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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

22.12.2020 - 04.01.2021, бр. 435

Айтозлии избраха - мъжка-
та двойка на клуба по спорт-
на акробатика “Орел” - айтос 
- Антон Станчев и Янко Ки-
ров за спортисти №1 на общи-
на Айтос за 2020 година. Две-
те айтоски момчета се състе-
зават във възрастова група 
8-14 години. Шампиони са от 
Държавното първенство по 
спортна акробатика за 2020 г. 
и носители на златни меда-
ли. Младата двойка шампи-
они са за втора поредна го-
дина водачи в класацията за 
Годишните награди на Общи-
на Айтос.

И второто място в онлайн 
класацията е за възпитаник 
на КСА “Орел” - Айтос. Ни-
колая Диянова се състеза-
ва във възраст 12-18 години. 
Участва в интегриран вид – 
женска двойка със състеза-
телка на КСА “Нефтохимик” 
- Бургас. На Държавния шам-
пионат през 2020 г. двойката 
завоюва сребърни медали за 
балансова, темпова и смесе-
на комбинации.

Бронзов медалист в надпре-
варата на най-добрите спорти-
сти е 18-годишният Огнян Бо-
дуров - Оги, последна година 
ученик в СУ ,,Христо Ботев”, 
гр. Айтос. От 10 години трени-
ра. През 2020 г. играе футбол 
в отбора “юноши старша въз-
раст” на ФК ,,Вихър” Айтос с 
треньор Борис Николов. На-
ходчив, старателен и всеотда-
ен на футболната игра, Оги е 
душата на отбора. Неуморим, 
раздава се докрай на футбол-
ния терен, казват за младия 
спортист неговите треньори и 
съотборници. 

На четвърта позиция ай-
тозлии са наредили 16-годиш-
ния Борислав Петков, състе-
зател на Спортния клуб по бор-
ба “Айтос”. Борислав е най-но-
вият и перспективен състеза-
тел на клуба. През 2020 година 
печели вицешампионска титла 
и сребърен медал на Държав-
ния шампионат за момчета в 
гр. Петрич. 

И петото място е за фут-
болна надежда - на ФК “Бяла 
река” с. Тополица. 16-годиш-
ният Мирен Салиибрям от 
една година играе във футбол-
ния отбор на с. Тополица. Ми-
нал е през всички възрастови 
групи на футболния клуб в гр. 
Карнобат. Родом от с. Тополи-
ца и през 2020 г. се утвържда-
ва като основен футболист на 
мъжкия отбор във ФК „Бяла 
река” с. Тополица. 

Баскетболният талант на 
Кети Стоянова е оценен 
от айтозлии с шестата пози-
ция в класирането. Родена е 
през 2007 г. През 2020 г. иг-
рае в представителния отбор 
на Баскетболен клуб „Вихър” - 
Айтос, момичета до 14 години. 
Макар и по-малка от съотбор-
ниците си, Кети е водещ със-
тезател и капитан на отбора, и 
вече е в проектния състав на 
Националния отбор на Бълга-
рия за момичета до 14 г.

С малка разлика след Кети 
в класацията се нарежда дру-
га млада баскетболистка - 
Гергана Кузманова - роде-

на през 2008 г. През 2020 г. иг-
рае в представителния отбор 
на БК „Вихър”, момичета до 12 
г. - водещ състезател и капи-
тан на отбора.

Осмото място е за най-до-
брата ни млада шахматистка 
- Неше Мехмед - състезател-
ката на клуб „Аетос-64” Роде-
на е през 2006 г. в с. Черна мо-
гила, ученичка в седми клас в 
ОУ „Хр. Ботев” с. Мъглен. Иг-
рае усилено шах и се състе-
зава на турнири с национал-
но и международно участие. 
Нейното постоянство и трудо-
любие са повод за номинаци-
ята й за спортист на община 
Айтос за 2020 г. Играе зряло 
и безкомпромисно. През 2020 
г., на Държавното индивидуал-
но първенство по блиц за деца 
до 14 години в гр. Асеновград 
се класира на пето място. На 
V шахматен турнир “Свобода“ 
в гр. Раднево, след оспорвана 
борба зае второ място в сво-
ята възрастова група. На VI 
международен шахматен тур-
нир „Траяна Куп”, гр. Стара 
Загора, е осма в своята въз-
растова група. Шесто място 
й определиха съдиите на ХIII 
шахматен турнир „Янко Гюзе-
лев“ в Бургас. В шахматен тур-
нир “Опен” - гр. Пазарджик, 
е девета в своята възрасто-
ва група.

Деветото място е за фут-
болиста Джесур Ахмедов-
Джеси, на 12 години, ученик 
от СУ ,,Н. Й. Вапцаров” гр. Ай-
тос. От четири години тренира 
във футболната школа на ФК 
,,Вихър” Айтос с треньор Ми-
лен Минчев. Дисциплиниран, 
завършен футболист, умеещ 
да играе на всеки един пост 
на терена. Бъдеща футболна 
звезда.

На десетата позиция е Мус-
тафа Смаил - 15 годишен, уче-
ник в 9 клас, състезател на 
Спортен клуб по борба “Ай-
тос”. Капитан на отбора. В 
клуба тренира от шест години. 
Техничен и перспективен със-
тезател. Класирал се на вто-
ро място на Републиканския 
турнир за момчета в гр. Раз-
град през 2020 г. и второ мяс-

то на Държавния шампионат 
за момчета в гр. Горна Оря-
ховица -2020 г. 

Следва го десетокласни-
кът Павел Тодоров, ученик в 
Професионална гимназия по 
транспорт в гр Бургас. Карто-
текиран състезател по волей-
бол в БФВ от м. март 2016 г. 
Ръст 184 см., тегло - 66 кг. За-
почва състезателния си път 
при треньора Димитър Кавръ-
ков. Участва в отбора на Во-
лейболен клуб “Айтос” – каде-
ти, на поста „посрещач”. Перс-
пективен и амбициозен със-
тезател. През м. януари 2020 
г. участва в отбора, който за-
воюва ІІІ място на Общинския 
етап на ученическите игри по 
волейбол във възрастова гру-
па VІІІ-Х клас. Участва с отбо-
ра на „кадети“ в Зонално ре-
публиканско първенство в гр. 
Стара Загора и гр. Царево, къ-
дето се отборът се класира на 
ІV място.

На дванадесето място сред 
най-добрите айтозлии са по-
ставили Богомил Йорданов 
- Боги, на 8 години., ученик в 
СУ ,,Христо Ботев” гр. Айтос. 
От две години тренира в Дет-
ско-юношеската школа на ФК 
,,Вихър” Айтос с треньор Дим-
чо Данов. Старателен, дисцип-
линиран, моторът на отбора, 
обича футболната игра и по-
казва таланта си на футбол-
ния терен. 

Тринадесетата позиция е за 
Аксел Шюкрю - 13-годишен, 
роден е през 2007 година. Тре-
нира в клуба от шест години. 
Класира се на второ място на 
Републикански турнир за деца 
в гр. Разград през 2020 г. и 
зае пето място на Държавния 
шампионат за деца в гр. Горна 
Оряховица 2020 г. Трудолюбив 
и талантлив състезател. 

Само на един глас разстоя-
ние след него е Даяна Дамя-
нова, родена през 2007 г. През 
2020 г. играе в представител-
ния отбор на Баскетболен клуб 
„Вихър”, момичета до 14 годи-
ни. Макар и по-малка на въз-
раст, е основен и водещ със-
тезател на отбора.

НП

От 21 декември беше 
отворена за посещения 
Осмата изложба на айтос-
кия художник Иван Петров 
- „Надежда за света“. Този 
път, заедно с картините на 
Петров, свои фотографии в 
Ритуалната зала на Общи-
на Айтос представя и Ма-
рия Димова. За младата 
фотографка това е първа 
подобна изява.

Иван Петров има зад гър-
ба си вече седем самосто-

ятелни изложби. В тази из-
ложба освен картините с 
маслени бои, той показва 
и пастелни произведения, 
както и творби с елемен-
ти на приложно изкуство. 
През четирите дни на из-
ложбата можете да се на-
сладите на картините, кои-
то разказват истории, пъл-
ни със заряда на личност-
та на художника.

Мария Филипова за пръв 
път представя своите твор-

би пред публика. В свои-
те снимки тя е запечата-
ла мигове от бързо пре-
минаващия живот. Цвето-
ве, които никога не са съ-
щите, моменти, които няма 
да се повторят, а ще оста-
нат само в спомените. Фо-
тографиите й са видима по-
езия от цветове, форми и 
послания.

Изложбата ще е отворе-
на до 24 декември от 10 до 
18 часа.

Осма изложба на Иван Петров, 
този път с участието на 

фотографа Мария Филипова

Уважаеми граждани на 
община Айтос,

Само дни ни делят от 
края на една различна 
година. Година на мер-
ки, изолация, на усилия 
за опазване на животи. 
Но и година на изключи-
телни примери за човеч-
ност, милосърдие, помощ 
и подкрепа. Вярвам, че 
изпитанията ни направи-
ха по-силни и по-добри, 
сплотиха ни като общност 
с грижата един за друг, 
с грижата за нашите ме-
дици, с грижата за бъде-
щето на децата на общи-
на Айтос. 

Не беше лека година, 
затова успехите трябва 
ни радват двойно пове-
че. Приключихме важни 
проекти, продължаваме 
да реализираме други, 
започваме нови. С увере-
ността, че 2021 година ще 
е по-здрава и по-спокойна за всички нас.

Благодаря на всеки един гражданин на община Айтос за търпението, за под-
крепата и за съпричастността. За това, че бяхте коректив на решенията и дейст-
вията на Община Айтос. 

В очакване на празниците, за мен е чест да Ви поднеса пожеланията си за 
здраве, късмет и благополучие. Носете добродетелите в сърцата си и всеки ден 
намирайте поводи за усмивка. 

Нека имаме желанието, куража и отговорността да бъдем част от общите 
усилия за справяне с предизвикателствата на нашето време. Затова празну-
вайте отговорно!

Нека да имаме силата да сътворяваме добри дела и през новата година!
Бъдете здрави!
Светли Рождественски празници!
Здрава и благословена 2021 година!

Васил Едрев
кмет на община Айтос

Антон Станчев и Янко Киров 
са най-добрите спортисти на 

общината за 2020 година 

Айтозлии решихА

Онлайн гласуване подреди 14-те номинирани  
спортисти за Годишните награди 

Светли Рождественски празници!
Здрава и благословена 2021 година!

Иван и Мария представят свои творби пред айтоската публика

Антон Станчев и Янко Киров - фаворити сред спорти-
стите на община Айтос и за 2019 година
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„Събота е, но кога-
то има хора, които не 
се плашат от работа, 
може цяла улица да 
бъде основно ремонти-
рана. Доказаха го дос-
тойни айтозлии, които 
с доброволен труд сто-
риха чудо“. Това напи-
са кметът Васил Едрев 
в профила си във фейс-
бук, впечатлен от тру-
да на петнадесетина-
та мъже, които само за 
няколко часа преобра-
зиха улицата, на която 
живеят.

Улицата, обновена с 
материали и техника, 
предоставени от Об-
щина Айтос, не е голя-
ма, но достатъчно про-

блемна и стръмна. Ста-
ва дума за участъка на 
ул. „Иван Комитов“, до 
ул. „Стара планина“ и 
ул. „Яне Сандански“. 
При дъжд е кална, при 
това и скалиста, зара-
ди местонахождение-
то й. Живеещите там от 
много време настояват 
проблемният участък да 
бъде ремонтиран - май-
ките с колички трудно се 
придвижват, колите са с 
ограничен достъп, да не 
говорим за специализи-
раните автомобили на 
Спешната помощ и По-
жарната.

В съботния ден мъ-
жете, живеещи там, за-
претнаха ръкави, и с 

подкрепата на общин-
ски служители, бетони-
раха улицата. Кметът 
Васил Едрев сърдеч-
но благодари на учас-
тниците в нелекия съ-
ботен труд. „Сърдеч-

но благодаря на добро-
волците Октай Нуредин, 
Илхан Мюмюн, Муста-
фа Осман, Мехмед Ос-
ман, Шевкет Шевкет, 
Мустафа Мустафа, Ер-
джан Есад, Ердинч Кя-

зим, Мехмед Билялов, 
Айхан Мюмюн, Хрюстем 
Мехмед, Ейваз Мехмед, 
Мехмед Мустафа, Зеки 
Хюсеин. Браво, мом-
чета! Доказахте, че с 
труд и разбирателство 

всичко се постига! Бъ-
дете здрави, Вие и Ва-
шите семейства! Досто-
ен пример на достойни 
мъже!”, написа още гра-
доначалникът.

НП

С подкрепа на Общината доброволци 
обновиха проблемна улица в Айтос

Децата са вкъщи и зани-
малните са все още празни, 
но Дядо Коледа успя обико-
ли всички детски градини на 
община Айтос, за да раздаде 
традиционно коледни подаръ-

ци за всяка детска и яслена 
група. Община Айтос напъл-
ни чувалите на добрия старец 
с играчки и дидактични игри, 
за да им се радват децата на 
4 януари догодина.

Дядо Коледа вече 
донесе подаръците за 

детските градини
Уважаеми ученици, 

учители, родители и 
граждани на Айтос!

По традиция училищ-
ната общност на Средно 
училище ”Христо Ботев” 
провежда благотворите-
лен коледен базар. Тази 
година обаче е различ-
на, но това не означава, 
че няма да останем съп-
ричастни към благотво-
рителността.

Нека покажем, че сме 
хора с големи сърца. 
Призоваваме всички вас 
да подкрепим кампания-
та на БМЧК „Заедно сре-
щу коронавируса“ и да 
проявим съпричастност 
към благородните уси-
лия на българските ме-
дици и към човешките 
страдания.

Всяко ваше дарение 
ще бъде важно за тях, за 

лекарите и медицински-
те работници на МБАЛ  
- Айтос.

От 15 декември до 15 
януари коледни кутии ще 
бъдат поставени в бутик 
„Олимп“ и книжарница 
„Звънче“, аптека „Аква-
марин“ (Светла), супер-
маркет „Сънимаркет“ 
и супермаркет „Стефа-

нови“.
И не забравяйте, че 

няма нищо извън сами-
те нас, за да бъдем щаст-
ливи ние и близките око-
ло нас.

Весели Коледни и Но-
вогодишни празници!

Су “Христо Ботев” - 
град Айтос

Дарителска кампания 
за МБАЛ -АйтосДо 15 януАри

Инициативата е на СУ „Христо Ботев“



За втора поредна година 
айтозлии избраха за Тре-
ньор №1 Мартин Бенов, 
треньор в Клуба по спорт-
на акробатика “Орел” - Ай-
тос. Бенов събра 84% от 
всички подадени гласове 
в надпреварата между се-
демте номинирани треньо-
ри за 2020 г. 

Роден е през 1981 г. в 
Плевен. Треньор е на шам-
пионската двойка мъже 
Антон Станчев и Янко Ива-
нов. Изключителен профе-
сионалист, влага знания, 
умения и опит за разви-
тието на айтоската шко-
ла по спортна акробатика. 
Бивш състезател, предста-
вял достойно Айтос и Бъл-
гария на национални, ев-
ропейски и световни със-
тезания.

Вторият резултат от е-
гласуването е за руж-
ди Ахмед - председател 
на Управителния съвет и 
треньор в Спортен клуб 
по борба “Айтос”. Роден 
е през 1967 год. Завър-
шил е Спортното учили-
ще в гр. Бургас и Нацио-
налната спортна академия 
гр.София. Ружди Ахмед е 
майстор на спорта, мно-
гократен републикански 
шампион, който преда-
ва опита си в свободната 
борба на айтоските деца. 
През 2020 г. е и треньор по 
проект на клуба, финанси-
ран от програмата „Спорт 
за децата в свободно-
то време” от ММС. Но-
миниран е и от ФК „Бяла 
река” с. Тополица за Тре-
ньор №1.

Старши треньора на 
футболния отбор на ФК 
,,Вихър” - Айтос - юноши 
старша възраст Борис 
Николов айтозлии са по-
ставили на трета позиция. 
За него местната футбол-
на общност казва, че е не-
вероятен педагог и специ-
алист. Треньор е в Детско-

юношеската школа в Ай-
тос от 10 години.

Катя Цанева - треньор 
в Клуба по спортна акро-
батика “Орел” - Айтос за-
ема престижната четвърта 
позиция. Цанева е с бли-
зо 40-годишен опит като 
треньор. Изградила е като 
спортисти и личности не-
малко шампиони. И през 
2020 г. със същата енер-
гия и професионален опит 
продължава да отстоява 
авторитета на айтоската 
школа като една от най-ус-
пешните в България.

Следва едно име леген-
да - Димчо Данов, дос-
коро треньор в детско-
юношеската школа на ФК 
,,Янтра” - Габрово. През 

2020 г. Данов е старши 
треньор на футболния от-
бор – деца (подготвителна 
група) на ФК ,,Вихър“ Ай-
тос. Опитният треньор се 
завърна в родния град, на 
терена, на който постигна 
първите си футболни ус-
пехи, за да предава май-
сторството си на млади-
те футболни надежди на 
Айтос.

Веднага след Данов 
името си между най-до-
брите треньори за тази 
година записа Драгомир 
иванов. Роден е през 1951 
година и един от ветера-
ните в  баскетбола. През 
2020 г. тренира два от от-
борите на БК „Вихър” – от-
бора  минибаскетбол мом-

чета до 10 г. и минибаскет-
бол момчета до 12 г..

За титлата Треньор №1 
в надпреварата влезе и 
25-годишната Анел Ше-
риф -  най-младият тре-
ньор в айтоската баскет-

болна школа. На първен-
ството в Истанбул пече-
ли шампионската титла, 
три пъти е бронзова ме-
далистка с отборите на 
“Нефтохимик” и “Овер-
газ”, и веднъж печели 

бронз от Републиканско 
първенство за подраства-
щи! Треньор е на най-мал-
ките - минибаскетбол, мо-
мичета във възрастовата 
група 9 -11 годишни.
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Мартин Бенов е Треньор №1  
на община Айтос за 2020 година

С подкрепа на Общината доброволци 
обновиха проблемна улица в Айтос

Приключи онлайн гла-
суването за Спортист, 
Треньор и Отбор на об-
щина Айтос за 2020 г. За 
Спортист №1 са гласува-
ли 4616 граждани на об-
щина Айтос. Класацията 
при треньорите опреде-
лиха 648 души, а за От-
бор на 2020 г. гласуваха 
едва 143-ма. 

14 бяха номинирани-
те за приза „Спортист 

на годината“. Още се-
дем треньори и три от-
бора спориха в е-прос-
транството за Годишни-
те награди на Община 
Айтос. 

Заради противоепиде-
мичните мерки тази го-
дина тържествената це-
ремония по награждава-
нето се отменя. След но-
вогодишните празници 
кметът Васил Едрев ще 

се срещне само с първи-
те в класирането, за да 
им връчи плакети и па-
рични награди.

Традиционно всички 
номинирани за Спор-
тист, Треньор и Отбор 
на годината ще получат 
награди. Тази година 
това ще стане чрез тре-
ньорите и членовете на 
управителните съвети на 
спортните клубове.

Отменя се церемонията  
по награждаването

На-добрите спортисти на Айтос за 2019 г.

Мартин Бенов

Здравейте, скъпи съграждани! 
За поредна година показахте колко са големи сърцата 

ви! За поредна година ние всички бяхме единни, въпре-
ки коронакризата! 

Това е и резултатът от инициативата „Подари коледна 
вечеря на пенсионер в нужда“ (2020 г.)! На 19.12.2020 г. 
бяха доставени хранителните пакети по домовете на нуж-
даещите се. Отново стоплихме сърцата им и вярваме, че 
ще забравят поне за миг мъката, болката, неволите и са-
мотата! Всеки един от тях, възрастните, ще бъде благо-
дарен за това, което правим! 

 „За тях го правим, не за нас” 
Благодарим Ви, хора с големи сърца! 
* Продуктите бяха раздадени при спазване на всички 

мерки за безопасен контакт.

За Отбор на 2020 година с 49% от 
гласовете на айтозлии е избран ти-
мът на най-малките борци на Ай-
тос. Фаворит е отборът на децата 
от възрастова група 14-16 години на 
Спортен клуб по борба „Айтос“. 
Отборът беше номиниран от Клуба 
за постигнати успехи и златни ме-
дали от национални и международ-
ни състезания. Преди пандемията, 
отборът се класира на трето мяс-
то на Републиканския турнир в гр. 

Разград и на девето място на Дър-
жавния шампионат за момчета в гр. 
Горна Оряховица. 

Втората позиция е за отбора 
“Юноши старша възраст” на фут-
болен клуб „вихър” Айтос с 30% 
от гласовете. Треньор на юноши-
те е Борис Николов. През сезон 
2019/2020 г. момчетата се класи-
раха на второ място в Окръжната 
футболна група при юноши млад-
ша възраст. 

Третото място е за отбора на клу-
ба по спортна акробатика „Орел” 
Айтос с 21% от гласовете. Клубът е 
регистриран през 1993 год. като юри-
дическо лице с нестопанска цел, но 
акробатиката води своето начало в 
гр. Айтос много преди това. Отбо-
рът на клуба по спортна акробатика 
„Орел” защитава името на Айтос не 
само на Държавния шампионат, но и 
на международни състезания.

НП

Открит е нов магазин за 
детско, дамско и мъжко 

бельо в град Айтос 
Магазинът предлага изключително богат асорти-

мент от качествени стоки на конкурентни цени. 
С изискан и подходящ за всеки джоб подарък 

за коледните и новогодишните празници, можете 
да зарадвате приятели и близки, ако посетите но-
вия магазин - срещу входа на автогарата.

1702.38 лв. дариха 
айтозлии за коледна 
вечеря на пенсионери 

в нужда
ИК „Бъди човек“ - Айтос 
благодари на гражданите

Отборът на борците -  
най-добрият за 2020 година



На 17 декември беше 
сключен договор между 
“ДЮЛГЕР ГРУП” ЕООД, 
Държавен фонд „Земеде-
лие“ и сдружение „Мест-
на инициативна група – 
Айтос“ за одобрен за фи-
нансиране проект „Пус-
кане в експлоатация на 
цех за производство 
на мебели“ по процеду-
ра BG06RDNP001-19.270 
МИГ-Айтос - Мярка 6.4.1 
„Инвестиции в подкре-
па на неземеделски дей-
ности “от Стратегията за 
ВОМР по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции 
в рамките на стратегии 
за Водено от общности-
те местно развитие“ от 
Програма за развитие 
на селските райони 2014 
– 2020 г., съфинансирана 
от Европейския земедел-

ски фонд за развитие на 
селските райони.

Проектът предвижда 
създаване на високо-
технологичен цех за про-
изводство на мебели от 
масивно дърво в гр. Ай-
тос. Ще бъдат разкрити 
4 нови работни места. 
С изпълнението на про-
екта ще бъдат въведени 
и нови за предприятие-
то продукти и производ-
ствени процеси. Инвес-

тициите в машини и обо-
рудване ще позволят из-
работването на 2D и 3D 
модели, а чрез закупува-
нето на BSB – R - RP1300 
Planer ще се извършва 
четиристранно рендос-
ване на материала и оф-
ормянето. 

Стойността на про-
екта е 180 500.00 лева. 
Безвъзмездната финан-
сова помощ е в размер 
на 75% и е на стойност  

135 375.00 лева. 
След подписване на 

договора по традиция 
председателят на УС 
на „МИГ-Айтос“ г-н Сто-
ян Стоянов връчи сим-
вола на организацията 
на г-н Сейдар Зекерие, 
управител на „ДЮЛГЕР 
ГРУП“ ЕООД. От името 
на екипа на МИГ поже-
лаваме успешно изпъл-
нение и приключване на 
проекта.
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

49 айтоски деца с първа награда от 
конкурса „Моята коледна картичка 2020“
Декември е! Декември, който 

понякога е толкова красив и сне-
жен, друг път е студен и мрачен. 
Но това е месецът, в който всичко 
ни е позволено. Време е да поме-
чтаем! Иде Коледа! Най-прекрас-
ният и свят празник. Нощта, в ко-
ято забравяме дрязги и пробле-
ми, отваряме сърца за ближния. 
На този празник като че ли в нас 
се събужда детето, което вярва в 
чудеса. Много любов, доброта и 
жизнерадостно настроение лъхат 
и от произведенията на над 210-те 
участници в конкурса „Моята ко-

ледна картичка”. Те са експони-
рани във фоайето на читалището 
и всеки, който ги види, ще повяр-
ва, че светът е станал по-красив и 
още по-добър.

НЧ „Васил Левски 1869” Ви бла-
годари. На всички желаем да сбъд-
ват мечтите си. Радвайте се на вся-
ка усмивка, която изгрява пред 
вас, на любовта, която топли сър-
цето ви и нека вълшебството на 
Рождество ви съпътства през цяла-
та 2021 година. От всички участни-
ци в конкурса журито отличи 49, ко-
ито класира на първо място.

В навечерието на Коледа 15 деца и 24 възрастни от Цен-
търа за хора с увреждания в Айтос получиха своите пър-
ви подаръци. Благодарни сме на всички партньори и прия-
тели от Айтос, Камено, Бургас, София, Пловдив, Стара За-
гора, Севлиево, Испания, Турция, които подкрепиха бла-
городната акция! 

Бъдете здрави и благословени, хора с добри сърца! 
Благодарни сме за възможността да даряваме! 

Костадинка Митева

еврОПеЙСКиЯТ ЗеМеДеЛСКи ФОНД ЗА рАЗвиТие НА СеЛСКиТе рАЙОНи -
еврОПА иНвеСТирА в СеЛСКиТе рАЙОНи

СНЦ „МеСТНА иНиЦиАТивНА ГруПА – АЙТОС”

МИГ-Айтос сключи договор за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ и по мярка 6.4.1

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълне-
ние 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 общно-
стите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

еТО КОи СА НАГрАДеНиТе:

Мирослава Димитрова Янкова – 3 кл.. - ОУ ”Св. 
св. Кирил и Методий”, с. Карагеоргиево
Яшар Бехчет – 3 кл. - ОУ ”Св. св. Кирил и Мето-
дий” с. Карагеоргиево
Синем Ерхан Хълми – 1 кл. - ОУ ”Св. св. Кирил и 
Методий” с. Карагеоргиево
Аяз Дениславов Емануилов – 1 кл. ОУ ”Св. св. 
Кирил и Методий” с. Карагеоргиево
Амиде Хасан Чауш – 10 г.– ОУ „Христо Ботев” 
с. Мъглен
Надя Атанасова Атанасова -3 кл. - ОУ „Христо 
Ботев” с. Мъглен
Симай Ахмед Смаил – 3 кл. - ОУ „Христо Ботев” 
с. Мъглен
Харун Мехмед Халил – 10 г.. - ОУ „Христо Бо-
тев” с. Мъглен
Селен Белгин Топал – 3 кл.- ОУ „Христо Ботев” 
с. Мъглен
Хатидже Ереджеб Мехмед – 3 кл..- ОУ ”Христо 
Ботев” с. Пирне
Диляна Стоянова Бяндова – 2 кл..- ОУ ”Христо 
Ботев” с. Пирне
Радостина Наскова Радкова – 4 кл. - ОУ ”Хрис-
то Ботев” с. Пирне
Радко Асенова Радков – 2 кл. - ОУ ”Христо Бо-
тев” с. Пирне
Фанче Ивайлова Милчева – 4 кл. - ОУ ”Христо 
Ботев” с. Пирне
Кирил Иванов Евтимов – 3 а кл.- ОУ „Атанас Ман-
чев” гр. Айтос
Константина Борисова Йовчева – 3 б кл. - ОУ 
„Атанас Манчев” гр. Айтос
Слави Станимиров Маринов – 3 б кл. - ОУ „Ата-
нас Манчев” гр. Айтос
Кристиян Николаев Джамбазов – 4 б кл. - ОУ 
„Атанас Манчев” гр. Айтос
Мийрем Алексеева Йорданова - ОУ „Атанас Ман-
чев” гр. Айтос
Мирослава Николаева Джамбазова – 2 б кл. - ОУ 
„Атанас Манчев” гр. Айтос
Габриела Ценкова Огнянова – 2 б кл. - ОУ „Ата-
нас Манчев” гр. Айтос
Албена Ивайлова Кънчева – 1 а кл. - ОУ „Атанас 
Манчев” гр. Айтос
Зина Игнатиева Атанасова – 3 а кл. - ОУ „Атанас 
Манчев” гр. Айтос
Мелани Георгиева – 3 б кл. – СУ ”Н. Й. Вапца-
ров” гр. Айтос
Живко Христов – 1 в кл. – СУ ”Н. Й. Вапцаров” 
гр. Айтос
Георги Василев Иванов – 3 а кл. – СУ ”Н. Й. Ва-
пцаров” гр. Айтос
Дуйгу Ерол Осман – 1 в кл. – СУ ”Н. Й. Вапца-
ров” гр. Айтос
Кадил Исмаил Кадир – 3 б кл.- СУ ”Н. Й. Вапца-
ров” гр. Айтос
Валерия Николаева Миткова – 4 б кл. – СУ ”Н. Й. 
Вапцаров” гр. Айтос
Хасан Мехмедали Хасан – 1 в кл. – СУ ”Н. Й. Ва-
пцаров” гр. Айтос
Елиф Идриз Ърфан – 1 в кл. - СУ ”Н. Й. Вапца-
ров” гр. Айтос

Дария Атанасова Атанасова – 3 б кл. СУ ”Н. Й. 
Вапцаров” гр. Айтос
Галена Дамянова Костадинова – 4 д кл. – СУ 
„Христо Ботев” гр. Айтос
Никол Василева Епитропова – 3 д кл. – СУ „Хрис-
то Ботев” гр. Айтос
Симге Хюсеин Смаил – 2 б кл. – СУ „Христо Бо-
тев” гр. Айтос
Константин Купенов – 1 кл. – СУ „Христо Ботев” 
гр. Айтос
Ерджеб Ахмед Сейфула – 2 б кл. – СУ „Христо 
Ботев” гр. Айтос
Виктория Димитрова – 4 б кл. - СУ „Христо Бо-
тев” гр. Айтос
Наталия Пламенова Янкова - СУ „Христо Бо-
тев” гр. Айтос
Ивайла Димитрова Стоянова – 2 а кл. - СУ „Хрис-
то Ботев” гр. Айтос
Габриела Георгиева Ангелова – 2 а кл. - СУ „Хрис-
то Ботев” гр. Айтос
Мерлин А.Сюлейман – 2 а кл. - СУ „Христо Бо-
тев” гр. Айтос
Каан Гюнер Реджеб – 4 д кл. - СУ „Христо Бо-
тев” гр. Айтос
Симай Ахмед Смаил – 3 кл. - СУ „Христо Ботев” 
гр. Айтос
Филис Рейхан – 3 кл. – ОУ „Светлина” с. Топо-
лица
Берк Фейзи – 2 кл. - ОУ „Светлина” с. Тополи-
ца
Емилио Бисеров Хаджиев – 1 кл. – ОУ „Светли-
на” с. Тополица
Джемиле А. Реджеб – 3 кл. – ОУ „Светлина” с. 
Тополица
Ертан Тургай Джевджетов – 2 кл. – ОУ „Светли-
на” с. Тополица

Народно читалище 
“васил Левски 1869” - АЙТОС


