
Скъпи граждани на 
община Айтос,

Няма как да не споде-
ля Вас една чудесна но-
вина от тази сутрин (9 де-
кември). Усилията ни да 
спечелим финансиране 
по проекта за благоустро-
яване на един от симво-
лите на Айтос - Градска-
та градина, се увенчаха 
с успех. 

Министерският съвет 
взе решение да финанси-
ра проекта с 1 310 000 лв. 
Освен цялостното обновя-
ване на Градската гради-
на, проектът предвижда 
изграждането на спортна 
площадка и фитнес зона. 

Всички се радваме и 
на решението на МС,  
1 350 000 лв. ще бъдат ин-
вестирани за обновяване 
на улиците в девет айтос-
ки села - Караново, Пирне, 
Чукарка, Черноград, То-
полица, Пещерско, Чер-
на могила, Лясково и Съ-
диево.

10 хил. са осигурени 
и за изграждането на детска пло-
щадка в с. Карагеоргиево. Решение-
то е тези проекти на Община Айтос 
да бъдат финансирани с общо над  
2 670 000 лв.

Неотдавна в мрежата имаше снимки 

и коментари за локвите и калта в Град-
ската градина - съвсем основателно. 
Проблемът е от десетилетия. След по-
вече от 30 години, на 9 декември 2020 г. 
този проблем намери решение.

Васил Едрев
Кмет на община Айтос
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УСПЯХМЕ! 

Айтос получи финансиране за цялостното 
обновяване на градската градина

Васил Едрев - кмет на община Айтос

Септември 2015 г. - откриване на новата детска площадка в Градската гра-
дина

Градската градина - 2020 г.

Жителите на девет от 
общо 16 населени места в 
община Айтос бяха искре-
но се зарадваха на реше-
нието на МС от 9 декември 
т.г., което постановява фи-
нансирането на ремонти на 
уличните настилки, в раз-
мер на 1 350 000 лв. Про-
тивно на схващането, че 
селата са най-потърпевши 
от демографската криза, 
населените места в общи-
на Айтос са живи, с много 
деца и млади хора. Строят 
се нови къщи и се обновя-

ват обществените сгради 
по проекти и със средства 
от бюджета. 

През последните години 
много млади семейства из-
бират да живеят на село и 
да се занимават със земе-
делие и животновъдство. 
Но големият проблем на 
тези живи и добре уредени 
айтоски села са уличните 
и тротоарните настилки. В 
много от тях, улиците и тро-
тоарите не са ремонтира-
ни основно от десетилетия. 
Има улици в села с по 1000 

и 1500 жители, които са в 
изключително лошо състо-
яние и спешно се нуждаят 
от ремонт. За рехабилита-
цията им беше необходи-
мо да се предприети спеш-
ни мерки, казват от Общин-
ска администраци. Затова, 
една от грижите на Общи-
на Айтос беше да търси фи-
нансиране за подобрява-
не на качеството на живот 
там. И това се случи - ре-
монтите ще започнат през 
новата година.

НП

Градската градина е 
един от символите на град 
Айтос. Създадена е преди 
близо 100 години с труда на 
местни ентусиасти. На гръб 
и от километри, от импро-
визиран разсадник, те са 
носили дръвчета и храсти, 
за да ги засадят и оформят 
тази уникална градина. На 
територията й днес има ек-
зотични дървета и храсти, 
някои от тях - редки рас-
тителни видове. Още през 
1932 г., там е изграден па-
метник на Христо Ботев от 
учениците и учителите на 
бившето Каменоделно учи-
лище в града. 

През всичките година 
на своето съществуване, 
Градската градина е един 
от центровете за отдих, 
за духовен и спортен жи-
вот за Айтос. Тук през 70-
те години на м.в. е изгра-
дена Спортна зала “Ае-
тос”, която събира стоти-
ци деца и млади хора. През 
2019 г. залата беше основ-
но реновирана и разшире-
на, инвестирани бяха над 1 
400 000 лв.

От години, гражданите 
се вълнуват от лошото със-
тояние на алеите и липса-
та на парково оборудване, 
защото Градската градина 
е едно от най-посещавани-
те места от айтозлии и гос-

тите на Айтос.  Тя е естест-
вен център, който събира 
много млади хора и майки 
с деца, заради чистия въз-
дух и уникалната си расти-
телност. Но алеите са кал-
ни след дъжд, липсва ос-
ветление и елементарно 
парково оборудване. С го-
дините този сивмол на гра-
да западна, защото за об-
новяването му са необхо-
дими средства, с каквито 
бююджетът на Община Ай-
тос не разполага.

Освен че е място за от-
дих,  Градската градина е 

и част Спортен комплекс, 
който включва Спортна 
зала “Аетос” и открито иг-
рище за волейбол, на кое-
то през летния сезон се ор-
ганизират турнири и със-
тезания. 

Реновирането на Град-
ската градина е проблем, 
който се поставя на вся-
ка среща с хората от квар-
тала и града. Новината за 
осигуреното финансира-
не предизивка огромно 
одобрение в социалните 
мрежи. 

НП

Община Айтос ще инвестира  
1 350 000 лв. в ремонта на 

улици в девет села

Тя ще бъде преобразена  
също като паркаНай-сетНе

Фейсбук прегря от добрата новина, 
избрахме само един поучителен 
коментар - на Милена Райкова

Очаквам с нетърпение промяната на градската гради-
на, и още преди да се е случила - моля, уважаеми съграж-
дани, нека пазим всичко край нас, както пазим в домо-
вете си! Не сме забравили, че още след откриването на 
тази нова детска площадка, в същата градска градина, 
бяха потрошени най - напред кошчетата за боклук, чоп-
леха се семки от някои родителки, точно върху покритие-
то, където децата им си играеха .... И ред други нередно-
сти .... Нека промяната бъде на всички нива - най - вече 
на нашите отговорности и съзнание. Не е необходимо да 
бъдем заплашени от глоби, за да пазим ...

Вашият глас
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Станимир ГЕНЕВ

В последния редовен 
кръг от есенния полу-
сезон на първенство-
то на „А“ Областна гру-
па по футбол, в събот-
ния студен следобед на 
5 декември, отборът на 
„Вихър“ - Айтос отново 
с леки кадрови пробле-
ми взе очакваните 3 точ-
ки срещу отбора на „Ус-
трем“ - Тънково, с краен 
резултат 4:0 . Треньорът 
Милен Минчев отно-
во успя да сглоби пече-
ливш състав. Над всич-
ки се извиси бързоноги-
ят бек -  крило Николай 
Дянков, който успя да 

покаже бързина и точен 
мерник срещу отбора на 
Тънково и отбеляза пър-
вия гол. Емрах Ферад 
също записа името си 
като голмайстор на сре-
щата. Два гола в против-
никовата врата отбеля-
за и таранът на отбора 
Руси Христозов. Силен 
мач за пореден път на-
прави и младата супер-
надежда на отбора Ди-
митър Киряков - момче 
с бъдеще. 

На вратата си „Ви-
хър“ имаше един голям 
Пламен Костов. За кой 
ли път през този полу-
сезон Пламен заклю-
чи вратата си и остана 

със суха мрежа. Въпре-
ки че имаше няколко ин-
фарктни самостоятелни 
излизания на противни-
кови нападатели сре-
щу него. 

Добър мач за завър-
шек на редовното пър-
венство, но на „Ви-
хър“ му предстоят още 
два отложени мача, 
като още другата сед-
мица е първият от тях - 
ще бъдем домакини на 
„Странджа Агрокорн“ - 
Средец. Всички се на-
дяваме и от двата от-
ложени мача да излез-
ем с пълен актив преди 
светлите коледни праз-
ници.

“АЙТОС - АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД
Новото разписание, считано от 5.12.2020 г.

По общинска транспортна схема:

А. В делниците - отпадат следните курсове:
с. ЛЯСКОВО - 7.20 ч. и 17.15 ч.

с. КАРАНОВО - 12.50 ч.
с. ПЕЩЕРСКО/МЪГЛЕН - 13.00 ч.

Б. Събота - изпълняват се само следните курсове:
с. РАКЛИНОВО - 7.15 ч. и 17.00 ч.

с. ЧУКАРКА - 6.40 ч. и 12.00 ч.

В. Неделя - отпадат всички курсове.

ЗА ГРАД БУРГАС:
А. СЪБОТА - отпадат курсовете в 6.00 ч. и 19.00 ч.
Б. НЕДЕЛЯ - изпълняват се само следните курсове - 7.00 ч, 9.00 ч., 11.00 ч., 
16.00 ч., 18.00 ч.

Новото разписание на М БУС, в сила от 02.12.2020 г.
Бургас - Айтос, в делнични дни:
От Бургас - 6.30 ч., 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 11.30 ч., 12.30 ч., 14.30 ч., 16.30 ч., 
17.30 ч., 19.30 ч.
От Айтос - 6.30 ч., 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 10.30 ч., 13.30 ч., 15.30 ч., 16.30 ч., 
17.30 ч., 18.30 ч.
Бургас - Айтос - в почивни дни:
От Бургас - 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 10.30 ч., 13.30 ч.14.30 ч., 16.30 ч., 19.30 ч..
От Айтос - 6.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 11.30 ч., 13.30 ч., 14.30 ч.,17.30 ч., 18.30 ч.

„Вихър“ с добър завършек на редовното 
първенство, предстоят два отложени мача

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ И 
РОДИТЕЛИТЕ!

Със заповед на образователния министър Красимир Вълчев. 
удължават учебната година за учениците от 1 до 7 клас. Деца-
та в първи, втори и трети клас задължително трябва да имат 
по 1 седмица за проектни или творчески дейности и две сед-
мици, в които дните да са неучебни, а да се използват за ком-
пенсиращи мерки, занимания по интереси или обща подкрепа.  
В заповедта на министъра е записано, че учебната го-
дина на децата от 1 до 3 клас трябва да приключи на 
23 юни 2021 г., а за тези от 4 до 11 клас - до 30 юни. 
Вторият учебен срок ще започне по различно време за различ-
ните класове - за учениците от 7 до 12 клас той ще започне на 4 
февруари 2021 г., а за учениците от 1 до 6 клас - след изтичане 
на 18-те учебни седмици от първия срок, в зависимост от реше-
нието на съответното училище. 

За учениците от 1 до 6 клас министърът на образованието опре-
деля две допълнителни седмици, в които дните да са неучебни, а да 
се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или 
обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.

ФК „Вихър“ набира деца за 
попълване на отборите, 

участващи в първенства и 
турнири под егидата на БФС:

- родени 2002, 2003 и 2004 г., треньор Б. Николов, 
тел. 0884 101 096

- родени 2005, 2006, 2007 и 2008 г., треньор М. Мин-
чев, тел. 0887 584 610

- родени 2009 и 2010 г., треньор М. Минчев, тел. 
0887 584 610

- родени 2011 и 2012 г., треньор Д. Данов, тел. 0888 
399 399

- родени 2013, 2014 и 2015 г. , треньор Д. Данов, тел. 
0888 399 399

Синдикатът на български-
те учители (СБУ) с предсе-
дател д.ик.н. Янка Такева 
започна изплащането на 
помощи от фонда „Не си 
сам в COVID-19“, който е 
продължение на фонда на 
КНСБ, но вече изцяло фи-
нансиран от Синдиката на 
българските учители. 

СБУ изплаща помощи на 
всички свои синдикални 
членове, които са се леку-
вали в болница от COVID-
19. За отпускане на помо-
щта е необходимо да пред-
ставят в Централата на СБУ 
молба, епикриза от хоспи-
тализация за COVID-19, слу-
жебна бележка - откога ли-
цето е синдикален член на 
СБУ и банкова сметка.

Фондът ще се самофи-
нансира и ще изплаща ед-
нократна помощ в размер 
на 120 лв. веднага след 
представяне на посочени-
те по-горе документи.

НП

СБУ с грижа за учителите с COVID 
Всеки лекувал се в болница, получава 

еднократна помощ от 120 лв.

Участвайте в попълването на анкетна карта за изготвяне на  
План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Айтос за 

периода 2021-2027 г., на сайта aytos.bg
Уважаеми дами и господа,
Попълването на анкетата ще Ви отнеме около 10-15 минути. 
Екипът ни ще Ви бъде признателен, ако отделите време и отговорите на въпросите, 

включени в анкетното проучване. 
Предварително Ви благодарим за участието!

Онлайн анкета за гражданите 
на община Айтос



Срещала съм много 
билкари, но не и такъв 
като бургазлията Хрис-
то Христов, който от го-
дини живее в Айтос. Ицо 
Ичев, както го наричат 
приятелите, не се умо-
рява да обикаля баири-
те, да обработва и суши 
билките, да ги пакети-
ра и изящно да изписва 
правилата и указанията 
за ползването им, про-
изхода и точната дата, 
на която ги е събирал. 
И след като е свършил 
всичката тази работа, 
раздава пакетите с бил-
ки на познати и непозна-
ти, без да поиска и сто-
тинка за труда си. А ако 
някой реши да му пред-
ложи пари, Христов е го-
тов да си вземе билките 
и да си тръгне.

Домът на Христов в 
Айтос е уникален - с 
красива и чиста природ-
на аптека, с параклис и 
не една, а три чешми. 
„Не е къща, а музей” – 
смее се билкарят и лю-
безно кани всеки да му 
гостува.

- Ицо, от колко го-
дини се занимаваш с 
билкарство?

- Билкар съм от 13 го-
дини. Христо на ста-
роеврейски означава 
„спасител“. И в момен-
та май точно това пра-
вя - спасявам, доколко-
то мога. Щастлив си ля-
гам, щастлив ставам и 
спя спокойно, защото 
правя точно това, което 
искам и мога.

- Как реши да съби-
раш билки и да ги да-
ряваш?

- Не знам. Някой ан-
гел небесен ме бутна 
и ми каза: „Направи го 
веднъж, да видим дали 
ще е добре“. И аз взех, 
че го направих.

- Познаваш ли всич-
ки билки?

- Не съм толкова на-
пред, не мога да кажа, 
че познавам всички. 
В момента имам 54 
вида билки - аромат-
ни, неароматни, всякак-
ви. Раздавам ги само с 
точни указания - какво 
представляват и как се 
ползват.

- Приемаш ли да те 
наричат лечител?

- Не. Аз не лекувам. 
Просто давам билките, 
с желанието да предпа-
зя хората от болести, да 
не се разболяват. Все-
ки, които има интерес 
към билките, може да 
дойде и да избира коя 
да си вземе. Това е мно-
го важно - това е велика 
крачка към себе си. По 
този начин човек може 
да бъде отговорен към 
себе си и околните.

- Имаш ли идея коя 
билка предпазва от 
ковид, или най-общо 
- от респираторни за-
болявания?

- Не съм лечител, но 
винаги е добре да се пие 
чай от ето този микс - 
глог, драка, риган, лай-
ка, мента, маточина, ма-
щерка, жълт кантарион 
и слез. В билкарството 
има седем златни пра-
вила. Не съм ги измис-
лил аз, а най-големият 
фитотерапевт Димитър 
Памуков и мъдри хора 
като Христо Кафтан-
джиев и Мария Требен. 
Аз съм само техен по-
следовател. Всичко, ко-
ето са дали като съве-
ти, е проверено, защо-
то всичко е минало през 
мен.

- Как разпознаваш 
лечебните билки от 
отровните растения? 
Не се ли страхуваш, 
че ще сбъркаш някоя 
билка?

- Не, защото имам зна-
ния. Заставам зад всяка 
своя дума и зад всяка 
билка, която дарявам. 
Някой казал на някого, 
че друг му казал и т.н. 
При мен няма такива ра-
боти. Всичко, което съм 
събрал, изсушил, паке-
тирал и надписал, всич-
ко е минало през мен и 
моята фамилия. И това 
е откакто започнахме да 
ги ползваме, съвмест-
но с разделното хране-
не. Забравихме за апте-
ки и джипита. И имаме 
награда. Знаеш ли как-
ва е? Отивам при джи-
пито и той ме пита: Кой 
сте вие? Как се казва-
те? Ето това ме пита. Но 
отлично познава лелка-

та, която по три пъти на 
ден е пред кабинета му. 
Ето това ми е наградата 
- личният ми лекар да не 
ме познава.

- Знаят ли те хората 
от града, търсят ли те 
за билки?

- От 13 години градът 
ме знае, много хора ме 
познават и ме търсят. 
Около пандемията, до-
сега съм надписал 900 
плика с билки, с по три 
лепенки, сметни ги - 2700 
пъти. Ставам сутрин в 
4 часа и не успявам да 
напиша всичките, както 
съм го планирал.

- Не си ли се изкуша-
вал да продаваш бил-
ките - все пак влагаш 
огромен труд, мате-
риали?

- Много пъти са ме пи-
тали. Даже ме упрекват. 
Казват: Как без пари, 
създаваш такава красо-
та?! Не искам и няма да 
го направя. Категорично 
- не. Тези билки летят и 
за Мадрид, Париж, Ван-
кувър, за Токио...

- На кого ги изпра-
щаш?

- На българи, които 
живеят и работят там. И 
на познати, някои прос-
то минават  през дома 
ми, взимат каквото им 
е нужно и летят в раз-
лични посоки.

- Защо държиш бил-
ките да са така пре-
красно опаковани и 
надписани с красив 
обработен почерк?

- Това е като да оти-
деш в супермаркета и 
да си купиш чай. Пра-
вилата са точно и ясно 
изписани. За мен те са 
много ценни и важни. 
Толкова важни, колкото 
и самите билки. Защо-
то не е все едно, как от 
тези билки ще бъде при-
готвен чай. Правилата 
трябва да се спазват.

- Добре, сутрин като 
станеш, какъв чай 
пиеш?

- Различен. Защото 
всеки орган си взима 
от своята билка. Ако 
направиш микс - черни-
ят дроб си взима шип-
ка, стомашно-чревният 
тракт - мащерка, бъбре-
ците - хмел и т.н. И като 
си приготвиш чай, вся-
ка билка от микса вли-

яе върху определен ор-
ган. Така поне казват 
тези, знаещите, мъдри-
те хора. Аз просто съм 
техен ученик. И казвам, 
че съм добър ученик, за-
щото фамилията ми не 
страда.

- Къде събираш бил-
ките? Тръгваш сутрин 
- накъде?

-  Моят район тук, в Ай-
тос, има страшно мно-
го билки. Около „Трите 
братя“ има над 12 вида 
ценни билки. Но моят 
район е около село Ра-
клиново. Вървя пеш до 
там - кал, пек, дъжд, 
няма значение какво е 
времето. Случи се, ид-
вам от Раклиново до 
кулата. Но понеже там 
има една просека и не 
мога да мина през нея, 
за да се прибера в Ай-
тос, връщам се обратно 
в Раклиново. Пътувам 
непрекъснато на автос-
топ. И поклон пред тези 
хора, балканджии - ни-
кой досега не ме е оста-
вил на пътя. Те като че 
ли знаят с какво се за-
нимавам и ме превозват 
най-редовно. Нямам ни-
какви проблеми с кме-
тове, с кравари, с ов-
чари...

- Коя е най-ценна-
та билка в нашия ра-
йон?

- Няма ценна билка, 
всички са еднакво без-
ценни. Всяка за себе 
си е уникална, защото 
идва от лозето на Не-
бесния Отец. А неговото 
лозе е най-чисто - няма 
лаборатория, няма цех, 
няма фабрика и синте-
тика. Има чист, нату-
рален природен дар. 
И една билка може да 
действа благотворно 
на няколко органа. При-
мерно шипката - пома-
га на черния дроб, но 
и пречиства кръвта. И 
правейки това, тя уле-
снява функциите на 
другите органи. Това е 
като в една бригада, в 
която всички работят 
задружно. Ако само 
един или двама не ра-
ботят - работата на бри-
гадата куца.

- Каква е твоята про-
фесия? Има ли нещо 
общо с билкарството 
и болестите?

- Не, аз съм бил меж-
дународен шофьор, с 
37 години стаж. На ТИР 
съм работил четвърт век 
навън, видял съм много 
свят. Вчера (8 декември) 
навърших 72 години. Ми-
сля, че няма да остарея 
- може физически това 
да стане, обаче духов-
но - никога.

- Каква, според теб, 

е задачата на билки-
те?

- Всяка билка има за-
дача да предпазва. Мик-
сът от билки е армията 
- добре въоръжена, обу-
чена, нахранена и отпо-
чинала.

- Всичко, което пра-
виш, е за твоя сметка. 
Не вземаш и стотинка. 
Даже стотиците кла-
мери, с които прикре-
пяш указанията, не 
можеш да си платиш 
с билките?

- Това са житейски 
подробности. Важното 
е, че съм щастлив.

- Накрая да те попи-
там и за дългогодиш-
ното ти приятелство с 
проф. Коста Костов - 
национален консул-
тант по пулмология и 
специалист по бело-
дробни болести?

- Вчера, на рождения 
ми ден, последно се 
чухме. Каза ми: Ти си 
щастлив човек, Ичев. Ти 
си умножил своя праз-

ник, направил си го съ-
вършен.

- Откога се позна-
вате с професор Кос-
тов?

- От 35 години, запозна 
ни общ приятел. Коста е 
моят ментор. Майка му 
е от село Ябълчево, по-
сле се преместила в Ай-
тос. Детството му е ми-
нало в Айтос, при баба 
и дядо. Всяка година ми 
гостува.

- Изпращаш ли му 
билки?

- Естествено. Има-
ме традиция, всеки ме-
сец се събираме в 200-
годишната му къща в 
Троян.

- Какво е за теб щас-
тието?

- То е наградата да си 
здрав. За мен е щас-
тие и когато другите са 
здрави - на това съм се 
посветил.

- Какъв е съветът ти 
към айтозлии?

- За да сте здрави, 
използвайте лечебни-
те растения и спазвай-
те правилата. Не подце-
нявайте неароматните 
билки. Много често те са 
по-ценни от ароматните. 
И една добра стратегия 
- живовляк с щипка бо-
силек, мащерка и мен-
та. Бъдете здрави!
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За мисията на един щастлив билкар  
да раздава здраве... безплатно

„Вихър“ с добър завършек на редовното 
първенство, предстоят два отложени мача

Христо Христов

72-годишният Христо Христов 
пред „Народен приятел“

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвър-
ляне на строителни отпадъци в контейнерите за 
битови отпадъци,  речни корита, ниви, горски те-
ритории, пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат 
наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, 
желаещ да депонира строителни отпадъци, тряб-
ва да подаде заявление до кмета на Община Ай-
тос, и да получи Разрешение от кмета на Община 
Айтос за извозването на строителния отпадък до 
съответната площадка. 

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

Лице за контакти: Катя Иванова – Стар-
ши експерт, Дирекция „ТСУРР”, стая №6,  
тел. 0897 992 321.



Над 4000 лв. финансова 
подкрепа получи Народ-
но читалище “Васил Лев-
ски 1869” - Айтос за об-
новяване на библиотеч-
ния фонд с нови книги и 
други информационни из-
точници. Финансирането 
е по проект на читалище-
то, по програма „Българ-
ските библиотеки - съвре-
менни центрове за чете-
не и информираност 2020 
г.“ на Министерството на 
културата.

В рамките на конкурс-
ната сесия са подадени 
стотици проектни пред-
ложения от Национална-
та библиотека, регионал-
ните и общински библи-
отеки. Ръководството на 
читалището и МК склю-
чиха договор за финан-
сиране и за реализира-
не на проекта. Новите 
книги са вече в читалищ-
ната библиотека и се об-
работват от читалищни-
те дейци.

В колекцията на биб-
лиотеката постъпиха 276 
нови заглавия от различ-
ни издателства - худо-
жествена, научна,  дет-
ска и справочна литера-
тура, които ще зарадват 
читателите.
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Всяка година хиляди деца 
изпращат писма до Дядо 
Коледа, украсени с изящ-
ни цветни картинки. В наве-
черието на коледните и но-
вогодишните празници НЧ 
„Васил Левски 1869” гр. Ай-
тос организира за айтоските 
малчугани инициативата 

„Моето писмо  
до Дядо Коледа”

Има още седмица време 
- очакваме писма от всички 
малки, големи и пораснали 
деца със техните послания, 
стихове, рисунки и други.

На мястото на получате-
ля напишете: „За Дядо Ко-
леда”. А попълнилите стара-
телно своя адрес ще полу-
чат личен отговор от добрия 
дядо от Лапландия,

Писмата пускайте в спе-
циално подготвената пощен-
ска кутия във фоайето на чи-
талището.

Крайният срок за изпра-
щане на писмата е 18 декем-
ври 2020 година.

НЧ “Васил Левски 
1869” - Айтос

Пишете, ако искате да получите 
отговор от добрия дядо от Лапландия

276 нови заглавия в  
Читалищната библиотека в Айтос
ПО ПРОЕКТ

Таня Купенова и Ивелина Костадинова обработ-
ват новите заглавия

Здравейте, скъпи съграж-
дани! 

Здравейте, хора с голе-
ми сърца! 

Организираме ден в под-
крепа на българския пенси-
онер в нужда. Разчитаме на 
Вашето милосърдие и съпри-
частност!

Въпреки епидемичната об-
становка в страната, за по-
редна година в нашия град 
Айтос се провежда инициати-
вата „Подари коледна вечеря 
на пенсионер в нужда“. Със 
строгото спазване на всички 
изискващи мерки! 

Всеки, който иска да помог-
не, може да остави дарения в 
поставените кутии с логото на 
„Бъди човек“, или в кошовете 
в търговските обекти, опреде-
лени за тази цел, но само па-
кетирани продукти.

Всеки един от вас може да 
се включи към каузата ни!

Кутиите са поставени в: ма-
газини „Кокала”, „Макси Маркет”, мага-
зин „Петров” (до колелото). За повече ин-
формация може да се обърнете към стра-
ницата ни „Бъди човек - гр. Айтос” или 

0894259104; 0888881035; 0897441704.
Приканваме всички хора с добри сърца 

да се включат със средства в помощ на 
българския пенсионер. Благодарим Ви!

“Бъди човек - гр. Айтос”

Трудно e да се каже 
дали тази година ще има 
фирмени тържества пре-
ди Коледа и Нова година. 
Ресторантите ще отворят, 
но ако пък част от мерки-
те останат в сила, може да 
се окаже, че има ограни-
чения на броя на празну-
ващите. Но да не гадаем. 
Така или иначе, ако шефо-
вете на фирми не са реши-
ли (или пък не могат да ре-
шат още) дали ще има ку-
пон, но пък искат да пока-
жат отношение към слу-
жителите си и да ги зарад-
ват празнично, добре е да 
се „застраховат“ и да им подготвят изне-
нада. Като скромен подарък с продукти от 
алое вера за здраве и красота на „Форе-
вър Ливинг Продъктс“. 

Ако изберете този модерен начин да 
благодарите на своите хора, непремен-
но потърсете младата Десислава Авра-
мова на тел. 0877 705 007 или на email: 
avramova.forever@gmail.com.

Коледният ви жест 
може да очарова

Благотворителната 
кампания „Подари коледна 

вечеря“ набира ход
Кутии за дарения и 
кошове за пакетирани 
продукти има в шест 
търговски обекта


