
Като приемник на първо-
то българско училище в Ай-
тос, на 15 май Средно учи-
лище „Христо Ботев“ от-
празнува тържествено 150-
годишен юбилей на 15 и 16 
май т.г.

1868-а е рождената го-
дина на първото българ-
ско училище в града. Тога-
ва будни айтоски граждани 
повикали даскал Господин 
Димов Бъчеваров от село 
Медвен, Котленско, да учи 
децата им на българско че-
тмо и писмо. Той започва 
да преподава на българ-
ски език в Айтос на 14 май 
1868 година, в основаното 
от него школо - в една клас-
на стая в църковния двор 
със 124 ученици. За оно-
ва време, броят на жадни-
те за знания айтозлийче-
та бил завидно голям. Във 
времето, училището на ня-
колко пъти променя място-
то и името си, докато негов 
продължител става днеш-
ното СУ „Христо Ботев”. В 
продължение на десетиле-
тия в този храм на знанието 
са се образовали поколе-
ния айтозлии. В почти вся-
ко айтоско семейство има 
възпитаник на училището, 
което е едно от водещите 
не само в общината, но и 
в региона и страната. 

И както подобава за та-
къв юбилей, колективът на 
Средно училище „Хрис-
то Ботев” подготви богата 
празнична програма и по-
кани много гости и бивши 
възпитаници. Кулминация-
та на тази програма беше 
вечерта на 16 май, с орга-
низираното Факелно шест-
вие и празничен концерт-
заря „1118 усмивки”, за ко-
ето ще ви разкажем в след-
ващия брой на НП.

На 15 май концертът-
спектакъл „Учителю, по-
клон!” имаше две издания 
в салона на НЧ “Васил Лев-
ски 1869”. С огромна почит 
и признание за труда им, 
зрителите посрещнаха пра-
ви сегашните учители на СУ 
“Христо Ботев”. В препъл-
нената зала те успяха да 
видят много архивни кадри, 

да си припомнят историята 
на образователното дело в 
Айтос, да чуят думи, изре-
чени от благодарни бивши 
възпитаници и с помощта 
на камерата - да бъде изне-
надан всеки един от днеш-
ните учители в работна об-
становка. 

Перфектно подготвена 
изява на сцената имаха Во-
кална група „Ян Бибиян” с 
ръководител Цвета Андре-
ева, Детският танцов със-
тав на СУ „Христо Ботев” - 
„Тракийче” с ръководител 
Росица Кавръкова, млади 
музиканти, певци и танцьо-
ри. „Учителю, без теб све-
тът не може....”, изпяха учи-
телите, китарен състав, ци-
гулкови изпълнения, песни 
и уникални танци бяха под-
готвили учениците. Вълну-
ващи поздрави и послания 
към ботевци поднесоха ди-
ректорът Пенка Кирязова, 
кметът Васил Едрев и на-
родният представител Ни-
колай Тишев и потомъкът 
на патрона на училище-

то Боян Ботйов, председа-
тел на Фондация „Христо 
Ботйов”. 

За традициите и нова-
торството, за професиона-
лизма на преподаватели-
те и за отличните резулта-
тите на възпитаниците на 
СУ „Христо Ботев”, кме-
тът Васил Едрев връчи на 
директора Плакет „Айтос” 
за „Принос към образова-

нието” по повод юбилея и 
24 май - Ден на българска-
та просвета и култура и на 
славянската писменост. 
„Като кмет на Община Ай-
тос и възпитаник на учили-
ще „Христо Ботев” споде-
лям радостта Ви и Ви поз-
дравявам за високото об-
ществено признание. По-
желавам Ви всеотдайност! 
Нека и в бъдеще, СУ “Хрис-
то Ботев” предава на поко-
ленията мъдрост и опит, и 
да подготвя достойни про-
дължители на 150-годишна-
та айтоска образователна 
традиция”, заяви още гра-
доначалникът. Милка Ха-
ризанова - старши екс-
перт по български език и 
литература също поднесе 

юбилеен плакет от името 
на РУО-Бургас. Подаръкът 
на Общината за юбилея е 
озвучителна система, нау-
чи още НП.

Заслуга за изключител-
ния успех на училищния 
спектакъл имат режисьор-
ът Христо Симеонов и еки-
път от учители, посветили 
много дни на подготовка-
та и организацията му. Из-
ненадата на вечерта беше 
водещият Драгомир Дра-
ганов, който изпълни попу-
лярни български хитове и 
получи горещите аплодис-
менти на айтозлии.

Много известни бълга-
ри са завършили образо-
ванието си в СУ „Христо 
Ботев” - проф. Иван Мара-
зов, певците Панайот Па-
найотов, Ивана и Ева Най-
денова от „Тоника”, худож-
ниците Ненко Токлакчи-
ев, Димитър Тончев, Кръс-
тю Недялков, Тодор Янчев, 
Янаки Кавръков, скулпто-
рите Сава и Христо Тане-
ви, Силвия Колева - све-
товен шампион по акроба-
тика, проф. Стефка Янче-
ва, проф. Панайот Куртев 
и много други.

Днес в училището се обу-
чават 1118 ученици от 80 
учители. СУ „Христо Бо-
тев” е с утвърдени пози-
ции на стожер на образо-
вателното дело в община-

та с основополагащ прин-
цип - училището да бъде не 
само фактор за качестве-
но образование, но и мяс-
то, където децата откриват 
и развиват своите таланти 
и умения. Педагогическата 
колегия и ръководството, в 
лицето на директора Пен-
ка Кирязова, приоритетно 
работят за модернизира-
не на материалната база, 
технологизация на обуче-
нието, прилагане на инте-
рактивни методи и похва-
ти в учебния процес. Стре-
межът им е учениците да са 
в активна позиция чрез ра-
бота в екип, работа по съв-
местни проекти в учебни-
те часове и извънкласните 
форми. Училището се гор-
дее със своите математи-
ци, които са сред първите 
участници в международ-
ното математическо със-
тезание „Математика без 
граници”. Трудно могат да 
бъдат преброени медалите 
- златни, сребърни и брон-
зови от участията им през 
годините. Впечатляващи са 
постиженията им във всич-
ки национални и регионал-
ни математически състеза-
ния. Традиционно успешно 
е представянето на двете 
училищни театрални шко-
ли - „Златните ключета” и 
„Генгерчета” на междуна-
родни и национални фес-
тивали. Само на празни-

ците на младежкото сце-
нично изкуство „Бургаски 
изгреви” театралите на СУ 
„Христо Ботев” са получи-
ли 11 награди. Училищният 
танцов състав „Тракийче” 
е сред най-добрите фол-
клорни детски формации в 
региона. Малките танцьо-
ри с лекота печелят призо-
ви места не само в страна-
та, но и в чужбина. Изклю-
чително голямо признание 
за работата на училище-
то е първото място за от-
бор „Диамант” в научното 
състезание за тийнейджъ-
ри, организирано от BASF. 
Ежегодно, в национална-
та викторина „Образова-
ние за бъдещето”, органи-
зирана от фондация „Дар-
би”, участват учениците от 
профилираните паралел-
ки със засилено изучава-
не на английски език. На 
тези състезания, ботевци 
се състезават с ученици 
от елитните езикови гимна-
зии в Бургас и винаги пече-
лят призови места - дока-
зателство за добрата ези-
кова подготовка на учени-
ците. В обучението по об-
ществени науки, СУ „Хрис-
то Ботев” е първото българ-
ско училище, което въведе 
Виртуалната пясъчна кутия 
(Sand Reality Box). И това 
са само една много малка 
част от успехите и инова-
циите, с които всеки боте-
вец се гордее.

„Нашата сила е в прием-
ствеността на училищните 
идеи и ботевския дух - под-
крепяме се и подкрепяме 
идеите на нашите възпи-
таници. За нас, СУ „Хрис-
то Ботев” е роден дом, из-
вор на светлина и знание, 
който в годините напред 
ще обучава и възпитава 
и новите поколения боте-
вци.”, каза за НП директо-
рът Пенка Кирязова, която 
е един от хилядите възпи-
таници на СУ „Христо Бо-
тев” - Айтос.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

17 май 2018, бр. 209

Концерт-спектакъл и факелно шествие за 150 години българско училище в Айтос

СУ „ХриСто Ботев“ празнУва юБилей
„До днешний ден за година и осем месеца, откакто дойдох в Ор-

лово, като никак не се чуваше българска реч, нито в училище, нито 
в църква, състраданието си в горните дни превратихме сичко! Сич-
ко! На български в църквата и в училище! Без да ся чуй гръцка реч. 
Слава на свети Кирила и Методия…!”

Даскал Господин Бъчеваров, лето 1868-о



Началото
Късно стигат в Айтос възрож-

денските стремежи на българите 
за родно училище. Бедните бъл-
гари не могли да излъчат из сре-
дата си млади хора, които да до-
бият по-високо образование вън 
от града и след завършването си 
да приемат родолюбивата иници-
атива за откриване на българско 
училище. А сред по-богатите бъл-
гари – търговци и еснафи, било 
силно гръцкото влияние. Въпре-
ки това, намерили се сърцати ай-
тозлии, които чули за народопо-
лезната работа на учителя Госпо-
дин Димов в село Медвен, Сли-
венско окръжие, и го извикват 
през 1868 година да им открие 
училище, в което да се учат де-
цата им на български език. То-
гава Айтос е бил център на каа-
за (околия) от Сливенския сан-
джак (окръг) и е наброявал 6000 
жители. С нарастването на бъл-
гарското население в следващи-
те години се е засилвал стреме-
жът да се учи на български език. 
През 1868 година за пръв път бъл-
гарските деца от града започ-
ват да учат четмо и писмо на ро-
ден език. Господин Бъчеваров е 
знаел добре, че за да се утвър-
ди българското училище, тряб-
ва да се унищожи гръцкото вли-
яние в града. 

Така се стига до датата 14 май 
1868 година когато даскал Госпо-
дин Димов Бъчеваров започва 
да преподава на български език 
в основаното от него училище. 
Първото име на откритото в цър-
ковния двор училище е било Тре-
то – основно. Учебни предмети са 
били – „Бащин език“, „Числени-
ца“, „Свещенная история“, „Зе-
меописание“, както и някои прак-
тически предмети като „Бродира-
не“, „Ръкоделие“ и „Дърворезба“. 
Същата година учителският пер-
сонал се увеличил и с жена учи-
телка – Марийка Николаке.

миналото
През 1876 година посредством 

дарения, в Айтос се построя-
ва ново двуетажно училище, на 
няколко метра западно от ста-
рото. Учител в това училище е 
бил Апостол Дяков, който след 
това става свещеник в айтоската 
църква „Св. Димитър”. След Ос-
вобождението, вярно на своите 
патриотични позиции, училището 
в Айтос при сравнително по-до-
бри условия, продължава своята 
народополезна дейност. За пър-
ви път длъжността директор се 

споменава в летописната книга 
през 1896-1897 година. Като такъв 
работил Георги Икономов.

Със средствата на Айтоска 
община и с упорита работа на 
гражданите, на 12.04.1898 г. за-
почва стоежът на ново училище. 
То е било разположено в южна-
та част на града. Строежът бил 
завършен в сравнително кратък 
период - на 21.09.1898г. Новопос-
троеното училище било с осем 
класни стаи и с две стаи за учи-
телите и директора. В триклас-
ното училище са се изучавали 17 
предмета. Оценките били: при-
мерно – 6, неуморно – 5, посто-
янно – 4, непостоянно – 3, слабо 
– 2, никакво – 1.

На 9.05.1912 г., по случай 150 
години от написването на Паис-
иевата история, при голяма тър-
жественост, прогимназията била 
именувана „Отец Паисий”. През 
учебната 1924-1925 г. училище-
то се разделя от непълната гим-
назия и започва самостоятелен 
живот под директорството на 
Атанас Даскалов. На 2.06.1926г. 
училището приема името „Хрис-
то Ботев” по случай 50 години 
от смъртта на поета-революци-
онер.

Подготовка за строеж на вто-
ри етаж на прогимназията започ-
ва през 1938 г. Учебните занятия 
по време на строежа са се води-
ли в другите първоначални учи-
лища в града.

През 1943 година учебните за-
нятия са се водили до 22 декем-
ври, тъй като немската войска се 
настанява в училищните сгради. 
Учебните занятия са възстанове-
ни на 13.10.1944 г.

През учебната 1950 – 1951 го-
дина смесената гимназия „ Хрис-
то Ботев”, прогимназията „ Отец 
Паисий” и началното училище 
„Д-р Петър Берон” се сливат и 
се създава единно училище за 
обучение на ученици от 1 до 11 
клас под името „ Христо Ботев”. 
Директор на училището тогава е 
Калиопа Апостолова.

От 15.09.1957 г. единното учи-
лище отново е трансформирано. 
Обособяват се две училища: сме-
сена гимназия „ Христо Ботев” с 
директор Никола Владимиров и 
трето основно училище, приело 
името на Никола Йонков Вапца-
ров, с директор Йорданка Стай-
кова. От септември 1983 година 
директор на ЕСПУ „Христо Бо-
тев” е Румяна Георгиева. През 
този период се обзавеждат каби-
нети, построен е дълго очаквани-
ят физкултурен салон, асфалти-
ран е и училищният двор.

На 11.11.1988 г. по случай 120-

годишнината му, на тържеството 
за юбилея е открит паметник на 
патрона Христо Ботев. Открита е 
и паметна плоча на първоучителя 
Господин Димов Бъчеваров. Съ-
щата година учениците са 1188, в 
45 паралелки с 65 учители.

През 1993 година училището 
отбелязва 125-годишнината си. 
Тогава в класните стаи се обуча-
ват 1084 ученици, в 43 паралелки 
от 1-11 клас. От 1993 до 2002 го-
дина директор е Радостин Гуга-
лов, има и двама помощник-ди-
ректори, 58 учители и двама въз-
питатели. Обучението се извърш-
ва в 23 учебни стаи, функционира 
междуучилищен център, където 
се провеждат занятия по трудово 
обучение с кабинети по машинно 
чертане, селско стопанство, дър-
вообработване и други.

От 2002 година директор на 
училището е Пенка Кирязова, до-
казал се професионалист в об-
ластта на образованието. От то-
гава и до днес, основна цел на 
ръководния състав на училището 
е да осигури на своите ученици 
широк спектър от възможности, 
чрез които те да развиват своя 
потенциал. 

През 2013 година СОУ „Хрис-
то Ботев” отбелязва 145 години 
от създаването си с редица про-
яви: изложба, посветена на учи-
лището, експонирана в Ритуал-
ната зала на община Айтос, те-
атрална постановка и тържест-
вен концерт.

Настоящето
От първи август 2016 година е 

в сила новият Закон за предучи-
лищното и училищното образо-
вание, и Средно общообразова-
телно училище „Христо Ботев” - 
Айтос, се преименува в Средно 
училище „Христо Ботев” - Айтос. 
С новите промени се начертават 
нови предизвикателства и хори-
зонти в образованието. През по-
следните години СУ „Христо Бо-
тев”- Айтос може да се похвали с 
много извънкласни форми на ра-

бота в областта на образование-
то, спорта и културата. Учители-
те се стремят да подкрепят, раз-
бират и уважават младото подра-
стващо поколение, поддържайки 
жив духа на знанието. И днес Ки-
рило-Методиевото „А,Б” продъл-
жава да води най-малките азбу-
карчета по широкия свят на зна-
нието, а това значи, че огънят на 
знанието продължава факелно 
да свети със своя олимпийски 
дух и да се предава от поколе-
ние на поколение ботевски въз-
питаници.

От 13 до 15 май т.г.,  в 
град Дупница се прове-
де традиционният турнир 
по ловна стрелба „Сла-
ви Иванов” в дисципли-
ни „трап” и „скийт”. Със-
тезателите от СКЛС „Со-
кол-2010” - Айтос се пред-
ставиха блестящо и заслу-
жиха три първи места. На 
много престижното отбор-
но първо място при мъже-
те, Айтос се нареди благо-
дарение на изключително 
точния мерник на стре-
лците Николай Шалдъров, 
Иван Георгиев, Борислав 
Георгиев. Пак при мъжете, 
в индивидуалната надпре-
вара, първото място в дис-
циплината „трап” спечели 
Николай Шалдъров, а тре-
тото - младият Иван Ге-
оргиев. При младежи-
те „трап” фаворит ста-
на друг айтозлия - Петър 
Минчев.
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айтоските „соколи” обраха 

наградите в Дупница

Айтос с образователна 
история в три века

Обява
Тел. 0885/ 993 013 - продава земя, 2 дка в местността „Про-

вадийско шосе“ и към село Зетьово - 1 дка под перки.

Обява
Тел. 0893/ 452 072 - продава овощна градина - 1 дка с 

плододаващи череши, сорт „Ван” и 6 дръвчета кайсии. 
Овощната градина се намира в землището на град Ай-
тос - местността „Провадийско шосе”.

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мер-
ките за опазването на пчелите и пчелните семейства от 
отравяне и начините за провеждане на растителнозащит-
ни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община 
Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третира-
не с наземна техника, както следва:

На 23.05., 24.05., и 25.05.2018 г. от 06:00 до 09:00 часа ЕТ 
Колю Георгиев Колев ще извърши третиране на 216, 216 дка 
слънчоглед в местността „Бургас кайря”, 46,111 дка слънчо-
глед в местността „Чеменлията” и 280,161 дка слънчоглед 
в местността „Зад корията“, находящи се в землището на 
село Лясково с препарат „Експрес 50 СГ“.

Собствениците на пчелни семейства следва да пред-
приемат необходимите действия за предпазване на пче-
лите.

О б Щ И Н а  а й Т О С
СЪОбЩЕНИЕ

Обява
ЗКПУ „Мъглен” - село Мъглен продава двуетажна сгра-

да - 311 кв.м в село Мъглен – 40 000.00 лв. Телефон за 
връзка: 0888/ 135 096.

СУ „Христо ботев” - приемник на възрожденската традиция

Първоучителят Господин Димов Бъче-
варов - рисунка

Макет на първата училищна сграда в Айтос, изработен от уче-
ниците Стоян Марчев и Даниел Георгиев от 11 „а“ клас



На 15 май т.г., г-жа Хакли-
ме Хасан - президент на фир-
ма «Homec AB”, град Гьоте-
борг, пристигна от Швеция, 
за да участва в първата ра-
ботна среща на партньорите 
по съвместен проект с Общи-
на Айтос - „Социални инова-
ции в грижата за възрастни-
те хора”. Българо-шведски-
ят проект е по Инвестицио-
нен приоритет 9: „Повиша-
ване на достъпа до услуги, 
които са на достъпна цена, 
устойчиви и висококачест-
вени, включително здрав-
ни и социални услуги от общ 
интерес”. Общата стойност 
на проекта е в размер на 
170 203 лева. Финансиране-
то е по Оперативна програ-
ма «Развитие на човешки-
те ресурси 2014-2020», При-
оритетна ос 4 «Транснацио-
нално сътрудничество”, Про-
цедура BG05M9OP001-4.001 
„Транснационални и дунав-
ски партньорства за заетост 
и растеж“. 

Кметът Васил Едрев прие 
в кабинета си партньори-
те, които го информираха за 
работната програма на дву-
дневната среща, за графика 
на дейностите и ангажимен-
тите на двете страни. На сре-
щата присъства и Керанка 
Байчева като представител 
на фирмата, която ще води 
обученията по проекта. След 
публично състезание, друже-
ството „Прайм Консултинг“ 
ЕООД беше избрано за из-
пълнител на обществена по-
ръчка с предмет „Сравните-
лен анализ на социалната 
система и законодателство в 
Швеция и България, разрабо-
тване на стандарт за въвеж-
дане на професия „Под-сес-
тра“ и провеждане на обуче-
ния за повишаване квалифи-
кацията”.

„Ценното на този проект е 
възможността да се види на 
място в Швеция как функци-
онира системата на социал-
ните услуги там. Проектът е 
с чисто практическа насоче-
ност и е изключително по-
лезен за квалификацията на 
медицинските работници в 
социалната сфера, и най-ве-
че за възрастните и хората 
с увреждания, за които са 
предназначени социални-
те услуги”, коментира за об-
щинското издание Мариана 
Димова – заместник-кмет на 
Община Айтос, ръководител 
на екипа по проекта.

На срещата, г-жа Хакли-
ме Хасан подчерта, че инте-
ресът й към района е голям, 
тъй като е тръгнала за Шве-
ция от тук и иска да осъщест-
ви проекта с Айтос, тъй като 
има много възрастни хора, 
които се нуждаят от подкре-
па. «Искам този опит, който 
съм добила в Швеция, да го 
споделя, защото съм се убе-
дила, че е изключително до-

бър и приложим в България. 
Преди 10 години, преди да 
почине баща ми, като всеки 
възрастен човек, и той има-
ше конкретни нужди. Тогава 
впечатленията ми и срещата 
със здравните грижи и соци-
алните услуги тук, в България, 
беше на ниво, което ме раз-
очарова. И самата аз никога 
не бих искала да бъда обект 
на такива “грижи””, каза г-жа 
Хасан. Стана ясно, че интере-
сът й към социалните услуги 
е още по-напред във време-
то - тогава, когато семейство 
Хасан решили да се устано-
вят за постоянно в Швеция 
и да получат шведско граж-
данство. “Мислехме в дълго-
срочен план - какъв ще бъде 
нашият живот в третата вър-
заст? И започнах да се инте-
ресувам - какви са в Швеция 
грижите за възрастните чуж-
денци? Интересът ми беше 
много голям, направих проуч-
ване и разбрах, че на практи-
ка, за тези хора няма много 
възможности. Затова реших 

да бъда пионер и бях първа-
та, която откри социална гри-
жа по “собствен език”, без да 
имам някакви знания преди 
това. И започнах да уча - за 
под-сестра, учих за рехаби-
литатор, следвах и социална 
педагогика. Завърших тези 
три образования в Швеция, 
като същевременно рабо-
тих и развивах фирмата, ко-
ято непрекъснато увеличава-
ше дейността си. Имаме въз-
растни хора, които обслуж-
ваме, но от края на минала-
та година, решението е да се 
насоча изцяло на консултант-

ска дейност. Много съм щаст-
лива, че успях да възбудя ин-
тереса към тази сфера и сега 
в цяла Швеция се предлагат 
такива социални грижи.”, 
разказа още г-жа Хасан, ко-
ято е носител на престижна-
та награда на Швеция за ино-
ватор в тази област. Награда-
та й е връчена на специална 
церемония, лично от краля на 
Швеция. “След дълги години, 
сега вече мога да се оттегля 
и да наблюдавам как другите 
работят. И разбира се, да по-
магам с консултации”, заяви 
г-жа Хаклиме Хасан.

Добри практики и 
информираност за 
съвременните подхо-
ди при предлагане-
то на социални услу-
ги включват още дей-
ностите по проекта. 
Той е насочен към 
хора с увреждания; 
хора над 65 години в 
невъзможност за са-
мообслужване; се-
мейства с деца, вклю-
чително с уврежда-
ния; деца и възрастни 
в риск; деца, младежи 
и възрастни, включи-
телно с увреждания, 
настанени в специ-
ализирани институ-
ции и техните семей-

ства; лица, заети в специали-
зираните институции; служи-
тели в организации и инсти-
туции, ангажирани с проце-
сите на деинституционали-
зация; служители на достав-
чици на социални и здрав-
ни услуги.

Като специалист по швед-
ския опит в социалната сис-
тема г-жа Хаклиме Хасан по-
сети и се запозна с дейност-
та в Дома за стари хора и 
Дневния център за деца, мла-
дежи и възрастни с уврежда-
ния в Айтос. 
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по проект, айтос заимства опита  
на Швеция в социалната система

Безвъзмездното финансиране е 
по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Скъпи приятели! Общински съвет на 
БСП - Айтос Ви кани на 20 май (неде-
ля) от 11.00 часа в градската градина  
да сведем глава пред паметта на се-
мейство Ченгелиеви и поетът-револю-
ционер Атанас Манчев, загинали на 21 
май 1944 г.

Сборен пункт - клуб на БСП-Айтос в 
10.30 часа. Шествието ще премине по 
централната улица „Цар Освободител”. 
Ще бъдат поднесени цветя пред памет-
ната плоча на къщата на семейство Чен-
гелиеви. Шествието ще завърши в град-
ската градина с кратко тържество и под-
насяне на цветя пред паметника на То-
дор, Иван и Каля Ченгелиеви, и Атанас 
Манчев, по повод 74 години от трагич-
ната им кончина.

74 години от гибелта  
на семейство 
Ченгелиеви и  

атанас Манчев
Поклонението ще е  

на 20 май т.г.

Проект BG05M9OP001-4.001-0030 „Социални иновации в грижата за възрастните хора”, по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и  
растеж “, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Иванка аНГЕЛОва,  
Клуб „вяра” - айтос

Животът на училите-ветерани от 
пенсионерски клуб „Вяра” - град 
Айтос е наситен с много и разно-
образни прояви, „гасящи” самота-
та и скуката на ежедневието. По 
повод наближаващия празник на 
българската просвета и култура и 
на славянската писменост бяхме 
на планирана екскурзия до остров 
„Света Анастасия”. Заслуга за до-
брата организация безспорно 
имат председателят на клуба Сла-
вка Калчева и Димитрина Алекси-
ева, която осигури безплатен пре-
воз до Бургас с автобус на фамил-
ната фирма „Алексия”.

 От пристанището ни пое мла-
да и много любезна екскурзовод-
ка, която ни разведе из 18- ме-
тровия катамаран „Анастасия”, с 
който пътувахме. В изключително 
чистия кораб бяхме инструктира-
ни аудиовизуално как се действу-
ва при евентуална бедствена си-
туация. Така неусетно минаха 30-
те минути в акваторията на Бур-
гаския залив, след което се пото-
пихме в красотата и атмосферата 
на миналото.

 На острова екскурзоводка-
та ни посочи интересните обек-
ти - музея, къщата за гости, ле-
карната, църквата, конферентна-

та зала. Разказа ни легенди и ис-
тории, които забулват в мистерия 
остров „Света Анастасия”. Появил 
се след изригването на вулкан, а 
бурите и морските вълни са изва-
яли чудните скални образования 
„Гъбата”, „Дракона”, „Портата на 
слънцето”. Не пропусна да разка-
же за жестоките пиратски набе-
зи, за потъналия пиратски кораб, 
който също се вкаменява, за заги-
налия пират, който заравя тук бо-
гато златно съкровище, неоткри-
то и до днес.

 Пиратската съкровищница беше 
първата, чиято врата отворихме в 
музея. Тук са събрани цял куп ис-
пански реали, турски алтъни и ве-
нециански дукати. Научихме за жи-
вота на монасите чрез ползвани от 
тях съдове, икони. Специално мяс-
то е отредено на иконите на света 
великомъченица Анастасия Фар-
маколитрия (Лечителка) от различ-
ни школи. Анастасия е сред мал-
кото жени-мъченици, която заед-
но с други затворници е натоваре-
на в пробит кораб. Благодарение 
на нейните молитви всички на ко-
раба са спасени, но тя е разпъна-
та между четири стълба и изгоре-
на жива по нареждане на управи-
теля на Илирик.

 Затворническа килия ни върна 
в далечното историческо мина-
ло, когато островът от 1945-1994 г. 

се е наричал „Болшевик”. Мно-
го портрети и архивни материа-
ли ни допълниха картината за жи-
вота на осъдените на смърт 43-ма 
затворници.

 Влизайки в стаята „Екимос”, 
стаята на Христо Фотев, който 
през 60- 80-те г. е посещавал ре-
довно това място (творил е тук и 
бургазлии са го нарекли „Губерна-
тора”), ние станахме свидетели на 
приказно явление - като че ли се 
потопихме в романтично, виртуал-
но нощно къпане в морската вода, 
постигнато чрез биолуменисцент-
ния ефект на планктона. 

 След като разгледахме църква-
та „Успение Богородично”, която е 
останала част от неведнъж опожа-
ряваната манастирска обител от 
1575 година, запалихме свещ за 
здраве и след кратка фотопауза 

трябваше да напуснем това свя-
то място. Преди това получихме 
персонален сертификат „Остро-
витянин”, който ще напомня с ус-
мивка за визитата ни в това маги-
ческо кътче.

 Приятната разходка из малкия, 
но с голяма история остров, оста-
ви у всички нас незабравим спо-
мен за това, как минало, настоя-
ще и бъдеще се преплитат в едно 
неповторимо съчетание на тради-
ционното с интерактивните мето-
ди на визуализация.

 Изживяхме едно голямо при-
ключение на това уникално място, 
съпътствано от много легенди, а за 
финал се потопихме в красотата на 
флората в морската градина.

 Чрез НП сърдечно благодарим 
на семейство Алексиеви за жеста 
към Клуб „Вяра”!

Среща на партньорите с кмета Васил Едрев

Г-жа Хаклиме Хасан и съпругът й

Част от екипа на Община Айтос с ръководител Мариа-
на Димова

Учителите-ветерани предпразнично на остров 
„Света Анастасия”

Част от групата на остров „Света Анастасия”



Татяна йОТОва 
минка мИНЧЕва

Дългоочакваните гости на  
СУ „Христо Ботев” - Айтос, най-
после пристигнаха. Латвия, Литва, 
Турция, Румъния, Полша – това са 
държавите- партньори по проект 
„Играта! За по-добър живот чрез 
старите игри!” На 14 май 2018 го-
дина в двора на училището бе ор-
ганизирано тържествено посре-
щане по стар български обичай 
с хляб и сол, със здравец, песни, 
танци и усмивки. В поздравител-
ната програма прозвуча и Хим-
нът на проекта „Песен за игра-
та”, съпроводен с жизнерадостен 
танц на малките ни ученици. След 
фолклорните и училищните акцен-
ти, след разглеждане на класни 
стаи и кабинети, особено впечат-
ление направи реновираната ни 
библиотека.

Гостите продължиха своето не-

вероятно интересно пътешествие 
из айтоски и общински институ-
ции и обекти. В ДГ „Пролет” се 
възхитиха на чудесни детски из-
пълнения и на атрактивни подаръ-
ци. Засаденото дърво на дружба-
та в двора на училището ще оста-
не като паметен знак за единство 
между хора, работещи за бъдеще-
то на света – децата, хора, обеди-
нени от обща мисия – народите да 
живеят в мир и разбирателство.

Групата се отправи към Община 
Айтос, където разгледа аранжи-
раната изложба „150 години род-
но училище”. 

Впечатляваща за всички бе сре-
щата в кабинета на г-н Васил Ед-
рев, кмет на Община Айтос, къде-
то се обмениха мисли за образо-
ванието, за работата по проекти, 
за това, което ни обединява и мо-
тивира да успяваме, да мечтаем, 
да творим...

Изключителен интерес предиз-
вика посещението на групата в 
ОУ „Светлина“ в село Тополи-
ца, което със своята подчертана 
тенденция към иновативни  дей-
ности е пример за трудолюбие и 
творчество.

На 15 май групата беше гост 
на „Победа“ АД – Бургас. Една 
от дейностите по проекта е здра-
вословното хранене. Домакини-
те запознаха делегацията с про-
изводството на най-популярните 

български бисквити и шоколадо-
ви бонбони и с нови здравослов-
ни продукти. 

Последваха посещения на Ет-
нографския музей, църквата „Св. 
св. Кирил и Методий“.

Музеят на солта в град Помо-
рие и екзотичният старинен град 
Несебър оставиха без дъх парт-
ньорите.

Вечерта, заредени с прекрас-
ни впечатления, малко уморени, 

но щастливи, нашите гости бяха 
част от празничния концерт по 
случай 150- годишнината от нача-
лото на образователното дело в 
Айтос. Читалищната  зала ги пре-
гърна в топлината и уюта на въл-
шебни изпълнения, на оживели 
времена, на настояще в светли и 
забавни кадри, на слова, разкри-
ващи обич, устрем съм доброто, 
вяра в бъдното. И както се пола-
га на такъв празник, бяха жела-

ни гости на тържествената вече-
ря, където научиха много българ-
ски хора.

Следващият ден, 16 май, пък ги 
посрещна с нови предизвикател-
ства. Едно от тях е походът с ве-
тераните туристи до забележи-
телните айтоски местности „Три-
те братя“, „Казаните“ и „Орела“. 
Но само поход би било прекале-
но „малка топка” за гости от та-
къв мащаб. Там оживяха игрите 

на нашите предци. Баби и дядо-
вци, майки и татковци, братче-
та и сестричета, приятели игра-
ха и играха на „Прескочи коби-
ла”, „На въже”, на „Кральо-Пар-
цальо”, на „Казанчето ври”, на 
„Кръгче”, на „Дървета”, на „Два-
ма са малко, трима са много”, 
игри, свързани със здравослов-
ното хранене и още, и още спо-
мени от нашите мили родители. 
Емоцията бе голяма, настроени-
ето – повдигнато, може би и за-
това от похода се завърнаха съ-
вършено подмладени хора.

На връщане групата от гости и 
придружаващи ги деца и роди-
тели не подминаха и нашия зоо-
парк, гордост за Айтос, айтоската 
Алея на старите занаяти в Турис-
тическия комплекс „Генгер” със 
своите атрактивни работилници 
с дъха на българско изкуство и 
атмосфера. След вкусния обяд 
групата се завърна, за да вземе 
участие във факелното шествие, 
организирано от СУ „Христо Бо-
тев”, което завърши с богата пе-
сенно-танцова програма, с мажо-
ретки и духов оркестър – гости от 
Златица и Карлово.
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из дневника на едно гостуване  
по проект „Rеady, Steady, Start“

18.05.2018 г., 10.00 часа, Заседателна зала 
на Община айтос

Празнична среща на кмета на Община Айтос с 
изявени ученици от община Айтос в областта на 
образованието, изкуствата и спорта.

18.05.2018 г., 19.00 часа, ресторант „Коли-
зеум”

Традиционна празнична среща на кмета на Об-
щина Айтос с учители и културни дейци, по по-
вод 24 май.

21.05.2018 г., 18.00 часа, НЧ „васил Лев-
ски 1869”

Концерт на художествените състави на чита-
лището, посветен на 24 май - Ден на българската 
просвета и култура и на славянската писменост

24.05.2018 г., 10.00 часа, площад „Свобо-
да”

Празнично шествие на училищата, детските гра-
дини, културни институции и спортните клубове.

24.05.2018 г., 11.00 часа, ресторант „Ран-
деву”

Традиционна празнична среща на кмета на Об-
щина Айтос с учителите-ветерани.

26.05.2018 г., НЧ „Иван Кожухаров-1928” - 
село Карагеоргиево.

Празничен концерт по повод 90 години от съз-
даването на читалището.

26.05.2018 г., 9.00 часа, Спортната зала на 
Градския стадион

ІV-ти Общински турнир по спортна акробатика

31.05.2018 г., 10.00 часа, площад „Свобо-
да”

Юбилейно честване „35 години училище „Нико-
ла Йонков Вапцаров”

ОБЩИНА АЙТОС
ПРАЗНИЧНИТЕ ПРОЯВИ  
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2018

В заседателната зала на Община Айтос Приятелства без граници

При децата и учителите от ДГ „Пролет”

В юбилейната година от създаване-
то на първото светско училище в Ай-
тос, приемникът му СУ „Христо Бо-
тев”, освен че готви празнична про-
грама и уникално факелно шествие, 
с много внимание посрещна и скъпи 
гости от пет държави. Гостите са парт-
ньорите на училището по проект „Го-
тови, старт! По-добър живот чрез ста-
рите игри” по Програма „Еразъм+“ на 
Европейската комисия, Ключова дей-
ност 2 „Стратегически партньорства“ 
в сектор „Училищно образование“. 

Учениците вече имат незабравими 
приятелства - ботевци приеха чуждес-
транните малки гости в домовете си, 
за да им покажат българския бит и 
традиции, и разбира се, да поупраж-
няват английски език с връстниците 
си. Първото посещение на участни-
ците в проекта от шест национално-
сти беше в Община Айтос. В Заседа-
телната зала ги посрещна кметът Ва-
сил Едрев, който им разказа интерес-
ни подробности за проектите на Об-
щина Айтос и им поднесе символич-
ни подаръци. Градоначалникът им по-

каза фронт-офиса на общинската ад-
министрация и ги покани в кабинета 
си. Малката Ана от Румъния пожела 
да седне на горещия кметски стол, 
гости и домакини й пожелаха да сбъ-
дне мечтата си, и да седне в кметско-
то кресло когато порасне.

НП

Деца и учители от шест националности 
гостуваха в Община Айтос


