
Една от основните ха-
рактеристики на подхо-
да Водено от общностите 
местно развитие е разви-
тие капацитета на местни-
те общности и стимулира-
не тяхното активно учас-
тие във всички етапи от 
процеса на изпълнение 
на Стратегията за Воде-
но от общностите местно 
развитие.

 В тази връзка на 2 ок-
томври 2020 година, в 
Конферентната залата 
на МИГ-Айтос в град Ай-
тос се проведе обучение 
на тема „Изпълнение и от-
читане на проекти“. 

 Обучението беше от-
крито от Марийка Геор-
гиева, изпълнителен ди-
ректор на МИГ-Айтос. Гос-
пожа Георгиева направи 
кратък преглед на дей-
ността на МИГ през 2020 
година. Тя подчерта, че 
екипът на МИГ е обявил 
приеми по всички мерки 
от Стратегията за Воде-

но от общностите местно 
развитие. Като по три от 
мерките са осъществени 
по два приема. Към насто-
ящия момент одобрените 
от МИГ-Айтос проекти са 
обект на проверка и кон-
трол от ДФ „Земеделие“. 
Поради големия брой на 
постъпили процедури и 
проекти във фонда, про-
цесът се забавя и това от 
своя страна създава риск 
от оттегляне на проектни 
предложения.

 В обучението взеха 
участие представители 
на бенефициенти и мест-
ни лидери от стопанския 

и нестопанския сектор от 
община Айтос. Участието 
на местните лидери е на-
сочено към изграждане 
на капацитет и осъщест-
вяване на граждански мо-
ниторинг при изпълнение-
то на проектите. Участие-
то на бенефициентите по 
проекти цели превенция 
и редуциране на възмож-
ностите за налагане на 
финансови корекции по 
проектите. 

Лектор на обучението 
беше Георги Митев - дъл-
гогодишен експерт в об-
ластта на управлението 
на проекти и прилагане-

то на стратегии за мест-
но развитие. В рамките 
на работните сесии учас-
тниците бяха запозна-
ти с основните моменти 
при сключването на ад-
министративен договор 
за предоставяне на без-
възмездна финансова 
помощ, изпълнението на 
проекти към Стратегията 
за ВОМР, възлагане на 
дейности по проектите на 
получатели на финансова 
помощ от Стратегията за 
ВОМР, информираност 

и публичност при изпъл-
нението на проекти, към 
Стратегията за ВОМР. 
Бяха представени и об-
съдени различни практи-
чески казуси. 

На всички присъства-
щи бяха предоставени ин-
формационни материали 
и бюлетини. В съответ-
ствие с мерките за предо-
твратяване на заразата с 
COVID-19, организаторите 
на обучението осигуриха 
защитни маски и дезин-
фектанти.

Еднодневното обучение 
се проведи в изпълнение 
на дейности по Споразу-
мение за изпълнение на 
Стратегия за ВОМР №РД 
50-146/21.10.2016 г. по под-
мярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на 
стратегии за Водено от 
общностите местно раз-
витие” и подмярка 19.4 
„Текущи разходи и попу-
ляризиране на стратегия 
за Водено от общностите 
местно развитие” на мяр-
ка 19 „Водено от общно-
стите местно развитие“ 
от „Програмата за раз-
витие на селските райо-
ни за периода 2014-2020 
година“
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Одобрените от МИГ-Айтос проекти се проверяват 
и контролират от ДФ „Земеделие “ 

МИГ-Айтос проведе обучение на 
бенефициенти и местни лидери 

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4. „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

Споразумение за изпълнение на  СВОМР № РД 50-146/ 21.10.2016 год.
п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.” Васил Левски ” № 2

моб.тел. +359 886 881 212 ; e-mail: mig_aytos@abv.bg
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Управителят на „МБАЛ - Айтос“ ЕООД  
д-р Паруш Парушев с важно уточнение: 

6

МБАЛ-Айтос приема пациенти 
в Детско, Неврологично и 
Инфекциозно отделение 

Пациенти с COVID-19 се настаняват на втория етаж 
в сградата на Вътрешно отделение, при стриктно 

спазване на противоепидемичните мерки

З А П О В Е Д
№ РД-08-708

гр. Айтос, 05.10.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т. 1 и ал.2 от ЗМСМА, 
чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл. 60, ал.1 и ал.3, във връз-
ка с чл. 57, т.3 от Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общинско иму-
щество, във връзка с чл.11 от Наредбата за стопа-
нисване, управление и разпореждане със земи от 
общинския поземлен фонд и в изпълнение на Ре-
шение на ОбС – Айтос №58/24.02.2020 г., обекти-
вирано в протокол № 5, т.11 от ДР

З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеждане на пуб-

личен търг с явно наддаване за отдаване под наем 
за срок от 1 стопанска година (за стопанската 
2020/2021г.) на останалите след разпределение 
свободни имоти - пасища и мери от общинския по-
землен фонд, определени за индивидуално ползва-
не, съгласно Приложение №1, неразделна част от 
настоящата заповед, в който да бъдат допуснати до 
участие собственици на пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната информа-
ционна система на БАБХ и лица, които поемат за-
дължение да поддържат пасищата и мерите в до-
бро земеделско и екологично състояние. 

2. Търгът да се проведе на 22.10.2020 год. от 
10:00 часа в малката заседателна зала  на Общи-
на Айтос, ул. “Цар Освободител” №3.

3. Началната тръжна цена е определена с ре-
шение на ОбС – Айтос №58/24.02.2020 г., обек-
тивирано в протокол № 5, т.11 от ДР и посоче-
на в Приложение №1, неразделна част от насто-
ящата заповед.

Посочената начална тръжна цена е без ДДС 
(освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона 
за данъка върху добавената стойност).

4. Определям стъпка на наддаване –10 % от на-
чалната тръжна цена на декар.

5. Определям депозит за участие в размер на  
10 % от началната тръжна цена за целия имот, 
вносими в брой в касата на Община Айтос (стая 
10), или по банков път по сметка на общината 
BG27BUIN95613300447527  BIC: BUINBGSF при 
Алианц Банк България  в срок до 16:00 часа на  
21.10.2020г. При внасяне на депозит по банков 
път, средствата следва да са постъпили по сметка 
на общината до 16:00 часа на  21.10.2020г.

6. За обезпечаване изпълнението на задължени-
ята по договора за наем, определям парична гаран-
ция в размер на една годишна наемна вноска, дос-
тигната на търга, която се внася преди сключване 
на договора. Внесената парична гаранция, след из-
тичане на срока на договора се освобождава, като 
не се начислява лихва.

7. Утвърждавам тръжна документация за про-
веждането на търга:

-Копие от заповед за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване

-Заявление за участие - приложение №2;
- Декларация за оглед на имота – приложе-

ние №3;

- Декларация за условията на търга и проекто-
договора – приложение №4;

-Декларация за съгласие за събиране, използ-
ване и обработване на лични данни – приложе-
ние №5;

-Тръжни условия
-Договор проект 
8. Тръжната документация е на стойност 5.00 лв. 

/пет лв./ без ДДС за всеки отделен имот  и може 
да се закупи в Центъра за услуги и информация на 
гражданите /ЦУИГ/ на общината  до 16:00 часа на  
20.10.2020 г. 

9. Документи за участие се приемат до 16:00 ч. 
на 21.10.2020 г., в ЦУИГ на общината. В запеча-
тан, непрозрачен плик се поставят следните до-
кументи:

- Заявление за участие в търга - приложение 
№2;

- Документ за внесен депозит
- Документ  за закупена тръжна документация
- Декларация за оглед на имота – приложе-

ние №3;
- Декларация за условията на търга и проекто-

договора – приложение №4;
-Декларация за съгласие за събиране, използ-

ване и обработване на лични данни – приложе-
ние №5;

- Нотариално заверено пълномощно – ако участ-

никът не присъства лично на търга. Допустимо е 
пълномощното да не се постави в плика, а да се 
предаде на комисията на нейното заседание. На ко-
мисията се предоставя оригинал или заверено за 
вярност копие, като в този случай оригиналът се 
показва за сверка.

10. До участие в търга се допускат физически 
и юридически лица, собственици на пасищни сел-
скостопански животни, регистрирани в Интегри-
раната информационна система на БАБХ и лица, 
които поемат задължение да поддържат пасищата 
и мерите в добро земеделско и екологично със-
тояние. Върху плика, в който кандидатът е поста-
вил необходимите документи за участие в търга, 
се записва обекта на търга, наименованието на 
кандидата и ако е юридическо лице се записва и 
ЕИК на фирмата.

11. Начин на плащане: в 14- дневен срок от вли-
зане в сила на заповедта за спечелил участник, 
спечелилият кандидат следва да внесе един годи-
шен наем и гаранция по изпълнение на договора 
в размер на една годишна наемна вноска, достиг-
ната на търга. 

12. Настоящата заповед да се обяви във в-к „На-
роден приятел”, Радиовъзел – гр.Айтос, сайта на 
община Айтос и на определените за целта места в 
сградата на съответното кметство и на информа-
ционното табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упраж-
нявам лично.

Допълнителна информация: кметството по место-
нахождение на имота и Община Айтос - тел. 2-57-
81 и 2-77-45

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Д-р Паруш Парушев

По повод подвеждаща 
информация във фейс-
бук, д-р Паруш Парушев 
- управител на „МБАЛ - 
Айтос“ ЕООД направи 
пред местните медии  ва-
жно за гражданите уточ-
нение:

 „МБАЛ - Айтос“ ЕООД, 

както и досега, приема 
пациенти в Детско, Не-
врологично и Инфекци-
озно отделение. Важно 
е гражданите на общи-
на Айтос и на съседните 
общини да знаят, че па-
циенти, диагностицира-
ни с COVID-19 и нуждае-

щи се от лечение, се при-
емат само във Вътреш-
но отделение на МБАЛ 
- Айтос.

С цел гарантиране 
здравето на медиците и 
персонала на болница-
та, болните с COVID-19 
се лекуват само на вто-

рия етаж в сградата на 
Вътрешно отделение, 
първият етаж е отделен 
за персонала.

Взети са необходимите 
противоепидемични мер-
ки, четирите отделения 
на болницата да работят 
в нормален режим.



В първата година на ман-
дата си Общинският съвет 
в Айтос заседава без лят-
на почивка, нонстоп. Два-
надесетото си заседание 
проведе на 30 септември, 
при много строги мерки за 
предпазване от COVID-19. 
Всички общински съветни-
ци бяха на дистанция един 
от друг и с предпазни мас-
ки в заседателната зала. 
Служителите от Общин-
ската администрация, ко-
ито имаха пряко отноше-
ние към разгглежданите 
теми, също носеха 
предпазни маски и 
търпеливо изчаква-
ха реда си в съсед-
но на залата поме-
щение. 

На заседанието 
присъства и Мла-
ден Иванов, чиято 
кандидатура за уп-
равител на “Авице-
на” ЕООД местният 
парламент катего-
рично утвърди със 
свое решение. След 
проведен конкурс, 
който Иванов беза-
пелационно спече-
ли, общинските съ-
ветници му гласува-
ха доверие за още 
един управленски 
мандат. Общинският 
съвет гласува и раз-
мера на месечното 
възнараждение на 

новия-стар управител на 
фармацевтичното общин-
ско търговско дружество, 
в размер на 300 процен-
та от средната брутна ра-
ботна заплата в “Авице-
на” ЕООД.

Единодушно беше одо-
брена докладна записка 
по повод покана за учас-
тие в извънредно засе-
дание на Общото събра-
ние на Асоциация по ВиК 
на обособената терито-
рия, обслужвана от „Во-
доснабдяване и канали-

зация” ЕАД – Бургас. Кме-
тът Васил Едрев да участ-
ва в извънредното засе-
дание, а ако е ангажиран, 
да го замести зам.-кметът 
на община Айтос Мариа-
на Димова, решиха съвет-
ниците.

Акцентът в дневния ред 
на Общинския съвет беше 
докладната записка на 
кмета Васил Едрев за ак-
туализация на бюджета и 
капиталната програма на 
Община Айтос за 2020 го-
дина. Мотивите на градо-

началника за иска-
ните промени в бю-
джета и програмата 
са реализирането 
на проекти и необ-
ходимостта от про-
ектна готовност на 
Общината за новия 
програмен период 
2021-2027 година. Ак-
туализацията беше 
свързана с необхо-
димостта от собст-
вен финансов ре-
сурс за проектира-
не и реализация на 
вече одобрен за фи-
нансиране проект.

Общинските съ-
ветници одобриха и 
пет докладни запис-
ки на кмета за пре-
кратяване на съсоб-
ственост между Об-
щина Айтос и физи-
чески лица - в УПИ 

ІІ-4040, кв.227 по плана 
на град Айтос, с админи-
стративен адрес: град Ай-
тос, улица „Кавала“ № 3, в 
УПИ Х-3450, кв.197 по пла-
на на град Айтос, с адми-
нистративен адрес: град 
Айтос, улица „Шипка“ № 
31, в УПИ ХХІ-185, кв.23 
по плана на село Пещер-
ско, община Айтос, в УПИ 
V-269, кв.32 по плана на 
село Тополица, община 
Айтос, в ПИ № 821, нахо-
дящ се в местността Про-
вадийско шосе в землище-
то на град Айтос.

Беше взето и решение 
за безвъзмездно прехвър-
ляне в полза на държавата 
на имоти - общинска соб-
ственост за нуждите на 
национален обект „Реха-
билитация на железопът-
ния участък Пловдив - Бур-
гас – Фаза 2”, Позиция 2: 
„Премахване на прелези-
те и изграждане на надле-
зи/подлези за жп участък 
Пловдив-Бургас”.  

Одобрена беше доклад-
на записка за продажба-
та на 11 недвижими имота 
- земеделски земи, пред-
ставляващи частна об-
щинска собственост, чрез 
провеждане на публичен 
търг с явно наддаване.

Дадено беше и разре-
шение за изработване на 
проект за ПУП-Парцела-
рен план за линеен обект 

(трасе) на обект: „Кабелна 
линия 1 кV от електромер-
но табло с разпределител-
на част пред УПИ ХVІІІ, кв. 
8 по плана на бивш сто-
пански двор - град Айтос 
до електромерно табло 
пред УПИ ІІ-17, масив 274, 
землище на град Айтос”.

Одобрено беше и пред-
ложение по една допъл-
нителна точка в дневния 
ред - за участието на Об-
щина Айтос в партньорски 
проект с общините Кар-
нобат и Камено по Про-
грама „Опазване на окол-
ната среда и климатични 
промени“, финансирана 
от Финансовия механизъм 
на Европейското икономи-
ческо пространство и съ-
финансирана от българ-
ската държава.
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Решенията на септемврийското 
заседание на Общински съвет – Айтос

Важно за учениците и родителите!
Книговезницата на Веска Димитрова работи нонстоп преди и 

след началото на новата учебна година. Ето полезна информа-
ция за всички ученици, които държат да влязат в час с подвърза-
ни учебници, помагала и тетрадки. 

Книговезницата се намира на улица „Димитър Зехирев”  
№ 52, пред СУ „Никола Вапцаров” в град Айтос. Телефонът за 
връзка с Димитрова - 0884 16 10 02.

ОБЩИНА АЙТОС
ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ

ЗА СЪБИРАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ 
ИЗДЕЛИЯ ОТ БИТА

На 7 октомври 2020 година Община Айтос организира 
кампания за събиране на пластмаса от домакинствата 
- непотребни пластмасови маси, столове, бидони, ка-
сетки, съдове и др.

Гражданите могат да се освободят от непотребната 
пластмаса, като подадат заявка на телефон: 0896463280, 
в срок до 10.00 часа на 07.10.2020 г. (след 10.00 часа за-
почва извозването).

Лице за контакти: Община Айтос, Дирекция 
„ТСУРР”, стая №6, Ст. експерт Катя Иванова,  
тел. 0896463280 

До заинтересованите лица и 
обществеността на град Айтос,  
село Дрянковец, село Зетьово,  

село Лясково, село Мъглен,  
село Пещерско, село Съдиево,  

село Черна могила
Министерството на околната среда и водите съобща-

ва, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона 
за биологичното разнообразие е изработен проект на 
заповед за обявяване на защитена зона за опазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фа-
уна BG0000151 „Айтоска планина“.

В едномесечен срок заинтересованите лица мо-
гат да представят на министъра на околната среда 
и водите мотивирани писмени становища, възра-
жения и предложения относно посочените в проек-
та на заповед режими.

***Проектът на Заповедта е публикуван за об-
ществено обсъждане на сайта на МОСВ с дата 
25.09.2020 г.

Граници на защитената зона, проект на заповед и 
карта на защитената зона - в сайта на Община Ай-
тос www.aytos.bg

По повод Международ-
ния ден на преводача и от-
белязване рождението на 
свети Йероним Блажени, 
СУ „Никола Йонков Вапца-
ров” - град Айтос органи-
зира Училищно състезание 
по писмен превод. Тази го-
дина състезанието е отво-
рено за ученици от други 
училища и ще се проведе 
на 9 октомври от 13:15 до 
14:15 часа.

За трета поредна година 
от Екип за ключови компе-
тентности на учителите по 
чужди езици в СУ „Никола 
Йонков Вапцаров” органи-
зира състезание по пис-
мен превод. Целта на със-
тезанието е популяризира-
не на преводаческата дей-
ност. Училищното състеза-
ние е за ученици от IV до 
XII клас, които изучават ан-
глийски, немски или руски 
езици като чужд език в учи-
лище в часовете по общо-
образователна подготовка. 
За учениците от други учи-
лища състезанието се про-
вежда от комисия, назначе-
на от директора на съответ-
ното училище.

Състезанието е с про-
дължителност 1 астроно-
мически час. Участниците 
превеждат текст от чужд 
език на български. Дъл-

жината и съдържанието 
на текста са съобразени с 
възрастта на участниците. 
По време на състезанието 
участниците могат да полз-

ват единствено двуезичен 
речник във формат книж-
но тяло.

Състезателните работи 
на учениците са аноним-

ни като преди началото на 
състезанието участниците 
попълват списък с псевдо-
ними и на листа за прево-
ден запис записват псевдо-
нима. Списъкът с псевдони-
ми остава при председате-
ля на комисията и се от-
варя след класирането на 
състезателните работи на 
участниците.

Критериите за оценява-
не на извършените прево-
ди са еднакви за всички 
класове:

- пълнота на предава-
не на съдържанието на из-
ходния текст на български 
- 5 точки.

- лексикална точност на 
превода - 15 точки.

- граматично съответ-
ствие между изходния и 
българския текст - 15 точ-
ки.

- текстологично съответ-
ствие между изходния и 
българския текст - 15 точ-
ки.

- цялост и споеност на 
българския текст - 10 точ-
ки.

Всички участници в със-
тезанието получават грамо-
та за участие.

Регистрацията се из-
вършва като се сканира 
QR-кода или се последва 
кратката връзка.

Училищно състезание  
по писмен превод готвят 
в СУ „Никола Вапцаров”

Младен Иванов с нов мандат като 
управител на “Авицена” ЕООД



Сестри Диневи - Диляна 
и Миглена ще празнуват 
тази година Димитровден 
с айтозлии. Община Айтос 
ги е поканила за обедния 
празничен концерт на пло-
щад “Свобода”. Родени са 
в град Гълъбово, тракийски 
певици са. От 2007 година 
са част от Музикална ком-
пания “Пайнер”, но са от-
дадени на музиката от ран-
на детска възраст. Били са 
ученички на народната пе-
вица Динка Русева. Имат 
два издадени албума. Пър-
вият е със заглавие “Залю-
били малки моми” от 2008 г., 
а вторият - “Празник споде-
лен” от 2010 г. 

Започват да печелят на-
гради от конкурси още ко-
гато са ученички. Песните, 
които изпълняват, са най-
вече тракийски, но в репер-

тоара им присъстват и пес-
ни от Странджанската фол-
клорна област и от Пирин-
ската фолклорна област. 

Имат трио с Росица Пейче-
ва и участия в Гърция, Ис-
пания, Македония.

НП

На 30 септември т.г., VI-ти 
Ученически гвардейски от-
ряд на СУ “Христо Ботев“ 
взе участие в церемонията 
по тържественото освещава-
не на знамето на Осми уче-
нически гвардейски отряд и 
връчване на тамбурмажор 
на Трети ученически гвар-
дейски духов оркестър при 
ПГ “Иван Хаджигенов“ в град 
Казанлък.

На тържествената цере-
мония, от името на Управи-
телния съвет на Сдружение 
“Младежки гвардейски от-
ряди”, Денислава Ангелова - 
председател на УС в Асоциа-
ция “Докосни дъгата”, връчи 
202 поименни благодарстве-
ни адреса към Национална-
та гвардейска част. “От три 
години заедно с тях неумор-
но обикаляме всяка община 
и училище, които са поиска-
ли да станат част от голямо-
то семейство на нашата ор-
ганизация. Родолюбивото 
дело нямаше да бъде въз-
можно без сърцатото отно-
шение на Българската гвар-
дия,” заяви Ангелова. 

Айтоските гвардейци впе-
чатлиха казанлъчани и гос-
тите на Казанлък. На фина-
ла на церемонията те дефи-
лираха заедно с новите гвар-
дейци на Казанлък. Събитие-
то се състоя на площад „Се-
втополис“ в Казанлък, орга-
низатори бяха Сдружение 
„Младежки гвардейски отря-
ди“ и ПГ „Иван Хаджиенов“, с 
любезната подкрепа на 61-ва 
Стрямска механизирана бри-
гада и Община Казанлък.

НП
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Айтоските гвардейци на парад в Казанлък

Заради извънредната об-
становка е отложено про-
веждането на Държавния 
индивидуален шампионат 
по спортна акробатика, кой-
то беше насрочен за 9, 10 
и 11 октомври т.г., в нова-
та Спортна зала „Аетос”, в 
градската градина. Спортни-
ят клуб по акробатика “Орел” 
- Айтос беше започнал под-
готовката за 150 участници 
от големите възрастови гру-
пи, които в Айтос трябва-

ше да мерят сили за репу-
бликанските титли на Бълга-
рия. За съжаление, увеличе-
ният брой на заразени с ко-
ронавирус стана причина 
за отмяната на най-голямо-
то състезание на годината в 
града ни.

Тази година, по изключе-
ние, отново заради COVID-
19, за първи път няма да се 
проведе и Гранд при по мо-
токрос на Мотописта - Айтос. 
Традиционно, състезанието 

е около Димитровден и в Ай-
тос се раздават купите и ме-
далите на най-добрите в мо-
тоспорта. “Здравето на деца-
та и айтозлии са над всичко 
- състезанията ще се прове-
дат догодина. По-важно е, че 
имаме много добра спортна 
база и условия да приемем 
и организираме национални 
състезания”, коментира пред 
общинското издание кметът 
Васил Едрев.

НП

Сестри Диневи ще празнуват 
Димитровден с айтозлии

Бранимира 
НИКОЛОВА

Военен клуб - Айтос и 
Българо-испански култу-
рен център “ESTREYA” 
организираха първото 
литературно четене на 
испански език в града. 
С любезното съдействие 
на Антонио Перез бяха 
подбрани откъси от ем-
блематичното произве-
дение на Сервантес „Дон 
Кихот” и прочетени на 
староиспански. В чете-
нето се включиха първи-

те участници в курса по 
испански език, ученици 
от СУ „Христо Ботев” и 
СУ „Никола Йонков Ва-
пцаров”. 

Целевата група бяха 
учениците от 8 клас, тъй 
като те ще изучават „Дон 
Кихот” през тази учебна 
година. Тийнейджърите 
имаха възможност да се 
потопят в епохата благо-
дарение на музиката, ко-
ято е направена специ-
ално за произведението, 
както и да следят текста и 
на български език.

Отменят две големи 
състезания заради COVID-19

Айтоските акробати в Спортна зала “Аетос”

Преди  
димитровден `2020

Сестри Диневи

Участваха в церемонията по 
тържественото освещаване на знамето 
на Осми ученически гвардейски отряд

Айтоски тийнейджъри четат на староиспански „Дон Кихот“


