
През 2020 г. не са на-
стъпили условия, налага-
щи промяна в цените на 
таксиметровите услуги 
на територията на общи-
на Айтос, затова кметът 
Васил Едрев предлага на 
Общинския съвет да бъ-
дат запазени миналого-

дишните минималните и 
максималните цени на 
таксиметровите превози. 
Няма пречка, при промя-
на на финансово-иконо-
мическата обстановка, 
цените да бъдат актуали-
зирани, но засега те да 
останат същите, предла-
га градоначалникът. 

Минималните цени за 
таксиметров превоз на 
пътници за един кило-
метър пробег валидни 
на територията на общи-

на Айтос, са 80 ст. днев-
на тарифа и 90 ст. - нощ-
на тарифа. Максимални-
те цени за един киломе-
тър, валидни на терито-
рията на община Айтос 
са дневна тарифа – 2,00 
лв. и нощна тарифа – 2,50 
лв. за един километър 
пробег. Решението е на 
Общинския съвет, който 
ще се произнесе на ре-
довното си заседание на 
29 януари 2021 г.
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На 28 януари жители-
те на община Айтос се 
събудиха с добра нови-
на - през нощта всички 
общински пътища бяха 
отворени. До 18.00 часа 
на 27 януари проходими 
бяха пътищата само към 
пет села. След спиране-
то на вятъра, в продъл-
жение на 10 часа и през 
цялата нощ машините 
на почистващата фир-
ма работиха без почив-
ка, за да отворят блоки-
раните 11 населени мес-
та. Приключиха рабо-
та в 04.30 часа, а от Об-
щинския кризисен щаб 
съобщиха, че всички пъ-
тища са проходими при 
зимни условия, няма се-
лища и градски кварта-
ли без ток и вода.

През целия ден на 27 
януари зимната обста-
новка на територията 
на общината беше ус-
ложнена заради ураган-

ния вятър. Поради ава-
рии шест села останаха 
без ток - Лясково, Мал-
ка поляна, Карагеорги-
ево, Тополица, Черно-
град и Поляново. Още 
сутринта беше възста-
новено елзахранването 
на Лясково и Малка по-
ляна. До обяд ток вече 
имаха и жителите на ос-
таналите четири населе-

ни места. 
През целия ден прохо-

дими останаха само пъ-
тищата към селата Съ-
диево, Пирне и Кара-
ново. Всички остана-
ли бяха труднопроходи-
ми, със заледени и зас-
нежени пътни настил-
ки. Цялата налична тех-
ника почистваше нон-
стоп, но вятърът обра-

зуваше нови навявания 
след машините. Няма-
ше бедстващи хора, за-
късалите в снега авто-
мобили бяха изтегляни. 
Кметът Васил Едрев се 
обърна с апел към граж-
даинте да избягват пъту-
ванията, ако не е край-
но наложително. Тежки 
машини бяха в готов-
ност да извозват спеш-
ните случаи.

Зимната обстановка 
в селата нямаше нищо 
общо с тази в града. На-
вяванията по селски-
те пътища бяха толкова 
силни, че в момента, в 
който машините почист-
ваха и се насочваха към 
нов път, старият отново 
биваше затрупан. Ситу-
ацията остана усложне-
на и след спирането на 
снеговалежа. Ураган-

ният вятър, който носе-
ше сняг от нивите на ас-
фалта и липсата на ви-
димост блокираха за ча-
сове движението.

След като вятърът 
утихна, започна голя-
мото нощно чистене, за 
да се “отпушат” пътища-
та към града и хората 
рано сутринта да тръг-
нат на работа.

НП

Цяла нощ разчистваха общинските 
пътища след зимната буря 

Цената за такси да остане същата

ЗИМАТА 
В АЙТОС

28 януари, 10 ч. - така изглежда ден след бурята пътят за Мъглен и Пещер-
ско

Машините работиха 
до 04.30 часа 
сутринта без почивка

Предложението е на кмета, 
решението - на съветниците



181 от общо 338 учите-
ли и служители от учи-
лищата в община Айтос 
са заявили желание да 
се тестват с антигенни 
тестове за коронави-
рус. Целта на тества-
нето в цялата страна е 
да се провери какво е 
разпространението на 

COVID-19 в образова-
телната система пре-
ди големите ученици 
да се върнат в класни-
те стаи от 4 февруари. 
Какви точно ще са из-
водите при тестване-
то на учителите и слу-
жителите, предстои да 
разберем.

За целта, в Община 
Айтос са получени 350 
теста, останалите след 
тестването, ще се съх-
раняват според изис-
кванията - на сухо и на 
стайна температура, съ-
общиха от образовател-
ната дирекция в Общи-
на Айтос. 

Ще припомним, че 
всички учители и по-
мощният персонал в дет-
ските градини бяха тест-
вани за COVID преди 1 
юни м.г., когато детски-
те заведения отвориха 
врати. Резултатът тога-
ва - нито един положи-
телен тест.

НП
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Кметът представя 
състоянието на общинската 

собственост за 2020 г.

На 29.01.2021 г. (петък) 
от 9:30 ч. в Заседателната 
зала на Община Айтос ще 
се проведе ШЕСТНАДЕСЕ-
ТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Об-
щински съвет-Айтос, при 
спазване на противоепи-
демичните мерки, без ме-
дии и граждани. В пред-
варителния дневен ред са 
включени 12 точки, плюс 
традиционните питания 
към кмета.

Красимир Енчев – пред-
седател на Общински съ-
вет-Айтос, внася отчет и 
анализ за дейността на 
Общински съвет-Айтос за 
периода месец май - ме-
сец декември 2020 г. Съ-
ветът ще гласува предло-
жение от Васил Едрев – 
кмет на община Айтос, за 
упълномощаване на пред-
ставител на Община Айтос 
за участие в извънредно 
общо събрание на акцио-
нерите на „УМБАЛ-Бургас” 
АД гр. Бургас и определя-
не на позиция и мандат по 
решенията, които следва 
да се вземат. Градоначал-
никът ще иска и утвържда-
ване на управител на об-
щинско търговско друже-
ство „Генгер” ЕООД  гр. 
Айтос, след проведен кон-
курс. Станимир Петров – 
директор на дирекция „Фи-
нанси, бюджет и данъчно 
облагане” в Община Айтос 
ще докладва разходите за 
командировки на кмета на 
община Айтос.  

Кметът Васил Едрев вна-
ся още докладна запис-
ка за актуализация на оп-
ределените с Решение 
№25/31.01.2020 г. на Об-
щински съвет-Айтос мини-
мални и максимални цени 
на таксиметровия превоз 
на пътници за един кило-
метър пробег по съответ-
ната тарифа, валидни на 
територията на община 
Айтос. Местният парла-
мент ще разгледа и пред-
ложените от администра-
цията схеми за поставя-

не на преместваеми обек-
ти за извършване на тър-
говия и други обслужващи 
дейности върху терени об-
щинска собственост, съ-
гласно Наредбата за реда 
за разрешаване поставя-
нето на преместваемите 
обекти на територията на 
община Айтос.

Създаването на нова со-
циална услуга „Асистент-
ска подкрепа“ като деле-
гирана от държавата дей-
ност по реда на Закона за 
социалните услуги, е една 
от важните точки в днев-
ния ред, тъй като касае 
граждани, нуждаещи се от 
социална подкрепа по вре-
ме на пандемията.    

Градоначалникът вна-
ся и докладна записка 
за учредяване на безвъз-
мездно право на ползва-
не върху част от недвижим 
имот – частна общинска 
собственост. Става дума 
за три помещения с обща 

площ 96,60 кв.м, в запад-
ната част вляво от входа, 
на първи етаж от закрито-
то ОУ „Л. Каравелов”- две 
стаи с площ 80,00 кв. м и 
спомагателно помещение 
(съблекалня) с площ 16,60 
кв. м.

Ще бъдат дебатирани и 
гласувани отчет на кме-
та за състоянието на об-
щинската собственост за 
периода м. януари - м. де-
кември 2020 година и Го-
дишна програмата за уп-
равление и разпореждане 
с имотите общинска соб-
ственост в община Айтос 
през 2021 г. Разпределе-
нието на общинския жи-
лищен фонд в община Ай-
тос и прекратяването на 
съсобственост между Об-
щина  Айтос и физическо 
лице в кв. 25 по плана на 
с. Пирне, община Айтос, 
са последните две точки 
на ХVІ-ото заседание на 
Общинския съвет. 

Тестват учителите 
за COVID 

За периода май - декем-
ври 2020 г. Общинският съ-
вет е провел общо 8 редов-
ни заседания. Извънредни 
заседания не са свиквани. 
По дневен ред са разгледа-
ни общо 95 предложения, 
докладни записки, стано-
вища, отчети, 73 от тях са 
внесени от кмета на общи-
ната, 11 бр. - от председа-
теля на ОбС и 11 бр. - от 
заместник-кмета на общи-
на Айтос.

Решенията на Общин-
ския съвет са най-важни-
те актове, които той при-
ема на своите заседания. 
Те се публикуват на сайта 
на Община Айтос, раздел 
„Общински съвет“, за да 
могат с тях да се запознаят 
всички граждани. За пери-
ода с гласуване са приети 
95 решения, няма неприети 
и отложени решения. Едно 
е предложението, по кое-
то ОбС е приел друг про-
ект за решение, различен 
от предложения. Предло-
жението беше свързано с 
приемане на Наредба за 
обема на животновъдната 
дейност и местата за от-
глеждане на селскостопан-
ски животни на територи-
ята на община Айтос. На-
редбата не беше приета, 
създадена беше Времен-
на комисия за изработва-
не на нов проект на наред-
ба, в който да бъдат опре-
делени конкретно местата 
за отглеждане на селско-
стопански животни. Беше 
определен и срок, в който 
ВрК да внесе изготвения 
нов проект за разглежда-
не и приемане от Общин-
ския съвет. 

Приетите решения на 
ОбС са изпълнени, с из-
ключение на тези, които 
са в процес на изпълне-
ние, поради изчакване на 
определени процедури. 37 
са решенията на ОбС, от-
насящи се до придобива-
не, управление и разпо-
реждане с общинско иму-
щество, 8 са решенията, 
касаещи приемането и ак-
туализацията на бюдже-
та и други предложения, 
свързани с него. Решени-
ята, свързани с ползва-
не и разпореждане на зе-
меделски земи са 6, тол-
кова са и структурно-ор-
ганизационните решения 
във връзка със създава-
нето и промяната в съста-
ва на комисии, определе-
ни от ОбС, представители 

на Общината и на Общин-
ския съвет пред други ин-
ституции. 5 са решенията, 
с които се приемат, изме-
нят или допълват наредби, 
правилници, планове, про-
грами и стратегии, общо 8 
са решенията, свързани с 
дейността на общинските 
търговски дружества. При-
етите решения във връзка 
с промяната на Плана за 
регулация и застройка и 
други решения, отнасящи 
се до териториално и се-
лищно устройство и стро-
ителство са общо 9, от тях 
- свързани с училища, дет-
ски градини и читалища 
на територията на община 
Айтос – 5, с язовири – 2, с 
проекти – 5, приватизаци-
онни решения няма, други 
от компетенцията на Об-
щинския съвет – 4.

През май - декември 
2020 г. областният управи-
тел не е върнал за ново об-
съждане нито едно от взе-
тите решения, както и не е 
оспорил нито едно от тези 
приети решения. Кметът на 
общината също не е вър-
нал решение на ОбС-Ай-
тос за ново обсъждане, 
както и не е оспорил нито 
едно от приетите решения. 
Всички молби от граждани 
и от фирми, постъпили до 
председателя на ОбС Ай-
тос, са изпратени до Об-
щинска администрация за 
отговор и изпълнение по 
компетентност.

Постоянните комисии 
към Общинския съвет са 
в основата на динамиката 
на цялата дейност на мест-

ния законодателен орган.  
Постоянните комисии ”За-
конност и обществен ред 
” (ЗОР), “Финансово-ико-
номическа, бюджет и опе-
ративни програми” (ФИ-
БОП), “Общинска собстве-
ност, териториално селищ-
но устройство, стопански 
дейности и екология” (ОС-
ТСУСДЕ) и “Образование, 
култура, спорт, туризъм, 
здравеопазване и соци-
ални дейности” (ОКСТЗ-
СД) са провели по 8 за-
седания. ПК „Установява-
не на конфликт на интере-
си” (УКИ) е провела 2 за-
седания.

Подготовката и предос-
тавянето на материали-
те за заседанията се из-
вършва в съответствие с 
приетия Правилник на Об-
щинския съвет, пише още в 
отчета на председателя на 
ОбС-Айтос. Според него, 
важно е дебатите по опре-
делени теми или по голяма 
част от тях да се водят в ра-
ботна фаза, в постоянните 
комисии към Общинския 
съвет. А на всяко заседа-
ние на постоянните коми-
сии да бъдат канени пред-
ставители от общинската 
администрация, имащи от-
ношение към конкретните 
предложения. Този начин 
на работа позволява в по-
голяма степен запознава-
не с детайлите и същина-
та на обсъжданите въпро-
си, изменения или коре-
кции преди окончателното 
им разглеждане на общин-
ските сесии, категоричен е 
Красимир Енчев.

Представя Годишна програма за управление и 
разпореждане с общинските имоти през 2021 г.

Председателят на Общинския съвет 
Красимир Енчев с отчeт за свършеното 

през май - декември 2020 г.
Дебатите да са  
в постоянните 
комисии, настоява 
първият сред равни

Васил Едрев - кмет на община Айтос

181 от 338 са заявили, 
че ще го направят

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци в контейне-
рите за битови отпадъци,  речни корита, ниви, горски територии, пътища, дерета. Наруши-
телите ще бъдат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да депонира строителни отпадъци, 
трябва да подаде заявление до кмета на община Айтос, 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 
община Айтос или чрез електронна поща на адрес: aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция ТСУРР, стая №6, тел. 
0897 992 321.



С поставяне на нацио-
налния трибагреник за-
почна първият ден от 
техническото изпълне-
ние на клубния проект 
на Ротари клуб - Айтос - 
“До изворите на Славе-
ева река”. Идеята на ай-
тоските ротарианци е да 
се облагороди местност-
та около извора като се 
изгради заслон за отдих. 
Другата цел е да бъде 
обозначена екопътека, 
по която гражданите и 
гостите на града да се на-
слаждават на прекрасна-
та айтоска природа.

В акция се включиха не 

само ротарианци, но и членове на техни-
те семейства. Президентът на клуба То-
дор Иванов благодари специално на най-
малкия участник в инициативата - Григор 
Иванов, както и за активното участие на 
Гергана Янева, Федя Чиликов, Иван До-
чев, Пламен Чолаков, Христо Янев, Си-
нан Чете и Иван Генчев.

Още в първия ден приятелите от Ротари 
клуб-Айтос дариха безвъзмездно над 60 
работни часа в полза на проекта.
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Две партии и два инициативни 
комитета се готвят за вота в Мъглен 

На 26 януари 2021 г. кме-
тът на община Айтос Васил 
Едрев проведе консултации 
във връзка с произвежда-
нето на частичните избори 
за кмет на кметство Мъг-
лен, община Айтос, на 28 
февруари 2021 г.  

На консултациите в кмет-
ския кабинет за опреде-
ляне на съставите на две-
те секционни избирателни 
комисии в с. Мъглен бяха 
поканени  упълномощени-
те представители на пар-
ламентарно представени-
те партии и коалиции, пред-
ставени в 44-то Народно съ-
брание, както и коалицията, 
която има избрани членове 
в Европейския парламент 
от Република България, но 
не е парламентарно пред-
ставена -  ПП ГЕРБ, КП БСП 
за България, ПП ДПС, КП 

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ, 
ПП ВОЛЯ и ДЕМОКРАТИ ЗА 
СИЛНА БЪЛГАРИЯ.

В консултациите, кои-
то бяха публично обявени, 
имаха право да участват и 
други партии и коалиции, 
които не са парламентарно 
представени, но интерес от 
тяхна страна нямаше. Учас-

тниците представиха пис-
мени предложения за със-
тавите на СИК и списък с 
резервни членове. 

До обяд на 28 януари т.г. 
за участие в частичните из-
бори за кмет на с. Мъглен 
регистрация от ОИК-Айтос 
са поискали два инициа-
тивни комитета и две по-

литически партии. Послед-
ният срок за регистрация 
на партиите, местни коали-
ции и инициативните коми-
тети беше до 17.00 часа на 
28 януари 2021 г.  

С Решение 174-ЧИ на 
ОИК - Айтос от 20 януари 
2021 г. е регистриран Ини-
циативен комитет за изди-

гане на Аднан Хасан Лятиф 
за независим кандидат за 
кмет на с. Мъглен. С реше-
ние №175-ЧИ от 20.01.2021 
г. регистрация е получил и 
Инициативен комитет за из-
дигане на независим кан-
дидат за кмет на с. Мъглен 
Межди Юсеин Ахмед. До 
редакционното приключ-

ване на този брой, в ОИК - 
Айтос заявления за регис-
трация бяха подали ДПС 
и ГЕРБ. Засега, в битка за 
едно от най-големите на-
селени места на община-
та се очертава да влязат 
трима кандидати за кмет-
ския стол.

НП

По предложение на кме-
та Васил Едрев Общински-
ят съвет трябва да гласу-
ва решение за създаване-
то на нова социална услу-
га „Асистентска подкрепа“, 
като делегирана от държа-
вата дейност, считано от 
01.01.2021 г. С Решение на 
Министерския съвет са при-
ети Стандарти за делеги-
раните от държавата дей-
ности, според които за об-
щина Айтос са определени 
53-ма потребители за 2021 
година. Услугата ще се ад-
министрира от Общински 
център за социални и здрав-
ни услуги с адрес: гр. Айтос, 
ул. „Васил Левски“ №5. 

“Законът за социални-
те услуги и Правилникът за 
прилагането му очертават 
водещата роля на общини-
те за провеждане на дър-
жавната политика в соци-

алната сфера. Като нов вид 
социална услуга в закона е 
посочена „Асистентска под-
крепа“. Тя е подробно регла-
ментирана като специализи-
рана социална услуга, която 
включва подкрепа от асис-
тент за самообслужване, 
движение и придвижване; 
промяна и поддържане на 
позицията на тялото; изпъл-
нение на ежедневни и дома-
кински дейности и комуника-
ция” - пише в докладната за-
писка на кмета.

Стана ясно още, че асис-
тентската подкрепа ще се 
предоставя на лица в над-
трудоспособна възраст в 
невъзможност за самооб-
служване, на деца с трай-
ни увреждания и пълнолет-
ни лица с трайни уврежда-
ния, с определена чужда по-
мощ, които не ползват асис-
тентска подкрепа, помощ за 

осигуряване на асистентска 
подкрепа или за които не се 
получава помощ за грижа в 
домашна среда по реда на 
друг закон. 

Определеният стандарт за 
социална услуга „Асистент-
ска подкрепа“ е 3985 лева 
на едно лице за календар-
на година за общо 19 993 по-
требители в страната. За об-
щина Айтос с 53 потребите-
ли общият размер на сред-
ствата е 211 165 лв. Общи-
на Айтос не предвижда раз-
криването на ново звено за 
администриране на услуга-
та „Асистентска подкрепа“. 
Дейността да бъде възложе-
на на звеното „Домашен со-
циален патронаж“, което е 
част от структурата на Об-
щински център за социални 
и здравни услуги, предлага 
още кметът.  

НП

Кметът иска решение на ОбС  
за „Асистентска подкрепа“

Тестват учителите 
за COVID 

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл.9а, ал.1 от Наредба №13 

от 26 август 2016г. за мерките за опаз-
ването на пчелините и пчелните семей-
ства от отравяне и начините за провеж-
дане на растителнозащитни, дезинфекци-
онни и дезинсекционни дейности Българ-
ската агенция по безопасност на храните 
създава и поддържа електронна платфор-
ма за оповестяване на растителнозащит-
ните, дезинфекционните и дезинсекцион-
ните дейности (ЕПОРД).

Съгласно чл.9а, ал.4 от същата наредба 
лицата, които извършват/възлагат расти-
телнозащитни, дезинфекционни и дезин-
секционни дейности с наземна и авиаци-
онна техника и собствениците на живо-
тновъдни обекти (пчелини), регистрира-

ни съгласно Закона за ветеринарномеди-
цинската дейност, се регистрират самос-
тоятелно в ЕПОРД чрез валиден адрес за 
електронна поща и персонален код.

Земеделските стопани се регистрират с 
имейл и номер на сертификат по чл.83 от 
Закона за защита на растенията, наличен 
в регистъра на лицата, които притежават 
такъв сертификат, с право за използване 
на продукти за растителна защита от про-
фесионална категория на употреба.

Пчеларите се регистрират с имейл и но-
мер на пчелина от удостоверението за ре-
гистрация на животновъдния обект.

Лицата, които извършват/възлагат рас-
тителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности с наземна и ави-
ационна техника, в срок не по-малко от 
3 дни и не повече от 15 дни преди датата 
на третирането са длъжни да въведат ин-
формация за дейностите в ЕПОРД.

Оповестяването се извършва автома-

тично от ЕПОРД, като на всеки регистри-
ран собственик на пчелин, чиито пчели-
ни попадат в 3-километрова зона около 
блок с планирана дейност, се изпраща 
електронно писмо.

След уведомяването, собствениците на 
пчелини са длъжни да предприемат мер-
ки по опазването на пчелните семейства 
от отравяне чрез покриване или затваря-
не на кошерите или по друг подходящ на-
чин. По преценка на собствениците мяс-
тото на пчелина може да бъде обозначе-
но с бял флаг.

От 1 март 2021г. оповестяването ще 
се извършва само чрез електронната 
платформа.

Oт 01.03. 2021год. Община Айтос няма 
да приема уведомителни писма.

ОБЯВА

Тел. 0899 182 960 

ПРОДАВА 

апартамент срещу 

селскостопанския 

техникум - 

47 кв.м. 

Цена по 

споразумение.

Политиците при кмета 
за съставите на СИК

Консултациите при градоначалника
Очаквано - ДПС и ГЕРБ ще спорят за кметския стол в 

Мъглен

Средствата за делегираната от държавата 
дейност за 2021 г. са 211 165 лв.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Местният парламент решава на 29 януари

Ротари - Айтос с нов клубен проект - 
„До изворите на Славеева река”

Идеята е да се изгради заслон и да се обозначи екопътека



Дано през 2021 г. 
на Етнографския ком-
плекс “Генгер” му пот-
ръгне, защото от чети-
ри години не му “вър-
ви” на управители. 
Трима се опитаха да 
управляват общинско-
то търговско друже-
ство от 2017 до 2020 
г., за съжаление - не-
успешно. През март 
2017 г. Атанас Гирги-
цов предсрочно хвър-
ли оставка и замина 
за чужбина. Пак през 
м. март, но 2018-а, уп-
равителят Любомир 
Татаров напусна “Ге-
нгер” с чистосърдеч-
ното признание, че му 
е трудно да се справи. 
Обявен беше пореден 
конкурс за шеф на ком-
плекса, а в края на ля-
тото на 2020 г. Теодор 
Янев беше отстранен 
предсрочно от Общин-
ския съвет заради не-
справяне. 

Актуален нов кон-
курс избра за управи-
тел Димчо Димчев, до-
сега счетоводител на 
общинската фирма “Ге-
нгер” ЕООД. 29 януари 

2021 г., е денят, в който 
Съветът трябва да ут-
върди кандидатурата 
му и да гласува разме-
ра на заплатата му.

Димчев стана извес-
тен с инициативата да 
организира  тематични 
вечери в механата на 
комплекса. Сега, като 
управител, поема гри-
жа не само за финан-
сите, ремонтите на ста-
рите къщи и цялостно-
то освежаване на айто-
ския символ. Поема и 
задължението към об-
щинския бюджет в раз-
мер на 140 хил. лв., ко-
ито Общинският съвет 
гласува, за да изпла-
ти дълговете на “Ген-
гер” по времето на Те-
одор Янев. 

Димчев става шеф 
на комплекса в труд-
но време - кафенето 
и механата, които са 
основни източници на 
приходи, поне засега 
не работят, а посети-
тели, естествено, няма. 
Видимо не само за ай-
тозлии, но и за всички 
гости на Айтос от мно-
го време и хотелът се 

нуждае от ремонти и 
ново обзавеждане.

Занаятчиите и ра-
ботещите в компле-
кса вярват, че Димчев 
ще се справи с теж-
кото наследство, кое-
то получава. А за ай-

тозлии остава надеж-
дата, че управленски-
ят “маратон” в “Генгер” 
най-сетне ще бъде фи-
нализиран, и компле-
ксът ще придобие “по-
туристически вид”.

НП

29 ЯНУАРИ - 1 ФЕВРУАРИ 2021 ×ô
Cy

 an
M

a g
en

 ta
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

ñтр.410

Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

„Генгер“ ЕООД с нов управител

Ана СТОЙЧЕВА

През месец декември четирима уче-
ници от СУ “Никола Вапцаров” - Айтос 
взеха участие в Международен кон-
курс за рисунка “Природните чудеса 
на България”, организиран от Култур-
на асоциация А.И.Б.И.А., гр. Пескара, 
Италия, съвместно с БНУ “БулгаринА” 
и под патронажа на Посолството на 
Република България в Рим. 

Творбата на Мийрем Мустафа, уче-
ничка от 10б клас в СУ „Никола Й. Ва-
пцаров“, е класирана на второ място 
във възрастова група 12-18 г. Мийрем 
участва с рисунка на скалния фено-
мен „Трите братя”. Както самото жури 
сподели, да се определи победителят в 
тази надпревара е било особено труд-
но, защото всяко дете притежава уни-
кална интерпретация, идея и цвето-
ва избирателност по темата. Сред из-
ключително силна конкуренция, Мий-
рем успя да впечатли журито със сво-
ята рисунка и да прослави името на 
училището и на град Айтос в далеч-
на Италия.

Комплексът смени трима шефове за четири години

Първомартенската об-
редност заема важно 
място в годишния зимен 
цикъл, с нея се отбелязва 
преходът от зимата към 
пролетта. Преплитането 
на белия и червения ко-
нец е стар народен оби-
чай, носещ вяра в утреш-
ния ден и станал символ 
на здраве, благополучие 
и успех.

Конкурсът ще се про-
веде в следните катего-
рии:

• МАРТЕНИЦИ ЗА ЗА-
КИЧВАНЕ

• ГРИВНИ
• ПАНА
В конкурса  може да 

вземат участие деца от 
община Айтос от 1 – 4 
клас.

Журито ще оценява 
достоверността, худо-
жествената стойност и 
оригиналността.

Така, че задействай 
въображението си и на-
прави нещо невиждано 
досега и все пак тради-
ционно.

Всяка творба трябва 
да бъде придружена от 
следната информация:

Трите имена и въз-
раст на автора, учебно 
заведение и телефон за 
връзка.

Мартениците трябва да 
бъдат представени в чи-
талището до 19.02.2021 г. 

Експонатите не се връ-

щат.
Най-добрите модели ще 

бъдат наградени и експо-
нирани в изложба във фо-
айето на читалището.
За допълнителна инфор-
мация:
Тел. 0558 22723; 0879168013 
– Цветелина Драгиева
e-mail:  chitalishte_aitos@
abv.bg

Баскетболните ни надежди  
с победа над „Черноморец 2014”

През миналия уикенд бас-
кетболен клуб “Вихър” - Ай-
тос беше много горд с малки-
те си “орлета” - отбора до 12 
години. Младите надежди на 
баскетбола си върнаха само-
чувствието на турнир в Бур-
гас, с победата над “Черно-
морец 2014”. 

Победата е изключително 
ценна за клуба, който, макар 
и на 60 години, отскоро се 
възражда след дълго прекъс-
ване на спортните си изяви. 
Горд е и предвид факта, че в 
предния мач тимът на “Чер-

номорец 2014” отбеляза  по-
беда срещу “Вихър” с над 20 
точки. “Сега ги победихме с 
10 точки. Така израстваме - 
ясно е, че трябва да продъл-
жаваме по същия начин! Вто-
рия мач за деня загубихме от 
категорично по-добрия отбор 
на бургаския “Делфин”. 

Напред, деца, и не забра-
вяйте, че това е началото и 
много още има да се учим!”, 
коментираха треньорите на 
клуба с благодарност за под-
крепата към най-преданите 
фенове - родителите.С треньора Драгомир Иванов

НЧ „Васил Левски 1869“ - Айтос дава старт  
на единадесетия общински конкурс

НЧ “Васил Левски 1869” - Айтос

„Моята красива мартеница 2021”

Бившият (вляво) и настоящият управител на 
“Генгер” ЕООД

Етнографският комплекс “Генгер” има нов стопанин

Мийрем Мустафа  
ни прославя в Италия

Мийрем с творбата си. „Трите братя” 
имат запазено място сред природните чу-
деса на България

СУ „Никола Вапцаров” 
има повод за гордост


