
- Г-н Димчев, какво ново 
в етнографски комплекс 
"Генгер"? Успявате ли да 
реагирате навреме при на-
лагането и разхлабване-
то на противоепидемич-
ните мерки? Отворени ли 
са хотелът, кафенето, ме-
ханата и занаятчийските 
ателиета?

- Новото в етнографския 
комплекс "Генгер" е настъп-
ването на пролетта, но това, 
разбира се, е в рамките на 
шегата. След като бяхме за-
творени в продължение на 
повече от 100 дни, бавно 
възстановяваме ритъма на 
работа. Всичко е отворено 
и работи. През този пери-
од успяхме да ремонтира-
ме напълно две от хотелски-
те стаи с нови бани и обза-
веждане. Приведохме хотел-
ската част и търговските по-
мещения, кафенето и меха-
ната във вид, отговарящ из-
цяло на всички противоепи-
демични изисквания. Няма 
как да гарантираме пълна за-
щита от COVID-19 на нашите 
гости, но се стараем да оси-
гурим тяхната безопасност и 
комфорт. Като цяло, се забе-
лязва спазване  на мерките 
и от страна и на клиентите - 
търсят места на открито. На-
дяваме се, със затопляне на 
времето да се увеличи пото-
кът от посетители и в по-къс-
ните часове от деня.

- Какъв е интересът към 
комплекса през м. април и 
началото на м. май?

- Като цяло, пролетните ме-
сеци март, април и май са 
силни и ако времето е бла-
госклонно, очакваме една 
доста висока посещаемост и 
добри финансови резултати. 
Хората са зажаднели за чист 
въздух и топло време.

- Туристическият бранш 
се готви за сезона, колко-
то и трудно да е това по 
време на пандемия. Как 
е при Вас? В ситуация на 
ковид, откривате ли въз-
можности за договаряне 
на групови посещения в 
"Генгер" през лятото?

- При създалата се ситуа-
ция в резултат на пандемия-

та, туристическият сектор е 
може би най-засегнатият от 
мерките. Опасността от ко-
ронавирусната инфекция и 
несигурността от предсто-
ящото, води до известна па-
сивност в сектора. Имаме 
варианти, ако ситуацията се 
променя в положителна по-
сока, и ако има чуждестран-
ни туристи в страната. Влез-
ли сме в договорни отноше-
ния за сътрудничество с две 
туристически агенции. Но 
според мен, реално, през 

това лято акцентът ще 
бъде поставен върху 
нашия вътрешен ту-
ризъм. Нормално е 
да се съобразяваме 
с възможностите си 
- ние сме малък ком-
плекс, с малка легло-
ва база. Идеята е се-
мейният тип туризъм 
- съчетаване на това, 
което ние предлага-
ме като Етнографски 
комплекс и близост-
та ни с парк "Славе-
ева река". Продъл-
жаваме и започна-
тата политика на от-
варяне на комплекса 
към децата и млади-
те хора. Идеята е да 
бъдат по-често в ком-
плекса на организи-
рани прояви, в една 
среда на български-

те бит, традиции и обичаи - 
да ги познават, съхраняват 
и предават на бъдещите по-
коления. Това включва раз-
лични извънкласни занима-
ния с децата и учениците в 
детските градини и училища-
та в града и населените мес-
та. Музеят е отворен за гру-
пови и индивидуални посе-
щения. Имаме и идеята, ако 
не е възможно провеждане-
то на  фолклорния фестивал 
„Славееви нощи“, да го от-
бележим на територията на 
комплекса в сътрудничест-
во с Общината и читалище 
„Васил Левски“.

- Какви са Вашите оч-
аквания за летния сезон, 
който е особено важен 
за финансовата стабил-
ност на общинското дру-
жество?

- Както вече споменах, 
подготвяме се напълно се-
риозно за летния сезон. Цел-
та ни е да повишим посеща-
емостта, а от там и приходи-
те, поне с 20% в сравнение с 
минали години. Инвестирах-
ме в обновяване на оборуд-
ването на кафето и ресторан-
та – всеки момент ще прис-
тигнат новите външни маси и 
пейки. Ще продължим и съз-
дадената традиция от мина-
лите години да представяме 
различни тематични кули-
нарни и музикални вечери. 
За феновете на спорта ще 
осигурим и широк екран, за 

да могат да наблюдават сре-
щите от Европейското пър-
венство по футбол и спорт-
ните мероприятия от олим-
пийските игри.

- Какво е финансовото 
състояние на общинско-
то дружество преди лет-
ния сезон?

- Болезнена тема. Все още 
имаме неразплатени стари 
задължения. Успяваме да по-
емем текущите си задълже-
ния. Доста голям е разходът 
за поддръжка на материал-
ната база, където почти всич-
ко е за смяна или ремонт. Но 
мисля, че ако се съсредото-

чим в нашата цел и вижда-
не на развитие на компле-
кса, ще успеем да погасим 
всички задължения в най-
кратки срокове. Тук е мяс-
тото да благодаря на наши-
те партньори, които въпре-
ки трудното време, влязоха 
в положение.

- Как посрещнахте праз-
ниците, имахте ли повече 
гости в комплекса?

- Все още бяха в действие 
част от мерките, свързани с 
посещаемостта. Всички ате-
лиета работиха през праз-
ничните дни. Постарахме се 
да създадем уютна и праз-
нична обстановка за нашите 
клиенти и гости. Имаше музи-
ка на живо, опитахме се да 
създадем една наистина до-
машна обстановка за семе-
ен празник. Имахме и раз-
лични празнични кулинар-
ни предложения, приготве-
ни на място.

И накрая, искам да завър-
ша с това, че сме оптимисти 
за бъдещето - преминали сме 
през много трудности, и сме 
се справяли. Вярвам, че и в 
настоящата ситуация отно-
во ще излезем победители. 
Просто трябва да бъдем по-
смирени, да се уважаваме и 
подкрепяме взаимно.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

11-13 МАЙ 2021, бр. 468

Крайният резултат от 
кампанията "Подари Ве-
ликденска вечеря на пен-
сионер в нужда 2021" е 
1612.03 лв., събрани в да-
рителските кутии в Айтос. 
Закупени, опаковани и 
раздадени са хранителни 
пакети на самотни пенси-
онери от града и населе-

ните места, отчетоха се 
младите организатори от 
"Бъди човек - Айтос". 

В кампанията с мно-
го желание се включи-
ха и третокласниците от 
СУ "Христо Ботев". Де-
цата дариха хранител-
ни продукти и парични 
средства, за да зарад-

ват възрастните хора, на-
учи НП.

"Благодарим Ви, скъпи 
съграждани! Благодарим 
Ви, че за поредна годи-
на показахме, че когато 
сме заедно - можем мно-
го", написа в обръщение-
то си към айтозлии еки-
път на "Бъди човек".

„Генгер“ влeзе  
в работен ритъм

Димо Димчев, управител на „Генгер“ ЕООД пред НП 
за актуалното състояние на етнографския комплекс

Честит 
Рамазан Байрам 
на мюсюлманите!

След повече 
от 100 дни 
карантина

„Бъди човек - Айтос“ 
събра 1612 лв. за 

Великденска вечеря на 
пенсионери в нужда

Димо Димчев - управител на 
"Генгер" ЕООД

Тематични кулинарни и музикални вечери в ме-
ханата на комплекса

И Етнографската къща е отворена за посещения
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СУ „Христо Ботев“ с три проекта по eTwinning
В Деня на Европа и 

европейската програ-
ма eTwinning - 9 май, СУ 
"Христо Ботев" се пох-
вали с три проекта по 
програмата. Учениците 
от 8 и 9 клас успешно 
обменят идеи и участ-
ват в срещи по про-
ектите OUR ZESTFUL 
BUDDIES, TwinBlog и 
TwinSite. Партньорите 
са от цяла Европа - Ита-
лия, Португалия, Румъ-
ния, Хърватска, Турция 
и България. 

Единият от проектите 
цели да стимулира че-
тенето, като на фокус 
са две книги - "Малки-
ят принц" на Екзюпери 
и "Алхимикът" на Паулу 

Коелю. В една от онлайн 
срещите учениците има-
ха възможност да вля-
зат в контакт с турската 
авторка на детски книги 
Гюлистан Ментеш. 

Програма eTwinning 
стартира през 2005 го-
дина в резултат на пре-
поръка от Европейска-
та комисия да бъде съз-
даден инструмент, кой-
то да насърчи комуника-
цията по електронен път 
между училищата в Ев-
ропа, както и да помог-
не учителите да разви-
ят своите ИКТ и езикови 
умения, като използват 
специално създадения 
за това портал – https://
www.etwinning.net.

З А П О В Е Д
№ РД-08-361

гр. Айтос, 10.05.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, 
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 
чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.3 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, във връзка 
с Решение №198 на Общински съвет Айтос, 
обективирано в Протокол № 16  от заседание на 
ОбС-Айтос, проведено на 29.01.2021г.,  

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

публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем, за срок от 10 години, на недвижим имот – 
публична общинска собственост, представляващ 
воден обект: Басейн, с размери 12,50х25,00х1,50 
м и Басейн кръгъл (детски) с диаметър 4,85 м и 
дълбочина 0,85 м, ведно с прилежащ терен от 
2239,03 кв.м ид.ч. от УПИ VІІІ, кв.253, съгласно 
скица извадка от действащия  план на гр.Айтос, 
находящ се в Градска градина-гр.Айтос, при гра-
ници на целия имот: север – УПИ І в кв.63 и ули-
ца, изток – УПИ ІХ в кв.253, юг – УПИ І в кв.253 и 
запад – улица, отреден за „Спорт и развлечения”, 
актуван с АПОС №1483/01.11.2007г.

При спазване на изискванията на Наредбата за 
реда за разрешаване поставянето на премества-
еми обекти на територията на Община Айтос се 
допуска поставяне на преместваеми съоръжения 
за обслужване на водния обект.

2. Дата и час на търга – 28.05.2021г. от 10:00ч. 
в малката заседателна зала на Община Айтос.

3. Начална тръжна цена – 2000.00лв. /две 
хиляди лева/  без ДДС за година, определена съ-
гласно базисни наемни цени, приети с решение 
№108/27.04.2016г. на Общински съвет Айтос.

4.  Стъпка за наддаване – 100.00 лв. /сто 
лева/ без ДДС.

5. Депозит за участие – 200.00лв. /двеста 
лева/, който се внася в касата на Общината /стая 
№10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, 
ІBAN: BG 27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, 
в срок до 12:00ч. на 27.05.2021г.  При внасяне 
на депозит по банков път, средствата следва да 
са постъпили по сметка на общината до 12:00ч. 
на 27.05.2021г.

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 сключва-
не на договора. Внесената парична гаранция след 
изтичане на срока на договора се освобождава, 
като не се начислява лихва.

7.Утвърждавам 1 /един/ комплект тръжна 
документация за провеждане на търга, съдържащ 
следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие - приложение №1; 
- Декларация за оглед на имота – приложе-

ние №2
- Декларация за условията на търга и проекто-

договора – приложение №3;
- Декларация за съгласие за събиране, използ-

ване и обработване на лични данни – приложе-
ние №4;

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за публична общинска 

собственост;
- Копие от скица на имота;   
- Договор за наем /проект/;
Тръжната  документация е на стойност 30.00 

лв./тридесет лева/ без ДДС, която се закупува до 
16:00ч. на 26.05.2021г. в Центъра за услуги и ин-
формация на гражданите.

8. Кандидатите следва да  представят в запеча-
тан непрозрачен плик  до 12:00ч. на 27.05.2021г. 
в Центъра за услуги и информация на гражданите 
към общината следните документи:

8.1. Заявление за участие в търга - приложе-
ние №1;

8.2. Декларация за оглед на имота - приложе-
ние №2;

8.3. Декларация за условията на търга и проек-
то-договора  - приложение №3;

8.4. Декларация за съгласие за събиране, из-
ползване и обработване на лични данни -  при-
ложение №4;

8.5. Документ за внесен депозит;
8.6.  Документ за закупена тръжна 

документация;
8.7.Пълномощно с нотариална заверка на 

подписа, когато се участва чрез пълномощник. 
Допустимо е пълномощното да не се постави в 
плика, а да се предаде на комисията на нейното 
заседание. На комисията се предоставя оригинал 
или заверено за вярност копие, като в този слу-
чай оригиналът се показва за сверка.

9. До участие в търга ще се допускат физически 
и юридически лица. Върху плика,  в който канди-
датът е поставил необходимите документи за учас-
тие в търга се записва обекта на търга, наимено-
ванието на кандидата и ако е юридическо лице се 
записва и ЕИК на фирмата.

10. Оглед на имотите да се извършва всеки рабо-
тен ден до 12:00ч. на 27.05.2021г. с представител 
на Общината след представяне на платежен 
документ за закупена тръжна документация и 
предварителна заявка.

11. Начин на плащане: в 14-дневен срок от 
влизане в сила на заповедта за спечелил участник 
и преди подписването на договора спечелилият 
кандидат следва да внесе един годишен наем с 
ДДС и една гаранция по изпълнение на договора 
в размер на един годишен наем.

12. В 7- дневен срок от сключване на договора 
наемателят следва да представи застрахователна 
полица за сключена застраховка, включително 
срещу природни бедствия и земетресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вестник 
„Народен приятел”, електронната страница на Об-
щина Айтос и да се постави на информационното 
табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще 
упражнявам лично.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 
40 или в ЦУИГ на Общината.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Военно окръжие ІІ сте-
пен – Бургас обявява, че на 
основание заповед №ОХ-
308/15.04.2021 г. на минис-
търа на отбраната на Ре-
публика България, набира 
кандидати за  приемане 
на служба в доброволния 
резерв във военни форми-
рования от Военноморски-
те сили и в Централно во-
енно окръжие.

Краен срок за пода-
ване на документи - 
09.07.2021г.

Повече информация за 
свободните длъжности, 
кандидатстването и пода-
ването на документите мо-
жете да получите  в сайта 

на ЦВО http://www.comd.
bg/, както и в стая №14, в 
сградата на Военно окръ-

жие ІІ степен - Бургас  и в 
офисите за военен отчет в 
общините.

П  О  К  А  Н  А
За участие в ОС на ЗКПУ „Чукарка“

Управителният съвет на ЗКПУ „Чукарка” с. Чукарка уведомява 
всички член-кооператори, че на 29.05.2021 г. от 9:00 часа в дво-
ра на ЗКПУ „Чукарка“ - с. Чукарка ще се проведе годишно отчет-
но събрание при следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д  :
1. Утвърждаване решенията  на УС за приемане на нови член-   

кооператори  и освобождаване на член - кооператори по тяхна 
молба.

2. Приемане и гласуване отчета на УС за 2020 год.
3. Приемане и гласуване на годишния финансов отчет за 2020 г.
4. Приемане и гласуване заключението на  КС за 2020 год.
Съгласно чл.26 от Устава на кооперацията, поканата се раз-

пространява чрез покани до член кооператорите, или чрез поста-
вяне на видни места в населеното място, или чрез съобщение по 
местната радиоуредба, или чрез съобщение в районен или цен-
трален вестник.

Дата:  11.05.2021 г.        Управителен съвет
с. Чукарка , обл. Бургас      ЗКПУ „Чукарка” с. Чукарка

ОБЯВА
Няма нелечима болест 

за човешкото тяло!
Желаете ли да възвъ-

рнете здравето си, дове-
рете се на природните за-
кони- Медицината на бъ-
дещето!

Здравни консултации:
-детоксикация
-хранителни наруше-

ния
-наднормено тегло
-обратимост на заболя-

ванията
-хранителни добавки
Офис: гр. Бургас, ул. 

„Рилска“ №6 ЦГЧ
С предварително запис-

ване на тел. 0878/ 886 004
Промоция 

за абитуриенти!

П К „НАПРЕД“ - АЙТОС

П О К А Н А

На основание чл.16, ал.3, т.1 от ЗК, чл.23 от 
Устава на кооперацията и в изпълнение на Ре-
шение на УС с протокол №5 от 23.04.2021 г. УС 
свиква 76-о общо годишно отчетно събрание на 
ПК „Напред“ гр. Айтос на 14.05.2021 г.(петък) от 
9 часа в Заседателната зала на ОбНС - гр. Айтос, 
поканени за участие са всички член кооперато-
ри при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Утвърждаване на нови членове на кооперация-

та. Прекратяване на членство в кооперацията.
Докл.: Председателят на ПК
2.Отчет на Управителния съвет за дейността му 

през 2020 година.
Докл.: Председателят на ПК
3.Приемане на годишния финансов отчет за 

2020 г. и основните насоки за развитие на дейност-
ите на ПК „Напред“ гр. Айтос за 2021 година.

Докл.: Председателят на ПК
4.Заключение на Контролния съвет по отчета на 

УС и отчет за дейността му през 2020 година.
Докл.: Председателят на КС
5.Определяне средства за дейността на Контрол-

ния съвет през 2021 година.
Докл.: Председателят на ПК

6.Вземане на решение за ипотекиране на недви-
жимо имущество, като гаранция по кредити и деле-
гиране право на председателя на ПК „Напред“ гр. 
Айтос да сключва договори за кредити.

Докл.: Председателят на ПК
7.Вземане решение за разпореждане с недви-

жимо имущество, собственост на ПК „Напред“ 
гр. Айтос.

Докл.: Председателят на ПК
8.Избор на делегати за общото годишно отчетно 

събрание на РКС „Черноморие“ гр. Бургас.
Докл.: Председателят на Комисията по пред-

ложенията

ЗАБЕЛЕЖКА:
1.Материалите за събранието се намират в сче-

товодството и всеки член кооператор може да се 
запознае с тях от 05.05. до 13.05.2021 год. без 
събота и неделя от 7:30 ч. до 16 ч.

2.Всеки член кооператор трябва да се регистри-
ра за участие в събранието от 8:30 ч. до 9 ч. на 
14.05.2021 г.

3. На основание чл.17, ал.2 от Закона за коо-
перациите при липса на кворум, събранието ще 
започне 1 час по- късно от първоначално обяве-
ния от 10 часа като решенията ще бъдат закон-
ни независимо от броя на членовете, които при-
съствуват.

УС на ПК „Напред“ гр. Айтос

НАУЧИ ИСПАНСКИ ИЛИ КАТАЛУНСКИ ЕЗИК С "ESTREYA"  
С Антонио Перез от "ESTREYA" - Българо-испански културен център, научи испански 

или каталунски език! Упражнявай се и слушай езика от тези, за които е роден! 
Курсове за деца от 3 до 6 г. от 7 до 12 г. за тийнейджъри и работещи. 

Преподавателите имат преквалификация за преподаване на терапевтични, когни-
тивни класове за +60-годишна възраст. Курсистите имат възможност да участват в 
различни културни дейности, свързани с испаноезичната култура, гастрономия, тра-
диции, обичаи, културно-туристически и езикови пътувания, литературни беседи, раз-
казване на истории и приказки, поезия и музика, средновековна испанска култура, 
музика и сефарадски кулинарни рецепти и песни.

Потърсете ни: в Айтос - Учебен център " Призма"
Tел: 00359878988221, е-mail: streya.eu@gmail.com

facebook: @Antonio Perez Moreno

ЗКПУ „ЧУКАРКА“ с.ЧУКАРКА
с.Чукарка, обл.Бургас, общ Айтос, Тел: 0899/110249, 

05533/2317, E-mail: zkpu_2013@abv.bg



Първо издание на дет-
ския футболен турнир "Дол-
но Езерово Къп 2021" се 
проведе на 1 май на ста-
дион "Червено знаме" в кв. 
Долно Езерово. Поводът за 
първомайската приятелска 
надпревара беше празни-
кът на квартала, който съв-
пада с Международния ден 
на труда.

Организатор на футбол-
ното събитие беше ФК 
„ДОЛНО ЕЗЕРОВО“, в спо-
ра за призовите места се 
включиха осем детски от-
бора от областта, разделе-
ни в две групи. 

С много слънце, адрена-
лин и оспорвани мачове ще 
запомнят децата това пър-
во футболно издание. Не-

забравими спортни пре-
живявания имаше не само 
за малките таланти, но и за 
подкрепящата публика от 
жители и гости на кв. Дол-
но Езерово.

В група А се играха ма-
човете между отборите на  
ФК „Долно Езерово“, ФК 
„Балкан“, ФК „Равнец“, ФК 
„Средец“. Децата на ФК 
"Вихър" - Айтос бяха в гру-

па Б, заедно с отборите на 
ФК „Карнобат“, ФК „Руен 
Юнайтед“, ФК „Червено 
знаме“. Купи за призовите 
места очакваха победите-
лите след близо осемчасо-
вия футболен маратон.

С първото място се поз-
дравиха футболистите на 
ФК „Руен Юнайтед“, след-
вани от ФК „Долно Езе-
рово“, ФК „Равнец“ и ФК 

„Карнобат“. Победителят 
получи купата на турнира 
от кметския наместник на 
Долно Езерово.

Турнирът беше реализи-
ран с подкрепата на Общи-
на Бургас, "Спортни имоти". 
Идеята е турнирът да ста-
не ежегоден за деца на 10 
години, обещаха организа-
торите.

НП

На 27 април т.г., в Ди-
рекция "Бюро по труда" - 
Айтос се проведе Трудо-
ва борса 2021. Тази годи-
на традиционната борса 
беше по национален про-
ект "Готови за работа", а 
предвид противоепиде-
мичните мерки, на място 
в "Бюрото по труда" дой-
доха представители само 
на четирима работодате-
ли от Айтос и Руен.

 „ГЛОБАЛ ФУТУЕР ИН-
ДЪСТРИ“ ЕООД е ново-
то име в работодател-
ския бранш в Айтос. Фир-
мата стъпи в града с нов 
цех за производство на 
обувки, а на борсата нае 
50 айтозлии на позиция-
та "оператор на машини 
за обувки".

"КУШ МОДА" пък обяви 
свободни работни мес-
та за шивачки в цеха си 
в с. Ябълчево. „ДЕСИЙ“ 
ЕООД - Айтос предложи 
заетост в производство-
то на закуски и хляб. „ДИ 
ЕМ ЖИ- 72“ ЕООД - Айтос 
- за сервитьори и работ-
ници в кухня.

И работодатели от ку-
рортния комплекс "Слън-

чев бряг" се включиха в 
борсата, тази година он-
лайн, със заявки за се-
зонна работа - за каме-
риерки, готвачи, чистачи, 
работници в кухня.

Обявени бяха общо 
132 работни места, 93-

ма бяха търсещите ра-
бота, от тях - 25 младе-
жи до 29 години. По вре-
ме на борсата 54 лица 
бяха насочени от ДБТ 
към предлаганите работ-
ни места.

НП
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Нова фирма откри цех за 
обувки, нае 50 безработни

132 свободни работни места на 
Трудова борса 2021 в ДБТ-Айтос

Екоревю имаше за Деня на Земята в СУ "Никола Вапцаров". Много се потру-
диха учениците от IVа клас и техният класен ръководител Геновева Василева, 
за да организират екошоуто пред училищната общност. Посланието - “Да па-
зим планетата Земя - тя е нашият дом!“

Футболни вълнения на първото 
издание на „Долно Езерово Къп 2021“



На Велика сряда учени-
ци от Основно училище 
"Христо Ботев" с. Мъглен 
с директор Зорка Петко-

ва, изненадаха с жест на 
уважение и благодарност 
лекарите и медицинския 
персонал на „МБАЛ Ай-

тос“ ЕООД. 
С цветя, боядисани 

яйца, козунаци и поздра-
вителен адрес, мъглен-

ските деца трогнаха ме-
диците от ковид-отделе-
нието на айтоската бол-
ница. Отделно, всеки от 
лекарите получи гриж-
ливо изрисувана чаша с 
името си. Предпразнич-
ният жест към лекарите 

на първа линия в борба-
та с коронавирусната ин-
фекция, беше по идея на 
членовете на Учениче-
ския съвет с ръководи-
тел Нина Саева. 

Развълнувана, д-р Сил-
вия Маркова, завеждащ 

Вътрешно ковид-отделе-
ние, благодари на уче-
ниците, пожела им да са 
здрави, и "да не стъпват 
в болницата като паци-
енти, а само като бъде-
щи лекари." 

НП
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ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС“

Уважаеми дами и господа,
На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съгласно свое протоколно Решение и в изпъл-

нение на изискванията на чл.28, ал.1 , във връзка с чл.27, ал.1 от Устава на СНЦ „МИГ 
– Айтос”, Управителният съвет на сдружението кани членовете му на Общо съ-
брание на СНЦ „МИГ –  Айтос”, както следва:
 Дата – 26.05.2021 г./сряда/; 
 Начален час: 17:00ч.;
 Място: конферентната зала на СНЦ „МИГ-Айтос“, находяща се в съседство 

на офиса на Сдружението  на ул. „Васил Левски“ №2, ет. 2, гр. Айтос

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и приемане на промени в СВОМР на МИГ-Айтос
2. Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.30 от Устава на сдру-
жението, събранието ще се проведе на същия ден, от 18:00 часа, на същото мяс-
то, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Забележка: Материалите по Дневния ред на Общото събрание, можете да получи-
те по ел. поща или  в офиса на МИГ: гр. Айтос, ул. Васил Левски“ No2, в часовете от 
10.00ч. до 16.00ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СНЦ "МИГ-АЙТОС"
/п/ СТОЯН СТОЯНОВ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

Училището в Мъглен с трогателен 
жест към медиците на първа линия

На 6 май 2021 г., VІ Гвардейски учениче-
ски отряд на СУ "Христо Ботев" отбеляза 
Деня на храбростта с тържествен марш и 
поклонение пред паметника на загинали-
те във войните айтоски воини. Кметът Ва-
сил Едрев и много граждани присъства-
ха на тържественото събитие, поднесени 
бяха венци и цветя на признателност.

А в навечерието на Гергьовден гвар-

дейците бяха приятно изненадани от ви-
соката оценка на министъра на отбрана-
та Красимир Каракачанов. По повод Деня 
на храбростта и празника на българска-
та армия, ученическият отряд и училище-
то получиха почетен плакет на МО, по-
здравителен адрес и книги на училищна-
та библиотека. 

НП

Айтоските гвардейци  
с почетен знак  

на Министерството  
на отбраната


