
На 26 ноември 2018 г., 
от 11.00 часа, на площад 
„Свобода”, Ивелина Ва-
силева - народен пред-
ставител в 44-то Народ-
но събрание и кметът Ва-
сил Едрев ще дадат старт 
на Кампанията „Голямото 
сърце на Айтос”. С обич 
и загриженост за най-
малките, Сърцето ще съ-
бира пластмасови капач-
ки за закупуването на ре-
анимобил с оборудване 
за бебета.

Голямото сърце се мон-
тирано в центъра на гра-
да по инициатива на об-
щински съветници и Об-
щина Айтос. На събитието 
са поканени гражданите и 
гостите на Айтос, общин-

ски съветници, училища-
та, детските градини. 

„Голямото сърце на Ай-

тос” ще е символ на ис-
креното желание на ай-
тозлии и децата на Айтос 
да се включат в една бла-
городна кауза. Специал-
ният апел на организато-
рите към гражданите е, в 
дните преди 26 ноември, 
да оставят събраните от 
тях капачки във фоайето 
на Община Айтос.

Гражданите, учениците 
и децата ще могат да по-
ставят в Сърцето всякак-
ви капачки: от вода, без-
алкохолни напитки, коз-
метика, паста за зъби, пе-
рилни и почистващи пре-
парати, дори пластмасо-
вата среда на шоколадо-
вите яйца. 
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Пълним с обич и надежда  
„Голямото сърце на Айтос“ на 26 ноември

Както айтозлии вече зна-
ят, пък и виждат, през ме-
сец ноември текат ремонт-
ни дейности за подмяна на 
старите водопроводни тръби 
на улица „Станционна” и на 
улица „Васил Левски” в Ай-
тос. Ремонтите се извърш-
ват от „ВиК“ ЕАД - Бургас, 
това е и причината за вре-
менното преустановяване 

на водоподаването в града. 
Ремонти на водопроводи-

те ще бъдат извършени и на 
други улици, преди да запо-
чне изпълнението на общин-
ски проект за реконструкция 
и рехабилитация на улична-
та мрежа в града, за който 
вече има обявена обществе-
на поръчка.

След приключване на ре-

монтните дейности по смя-
на на водопроводните тръ-
би, «ВиК» ЕАД - Бургас ще 
възстанови настилките във 
вида, в който са били преди 
изкопните работи. ВиК-ре-
монтите на улица “Станци-
онна” ще приключат до Нова 
година, научи още «Народен 
приятел“.
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ВиК подменя старите тръби на 
„Станционна” и „Васил Левски”

ПРЕДСТОЯЩО

Народният представител ивелина василева и кметът 
васил едрев дават старт на кампанията в Айтос

Български младежки Чер-
вен кръст (БМЧК) - Айтос 
даде старта на благотвори-
телна коледна кампания в 
подкрепа на децата от соци-
ално слаби семейства. В про-
дължение на повече от ме-
сец, младите червенокръст-
ци ще продават благотвори-
телно коледни картички, съ-
браните средства ще бъдат 
използвани за закупуване на 
хранителни продукти, които 
под формата на хранителни 
пакети ще бъдат предоставе-
ни на деца от социално слаби 
семейства в град Айтос.

Ако искате да подкрепите 
кампанията и благородната 
идея на младежите от БМ-
ЧК-Айтос, позвънете на тел. 
0887364261 - Николина Мир-
чева, или посетете организа-
торите в База 2 на СУ „Хрис-
то Ботев”.

Община Айтос подкрепи 
кампанията на младите чер-
венокръстци с поканата да 
организират благотворите-
лен щанд за продажба на ко-
ледни картички във фоайето 
на общинската сграда на 4 и 
5 декември 2018 година.
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БМЧК - Айтос 
открива коледната 
благотворителност 

в Айтос

Сърцето бе поставено вчера



Полските пътища, които не са не-
обходими за осигуряване на пътен 
достъп до имотите и които попадат в 
масивите за ползване, да бъдат пре-
доставени на земеделските стопани, 
съгласно сключените споразумения 
за стопанската 2018/2019 г., по цена, 
в размер на средногодишното рент-
но плащане за съответното землище. 
Това реши Общинският съвет в Айтос, 
в отговор на писмо на Областна ди-
рекция „Земеделие” - град Бургас от 
23 октомври тази година. В писмото 
се отправя искане до Съвета и до кме-
та на Община Айтос за предоставяне 

на полските пътища и напо-
ителните канали, които не 
функционират, на ползвате-
лите на земеделски земи.

Решението на местния 
парламент се отнася и за 
предоставянето на напои-
телните канали, които не се 
ползват и които попадат в 
масивите за ползване. Те 
също ще бъдат предоставе-
ни на ползвателите по цена 
в размер на средното го-
дишно рентно плащане за 

землището.
Според процедурата, кметът изда-

ва заповед, публикувана на сайта на 
Общината. Ползвателите внасят по 
банковата сметка на общината сумата 
за определените за ползване полски 
пътища и сключват договори с кмета 
на общината за съответната стопан-
ска година. С цел спазване на зако-
новите срокове, съгласно норматив-
ната уредба, Общинският съвет до-
пуска предварително изпълнение на 
решението.
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Община Айтос обяви об-
ществена поръчка за из-
бор на изпълнител на сне-
гопочистването догоди-
на. Поръчката е с предмет  
„Зимно поддържане и сне-
гопочистване на общин-
ската пътна мрежа и учас-
тъците от републиканска-
та пътна мрежа в град Ай-
тос през 2019 година”. Про-
гнозната обща стойност на 
поръчката е 117 416, 67 лв. 
без ДДС.

Освен общинската път-

на мрежа, избраният из-
пълнител ще почиства и 
ще поддържа части от ре-
публиканската пътна мре-
жа, преминаваща през 
град Айтос. Критериите за 
качество са високи - ос-
новното изискване е свър-
зано с разходите, цената, 
обаче не е единственият 
критерий.

Едно от условията е учас-
тниците в процедурата да 
са с доказан професиона-
лен опит и да са специали-

зирани в извършването на 
снегопочистване, както и 
да разполагат с необходи-
мата техника  и персонал 
за осъществяване на по-
ръчката. Посочено е и ми-
нималното количество тех-
ника, с която фирмата тряб-
ва да разполага, за да се 
класира за участие в про-
цедурата, както и мини-
малният брой на персона-
ла, нает на трудов договор, 
който да отговаря за изпъл-
нението на поръчката.

Участниците трябва да 
оферират и срока за реак-
ция за започване на дей-
ностите по почистването 
след подаване на сигнал 
за снеговалеж от възложи-
теля или упълномощено от 
него лице, като предложе-
ният срок не може да бъде 
повече от 60 минути.

Срокът за получаване на 
офертите е 7 декември тази 
година, отварянето им ще е 
на 10.12.2018 г.
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резултатът от състезанието ще е ясен през декември

Кой ще чисти снега догодина?

Предоставят на ползвателите 
неработещи полски пътища 

и напоителни канали
С Ъ о Б Щ е Н и е
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и 

чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организаци-
ята и дейността на Общинския съвет и взаи-
модействието му с Общинската администра-
ция на Община Айтос, свиквам ТРИДЕСЕТ И 
ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет 
Айтос на 30.11.2018 г. /петък/ от 09.30 ч. в за-
седателната зала на Община Айтос при след-
ния проект за 

Д Н е в е Н р е Д :
1. Докладна записка с вх.№ОбС-381/20.11.2018 

г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, от-
носно актуализация на бюджета и капиталната 
програма на община Айтос за 2018г.

2. Докладна записка с вх.№ОбС-376/16.11.2018 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, от-
носно издаване на разрешително за ползва-
не на воден обект - язовири и микроязовири 
– публична общинска собственост.

3. Докладна записка с вх.№ОбС-379/19.11.2018 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, от-
носно учредяване на безвъзмездно право на 
ползване върху недвижим имот – публична об-
щинска собственост, представляващ сграда 
„Закрита зала за спортни игри”, със застро-
ена площ 906 кв.м, на един етаж, с масивна 
конструкция, находяща се в УПИ ІІІ, кв.63 по 

плана на гр.Айтос и „открито баскетболно иг-
рище”, находящо се в УПИ І, кв.63 по плана на 
гр.Айтос в полза на ”Волейболен клуб Айтос” 
и „Баскетболен клуб Вихър”.

4. Докладна записка с вх.№ОбС-380/19.11.2018 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, от-
носно продажба на земя – частна общинска 
собственост на собственика на законно по-
строена сграда в УПИ V-1559, кв.39 по плана на 
гр.Айтос, с адрес ул.”Георги Кондолов” №17.

5. Докладна записка с вх.№ОбС-378/19.11.2018 
г. от Мариана Димова – заместник кмет на Об-
щина Айтос, относно прекратяване на съсоб-
ственост между Община Айтос и физическо 
лице в УПИ ІХ-62, кв.27 по плана на с.Съдиево, 
община Айтос.

6. Докладна записка с вх.№ОбС-377/16.11.2018 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, от-
носно даване на разрешение за проектиране 
и изработване на ПУП-Парцеларен план за ли-
неен обект /трасе/ на обект: „Уличен водопро-
вод за водоснабдяване на поземлен имот № 
000797, м. 435, м. „Карамеше”, землище на гр. 
Айтос” и даване съгласие за преминаването 
му през имоти общинска собственост.

7. Питания. 
КрАСимир еНЧев

Председател на обС Айтос

З А П о в е Д 
№ рД-08-794

гр. Айтос, 21.11.2018г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с 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 Ре-
шение №354/28.07.2017г. и Решение №428/31.01.2018г. на Общински съвет Айтос 

З А П о в Я Д в А м:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за от-

даване под наем, за срок от 10 години на недвижим имот – публична общинска соб-
ственост, представляващ воден обект: Басейн, с размери 12,5х25х1,5 м и Басейн кръ-
гъл (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 граници на целия имот: север – УПИ І в 
кв.63, 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 поставяне-
то на преместваеми обекти на територията на Община Айтос се допуска поставяне 
на преместваеми съоръжения за обслужване на водния обект.

 Начална тръжна цена е 2000,00 лв. /две хиляди лева/ без ДДС за година, опре-
делена съгласно базисни наемни цени, приети с решение №108/27.04.2016г.г. на Об-
щински съвет Айтос.

2.Търгът да се проведе на 12.12.2018г. от 9.45ч. в малката заседателната зала на 
Община Айтос.

3.Определям стъпка за наддаване – 100,00лв./сто лева / без ДДС.
4.Депозит за участие в търга – 200,00 лв./двеста лева/, който се внася в каса-

та на Общината /стая №10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок до 16:00ч. на 10.12.2018г.

5.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем определям 
парична гаранция в размер на една годишна наемна вноска без ДДС, достигната на 
търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената парична гаранция, след 
изтичане на срока на договора, се освобождава като не се начислява лихва.

6.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 – приложение №2
- Декларация за условията на търга и проекто-договора – приложение №3;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични дан-

ни – приложение №4;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собственост; 
 - Копие от скица на имота; 
 - Копие от скица извадка от действащия план на гр.Айтос;
- Договор за наем /проект/;
 Тръжната документация е на стойност 30.00 лв./тридесет лева/ без ДДС, която се 

закупува до 16:00ч. на 07.12.2018г. в Центъра за услуги и информация на гражданите.
7. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на 

10.12.2018г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към общината следни-
те документи:

7.1. Заявление за участие в търга - приложение №1; 
7.2. Декларация за оглед на имота - приложение №2;
7.3. Декларация за условията на търга и проекто-договора - приложение №3;
7.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични дан-

ни - приложение №4;
7.5. Документ за внесен депозит;
7.6. Документ за закупена тръжна документация;
7.7. Юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи, предста-

вят и ЕИК – съгласно Закона за Търговския регистър. Допустимо е представянето на 
извадка от електронната страница на Търговския регистър; 

7.8. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълно-
мощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на ко-
мисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или заверено 
за вярност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка.

8. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. При участие 
на кандидат, регистриран като ЮЛ, на приложените документи е необходимо да се 
постави фирмения печат. 

9. Оглед на имота да се извършва всеки ден до 16:00ч. на 10.12.2018г. с представи-
тел на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна доку-
ментация и предварителна заявка.

10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спе-
челил участник и преди подписването на договора спечелилият кандидат следва да 
внесе един годишен наем с ДДС и една гаранция по изпълнение на договора, в раз-
мер на един годишен наем без ДДС.

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, електронната стра-
ница на Община 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.      

ЗА КмеТ
мАриАНА ДимовА

/Заповед за заместване рД-08-1086/22.12.2016г./

З А П о в е Д
 № рД – 08 – 792

20.11.2018г. гр.Айтос
На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за при-

добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1 и ал.2 от 
ЗОС и Решение №428/31.01.2018г. на Общински съвет Айтос относно приемане на Го-
дишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 
през 2018г., обективирано в Протокол № 28, т.2 от ДР.

З А П о в Я Д в А м:
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за от-

даване под наем за срок от три години на обекти - частна общинска собственост, 
за продажба на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед-пчелни продукти и дру-
ги селскостопански продукти от растителен произход, представляващи закрити сер-
гии /павилиони/ с номера 5, 6, 7; находящи се в общински зеленчуков пазар – гр. Ай-
тос, с площ от 5,60 кв.м., с начална тръжна цена – 22,40 лв. /двадесет и два лева и 40 
ст./ без ДДС месечен наем

Началната тръжна наемна цена е съобразена с Решение на Общински съвет гр. 
Айтос №108/27.04.2016 г., за Базисните наемни цени без ДДС. 

2.Търгът да се проведе на 12.12.2018г. от 9:45 ч. малката заседателната зала на 
Община Айтос.

3.Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена – 2,24 лв. /два 
лева и 24 ст./ без ДДС.

4. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена – 2,24 лв. /два лева 
и 24 ст./ без ДДС., който се внася в касата на Общината /стая №10/, или по банков 
път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF в срок 
до 16:00 часа на 10.12.2018г.

5.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, определям 
парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, достигната на търга, коя-
то се внася преди сключване на договора. Внесената парична гаранция, след изтича-
не на срока на договора се освобождава, като не се начислява лихва.

6. Утвърждавам тръжна документация на стойност 40.00лв./четиридесет лева/ без 
ДДС за един комплект, която се закупува до 16.00ч. на 07.12.2018г. в Центъра за услу-
ги и информация на гражданите, както следва:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични дан-

ни
- Тръжни условия;
- Договор за наем /проект/;
- Схема за разположение на обекта.
7. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на 

10.12.2018г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към общината следни-
те документи:

7.1 Заявление за участие в търга; 
7.2 Декларация за оглед на имота;
7.3 Декларация за приемане условията на търга;
7.4 Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични 

данни.
7.5 Документ за внесен депозит;
7.6 Документ за закупена тръжна документация;
7.7 Юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи предста-

вят и ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър. Допустимо е представянето на 
извадка от електронната страница на Търговския регистър. 

7.8 Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълно-
мощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на ко-
мисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или заверено 
за вярност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка.

7.9 Копие от документ за регистрация за земеделски производител.(ако е при-
ложимо)

8. До участие в търга ще се допускат физически лица, регистрирани като земедел-
ски производители и юридически лица. При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ 
на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат. 

9. Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 16.00ч. на 10.12.2018г. с предста-
вител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна до-
кументация и предварителна заявка.

10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спече-
лил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем и една га-
ранция по изпълнение на договора в размер на един месечен наем, 

11. В 7 дневен срок от сключването на договора, наемателя да представи застра-
хователна полица за сключена застраховка, включително срещу природни бедствия 
и земетресения. Достигнатата при търга цена се заплаща до 30-то число на всеки ме-
сец в касата на общината. Вноските са само в левове. Гаранцията по изпълнение на 
договора се възстановява при изтичане срока на договора за наем.

Заповедта да се обяви като се публикува във вестник „Народен приятел”, елек-
тронната страница на Община Айтос и да се постави на информационното табло на 
Общината.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83 или в ЦУИГ на Общината.

мАриАНА ДимовА
За Кмет на община Айтос

/Заповед за заместване № рД-08-669/27.09.2016г./

З А П о в е Д
№ рД – 08 – 791

20.11.2018г. гр.Айтос
На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за при-

добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1 и ал.2 от 
ЗОС и Решение №428/31.01.2018г. на Общински съвет Айтос относно приемане на Го-
дишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 
през 2018г., обективирано в Протокол № 28, т.2 от ДР.

З А П о в Я Д в А м:
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за от-

даване под наем за срок от три години на обект - частна общинска собственост, за 
продажба на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед-пчелни продукти и други сел-
скостопански продукти от растителен произход, представляващ закрита сергия /па-
вилион/ с номер 11; находящ се в общински зеленчуков пазар – гр. Айтос, с площ от 
4,40 кв.м., с начална тръжна цена – 17,60 лв. /седемнадесет лева и 60 ст./ без ДДС 
месечен наем.

Началната тръжна наемна цена е съобразена с Решение на Общински съвет гр. 
Айтос №108/27.04.2016 г., за Базисните наемни цени без ДДС. 

2.Търгът да се проведе на 12.12.2018г. от 9:30 ч. малката заседателната зала на 
Община Айтос.

3.Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена – 1,76 лв. /един 
лев и 76 ст./ без ДДС.

4. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена – 1,76 лв. /един лев 
и 76 ст./, който се внася в касата на Общината /стая №10/, или по банков път: „Али-
анц Банк България”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF в срок до 16:00 
часа на 10.12.2018г.

5.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, определям 
парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, достигната на търга, коя-
то се внася преди сключване на договора. Внесената парична гаранция, след изтича-
не на срока на договора се освобождава, като не се начислява лихва.

6. Утвърждавам тръжна документация на стойност 40.00лв./четиридесет лева/ без 
ДДС за един комплект, която се закупува до 16.00ч. на 07.12.2018г. в Центъра за услу-
ги и информация на гражданите, както следва:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични дан-

ни
- Тръжни условия;
- Договор за наем /проект/;
- Схема за разположение на обекта.
7. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на 

10.12.2018г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към общината следни-
те документи:

7.1 Заявление за участие в търга; 
7.2 Декларация за оглед на имота;
7.3 Декларация за приемане условията на търга;
7.4 Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични 

данни.
7.5 Документ за внесен депозит;
7.6 Документ за закупена тръжна документация;
7.7 Юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи предста-

вят и ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър. Допустимо е представянето на 
извадка от електронната страница на Търговския регистър. 

7.8 Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълно-
мощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на ко-
мисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или заверено 
за вярност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка.

7.9 Копие от документ за регистрация за земеделски производител.(ако е при-
ложимо)

8. До участие в търга ще се допускат физически лица, регистрирани като земедел-
ски производители и юридически лица. При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ 
на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат. 

9. Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 16.00ч. на 10.12.2018г. с предста-
вител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна до-
кументация и предварителна заявка.

10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спече-
лил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем и една га-
ранция по изпълнение на договора в размер на един месечен наем, 

11. В 7 дневен срок от сключването на договора, наемателя да представи застра-
хователна полица за сключена застраховка, включително срещу природни бедствия 
и земетресения. Достигнатата при търга цена се заплаща до 30-то число на всеки ме-
сец в касата на общината. Вноските са само в левове. Гаранцията по изпълнение на 
договора се възстановява при изтичане срока на договора за наем.

Заповедта да се обяви като се публикува във вестник „Народен приятел”, елек-
тронната страница на Община Айтос и да се постави на информационното табло на 
Общината.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83 или в ЦУИГ на Общината.

мАриАНА ДимовА
За Кмет на община Айтос

/Заповед за заместване № рД-08-669/27.09.2016г./

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



С представяне  на доку-
менталния филм  „Да пом-
ним”, Айтос се включи в на-
ционалната кампания „Хо-
локостът – приносът на Бъл-
гария в спасяването на ев-
реите”. Инициативата гра-
дът да участва в комуни-
кационната стратегия на 
България за отбелязване 
на 75 години от спасяване-
то на българските евреи и 
в памет на депортираните 
и унищожени близо 12 000 
евреи от Беломорска Тра-
кия, Вардарска Македония 
и Пирот  е на НЧ „Васил 
Левски 1869”, а домакин на 
събитието беше СУ „Никола 
Йонков Вапцаров”. 

На 19 ноември в Актова-
та зала на училището се 
събраха десетки ученици 
от ХІ и ХІІ клас, читалищни 
дейци, общинари и гражда-
ни. Техни специални гости 
бяха заместник областни-
ят управител на Бургаска 
област  проф. Севдалина 
Турманова и Алберта Алка-
лай, председател на Център 
„Алеф” и автор на филма. 

„България е страна на 
кръстопът и винаги е била 
дом на различни етноси, ко-
ито са живеели в хармония. 
През цялата си история на-
шият народ е останал верен 
на чувствата, които носи –   
любов към хората и жела-
ние да им помогне, ако из-
паднат в беда. Така се е 
случило и преди 75 годи-
ни, когато народът ни е из-
вършил едно изключител-
но дело – спасил е своите 

събратя - евреи от сигурна 
смърт. Посланието от по-
стъпката на нашите смели 
предци е да бъдем непри-
мирими към агресията и на-
силието, защото човеколю-
бието е заложено у нас – 
хората”, обърна се към уче-
ниците проф. Турманова.

30-минутната докумен-
тална лента върна присъст-
ващите в мрачните години 
на Втората световна вой-
на, разказа за унижението, 

страховете и отчаянието на 
еврейската общност в Бур-
гас, и за радостта от спасе-
нието, извоювано от техни-
те жертвоготовни съграж-
дани. Ето какво още каза 
за „Народен приятел“ авто-
рът на филма, който видимо 
развълнува изцяло младата 
публика в Айтос.

- Г-жо Алкалай, как и 
защо е създаден този до-
кументален филм? 

- Създадохме този филм, 
за да покажем кои са кон-
кретните личности, които 
стоят зад понятието „бъл-
гарски народ”, да пока-
жем лицата на спасители-
те. Най-голямото зло е из-
треблението на хора само 
защото са различни, но 
още по-голямо зло е забра-
вата. Да не се забравя е на-
шата кауза, защото памет-
та е гаранция да не се пов-
тори злото.

Филмът е жест на лич-
ната ми благодарност към 
хората, които са участвали 
в спасяването на евреите. 
Бях го написала като един 
доклад. След това си казах 
- дали е достатъчно сега, в 
нашето модерно време, ко-
гато всичко е образ? И с 
гласовете на моите колеги, 
на Елка Василева, на Асен 
Йорданов, се опитахме да 
го направим под формата 
на филм. След това си ка-
захме, че този филм е не-
достатъчен, че трябва да 
направим и един паметник. 
Издигнахме паметник, кой-
то вече обобщава делото на 
тези достойни хора, знай-
ни и незнайни. Решихме да 
няма имена на този памет-
ник, защото е възможно да 
пропуснем някое име, кол-
кото и добросъвестно да 
следваме историческите 
данни. Паметникът е в цен-
търа на Бургас, пред Общи-
ната, ще го видите. Реших, 
че това трябва да бъде ня-
каква материална изява на 
нашата благодарност, за-
щото камъкът остава за ве-
чни времена.

На какви автентични фа-
кти почива, разказа авто-

рът на филма Алберта Алка-
лай. Ето какво още каза за 
„Народен приятел“ автор-
ката на филма, който види-
мо развълнува изцяло мла-
дата публика в Айтос.

- На какви автентични 
факти почива филмът и 
какви друг инициативи 
има Центърът?

- Темата „повлече крак” - 
организирахме конкурс за 
младите хора. И вече не мо-
жем да се откъснем, не мо-
жем да не вървим напред. 
Защото интересът е много 
голям, има нови идеи, кои-
то изникват постоянно. До-
сега се бяхме ограничили 
до Бургас, но когато полу-
чих покана от Айтос, вече 
искам да разбера, как тук 
са стояли нещата през тези 
години. Айтозлии ме насо-
чиха към човек, с който ис-
кам да разговарям. Защото 
историята е в живите хора, 
не в учебниците - те се пи-
шат от победителите. Хуба-
во е, че всеки иска да раз-
каже своята история и това 
дълго мълчание се отваря. 
За тази дълго потискана 
рана всеки иска да разка-
же. Има Фондация „Шоа” 
в цял свят - „Шоа”, означа-
ва катастрофа, евреите не 
наричат „холокост”, считат 
го за цинично, те го наричат 
„катастрофа”. Аз имах въз-
можността да бъда интер-
вюираща, интервюирах над 
100 души, които са оцелели 

от това време. И всеки раз-
казва своята версия. Хора-
та помнят цветове, помнят 
миризми, които са им дали 
някакво впечатление, ок-
раска за нещата. Така, мал-
ко по малко, сглобяваш пъ-
зела. Когато пет човека ти 
разказват за една история, 
всеки от своя ъгъл, ти вече 
оживяваш в нея. И затова 
си казах, това нещо трябва 
да се повтаря, трябва да се 
разказва, защото в учебни-

ците има две изречения и 
младите хора не могат да го 
съпреживеят по този начин. 
Участвайки в тази фонда-
ция, аз интервюирах евреи 
от цяла България - от Шу-
мен, от Русе, от Пловдив. 
Това беше преди 20 години 
и те бяха още живи, защо-
то тези хора са над 90-го-
дишни. До моята баба, ко-

ято е на 93. Само си пред-
ставете какви страшни съ-
бития са преживели. Тръг-
ват преди години с по една 
бохчичка, и да живееш до 
93 години!  

- Какво научихте в дру-
гите области на Бълга-
рия, как са се случвали 
там събитията отпреди 
75 години?

- Моите впечатления са, 
че подкрепата за евреите е 
била в цяла България. Има-
ло е много силно застъпни-
чество. Пловдивският митро-
полит е отишъл в училище-
то, където са били затворе-
ни евреите, в очакване да ги 
качат във вагоните и заявил 
„Аз ще легна тук, на релсите, 
и няма да позволя да тръг-
нат. И всички са запели хим-
на „Шуми Марица” в знак на 
благодарност. На много мес-
та е имало такава подкрепа 
- разбира се, всеки по свой 
начин го е правил. Във фил-
ма видяхте, че бургаската уп-
рава е била по-либерална - 
не е имало полицейски час 
за евреите, но в Пловдив е 
имало, до шест часа. В Бур-
гас не е имало гето, докато 

в Пловдив е имало гето - ня-
маш право да излезеш из-
вън периметъра му. Това би 
могло да бъде голям изсле-
дователски труд, за който ще 
са нужни и време и ресурс. 
Ние тръгнахме малко апос-
толски и затова съм много 
благодарна на Областна уп-
рава - Бургас, че ни съдейст-
ват с желание.
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Център за еврейско-българско  
сътрудничество

„Алеф“

обявява
VI НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

„Който спаси един човешки живот, спа-
сява цяла вселена”

НА ТЕМА:
ДА ОБИЧАШ, ВЪПРЕКИ...

Напишете художествен разказ за любов, 
приятелство, разбирателство, взаимопомощ 

и саможертва между българи и евреи.
Конкурсът ще се поведе в 2 категории:

ученици (15-19 год.)
студенти

Награди за всяка от категориите:
I място - 400 лева
II място - 300 лева
III място - 200 лева

Най-добрите 20 автори ще участват в тър-
жествена церемония по награждаването 
в Бургас през пролетта на 2019 година на 

разноски на организаторите.
Документи по темата, библиография и фил-
мография - във виртуалната  библиотека на 

Алеф: www.alef-bg.org
Своите произведения до 5 печатни страници 
с трите имена, възраст, град, училище, клас, 

университет, изпращайте до 1 март 2019 г. на: 
center.alef@gmail.com или на площад „Баба 
Ганка” 4, ет. 4, Център „Алеф”, Бургас 8000.

Представиха филма „Да помним” 
пред младата публика в Айтос

Кой ще чисти снега догодина?

З А П о в е Д 
№ рД-08-786

гр. Айтос, 19.11.2018г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМС-
МА, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност, във връзка с чл.60, ал.1 и ал.3, във връз-
ка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за придоби-
ване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, във връзка с Решение №573 и Ре-
шение №574 на Общински съвет Айтос, обекти-
вирани в Протокол № 38 от заседание проведе-
но на 29.10.2018г.

З А П о в Я Д в А м:
1.Откривам процедура за провеждане на 

публични търгове с явно наддаване за отдава-
не под наем, за срок от 5 години, на недвижи-
ми имоти – частна общинска собственост, пред-
ставляващи:

1.1. Масивен павилион №9, с търговска 
площ 12 кв.м, находящ се в УПИ ХІІ в квартал 
120 по план на гр.Айтос, отреден за „Озеле-
няване и кооперативен пазар”, актуван с АОС 
№644/10.01.2000г., при граници на павилиона: из-
ток-р. „Славеева”, запад-зелена площ, север-па-
вилион №8, юг-павилион №10.

- Търгът да се проведе на 12.12.2018г. от 
10:00ч. в малката заседателната зала на Об-
щина Айтос.

- Начална месечна тръжна цена 48.00лв. /чети-
ридесет и осем лева / без ДДС, определена съ-
гласно базисни наемни цени, приети с решение 
№108/27.04.2016г. на Общински съвет Айтос.

- Определям стъпка за наддаване – 4.00 лв./
четири лева / без ДДС.

- Депозит за участие в търга – 4.80 лв./чети-
ри лева и осемдесет стотинки/, който се вна-
ся в касата на Общината /стая №10/ или по 
банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 16:00ч. на 10.12.2018г.

1.2. Масивен павилион №10, с търговска 
площ 12 кв.м, находящ се в УПИ ХІІ в квартал 
120 по план на гр.Айтос, отреден за „Озеле-
няване и кооперативен пазар”, актуван с АОС 
№644/10.01.2000г., при граници на павилиона: из-
ток-р. „Славеева”, запад-зелена площ, север-па-
вилион №9, юг-улица. 

- Търгът да се проведе на 12.12.2018г. от 
10:15ч. в малката заседателната зала на Об-

щина Айтос.
- Начална месечна тръжна цена 48.00лв. /чети-

ридесет и осем лева / без ДДС, определена съ-
гласно базисни наемни цени, приети с решение 
№108/27.04.2016г. на Общински съвет Айтос.

- Определям стъпка за наддаване – 4.00 лв./
четири лева / без ДДС.

- Депозит за участие в търга – 4.80 лв./чети-
ри лева и осемдесет стотинки/, който се вна-
ся в касата на Общината /стая №10/ или по 
банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 16:00ч. на 10.12.2018г.

2.За обезпечаване изпълнението на задъл-
женията по договора за наем определям парич-
на гаранция в размер на една месечна наемна 
вноска, достигната на търга, която се внася пре-
ди сключване на договора. Внесената парична 
гаранция, след изтичане на срока на договора, 
се освобождава като не се начислява лихва.

3.Утвърждавам по 1 /един/ комплект тръжна 
документация за всеки отделен имот за провеж-
дане 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 проек-

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

ползване и обработване на лични данни – при-
ложение №4;

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна общинска собстве-

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

лв./тридесет лева/ без ДДС, която се закупува 
до 16:00ч. на 07.12.2018г. в Центъра за услуги и 
информация на гражданите.

4. Кандидатите следва да представят в запе-
чатан непрозрачен плик до 16:00ч. нa 10.12.2018г. 
в Центъра за услуги и информация на граждани-
те към общината следните документи:

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

4.2. Декларация за оглед на имота - прило-
жение №2;

4.3. Декларация за условията на търга и про-

екто-договора - приложение №3;
4.4. Декларация за съгласие за събиране, из-

ползване и обработване на лични данни - при-
ложение №4;

4.5. Документ за внесен депозит;
4.6. Документ за закупена тръжна докумен-

тация;
4.7. Юридическите лица – търговци, наред с 

посочените горе документи, представят и ЕИК – 
съгласно Закона за Търговския регистър. Допус-
тимо е представянето на извадка от електронна-
та страница на Търговския регистър; 

4.8.Пълномощно с нотариална заверка на под-
писа, когато се участва чрез пълномощник. До-
пустимо е пълномощното да не се постави в пли-
ка, а да се предаде на комисията на нейното за-
седание. На комисията се предоставя оригинал 
или заверено за вярност копие, като в този слу-
чай оригиналът се показва за сверка.

5. До участие в търга ще се допускат физи-
чески и юридически лица. При участие на кан-
дидат, регистриран като ЮЛ, на приложени-
те документи е необходимо да се постави фир-
мения печат. 

6.Оглед на имотите да се извършва всеки 
ден до 16:00ч. на 10.12.2018г. с представител на 
Общината след представяне на платежен доку-
мент за закупена тръжна документация и пред-
варителна заявка.

7. Начин на плащане: в 14-дневен срок от вли-
зане в сила на заповедта за спечелил участник, 
спечелилият кандидат следва да внесе един ме-
сечен наем с ДДС, и една гаранция по изпъл-
нение на договора, в размер на един месечен 
наем без ДДС.

8.В 7- дневен срок от сключване на договора 
наемателят следва да представи застраховател-
на полица за сключена застраховка, включител-
но срещу природни бедствия и земетресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вест-
ник „Народен приятел”, електронната страница 
на Община Айтос и да се постави на информа-
ционното табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще уп-
ражнявам лично.

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

ЗА КмеТ
мАриАНА ДимовА

/Заповед за заместване рД-08-
1086/22.12.2016г./

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Алберта Алкалай

Проф. Севдалина Турманова и Алберта Алкалай

СУ „Никола Вапцаров” беше домакин на съби-
тието

Проф. Севдалина Турманова: „Да бъдем непри-
мирими към агресията и насилието”



На 21 ноември, в Деня на 
християнското семейство, 
в СУ „Христо Ботев” беше 
тържествено открит първи-
ят училищен музей на обра-
зователното дело в Айтос. 
Ученици от Школата за сло-
во, мелодия, театър „Генгер-
че”, Дуйгу, Анелия и Йорда-
на от ХІ клас с ръководител 
Татяна Йотова откриха тър-
жеството със стихове и па-
тетични слова за образова-
телната история на Айтос, 
съхранена в новооткрития 
музей. Поканата на учили-
щето за откриването на му-
зея уважиха представите-
ли на Община Айтос, Вое-

нен клуб - Айтос, НЧ „Васил 
Левски 1869” - Айтос, Иван-
ка Белева - уредник в Ре-
гионален исторически му-
зей - Бургас, Петър Панчев 
- краевед, Стефка Бакър-
джиева от БНР, ставрофо-
рен иконом Ромил Негозов, 
Тодор Ганев - началник на 
РУП-Айтос, Здравко Костов 
- представител на Общест-
вения съвет, Мария Дуче-
ва - председател на РС-Ай-
тос, учители ветерани, на-
стоящи учители, ученици и 
граждани, възпитаници на 
училището.

Директорът Пенка Ки-
рязова сподели свои раз-
мисли за откриването на 
музея. „Изкючително сме 
щастливи, че една наша от-
колешна мечта, идея на г-жа 
Татяна Йотова, най-после 
намери своята реализация. 
Благодаря на всички, които 
се отзоваха на нашата пока-
на, за да съпреживеем заед-
но този, според мен, истори-
чески ден за образованието 
на Община Айтос. От име-
то на училищната общност 
благодаря на всички уче-
ници, родители, баби, дядо-
вци, граждани на Айтос, ко-
ито прегърнаха нашата идея 
и позволиха тя да стане ре-
алност като споделиха с нас 
своите спомени. Благодаря 
на учителите-организатори 
на това всенародно дело - 
Николай Димитров, Дора 
Пантелеева, Зорка Колева, 
Атанас Маринов, и разбира 
се, - Татяна Йотова, както 
и на всички останали, кои-
то помагаха. Благодаря на 
учениците от ХІІ „А“ клас, 
които вложиха сърце, душа, 
много време, а вероятно и 
лични средства. Не случай-
но избрахме 21-ви ноември 
за откриване на Музея на 
образователното дело. Из-
брахме Деня на християн-
ското семейство с ясното 
съзнание, че семейството и 
образоваността са устоите, 
благодарение на които бъл-
гарският дух е оцелял през 
вековете”, каза Кирязова и 
призна, че й се иска музей-
ната сбирка да носи името 
„Мисия Образование”.

Музеят е символ на бла-
годарността на съвремен-
ниците към родолюбиви-
те българи - айтоските пър-
венци, които преди 150 го-

дини са осъзнали необхо-
димостта от образование и 
са подпомогнали със сред-
ства създаването на пър-
вото българско училище в 
града, чийто приемник е СУ 
„Христо Ботев”. Той е сво-
еобразна почит към дело-
то на първоучителя Госпо-
дин Димов Бъчеваров и не-
говите следовници, запали-
ли искрата на просвещени-
ето сред айтозлии. Музеят е 
своеобразен поклон и пре-
клонение пред делото на 
всички знайни и незнайни 
учители, които през тези 150 
години са предавали факе-
ла на знанието на айтоски-
те деца и младежи. „Иска ми 
се това да бъде само нача-
лото. Началото на една про-
дължителна изследовател-
ска дейност на нашите уче-
ници и учители, за да про-
дължим да пазим история-
та на образователното дело 
в община Айтос”, каза още 
Пенка Кирязова.

Атанас Маринов - учи-
тел по история, подчерта, 
че музеят се открива по по-
вод 150-годишнината, която 
СУ „Христо Ботев” празну-
ва с много прояви през ця-
лата 2018 година. „Искам да 
благодаря на Пенка Киря-
зова, защото без директо-
ра ни, музеят нямаше да се 
случи. Това беше човекът, 
който през цялото време ни 
помагаше и ни съдейства-
ше. Какво можете да види-
те в нашия музей? Има вит-
рина с информация и сним-
ки за нашия патрон - Хрис-
то Ботев. Специална витри-
на е отделена за първоучи-
теля Господин Димов. Ще 

видите какво се е случва-
ло с нашето училище през 
всички периоди от история-
та ни - по време на монархи-
ята, при социализма и след 
1989 година. Можете да ви-
дите и материалния израз 
на най-големите спортни ус-
пехи на училището. Има вит-
рина, в която са подредени 

нашите реликви - летописни 
книги, орденът „Кирил и Ме-
тодий” по повод 100-годиш-
ния юбилей на училището. 
Музеят ще пази уникален 
дневник - първия училищен 
дневник в Айтос от учебна-
та 1899/1900 година и първия 
училищен звънец, давал на-
чалото на учебната година в 
продължение на десетиле-
тия”, заяви на откриването 
Маринов. 

Учениците от ХІІ „А“ клас 
бяха изключително горди 
от участието си в създава-
нето на музея. С вълнение 
и много обич те изразиха 
надежда, че поколенията 
след тях ще продължат ро-
долюбивата инициатива. От 
името на учителите-ветера-
ни Славка Калчева - пред-
седател на клуб „Вяра” - Ай-
тос и краеведът Петър Пан-
чев поздравиха училищно-
то ръководство и екипа, съз-
дал музея.

Учителят по история Ни-
колай Димитров и инициа-
торът Татяна Йотова пока-
заха на гостите експонати-
те на музея. Според Дими-
тров, една от най-впечатля-
ващите реликви в сбирката 
е Актът за освещаване на 
първото знаме от 1935 го-
дина и самото знаме на то-
гавашното айтоско средно 

реално училище. Посетите-
лите видяха още знамето на 
училището до 1989 година 
и първата летописна книга 
по време на социализма на 
ЕСПУ „Христо Ботев”, както 
синята и червената връзка - 
задължителен аксесоар за 
учениците до края на 80-те 
години на миналия век.

„Не е честа практика да 
се открива музей в учили-
ще. Естествено, инициати-
вата на СУ „Христо Ботев” - 
Айтос е много хубава и по-
лезна. Приятно съм изне-
надана от амбицията и ра-
ботата на младите учители. 
В очите им има светлина, 

гордост от постигнатото и 
амбиция да продължат. Ви-
дях, че и учениците са много 
запалени. Вярвам, че мно-
го хора ще видят музея, но 
дори само възпитаниците 
на училището да го посеща-
ват, това вече е успех за СУ 
„Христо Ботев””, коментира 
събитието за „Народен при-
ятел“, Иванка Белева - уред-
ник на историческата експо-
зиция на музея в Бургас, ко-
ято беше в Айтос специално 
за откриването на училищ-
ната музейна сбирка. 

СУ „Христо Ботев” вече 
има музей, в който време-
ната говорят, музей, който 
макар и неголям, съдържа 
документи, факти, фотоси, 
експонати, съхранили във 
век и половина до днес, бо-
гатство за бъдещите поко-
ления. С много грижа, от-
говорност и старателност 
учители, ученици, родите-
ли (настоящи и от близко-
то и далечното минало) са 
извършвали събирателска 
дейност, пазели са релик-
ви, важни предмети, днев-
ници, за да достигнат те до 
нашето време. За да знаят 
и помнят айтозлии миналото 
си, корените си. За да зна-
ят поколенията колко труд-
ности, колко препятствия са 
преодолели предците от ид-
ването на Господин Димов 
Бъчеваров в Айтос от Котел, 
през борбите срещу гръцко-
то църковно служение, през 

насилието на робските годи-
ни, през кървавите дни на 
Първата, Втората светов-
на война, през редица об-
разователни реформи, коя 
добра, коя – не толкова, за 
да достигне до днешното си 
достойно място в града ни, в 
областта, в България. 

Затова гордо звучаха ду-
мите на възпитаниците на 
Татяна Йотова на тържест-
веното откриване. „Горди 
сме с основоположника – 
Даскал Буньо! Благодарни 
сме на неговата всеотдай-
ност и възрожденски енту-
сиазъм. Той е нашето гра-
дивно начало. От него тръг-
ва пътят към просвещение-
то на айтоските момичета 
и момчета, на техните ро-
дители и близки. Горди сме 
с това, че носим името бо-
тевци, свързани сме нераз-
ривно с големия поет и ре-
волюционер, Христо Ботев, 
чийто пример за жертвого-
товност гори в сърцето на 
българската история.  

Този наш училищен музей 
е жест и поклон пред свет-
лото дело на всички раде-
тели за българска просвета 
и култура, кратък разказ за 
големи събития и хора. Ус-
мивка към миналото и ин-
вестиция в бъдещото възпи-
тание на поколенията, идва-
щи след нас!” 

НП
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СУ „Христо Ботев” откри първия училищен 
музей на образователното дело в Айтос

Музейната сбирка е жест и поклон към всички 
радетели за българска просвета и култура

Пенка Кирязова: Името му трябва да бъде „Ми-
сия Образование”

Учителят по история 
Атанас Маринов

Директорът Пенка Кирязова и Татяна Йотова

Ботевци: „Горди сме!“

Първият училищен дневник и първият звънец

ХІІ „А“ с особен принос за създаването на музея

Николай Димитров показва първото училищно 
знаме от 1935 г.
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