
Община Айтос продъл-
жава да обновява спорт-
ната инфраструктура - 
строят се нови спортни 
обекти и се реновират 
съществуващите. Финан-
сирането е по програми 
и по одобрени общински 
проекти.

Най-актуално е стро-
ителството на новата 
спортна площадка 4 в 
спортен комплекс "Крум 
Делчев" в Айтос. Обща-
та стойност на проекта е 
100 181 лв., финансиране-
то е по ОП "Програма за 
развитие на селските ра-
йони 2014-2020". 

За средствата Община-
та кандидатства по Про-
цедура - Спорт „Изграж-
дане, реконструкция, ре-
монт, оборудване и/или 
обзавеждане на спортна 
инфраструктура“ по под-
мярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка 
по мащаби инфраструк-
тура“, от мярка 7 „Основ-
ни услуги и обновяване на 
селата в селските райо-
ни“ от ПРСР 2014 – 2020. 

Проектът е за нова 
спортна площадка - №4 в 
УПИ I, отреден за спор-
тен терен, в кв. 50, по пла-
на на гр. Айтос. Изпълни-
тел на строително-мон-
тажните работи е „ПРО-
ИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, 
гр. Пловдив. Строител-
ната площадка на обекта 
беше открита в края на м. 
април т.г.

„Игрището ще е мно-
гофункционално с кът за 
фитнес на открито. Целта 
е подобряване на жизне-
ната среда на айтозлии и 
обновяване на спортната 
материално-техническа 
база в Айтос. Изгражда-
нето на площадката ще 
стимулира повече деца, 
ученици и млади хора да 
спортуват“, коментира 
за НП кметът Васил Ед-
рев. Според градоначал-
ника идеята е с финанси-
ране по проекти Община-
та изцяло да обнови и да 
придаде съвременна ви-
зия на Градския спортен 

комплекс. 
С новата площадка, 

спортните игрища в ком-
плекса стават общо три, 
а съвсем скоро, по друг 
проект, предстои и рено-
вирането на спортната 
зала на стадиона в ком-
плекса. Одобрен за фи-
нансиране от МИГ и ДФ 
"Земеделие" е общински 
проект "Благоустроява-
не и реновация на спорт-
на зала към стадион в 
УПИ I, кв. 50 по плана на 

гр. Айтос”. Предстои под-
писването на договора за 
изпълнение на строител-
ните дейности, който ще 
даде ход на проекта. И 
тук безспорна е ролята на 
Местна инициативна гру-
па - Айтос (МИГ-Айтос), 
която има принос за реа-
лизиране на Общинската 
програма за инвестиции 
в обновяването на пуб-
личната инфраструктура. 
От огромно значение за 
резултатите е и добра-

та работа на Общинска-
та администрация, и по-
конкретно на екипа на от-
дел ИДРР, както и актив-
ността на Общината за 
кандидатстване с проек-
ти по мерки от Стратеги-
ята за Водено от общно-
стите местно развитие. 

Проектът предвижда 
преустройство и благо-
устрояване на спортна-
та зала на стадиона, като 
част от спортния ком-
плекс "Крум Делчев", ко-
ято е с възможности за 
развитие на различни ви-
дове спорт - акробатика, 
лека атлетика, футбол и 
др.. В годините, в зала-
та са правени само час-
тични, освежаващи ре-

монти, което беше при-
чина Общината да пред-
приеме глобални мерки 
за модернизацията на 
спортното съоръжение 
и за създаване на усло-
вия за пълноценното му 
използване. Одобрени-
те допустими разходи по 
проекта са на стойност 
390 517.84 лева. Безвъз-
мездната финансова по-
мощ е 100%. Крайната 
цел е по-достъпна среда 
за физическо възпита-
ние, висока функционал-
ност и максимална сигур-
ност при експлоатацията 
на залата, съгласно съ-
временните технологии в 
областта на спорта.  
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Община Айтос обновява  
спортната инфраструктура 

ОбщИНска адмИНИстрацИя  
към граждаНИте

Уважаеми граждани,
Общинска администрация - Айтос се 

обръща с апел - не предоставяйте 
отпадъците си на лица (много често, 

с каруци), които не притежават 
разрешително за транспортирането 

им. Доверявайки се на такива 
лица, спомагате за създаването 
на нерегламентирани сметища и 
замърсяване на околната среда.

ако имате въпроси във връзка с 
транспортирането на отпадъци, 

звънете на тел. 0897 992 321, лице 
за контакти: катя Иванова – старши 
експерт, дирекция тсУрр, стая №6

По два проекта за спортен 
комплекс „Крум Делчев“

И през 
2021 г. 

Спортна площадка 

Предстои реновирането на спортната зала на стадиона

Двете мини футболни игрища в спортния комплекс



На 15 юни туристическо дружество 
"Чудни скали" - Айтос проведе редов-
но Общо събрание със своите члено-
ве в Заседателната зала на Община 
Айтос. И макар че миналата 2020-а 
беше белязана от пандемията и осо-
бено трудна за туристите, секрета-
рят на дружеството Бистра Костова 
отчете успешна и наситена с много 
инициативи година. 

Приет беше отчетът на Контролния 
съвет за м.г., избран беше делегат за 
Общото събрание на Българския ту-
ристически съюз в София. Като ком-
пенсация за пропуснатите месеци, 
много бяха предложенията на тури-
стите за програмата на ТД "Чудни 
скали" през 2021 г. А като към тях се 
прибавят и неосъществените пътува-
ния през м.г., очакванията на тури-
стите са за наситено с много орга-
низирани прояви лято 2021.
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Патронажна грижа+ за възрастни и 
лица с увреждания в община Айтос

Община айтОс
ВаЖни сРОКОВЕ 

За
иЗбОРитЕ За наРОДни ПРЕДстаВитЕЛи

За наРОДнО сЪбРаниЕ на 11  ЮЛи  2021 Г.

Във връзка с произвеждането на Избори за народни представи-
тели за Народно събрание на 11 юли 2021  година всеки гласопо-
давател след проверка в избирателния списък  може да поиска: от 
датата на обявяване на избирателните списъци 31 май 2021 г. :

До 26.06.2021г Избиратели с трайни увреждания, които не им 
позволяват да упражнят избирателното си пра-
во в изборното помещение, но желаят да гла-
суват с подвижна избирателна кутия, заявяват 
желанието си в писмена форма чрез заявление  
по образец или чрез електронно заявление през 
интернет страницата на общините по постоян-
ния им адрес или настоящия им адрес в случа-
ите, когато своевременно е направено искане 
за гласуване по настоящ адрес

До 26.06.2021 г Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са 
в различни населени места, може да поиска да 
бъде вписан в избирателния списък по настоящ 
адрес.Искането се прави писмено до кмета на 
общината, кметството или до кметския намест-
ник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номе-
ра на документа му за самоличност и подпис; 
или чрез електронно заявление през интернет 
страницата на Главна дирекция ГРАО. 

До 03.07.2021 г. Избирател спрямо когото са допуснати непъл-
ноти и грешки в избирателния списък подава 
заявление за отстраняването им до общинска-
та администрация

До 05.07.2021 г.  Избиратели с трайни увреждания, които не им 
позволяват да упражнят избирателното си пра-
во в изборното помещение и желаят да гласу-
ват с подвижна избирателна кутия, но не са по-
дали заявление в срок по чл.37, ал.1 от Избор-
ния кодекс /26.06.2021г./, може да гласуват с 
подвижна избирателна кутия, ако заявят това и 
при условие, че на територията на населеното 
място е назначена подвижна СИК

Важна информация за изборите  
за Народно събрание на 11 юли 2021

Община Айтос изпълня-
ва проект „Патронажна гри-
жа+“, съгласно договор за 
безвъзмездна финансова по-
мощ №BG05M9OP001-6.002-
0151-С01, финансиран по 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресур-
си 2014-2020 г.“, процедура 
BG05M9OP001-6.002 “Патро-
нажна грижа+”.

Проектът надгражда моде-
ла за предоставяне на поча-
сови здравно-социални услу-
ги и цели индивидуализира-
на подкрепа за хора с увреж-
дания и възрастни чрез пре-
доставяне на интегрирани ус-
луги в домашна среда - до 2 
часа на ден, от специализи-
ран екип от здравни специ-
алисти, психолог и социални 
работници. Идеята е качест-
вено предлагане на мобил-
ни почасови услуги в домаш-
на среда, а като цяло - раз-
ширяване обхвата на услуги-
те, предоставяни от Община 

Айтос. Крайната цел е подо-
бряване качеството на живот 
и възможностите за социал-
но включване на хората с ув-
реждания и възрастните в об-
щина Айтос, чрез осигуряване 
на мрежа от услуги и изграж-
дане на материален и кадро-
ви капацитет за предоставя-
нето им. 

Целевите групи, които по-
падат в обхвата на услугата 
„Патронажна грижа“, са лица 
с валидно експертно решение 
на ТЕЛК/НЕЛК; лица над 54 г. 
с ограничения или в невъз-
можност за самообслужване 
и лица от рисковите групи за 
заразяване с COVID-19. Жи-
телите на общината, които по-
падат в тези рискови групи по 
проекта, и желаят да получа-
ват услугата патронажна гри-
жа, могат да подават докумен-
ти, като след извършена оцен-
ка на индивидуалните им по-
требности и направен подбор, 
ще могат да получават здрав-

но-социалните услуги.
Патронажната грижа ще се 

предоставя за срок от 12 ме-
сеца, считано от 01.07.2021 г. 
до 01.07.2022 г. включително. 
Потребителите на патронаж-
ната грижа не дължат такса 
за получените здравни и со-
циални услуги. 

Тече срокът за подава-
не на документи за ползва-
не на услугата „Патронаж-
на грижа“ по проекта - все-
ки работен ден, в Общински 
център за социални и здрав-
ни услуги (ОЦСЗУ), на адрес 
гр. Айтос, на ул. "Васил Лев-
ски" №5. Приемът на докумен-
ти приключва на 21.06.2021 г. 
включително. Списъкът с одо-
брените кандидат-потребите-
ли ще бъде обявен в сграда-
та ОЦСЗУ - Айтос. Проектни-
те дейности ще стартират от 
01.07.2021 г., а приемът на до-
кументи на кандидат-потре-
бители ще бъде отворен до 
31.05.2022 г.

Айтоските туристи очакват 
наситено с пътувания лято

О б щ и н с К и   с Ъ В Е т – а й т О с

Р  Е  Ш  Е  н  и  Е
№ 261

По Предложение с вх.№ОбС-161/12.05.2021 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос,  относно приемане на Наредба за допълнение 
на Наредба за определяне и администриране на местните такси  и 
цени на услуги на територията на община Айтос (Приета с Решение № 
206/25.02.2021г., пр.№ 17, публ. – в.“НП“, бр.457/23.03.2021г.),

Общинският съвет – гр. айтос,
На основание чл.76, ал. 3, във връзка с чл.77 от Административ-

но-процесуалния кодекс, при спазване разпоредбите на  чл. 26 и чл. 
28 от Закона за нормативните актове,  във връзка с чл. 21, ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р  Е  Ш  и :
1. Приема Наредба за допълнение  на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територия-
та на община Айтос (Приета с Решение № 206/25.02.2021г., пр.№ 

17, публ. – в.“НП“, бр.457/23.03.2021г.): 
§1. В чл.38, ал.1 създава нова т.28 със следното съдържание:
„т.28 Сключване на граждански брак извън сградата на община 

Айтос (изнесен ритуал) – 200 лв. с включен ДДС.“
§2. Наредбата за допълнение на Наредба за определяне и ад-

министриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Айтос, приета с Решение на Общински съвет –Айтос № 
261/27.05.2021 г., пр. №20, влиза в сила от деня на публикуване-
то й във вестник „Народен приятел“.

Решението е гласувано  ПРЕДсЕДатЕЛ  на  Обс-айтОс:
в заседание на Обс,    /п/
с 27 гласа ”за”, 0 „против”  КРасиМиР  ЕнЧЕВ
и 2 „възд.се”, проведено на  
27.05.2021 г., поименно, 
съгласно приложен списък 
към Протокол №  20,  т.3. от  ДР
ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – протоколист/

Проект за интегрирани здравно-
социални услуги от квалифицирани 

специалисти в домашна среда

Проект: BG05M9OP001-6.002-0151 „Патронажна грижа+ в община Айтос“, се осъществява 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-

2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Главна дирекция ГРАО 
към МРРБ осигурява справ-
ка за номера на избирател-
ната секция и мястото на 
гласуване за избори за На-
родно събрание на 11 юли 
2021 г. за всички български 
граждани. Всички избира-
тели могат да проверят ад-
реса на избирателната си 
секция чрез:

SMS. Изпраща се SMS на 
номер 18429. Номерът 18429 
е единен и за трите мобил-
ни оператора (А1, Теленор 
и Виваком). Цената на SMS 
e 25 стотинки без ДДС. В 
текста на SMS се изписват 
единствено десетте цифри 
на ЕГН. Системата връща 
SMS с номера и адреса на 
избирателната секция за 

въведения ЕГН.
Стационарен или моби-

лен телефон. Избира се 
0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). 
Тел. 0800 1 4726 е безплатен 
за цялата страна.

Гражданите могат да по-
дадат електронно заявле-
ние за гласуване по насто-
ящ адрес, ако населеното 
място на настоящия им ад-

рес е различно от населе-
ното място на постоянния 
им адрес, чрез страница-
та https://regna.grao.bg/.

Избирателните списъци 
за произвеждане на избо-
ри за Народно събрание на 
11юли 2021 г. всеки избира-
тел може да види на сайта 
на Община Айтос https://
www.aytos.bg



С екоакция на ученици-
те от І-ІV клас, на 17 юни 
т.г., приключи екопроект 
за малките ученици в Ос-
новно училище „Светли-
на“ с. Тополица. След из-
пълнение на дейностите 
по програмата "Дизайн 
шампиони", инициатива-
та за почистване на мест-
ността "Бяла река" край 
селото сложи предва-
канционен емоционален 
финал на проекта, който 
насърчава "ученето чрез 
преживяване".

Идеята за почистване-
то на курортната мест-
ност е на децата, които 
организирано влязоха в 
ролята на еколози. Ини-
циативата им беше под-
крепена от ръководство-
то на училището и от соб-

ственика на хижа рибар-
ник "Бяла река", Иван Въ-
лев, които се заеха с ор-
ганизацията. В мащабна-
та екоакция се включиха 
всички учители и учени-
ци от начален етап. Ор-
ганизираното почиства-
не срещна горещата под-
крепа на кмета на с. То-
полица Юри Миляков, 
на местната общност, на 
партньори и съмишлени-
ци. Дни преди проява-
та тополчанското учили-
ще покани с призив за 
участие институции, ор-
ганизации и учебни за-
ведения.

Кметство село Тополи-
ца осигури необходими-
те средства за почиства-
нето, а Иван Вълев, соб-
ственикът на хижа рибар-

ник „Бяла река“, се по-
грижил по време на еко-
акцията да има  интерес-
ни изненади и забавле-
ния за децата.

„Държим в ръцете си 
Земята“ е мотото, под 
което в продължение на 
един месец децата от 
село Тополица работи-
ха и правиха проучвания 
по екологичната тема. В 
етапа на практическите 
дейности малките еколо-
зи изработиха постери, 
презентации и 3D проек-
ти, които седмица преди 
края на учебната година 
бяха подредени на из-
ложби в училището. 

Още за екоакцията със 
снимки - в броя на НП на 
22 юни т.г.

НП

„МБАЛ Айтос“ ЕООД е 
сред 131 болнични заведе-
ния в страната, одобрени от 
Здравното министерство по 
процедурата за предоставя-
не на безвъзмездна финан-
сова помощ "Мерки за спра-
вяне с пандемията". До 21 
юни болниците, които отго-
варят на критериите и же-
лаят да бъдат включени в 
проекта, трябва да изпратят 
своя отговор до МЗ, а това 
се отнася и до айтоския ста-
ционар, научи НП от управи-
теля на лечебното заведе-
ние д-р Паруш Парушев. 

Процедурата е по прио-
ритетна ос 9 "Подкрепа за 
здравната система за спра-
вяне с кризи" на Оператив-
на програма "Региони в рас-

теж 2014-2020“. Бенефици-
ент е МЗ, като проектите 
могат да бъдат изпълнява-
ни и в партньорство между 
Министерството и общини-
те или с общинските лечеб-
ни заведения. 

Общият бюджет по проце-
дурата е 129 271 258, 60 лв., 
а крайният срок за подава-
не на проектните предло-
жения от страна на МЗ е 29 
юли тази година. Дейности-
те са насочени към укрепва-
не капацитета на болнична-
та мрежа чрез реконструк-
ция, проектиране и ремонт-
ни дейности за обособява-
не на структури за лечение 
на пациенти с коронавирус 
към болниците и осигуря-
ване на медицинско и бол-

нично оборудване за лече-
ние и грижи за пациенти с 
COVID-19.

Целта е да се създаде 
готовност за реакция при 
следващи епидемични ситу-
ации. Инвестициите по про-
цедурата са по линия на ин-
струмента REACT-EU.

Избраните 131 лечебни 
заведения са разпределе-
ни в три инвестиционни гру-
пи. МБАЛ-Айтос попада в 
Група І, подгрупа 2. Идея-
та е да подготви  проектно 
предложение за финанси-
ране на ремонтни дейности 
на части от отделения или 
цяло отделение, научи още 
НП. Според предварителна-
та  информация, допустими-
те разходи за СМР в „МБАЛ 

Айтос“ ЕООД са в размер 
на 308 000 лв. с ДДС, обяс-
ни за общинското издание 
управителят. 

Предстои да разберем 
какво точно ще включва 
проектната заявка на ай-
тоския стационар до МЗ, и 

дали проектното предложе-
ние ще бъде одобрено за 
финансиране.

НП
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Айтоската болница - одобрена за участие  
в процедурата „Мерки за справяне с пандемията“

Патронажна грижа+ за възрастни и 
лица с увреждания в община Айтос

Целта на проекта е готовност за реакция 
при следващи епидемични ситуации

И четиримата петокласници на СУ "Никола Вапцаров" 
- Айтос, участвали в Националното математическо със-
тезание "Европейско кенгуру" се представиха успешно, 
коментира за НП директорът Ирина Вътева. Състезание-
то включва задачи, които по обхват са извън общообра-
зователната подготовка на учениците, но Николай Нико-
лов, Стелиана Станчева, Тургай Исмаил и Хюсеин Муста-
фа бяха готови да приемат това предизвикателство и се 
справиха за отличен, каза още Вътева и чрез НП отправи 
поздравите на училищното ръководство към участниците 
и техния учител по математика Георги Петров.

с ъ О б щ е Н И е

Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Бур-
гас ще проведе изнесен приемен ден в град Айтос, на 
24.06.2021 г. (четвъртък), от 10.00 до 15.00 часа., в Адми-
нистративната сграда на Общинска служба по земеде-
лие - Айтос, на адрес: гр. Айтос, ул. „Богориди“ №2, ет. 
3, ст. №1.

Записвания за приемния ден - на телефон 0879 
021 033, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.

По време на приемния ден земеделските стопани и 
гражданите ще имат възможност да зададат своите въ-
проси и да поставят проблеми, свързани с дейността 
на ОД ”Земеделие”  и Общинска служба по земеделие 
- град Айтос.

Инициативата има за цел да улесни земеделските сто-
пани, с оглед разглеждане на различни проблеми и ка-
зуси в областта на земеделието и законосъобразното 
им разрешаване.

съобщение на Общинска служба по земеделие - 
град айтос

Директорът на  
ОД „Земеделие” - Бургас  
с приемен ден в Айтос 

на 24 юни 2021 г.

Както всяка събота, и на Черешова задушница, 
на 19 юни, Община Айтос и общинското търговско 
дружество "Айтос - Автотранспорт" ЕООД 
организират безплатен транспорт за гражданите 
до Гробищния парк. 

Автобусът на общинската транспортна фирма 
тръгва от Автогара - Айтос в 8.30 часа, и се движи 
по обичайния маршрут. Обратният курс към града 
е в 9.30 часа.

Безплатен транспорт за 
гражданите на 

Черешова задушница
Трима младежи от Караново, на 16, 18 и 21 години, са 

извършители на кражбата на въздушна пушка и инстру-
менти, собственост на 43-годишен мъж от същото село. 
Това са установили полицейските служители от РУ-Айтос, 
разследвали посегателството на професионална прахо-
смукачка, винтоверт, два ъглошлайфа, електрически удъл-
жител и въздушна пушка, на обща стойност 600 лв. Краж-
бата е извършена на 23 април т.г. от дома на карановеца. 
Тримата младежи са направили пълни самопризнания и 
са върнали откраднатите вещи.

с ъ О б щ е Н И е

Община Айтос уведомява гражданите, че на основание 
чл.14 от Наредбата за обема на животновъдната дейност 
и местата за отглеждане на селскостопански животни 
на територията на община Айтос в срок до 01.10.2021год. 
на съответната година са длъжни:

 1. Собственици и/или ползватели на животновъдни 
обекти - лични стопанства са длъжни да представят в 
ЦУИГ на община Айтос или кметството по местонахож-
дение на обекта, декларация по образец за броя, вида и 
категорията на отглежданите в животновъдния обект жи-
вотни. Декларацията може да бъде подадена и по елек-
тронен път на официалния имейл на община Айтос. 

2. Собственици на домашни любимци са длъжни да 
подадат заявление по образец за вписване на кучета-
та в публичен регистър в община Айтос.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Разкриха извършителите 
на кражба в Караново

Успешно 
представяне на 
„Европейско 

кенгуру“

С екоинициатива приключи учебната година за 
малките ученици в ОУ „Светлина“ - Тополица



В продължение на два дни 
ученици от различни кла-
сове, учители и родители 
участваха в пленер с май-
сторски клас. Простран-
ството на нашия "Генгер" се 
превърна в оазис на изоб-
разителното изкуство. Под 
ръководството на художни-
ка Даниел Русев, с различ-
ни техники и с много игри и 
закачки децата преоткриват 
природата и света в багри и 
чувства. Гостът е Айтос по 
покана на институцията. Из-

борът на художник гост е на 
Татяна Йотова. Двамата с 
Даниел се познават от Ати-
на, където са били за връч-
ването на награди за поети-
ческо творчество и за изоб-
разително изкуство.

"Училището ви е прекрас-
но!" - с тези думи хасковски-
ят художник Даниел Русев 
започна мастъркласа си с 
малките ученици в неделя. 
В понеделник, отново в "Ге-
нгер", Русев показа тънко-

стите на изобразителното 
изкуство на големите уче-
ници. Младият творец бла-
годари за поканата и обе-
ща сътрудничеството със 
СУ "Христо Ботев" да про-
дължи...

18-21 ЮНИ 2021 ×ô
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Хасковският художник Даниел Русев - с майсторски 

клас при учениците от СУ „Христо Ботев“

НарОдНО чИталИще „ВасИл леВскИ - 1869 “, гр. айтОс

Петък 18.06.2021 г.
14:30 ч.- Семейството на Голямата стъпка
16:20 ч.- Заклинанието 3: 
18:00 ч.- Зайчето Питър: По широкия свят
19:40 ч.- Голата истина за група „Жигули“
21:20 ч.- Заклинанието 3:
Организаторите запазват правото си 

при необходимост да променят програ-
мата!

Тел. 0893/ 63 72 19

КИНОАФИШ Прекрасно беше пред-
ставянето на състезате-
лите на СКС “Сокол-2010” 
гр. Айтос, на първия по-
луфинал на Държавно-
то първенство на БФТС. 
Айтозлии отново са фа-
ворити в най-престижно-
то държавно състезание - 
с талант се пребориха за 
първото място в отборна-

та надпревара при мъже-
те - трап, в състав Николай 
Шалдъров, Иван Георгиев 
и Тодор Кокалджиев. 

С първото място при ве-
тераните класата си пока-
за и м.с Пенчо Вичев. В ин-
дивидуалната надпрева-
ра Иван Георгиев спечели 
трето място при мъжете, а 
Петьо Радев - трето мяс-

то при младежите. Шесто 
място заслужи Тодор Ко-
калджиев, а второто мяс-
то при жените зае Дени-
ца Кижева. Представяне-
то на айтоските стрелци 
на полуфиналите е безспо-
рен успех, да им пожела-
ем късмет и още успехи на 
финалите.

НП

Стрелците на СКС „Сокол-2010“ - 
Айтос пак най-добри на 
Държавното първенство 

Гимназистът Иван Русев 
от СУ "Никола Вапцаров" 
- Айтос отново е на върха 
като победител в поредния 
кръг от Държавния шампи-
онат по планинско колоез-
дене „Дърт Джъмп“, който 
се проведе на 13 юни 2021 
година в Бургас. Организа-
тор на състезанието е Клуб 
по планинско колоездене 
„Шор Инвейдърс“ с подкре-
пата на Община Бургас. 

За 12-а поредна година 
състезатели от цялата стра-
на мерят сили, за да успе-
ят за възможно най-кратко 
време да преминат трасето 
като изпълняват впечатля-
ващи скокове. "Целта е не 
само да си бърз, но и да си 
направил серия от краси-
ви трикове. Няма спускане 
като при Downhill-а, но е ед-
накво изморяващ,," споде-
ля Иван, който се готви за 
още няколко състезания.

Иван Русев е 
отново на върха 
в „Дърт Джъмп“


