броят на нежното при-
съствие в заседателната 
зала се запазва - точно че-
тири бяха общинските съ-
ветнички и през миналия 
мандат. 

Също като през мина-
лия мандат, политическите 
сили в заседателната зала 
ще са пет. Общо 12 от 29 
са общинските съветници, 
които са били част от ко-
лективния законодателен 
орган и през мандат 2015 
- 2019 г., 17 от избраните 
не са били съветници през 
последните четири години. 
Простите сметки сочат, че 
новите лица са около 60% 
от общия брой на общин-
ските съветници. 

Петима са съветниците, 
които имат повече от два 
мандата в Съвета.  Първа 
политическа сила ще е ПП 
ГЕРБ с 13 мандата, след-
вана от ДПС - 7 мандата, 
БСП - 5, МК ВОЛЯ-БДЦ -  2 
и НДПС - 2 мандата. 

Кметът на Община Айтос 
Васил Едрев, 29-те общин-
ски съветници и кметове-
те на 11 кметства ще поло-
жат клетва на първото за 
мандата тържествено за-
седание на Общински съ-
вет - Айтос на 8 ноември, в 
петък, което се свиква със 
заповед на Областния уп-
равител на област Бургас 
Вълчо Чолаков.

Четирима са новите кме-
тове на кметства от общо 
11 избрани на първи и вто-
ри тур на местните избори. 
Нови кметове ще имат се-
лата Карагеоргиево - Метин 
Нихатов, ПП ГЕРБ,  Карано-
во - Николай Радков Нен-
ков, ПП ГЕРБ, Пещерско - 
. Хюсеин Салим Ахмед, ПП 
ГЕРБ и Чукарка - Севим Хю-
сеин Мустафа, ПП ГЕРБ.

За пореден мандат, за 
кметове на кметства бяха 
избрани Юри Миляков от 
ПП ГЕРБ в с. Тополица, 
Ахмед Ахмед - независим 
в с. Мъглен, Юмер Иляз от 
ДПС в с. Черноград, Юсеин 
Юсеин от ДПС в с. Черна 
могила, Ферад Мюмюн от 
ДПС в с. Поляново, Манчо 
Паскалев от ПП ГЕРБ в с. 

Пирне и Адем Ереджеб от 
ДПС в с. Малка поляна.

В петте населени места в 
общината, в които избира-
телите са под 350, предстои 
да бъдат назначени кмет-
ски наместници - Съдиево, 
Дрянковец, Лясково, Зетьо-
во и Раклиново.
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Пет политически сили и четири 
дами в новия общински съвет

17 от 29 не са били в 
състава на съвета през 

миналия мандат

Във връзка с произведен 
избор за общински съвет-
ници, кметове на общини 
и кметства на 27 октомври 
2019 г. и на основание чл. 23, 
ал.1 от Закона за местно-
то самоуправление и мест-
ната администрация, об-
ластният управител на об-
ласт Бургас Вълчо Чолаков 
е издал заповед №РД-09-
45 от 01.11.2019 г. за СВИК-
ВАНЕ на първо заседание 
на Общински съвет - Айтос 
за мандат 2019 - 2023 г., на 
08.11. 2019 г., от 10.00 часа, 
което ще се проведе в За-
седателната зала на Общи-
на Айтос.

След полагане на клетва 

по чл. 32 ал. 1 от ЗМСМА от 
избраните за общински съ-
ветници, кмет на Община 
Айтос и кметове на кмет-
ства в община Айтос, засе-
данието ще се проведе при 
следния 

ДНевеН реД:
1. Избор на Председател 

на Общински съвет - Айтос, 
съгласно чл. 21, ал. 1, т.3, 
във връзка с чл. 24, ал. 1 от 
ЗМСМА.

2. Избор на временна ко-
мисия за изработване на 
проект за Правилник за 
работата на Общинския съ-
вет и постоянните комисии 
към него.

Промени по 
маршрута на 

автобусна 
линия Айтос 
- Бургас от 9 

ноември
От 9 ноември 2019 

г. (събота) автобу-
сите за град Бур-
гас ще се движат 
по частично проме-
нен маршрут: Авто-
гара Айтос - Зумпа-
лов площад - Банята 
- по ул. “Гурко” - ул. 
“Васил Левски”. 

Преди ул. “Сла-
вянска”, автобусите 
ще спират преди съ-
ществуващата спир-
ка в края на ул. “Ва-
сил Левски” (срещу 
бившето Помощно 
училище).

По този маршрут 
движението на ав-
тобусите по линия-
та Бургас - Айтос ще 
се извършва и в две-
те посоки.

Избраните кметове и съветници 
полагат клетва на 8 ноември 2019 г.



Сдружение  
„волейболен клуб Aйтос”

На 30 октомври 2019 г. във 
физкултурен салон на СУ 
„Никола Вапцаров“ сдру-
жение „Волейболен клуб 
Айтос” със заключителни 
спортни занимания по во-
лейбол приключи изпълне-
ние на проект по програма 
„Спорт за децата в свобод-
ното време”, финансиран 
от Министерство на младе-
жта и спорта в размер на 
4600 лв.

Кратката хронология по 
изпълнение на проекта сочи 
следното:

- в тренировките бе даде-

на възможност на 45 деца, 
разделени в 3 групи по въз-
раст и пол, да се включат за 
първи път в организирани 
спортни занимания и да при-
добият първоначални уме-
ния по спорта волейбол;

- предоставена бе въз-
можност за подбор на та-
лантливи деца и тяхното 
включване в  системна тре-
нировъчна дейност;

- провеждането на зани-
манията по волейбол по 
тази програма е със соци-
ална значимост – създават 
се условия и възможности 
за свободен достъп на деца 
до спортни обекти напълно 
безплатно в свободното им 

време;
- за провеждане на спорт-

ните занимания бяха заку-
пени волейболни топки, во-
лейболна мрежа и кош за 
топки;

- децата участваха в едно 
спортно състезание, ор-
ганизирано с финансови 
средства на сдружението;

- на участниците бе оси-
гурена безплатна медицин-
ска помощ по време на тре-
нировките;

- за време от близо 6 ме-
сеца са осигурени възна-
граждения на 2-ма спортни 
специалисти, медицинско 
лице и счетоводител;

Председателят на УС инж. 
Мариян Маринов в заклю-

чителните занимания изка-
за своята благодарност за 
развиване и провеждане 
на  това полезно начина-
ние на партньорите по про-
екта: Община Айтос, вест-
ник „Народен приятел”, Ра-
дио „Айтос”, СУ „Хр. Ботев” 
гр. Айтос и СУ „Н. Вапца-
ров” гр. Айтос.

В последните занимания 
бе проведена и анкета сред 
участниците.

При обработване на ре-
зултатите се установи, че 
над 65% от децата ще про-
дължат да се занимават ор-
ганизирано с волейбол през 
свободното време. 

Всички участници отчи-
тат, че предоставената фор-
ма за спортни занимания 
по волейбол е много полез-
на и създава реална въз-
можност за придобиване 
на първоначални умения в 

определен спорт и за моти-
вирането на подрастващите 
в придобиване на навици в 
за спортуване в свободно-
то време.

В края на месеца на 23 
или 30 ноември ВК „Айтос“ 
съвместно с Община Ай-
тос предстои да организи-
ра традиционен есенен тур-
нир по волейбол за юноши и 
мъже в обновената спортна 
зала „Аетос“.
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ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ  
НА ОБЩИНА АЙТОС!

СТРОГО ЗАБРАНЕНО е нерегламентирано-
то изхвърляне на строителни отпадъци в кон-
тейнерите за битови отпадъци, речни корита, 
ниви, горски територии, пътища, дерета. На-
рушителите ще бъдат наказвани с глоби.

Всеки гражданин на територията на общи-
ната, желаещ да депонира строителни от-
падъци, трябва да подаде заявление до кме-
та на община Айтос и да получи разреше-
ние от кмета на община Айтос за извозва-
нето на строителния отпадък до съответна-
та площадка.

Заявлението се подава в Центъра за услу-
ги и информация на гражданите в сградата 
на Община Айтос или чрез електронна поща 
на адрес: aetos5@abv.bg

Лице за контакти: Катя Иванова - млад-
ши експерт, Дирекция ТСУРР, стая №6, тел. 
0897992321

Важно съобщение

В оñпоðвана надпðеваðа

Участниците в проекта от група ІІ

„Волейболен клуб Aйтос” успешно изпълни 
проект, финансиран по програма на ММС

Това са победителите в 
младежкия конкурс за вло-
гърски видеа срещу агре-
сията - Себиле и Назмие от 
XIIа клас на СУ “Христо Бо-
тев”. Момичетата спечели-
ха в категорията „Най-ха-
ресвано видео” на конкур-
са „Младите хора - бъде-
щето на България - заедно 
срещу агресията” на асо-
циация „Докосни дъгата“.

Конкурсът имаше за цел 
да стимулира децата и мла-
дежите да изразят своето 
мнение по темата и да по-
кажат своя талант. Отпра-
веното предизвикателство 
към тях беше чрез видео да 
пресъздадат свое прежи-
вяване, интересна случка 

или ситуация, в която са 
попаднали, дори и лично 
мнение, което илюстрира 

разбирането им за нара-
стващия проблем за агре-
сията.

В последния ден на ме-
сец октомври писателят 
Боян Боев се срещна с 
учители и ученици в сред-
но училище “Никола Й. Ва-
пцаров” и представи своя-
та книга “Сайбиевата не-
веста”. Инициативата е на 
учителите Лиляна Тангар-
джиева - преподавател по 
български език и литерату-

ра, и на Весела Захариева 
- преподавател по англий-
ски език.

В препълнената актова 
зала на училището Боев 
разказа за себе си, как е 
започнал да пише, какво го 
вдъхновява и от къде черпи 
историите за своите разка-
зи и романи.

Оказа се, че присъства-

щите ученици са добре за-
познати с неговото твор-
чество. Задаваха му мно-
го въпроси, на които той от-
говаряше дълго след като 
срещата трябваше да при-
ключи. За учениците на СУ 
“Никола Вапцаров” сре-
щата с младия писател ще 
остане като незабравимо 
преживяване.

Себиле и Назмие - победители 
в конкурса за влогърски видеа 
срещу агресията

Писателят Боян Боев 
се срещна с Вапцаровци

оБЯвА
Професионална гим-
назия по селско сто-

панство “Златна нива” 
- град Айтос, ул. “Сла-

вянска” №50,
Събира оферти за дос-

тавка и монтаж на нафто-
ва горелка на водогреен 
коотел “Ути”.

Офертите се получават 
в запечатани, непрозрач-
ни пликове до 16.30 часа 
на 07.11.2019 г. За допъл-
нителна информация тел. 
0888 206 682.



За поредна година Органи-
зацията по оползотворяване 
на отработени масла „ОЙЛ 
РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД ра-
боти активно и провежда ком-
плекс от информационни и об-
разователни дейности. Орга-
низира и провежда различни 
мероприятия на територията 
на община Айтос, свързани 
с популяризиране на органи-
зираното разделно събиране 
на отпадъците от отработени 
масла, като прави съпричаст-
ни към мисията си и местна-
та власт. 

Тези дейности са насочени 
към изпълнение на условия-
та, заложени в Разрешение 
№ООп – ОМ - 01 - 00/ 27.02.2013 
г. и Решение №ООп – ОМ - 1 
- 01/ 15.01.2018 г., за продъл-
жаване срока на Разрешение-
то, издадено от министъра на 
околната среда и водите.

Информационните кампа-
нии на „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” 
ЕООД са насочени към учени-
ците и гражданите на Общи-

ната за разясняване на въ-
проси, свързани с разделно-
то събиране на отработени-
те масла, възможните вред-
ни въздействия върху околна-
та среда и човешкото здраве, 
породени от нерегламентира-
ното изхвърляне на отработе-
ни масла.

Организацията полага уси-
лия за повишаване и обогатя-
ване на екологичната култура 
на гражданите. Тази мисия тя 
изпълнява с усърдие, органи-
зирайки ежегодно информа-
ционни кампании, семинари 
и директни срещи с бизнеса, 
граждани и подрастващи от 
община Айтос. 

ЗАЩО СА ВРЕДНИ ОТРА-
БОТЕНИТЕ МАСЛА?

Неразградими са при ес-
тествени условия. 

Разлагат се само частич-
но.

Замърсяват трайно и нео-
братимо природата. 

Неконтролираното изгаря-
не на масла води до замър-
сяване на въздуха с токсич-
ни съединения на основата 
на сярата, които не само за-
мърсяват въздуха и околната 
среда за продължителен пе-
риод от време, но са и кан-
церогенни.

Попаднали в почвата или 
водата, отработените масла 
възпрепятстват циркулация-
та на кислород, с което уни-
щожават естествените еко-
системи.

Ето и примерите: Един ли-
тър изгорено масло отделя та-
кова  количество вредни ве-
щества, което човек в нормал-
ни градски условия би вдишал 
за период от цели три годи-
ни. А изхвърлено във водна 

среда, един литър отработе-
но масло би образувало тънък  
филм, спиращ достъпа на кис-
лород на водните обитатели, 
на площ от 4000 кв.м. Излети 
в почвата, отработените мас-
ла предизвикват необратимо-
то й отравяне. 

Масово отработените мас-
ла от коли и машини се из-
ползват за отопление или се 
изхвърлят директно в окол-
ната среда, независимо че 
по закон 40% от пуснатите на 
пазара количества трябва да 
се събират и рециклират. Това 
е много опасна практика, тъй 
като при изгарянето на мас-
лата се отделят силно токсич-
ни вещества, които са опасни 
за здравето. 

В България все още няма 
култура за събиране на отпа-
дъци за рециклиране – както 
на хартия, пластмаса и метал, 
стъкло, така и на отработени 
масла. Много генератори на 
масла не ги предават за ре-
циклиране. Това засяга как-
то голяма част от предприя-
тията, които подменят масла-
та на машините си, така и ав-
тосервизите.

Отработените масла мно-
го често се използват за ото-
пление на малки автосервизи, 
хотели и оранжерии. В също-
то време печките, котлите и 
горивните инсталации не са 
пригодени да пречистват от-

делящите се токсични серни 
съединения, които не само за-
мърсяват околната среда, но 
са и канцерогенни. 

За предотвратяване и огра-
ничаване замърсяването на 
въздуха, водите и почвите, 
както и ограничаване риска 
за човешкото здраве и окол-
ната среда е забранено из-
оставянето, нерегламенти-
раното изхвърляне или дру-
га форма на неконтролирано 
обезвреждане на отработени 
масла, както и изгарянето, с 
изключение на случаите, в ко-
ито лицата, притежават съот-
ветното разрешение по чл. 35 
от Закона за управление на 
отпадъците.

Събирането, предаването 

за оползотворяване и послед-
ващото им оползотворяване 
са гарант за екологично и от-
говорно мислене. След опол-
зотворяването на отработени-
те масла се получава изходна 
суровина - базово масло, ко-
ето отново се включва в про-
изводството на свежи мас-
ла. По този начин цикълът се 
затваря.

Законът регламентира за-
дължението на лицата, които 
пускат на пазара продукти, 
след  употребата на които се 
образуват масово разпрос-

транени отпадъци, да отгова-
рят за разделното им събира-
не и постигане на съответни-
те цели за повторна употреба, 
рециклиране и оползотворя-
ване. Законът възлага същите 
ангажименти и на производи-
телите и вносителите на све-
жи масла в България.

„ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” 
ЕООД като организация по 
оползотворяване на отрабо-
тени масла работи активно 
по екологосъобразно регене-
риране на отработени масла. 
Като организация по опол-
зотворяване на отработени-
те масла, „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙ-
ШЪН” ЕООД поема задълже-
нията на своите членове за 
изпълнение на техните анга-

жименти, съгласно действа-
щите нормативи в Република 
България. 

Община Айтос и Организа-
цията по оползотворяване на 
отработени масла „ОЙЛ РЕ-
ЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД ще про-
дължат да провеждат меро-
приятия, свързани с популя-
ризиране на мерките за орга-
низираното разделно събира-
не на отработени масла, с ко-
ито да запознават различни-
те групи общественост – ин-
дустрия, домакинства, учеб-
ни заведения.
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Информационна кампания на „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД в училищата в град 
Айòоñ

Юни 2018 г. - По повод Световния ден на околна-
та среда - Община Айтос и „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” 
ЕООД  организират конкурс за рисунки в ОУ “Ата-
нас Манчев”.

„Волейболен клуб Aйтос” успешно изпълни 
проект, финансиран по програма на ММС

Информацонна 
кампания на Община 

Айтос и „ОЙЛ 
РЕЦИКЛЕЙШЪН” 
ЕООД

„ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД: Излети в почвата, 
отработените масла, водят до необратимото й отравяне

Проф. Коста Костов е роден в Бур-
гас, но е израснал в Айтос. Един ай-
тозлия, който носи ведно силата на 
науката, богатството на мисълта и 
красотата на словото.

Специалист е по пневмология и 
фтизиатрия. Номиниран в проуч-
ването “Най-добрите лекари” през 
2012 и 2015 година. Специализирал 
в Швейцария и Германия. Има за-
вършен курс по лидерство в London 
Business School. Лектор е по бело-
дробни болести в Медицински фа-
култет на университет „Св. Климент 
Охридски”, София и член на: Ака-
демичния съвет на ВMА. Член е на 
Американската асоциация на гръд-
ните лекари (ACCP Fellow), на Съ-
юза на българските писатели (СБП) 
– секция „Публицистика” и на Съюза 
на българските журналисти. Проф. 
Коста Костов има над 240 отпеча-
тани научни публикации, 2 авторски 
монографии и 16 участия в научни 

монографии, наръчници 
и ръководства.

Ръководил е клиника-
та по белодробни боле-
сти във Военномедицин-
ска академия. Освен из-
вестен медик, проф. Кос-
тов е личност, ерудирана 
във всяко едно отноше-
ние. Поддържа списаниe 
Inspiro, член е на Съюза 
на журналистите - пуб-
лицист, полиглот, страс-
тен любител на музиката 
и поезията.

Поводът за припом-
ним на айтозлии име-

то на проф. Костов е последната 
му престижна изява на официално-
то откриване на 36-ата национална 
среща Асоциацията на студентите 
по медицина в България, на 1 ноем-
ври 2019 г. в Стара Загора. Вероят-
но сред студентите, присъствали на 
срещата, е имало и айтозлии, които 
не знаят, че известният професор е 
техен съгражданин.

“Превръщането на един лекар в 
изкусен лечител не е събитие, а про-
дължителен процес на натрупване 
на знания и опит, които събуждат 
интуицията. Лекар, който е превър-
нал работата си в изкуство, се полз-
ва от съвременното знание, обогате-
но с миналото и обработено с фини-
те инструменти на професионална-
та интуиция”, казва проф. Костов в 
своята монография “Изкуството да 
бъдеш лекар”.

Неговият брат също е медик - про-
фесор, хирург във Варна.

Проф. д-р Снежа Златева - ръково-
дител на Клиниката по интензивно ле-
чение на остри отравяния и токсикоа-
лергии към МБАЛ - Варна ВМА е сред 
най-известните и уважавани специа-
листи в медицинските среди. Малко са 
тези, които знаят, че проф. Златева е 
айтозлийка и е завършила средното си 
образование в айтоската гимназия. 

Завършила е медицина във ВМИ - Ва-
рна и от 1989 г. има придобита специ-
алност по вътрешни болести, през 1996 
г. - по клинична токсикология, а през 
2014 г. - по здравен мениджмънт. Рабо-
ти като участъков лекар в гр. Айтос от 
1982 от 1984 г., като цехов лекар и ток-
сиколог на Содови заводи гр. Девня 
до 1986 г, като ординатор във Вътреш-
но отделение на Окръжна болница, гр. 
Варна до 1991 г., като асистент в Кли-
ника по токсикология на ВМА МБАЛ 
Варна до 2012 г. 

Придобива образователна и науч-
на степен “доктор” по научната спе-
циалност “Токсикология” през 2005 г. 
От 2010 г. е доцент по научната специ-
алност „Токсикология”. Ръководител 
е на Клиника за интензивно лечение 
на остри отравяния и токсикоалергии 
към ВМА МБАЛ - Варна от 2007 годи-
на досега. От 2016 г. е доцент към към 
МУ Варна във Факултета по фармация, 
катедра „Фармакология, токсикология 
и фармакотерапия”. 

Пред НП известната айтозлийка спо-
деля случаи от своята практика и една 
тревожна тенденция по отношение на 
употребата на наркотични вещества. 
Оказва се, че възрастовата граница 
на употребяващите наркотици е пад-
нала на 12 години.

“Най-малката регистрирана възраст 
на интоксикации с наркотици във Ва-

рна е на момиче на 12 години, употре-
било марихуана, и на момче на съща-
та възраст с метамфетамини и амфе-
тамини” споделя пред специализира-
ното издание проф. д-р Снежа Злате-
ва, която е и ръководител на сдруже-
нието „Живот без алкохол”.

Според проф. Златева, острите ин-
токсикации с наркотици се увеличават, 
показва изследване, наречено „Тър-
сене на помощ по повод остри инток-
сикации след употреба на наркотици 
при деца и млади хора през 2019 го-
дина” на сдружение „Живот без алко-
хол” във Варна.

От началото на годината досега, в 
токсикологията на Военноморската 
болница случаите са 29, в сравнение с 
регистрираните 22 през миналата годи-
на казва още проф. Златева. По думи-
те й, има дирекция „Превенции” в Об-
щината, която работи по програми за 
взаимодействие с родителите за пре-
дотвратяване на употребата на алко-
хол и наркотици сред младежите, но 
родителите бързат да вземат децата 
си от клиниката и не ги оставят за пъл-
ното им долекуване.

Проф. Коста Костов притежава 
силата на науката, богатството 

на мисълта и красотата на словото

Проф. Снежа Златева е сред най-
известните токсиколози у нас

Проф. Коста Костов 

Проф. д-р Снежа Златева 



За шеста поредна година 
Клубът по свободна борба 
„Айтос” спечели финанси-
ране по програма „Спорт за 
децата в свободното време 
2019 г.”, направление „На-
чално обучение”, финанси-
ран от Министерството на 
младежта и спорта. На 31 
октомври т.г. проектът беше 
финализиран успешно. Де-
цата и техните родители из-

разиха желание дейности-
те по проекта да продължат 
и през 2020 година, което е 
заявка към ръководството 
на клуба да готви нов про-
ект за догодина.

30 момчета в две въз-
растови групи 7 - 11 годи-

ни и 12 - 13 години, започ-
наха активни занимания на 
1 март т.г. в залата за тре-
нировки на клуба, в бивше-
то ОУ “Любен Каравелов” - 
град Айтос. Децата, вклю-
чени в проекта, са ученици 
от двете най-големи учили-
ща в Айтос - СУ “Христо Бо-
тев” и СУ “Никола Вапца-
ров”. Дейностите по проек-
та бяха съобразени с въз-

растовите особености на 
участниците и лятната ва-
канция на учениците. Зани-
манията в първия етап при-
ключиха на 30 юни, втори-
ят етап беше с времетрае-
не 1 септември - 31 октом-
ври 2019 г.

“Проектът успешно из-
пълни целта си да мотивира 
децата за системни спорт-
ни занимания и да даде въз-
можност на треньорския 
екип да направи селекция 
от перспективни състезате-
ли, които да продължат за-
ниманията си в състава на 

клуба”, коментира резулта-
тите председателят на УС 
на клуба и треньор по про-
екта Ружди Ахмед. 

Всички участници в зани-
манията имаха възможност 
за първи път напълно без-
платно да ползват спортна 
база на клуба. Трениров-
ките се водеха от квалифи-
циран спортен специалист 
с дългогодишен опит в сво-
бодната борба. „До момен-
та на много деца не беше 
предоставен шансът за 
участие в организирани за-
нимания със спорт, а всич-
ки знаем, че той е най-до-
брата и полезна алтернати-
ва за запълване на свобод-
ното време. Заниманията в 
залата са най-доброто про-
тиводействие на рисковите 
фактори от всякакъв род, 
заобикалящи подраства-
щите. Тe изграждат поло-
жителни качества и ценнос-
ти, отдалечаващи ги от на-
силие, дрога и други вред-

ни явления”, каза още Руж-
ди Ахмед.

Клубът отчита и успешно 
изпълнение на конкретни-
те задачи по проекта, кои-
то си постави ръководство-
то на клуба. Създадени са 
добри условия и са използ-
вани подходящи форми за 
преодоляване на нездраво-
словния и заседналия на-
чин на живот на подраства-
щите. “Другата важна цел, 
която постигнахме, е подо-
бряване на комуникацията 
и интеграцията между деца-
та от различните етнически 
групи” - заяви на финала на 
проекта треньорът.

Проектът се осъщест-
ви чрез ефективно пуб-
лично партньорство и вза-
имодействие на сдруже-
ние „Спортен клуб по бор-
ба Айтос”- гр. Айтос с Об-
щина Айтос. Партньори по 
проекта са още общински-
ят вестник „Народен прия-
тел”, СУ „Хр. Ботев” – Ай-

тос, СУ „Н. Вапцаров”-Ай-
тос и Радио „Айтос“. 

Тренировките за всяка 
група се провеждаха три 
пъти в седмицата. Децата 
придобиха първоначални 
знания, умения и навици 
за практикуване на спорта 
борба - свободен стил. Дей-
ностите по проекта включ-
ваха използването на въз-
можностите на спорта бор-
ба като превенция срещу 
нетолерантността. 

По време на тренировки-
те беше осигурено дежур-
ство на медицинско лице. 
Клубът съфинансира про-
екта и организира турни-
ри и състезания за мла-
дите участници. Особено 
емоционален беше финал-
ният турнир по проекта, в 
който активно се включиха 
всички участници. За ста-
ранието и резултатите вся-
ко от децата получи грамо-
та и награда.

Според родителите про-
ектът е изключително по-
лезен и се е отразил поло-
жително върху дисциплина-
та, поведението на децата и 
желанието им да спортуват. 
Те подкрепят ръководство-
то на клуба, което е кате-
горично, че и през 2020 го-
дина ще кандидатства пред 
ММС за финансирането на 
нов проект, свързан със 
спорта и свободното вре-
ме на айтоските деца. 

НП

За трета поредна годи-
на спортен клуб по борба 
„Руен” - с. Руен спечели и 
реализира проект по про-
грама „Спорт за децата в 
свободното време 2019”, 
Направление „Начално обу-
чение”, финансиран от Ми-
нистерството на младежта 
и спорта.

В заниманията по проекта 
се включиха 30 деца от об-
щина Руен в две възрастови 
групи: І група - деца на 7 - 11 
години, и втора група - на 12 
- 13 години. Тренировките се 
провеждаха на два етапа, от 
01.03.2019 г. до 30.06.2019 г. и 
от 01.09.2019 г. до 31.10.2019 г. 
Участниците провеждаха за-
нимания в три дни от седми-
цата - петък, събота и неде-
ля, по един астрономически 
час. В дейностите по проекта 

участваха трима квалифици-
рани специалисти - треньо-
рите Николай Куртев, Салим 
Салим и Кемал Кемал.

Основната цел на проек-
та бе разширяване на об-
хвата и създаване на моти-
вация у децата за участие в 
спортни занимания, с оглед 
подобряване на физическа-
та им дееспособност, раз-
нообразяване и пълноцен-
но използване на свобод-
ното им време. Важна зада-
ча, която си постави екипът 
по проекта, е популяризира-
нето сред децата на спорта 
борба, свободен стил, който 
не е включен в учебните про-
грами по физическо възпита-
ние и спорт.

Спортните занимания под 
тази форма имаха пълната 
подкрепа от родителите като 

полезно начинание за про-
тиводействие на рискови-
те фактори от всякакъв род, 
заобикалящи подрастващи-
те. Целта беше изграждане 
на положителни качества и 
ценности у децата, отдалеча-
ващи ги от насилие, дрога и 
други вредни явления. Парт-
ньори по проекта на спортен 
клуб по борба „Руен” бяха 
Община Руен, СУ „Елин Пе-
лин” - с. Руен и ОУ „А. С. Ма-
каренко” - с. Речица.

С финансиране по проек-
та клубът закупи спортни по-
собия, необходими при зани-
манията с децата. Осигурено 
беше медицинско лице, кое-
то да следи здравословно-
то състояние на участници-
те. Предвидени бяха и раз-
ходи за информационни ма-
териали и грамоти при про-
веждането на турнири в рам-
ките на проекта. 
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стр.4

“Албена” на айтоска сцена

8

Трети проект по Програма на ММС за борците от Руен

Клубът по свободна борба “Айтос” 
финализира шести проект Финансирането е 

по Програма 
„Спорт за децата в 
свободното време 

2019 г.” на ММС

Деца, родители и треньори в залата за трениров-
ки на КСБ “Айтос”

На 7 ноември от 18.30 
часа, в салона на НЧ “Ва-
сил Левски 1869” - Айтос, 
трупата на театър “Бъл-
гарска армия” представя 
един спектакъл за красо-
тата и греха, вплетени в 
един емблематичен жен-
ски образ в българската 
литература и театър. През 
годините Албена остава 
един от най-влиятелните и 
запомнящи се женски об-
рази в българската лите-
ратура. А крилатата фра-
за „Грешна беше тая жена, 
но беше хубава“, провоки-
ра полемики и днес.

В ролята на противо-
речивата и магнетична Албена влиза актрисата Гергана 
Данданова. Постановката е на Красимир  Спасов. Участ-
ват още Луизабел Николова, Александър Дойнов, Стой-
ко Пеев, Радосвета Василева, Петър Димов, Симеон Да-
мянов, Станислава Николова, Станислав Виолинов и др. 
Актьорите Асен Кобиларов и Веселин Анчев влизат в об-
разите на мъжа на Албена Куцар и нейния любим Нягул. 
Иван Радоев пък е в ролята на Синебирски. Билети - на 
касата на НЧ “Васил Левски 1869” - Айтос.

НП


