
Както общинското из-
дание вече ви информи-
ра, Народно читалище 
“Пробуда-1929” - село 
Мъглен, отпразнува 90-
годишнина на 31 октом-
ври т.г. Големият пода-
рък на Община Айтос за 
повода закъсня само с 
дни. На 15 ноември т.г. 
излезе Постановление 
№284 на Министерски 
съвет, чл. 1, т.10, с кое-
то е одобрен трансфер 
по бюджета на Общи-
на Айтос за авариен ре-
монт на читалище “Про-
буда” - с. Мъглен, в раз-
мер на 364 428 лв.

Огромният подарък 
за юбилея на мъгленци 

е благодарение на про-
ектните усилия на Об-
щинска администрация 
да осигури финансира-
не извън бюджет 2019 за 
сградата на читалище-
то, строена през 1969 г. 
В продължение на поло-
вин век не е правен ос-
новен ремонт, до про-
падането на покрива на 
културната институция. 
Днес големият читали-
щен салон с 200 места 
не може да се ползва 
тъкмо заради необхо-
димостта от спешни ре-
монтни дейности. 

Читалището в село 
Мъглен е създадено 

през през 1929 г., когато 
учители и будни местни 
младежи, водени от ро-
долюбиви чувства, за-
почват да развиват кул-
турна и просветна дей-
ност, организират и те-
атрална трупа, в мал-
ка стая, собственост на 
кметството. Сградата на 
читалището е построена 
40 години по-късно с чи-
талищен салон, читалня, 
библиотека, гримьорна и 
кинокабина.

Не само за читалищни-
те дейци в селото, но и 
за всички мъгленци По-
становлението е изклю-
чително радостна нови-
на, защото най-сетне 90-
годишното читалище ще 
отвори врати за всич-
ки по-важни селски съ-
бития.
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Общински съвет - АйтОс 

Айтос 
празнува  

150 години 
Читалище!

Васил Едрев -  
кмет на Община Айтос

Красимир Енчев

Постановление на Министерски съвет 
осигури 365 хил. лв. за основен 
ремонт на читалището в Мъглен

сградата не е ремонтирана от половин век, 
таванът е паднал, нуждае се от спешен ремонт
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Читател - Редакция

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 организацията и дейността на Об-
щинския съвет и взаимодействието му с Общинската ад-
министрация на Община Айтос, свиквам ВТОРОТО ЗА-
СЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 29.11.2019 г. /пе-
тък/ от 09:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос 
при следния проект за 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Правилник за организацията и дей-

ността на Общинския съвет и взаимодействието му с 
Общинската администрация на Община Айтос, ман-
дат 2019 - 2023 г.

2. Избор на Зам.председатели на Общински съвет - 
Айтос. 

3. Избор на Постоянни комисии към Общински съ-
вет - Айтос. 

4. Докладна записка с вх.№ОбС-332/20.11.2019 г. от 
Красимир Енчев - председател на Общински съвет Ай-
тос, относно определяне представител на Общинския 
съвет в Общото събрание на Националното сдружение 
на общините в Република България (НСОРБ).

5. Докладна записка с вх.№ОбС-333/20.11.2019 г. от 
Красимир Енчев - председател на Общински съвет Ай-
тос, относно даване съгласие Председателят на Об-
щински съвет Айтос да членува в Националната асо-
циация на председателите на общински съвети в Репу-
блика България.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-334/20.11.2019 г. от 
Красимир Енчев - председател на Общински съвет Ай-
тос, относно определяне представител на Общински съ-
вет Айтос в Общото събрание на Регионална асоциа-
ция на общините „Тракия” (РАО „ТРАКИЯ”).

7. Докладна записка с вх.№ОбС-335/20.11.2019 г. от 
Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно извън-
редно заседание на общото събрание на Асоциация 
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Во-
доснабдяване и канализация” ЕАД - Бургас

8. Питания.
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

Председател на Общински съвет Айтос

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
АйтОс

6
Ученици се организираха  
в киберскаутска общност

Ученици от СУ ,,Никола 
Йонков Вапцаров“ - Айтос 
си организираха киберска-
утска общност. Под ръко-
водството на Мария Ма-
джарова - преподавател 
по ИТ, 12 ученици от IX б 
клас дадоха старт на дву-

дневно обучение по проект 
„Киберскаут“.

През първия ден учени-
ците дискутираха най-го-
лемите опасности за де-
цата и младите хора в ин-
тернет и се запознаха с 
различни начини за тях-

ното предотвратяване, 
както и с методи за раз-
познаване на дезинфор-
мация в мрежата. Учени-
ците бяха много активни 
и генерираха оригинални 
идеи за разпространение 
на знание за онлайн без-

опасността сред връстни-
ци. С особено въодушев-
ление приеха баджовете, 
които им постави г-жа Ма-
джарова, идентифицирай-
ки по този начин отговор-
ностите си.

През втория ден кибер-
скаутите научиха различни 

методи за работа с връст-
ници. Учениците ще упраж-
няват даването на съве-
ти на свои връстници при 
проблем в интернет. Ки-
берскаутите се подготвят и 
как да организират и про-
веждат дейности, насоче-
ни към повишаване на по-

знанията на техни връстни-
ци за рисковете онлайн и 
начините за реакция.

През следващите два 
месеца новите киберска-
ути ще имат възможност 
да сформират свои отря-
ди и да обучават по-мал-
ките ученици.

Когато минавам край Об-
щина Айтос, винаги се от-
бивам да прочета имената 
на загиналите във войните 
айтозлии. Те са дали мла-
дия си живот, за да живе-
ем в мир и разбирателство. 
Загинали са по фронтове-
те, за да не познаем ние и 
поколенията след нас ужа-
са на войната.

И всеки път си мисля как 
тия млади мъже са мечта-
ли да създадат семейства, 
да отгледат деца, да рад-
ват своите. Но за тях, над 
всичко е стояла свобода-
та, дългът им към родина-
та – не са мислили за себе 
си, а за другите.

Много кметове минаха 
през Общината, но никой 

от тях не се сети за поче-
те тези млади мъже. Да 
подхване отлаганата с го-
дините идея за паметник и 
да го съгради. Чест прави 
на настоящия кмет Васил 
Едрев, че не пожали нито 
време, нито усилия, за да 
удостои с почит и уважение 
айтоските воини за тяхна-
та саможертва. Чест пра-

ви и на Инициативния ко-
митет, че се обедини с Об-
щината в името на родолю-
бивата цел.

Патриотичният жест за 
изграждането на паметни-
ка е голяма утеха и уваже-
ние и към близките и по-
томците на героите. Този 
паметник ще остане за ве-
чни времена, за да напом-
ня на младите поколения 
да вършат добрини в име-
то на своя народ.

Пожелавам на кмета ус-
пешен нов мандат! И все 
така да продължава да ра-
боти за своите съгражда-
ни. Истината е, че Васил 
Едрев преобрази града ни, 
откакто е кмет. Моята ули-
ца “Станционна” беше в 
окаяно състояние - трото-
арите неравни, една плоч-
ка нагоре, друга - надолу. 
Лично аз паднах на стари-
те разкривени плочни - не 
можех да стана. Добре, че 
бяха двама младежи, ко-
ито слязоха от колите си 
и ме вдигнаха, а една съ-
гражданка ме отведе до 
дома ми. 

Пожелавам на кмета Ва-
сил Едрев и на екипа му 
много здраве, лични и про-
фесионални успехи! 

С уважение:  
иванка маразова

Да удостоиш с почит воините!

Паметникът на загиналите във войните айтозлии



От 4 до 8 ноември, петима 
учители от СУ „Никола Й. Ва-
пцаров“ бяха в град Дзафера-
на Етнеа, Италия в изпълнение 
на Дейност С1 от проект „Музи-
ка и изкуства сред природата“ 
по Програма „Еразъм+“ на Ев-
ропейския съюз. Целта на пъ-
туването е подготовка на дей-
ностите по проекта за следва-
щите близо две години и об-
мянът на опит с колегите учи-
тели от партньорските стра-
ни – Италия, Испания и Тур-
ция. Преподавателите Светла-
на Енева, Румяна Костадино-
ва, Силвия Павлова, Мария Ча-
панова и Здравко Димов има-
ха възможността да се запоз-
наят със своите колеги и да се 
докоснат до различния свят на 
Сицилия. Град Дзаферана Ет-
неа е в подножието на вулка-
на Етна и животът му е беля-
зан от вулканичната дейност. 
Всичко в града сочи към вул-
кана – от уличните настилки, 
до фасадите на сградите и ня-
кои от обичаите на хората в 
Дзаферана. Именно в този ма-
лък град, с около 7000 жители, 
е училището, на което СУ „Ни-
кола Й. Вапцаров“ е партньор 
по проекта.

След посрещането в учили-
щето и приветствието на ди-
ректора на Основно учили-
ще „Федерико де Роберто“, 
Лучо Прикоко, с координато-
ра на проекта, Ванеса Гулел-
мино, последва кратка обикол-
ка на училището и запознава-
не с приоритетите в неговата 
работа, а именно - музиката и 
изкуствата.

Мобилността имаше три ос-
новни акцента: работни семи-
нари, запознаване с култура-
та и живота на хората в под-

ножието на действащ вулкан и 
откриване на природната сре-
да, формирана под въздейст-
вието на вулкана. Бяха орга-
низирани два работни семина-
ра. Първият, на тема „Методът 
на обърнатата класна стая“, 
беше проведен от Грация Па-
ладино, учител по биология и 
химия. След семинара учите-
лите имаха възможността да 
наблюдават учебни часове, в 
които се използва този метод. 
Вторият семинар беше прове-
ден от учителя по обществени 
науки от испанското училище 
„Санто Томас де Акуино Ла Ми-
лагроса“, Хуан Хосе Паган Ка-
санова. Неговата тема беше 
„Инструменти на Майкрософт 
за класната стая“.

Основно училище „Федери-
ко де Роберто“ е и музикално, 
и има свой ученически оркес-
тър. Децата се подготвят от че-
тиримата учители по музика в 
училището, в което учат около 
300 ученици. Оркестърът изне-
се концерт в общностния цен-

тър в съседния град Мило, на 
който присъстваха и учителите 
от партньорските училища.

Запознаването с природна-
та среда около вулкана Етна се 
случи с изкачване до 3000 ме-
тра надморска височина и на-
блюдение на явленията, въз-
никващи, следствие на вул-
каничната дейност. Беше на-
блюдавано непосредствено-
то следствие от вулканичната 
дейност, зараждането на нови 
екосистеми, етапите на почво-
образуване.

Въздействието на вулкана 
върху живота беше изучено 
чрез посещение както на ва-
жни обекти в Дзаферана Ет-
неа, така и чрез посещение 
на градовете Катания и Ачи-
реале. В Катания може да се 
проследи хода на влиянието 
на вулканичната дейност вър-
ху живота на хората от антич-
ността до наши дни чрез гра-
доустройството, архитектура-
та и използването на строи-
телни материали. В Ачиреале 

беше наблюдавано въздейст-
вието на вулкана чрез резките 
промени в архитектурата, осо-
бено чрез липсата на образци 
от някои периоди поради сил-
ните земетресения.

След тази подготвителна мо-
билност, следват още четири, 
в които ще участват и учени-
ци. Учителите, участвали в мо-
билността ще работят с уче-
ниците, подбрани за участие 

в проекта и ще изучават раз-
лични аспекти на природната 
среда, ще изпълняват различ-
ни творчески задачи и разбира 
се през време на мобилности-
те ще обменят опит със свои-
те съученици от Италия, Испа-
ния и Турция.

Проект 2019-1-IT02-
KA229-063291 „Музика и 
изкуства сред природата: Да 
бъде любезни с живота“ е 
финансиран с подкрепата на 
Европейската комисия. Тази 
публикация [съобщение] от-
разява само личните виж-
дания на нейния автор и от 

Комисията не може да бъде 
търсена отговорност за из-
ползването на съдържащата 
се в нея информация.

The project 2019-1-IT02-
KA229-063291 „Music and 
arts in nature:A kind approach 
to life“ has been funded with 
support from the European 
Commission. This publication 
[communication] reflects the 
views only of the author, 
and the Commission cannot 
be held responsible for any 
use which may be made of 
the information contained 
therein.

„Животът не е 
резервна част!”
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Учениците от село Пирне:

7×ô

Решаващ мач за „вихрушките“

Ученици се организираха  
в киберскаутска общност

Да удостоиш с почит воините!

вапцаровски преподаватели обменят 
опит в италия

Под мотото „Животът не 
е резервна част”, основно 
училище „Христо Ботев” – 
село Пирне отбеляза Све-
товния ден за възпоменание 
на жертвите от ПТП.

На 15 ноември 2019 година 
беше осъществена съвмест-
на проява на учениците от 
Ученическия съвет и коми-
сията по БДП в училище. На 
нея доброволците припом-
ниха правилата за безопас-
но пресичане и проведоха 
практическо занятие пред 
най-малките ученици в учи-
лище на тема „Безопасни-
ят път от училище до дома“. 
Всички се включиха с мно-
го желание и енергия, като 
безпогрешно демонстрира-
ха както тематични, така и 
практически познания.

Участниците, заедно с 
класните ръководители, по-
ставиха цветя на пешеход-

ните пътеки пред училището, 
за да почетат паметта на без 
време загиналите по пъти-
щата, и да изкажат съболез-
нования към техните близки, 
да споделят мъката на хора-
та, породена от неразумно-
то поведение и пропуски-
те в системата на безопас-
ността на движението. Уче-
ниците от прогимназиален 
етап изгледаха презентация, 
посветена на Световния ден 
за възпоменание на жертви-
те от ПТП. Бяха запознати с 
правилата за движение по 
пътищата и се включиха в 
дискусия за ролята на всич-
ки участници в движението. 
Посочени бяха най-опасни-
те ситуации на пътя, както 
и възможностите те да бъ-
дат избягвани. Децата под-
редиха изложба по темата 
и изработиха постер с път-
ните знаци.

Борис Николов

На 16 ноември т.г. се 
проведе футболна среща 

от Областното първен-
ство при юноши младша 
възраст между отбори-
те на ОФК ,,Нефтохимик” 

- Бургас и ФК ,,Вихър” - 
Айтос. Тежка загуба за 
нашите ,,вихрушки” с ре-
зултат 5:2. Голмайстори 

за “Вихър” - Ахмед Муста-
фа и Симеон Матев. След 
много грешки и пропусна-
ти голови положения, за-
губата е факт. Има и та-
кива мачове, но продъл-
жаваме напред. Главите 
горе и успех, момчета.! 
Вие можете!

Преди последната 
среща, която ще е на 
23.11.2019 г. срещу отбо-
ра на ФК ,,Черноморски 
спортист”- Обзор, ФК 
,,Вихър” - Айтос дели пър-
вото място с ФК ,,Помо-
рие” Заповядайте друга-
та събота на нашия стади-
он да подкрепим нашите 
„вихрушки“!

Ръководството на СУ 
“Христо Ботев” - Айтос и 
екипът на проект “Гото-
ви, старт! По-добър живот 
чрез старите игри” по про-
грама “Еразъм+”, Ключо-
ва дейност 2, сектор “Учи-

лищно образование”, орга-
низират заключителен се-
минар за популяризиране 
и отчитане на дейностите 
по проекта, на 21 ноември 
2019 г., от 12.30 часа в биб-
лиотеката на училището.

Станка Тодорова 
КТв - Айтос

Ние, туристите ветерани от  
ТД “Чудни скали” – Айтос, от-
давна приключихме с посещени-
ето на туристическите обекти в 
програмата на Клуба за година-
та, но слънчевата и топла есен 
ни даде повод да помислим къде 
още можем да отидем. Идея ни 
предложи нашата председател-
ка Ирина Николова - пътуване 
до Доброванските гъби.

В един топъл ноемврийски 
ден двадесет туристи потегли-
хме към “Гъбите” в Източна Ста-
ра планина. Научихме, че няко-
га между планинските села Сини 
рид и Козичене е съществувало 
малко селце, с около 60-70 до-
макинства, наречено Доброван. 
През 1963 г. селото е заличено 
от картата на България, поради 
изселване на жителите му. Днес 
там живее само една жена, при 
все че се срещнахме доста хора 
- дървосекачи и строители на да-
лекопровод. В близост да гора-
та се издигат т.н. Добровански 
гъби. Били обект на проучване и 
през 1973 г. са обявени за при-
родна забележителност.

Доброванските гъби са ска-
лен мегалит и част от някогашен 
голям светилищен комплекс, 
създаден около 1500-та година 
преди новата ера - истинско съ-
кровище и културно-историче-
ско наследство на България. 

Днес гъбите са три на брой, 
на около 10 метра разстояние 
една от друга и различни по го-
лемина. Средната е около чети-
ри метра, а другите две - по-мал-
ки. Доброванските гъби са били 
пет, но две от тях са разрушени 
някога от местните жители, ко-
ито не са имали представа за 
значимостта им като национал-
но наследство. Разгледахме с 
интерес този феномен, напра-
вихме снимки, обходихме окол-
ността и научихме много под-
робности за живота тук.

На връщане спряхме в село 
Руен и се поклонихме пред па-
метника на Васил Левски. Чест 
прави на жителите на селото, че 
са издигнали паметник на Апос-
тола на свободата. Върнахме се 
в родния град не само щастли-
ви от прекараните часове сред 
природата, но  и от това, което 
видяхме и научихме за този не-
познат досега кът от България.

ОУ “Христо ботев” - село Пирне

сУ “Христо ботев” 
финализира проект 

по “еразъм+”

есенно, при Доброванските гъби

През април т.г., в рамките на проекта, Ботевци на между-
народна среща в град Ерейли, Турция



- Г-н минев, как бихте 
се представили пред ай-
тозлии?

- От около 20 години вече 
съм ротарианец. Което за 
мен е достатъчно да претен-
дирам, че познавам ротари-
анството - и добрите, и сла-
бите му страни. Нашата ор-
ганизация е вече на 114 го-
дини, развива се успешно и 
ще продължава да се раз-
вива. Това ми помага кога-
то посещавам през година-
та клубовете, да мога да на-
правя оценка на тяхната ра-
бота, заедно с ръководства-
та, и да им дам правилната 
насока. А в личен план съм 
адвокат. От 30 години ад-
вокатствам, но съм минал 
през няколко периода. Пър-
воначално бях в продълже-
ние на пет години съдия във 

Великотърновския окръ-
жен съд. След това сле-
довател в системата, по-
сле малко прокурор, а от 
30 г. - адвокат.

- Какъв е девизът на 
тази ротарианска го-
дина и каква е идеята, 
заложена в него?

- Първо ще ви кажа 
каква е мисията. Миси-
ята на Ротари, специ-
ално през тази ротари-
анска година, е да пра-

вим промени. Трайни про-
мени в самите нас, в общ-
ностите, в които ние живе-
ем и работим, и то този на-
чин - по целия свят. Защото 
Ротари Интернешънъл е ор-

ганизация, призната в гло-
бален аспект. Ние приключ-
ваме един тридесет и пове-
че годишен проект за уни-
щожаването на детския па-
ралич по света. В момен-
та, благодарение на много-
то средства, усилия и труд, 
влагани от ротарианците от 
цял свят, от три години вече 
няма детски паралич в Ни-
герия - вирусът е унищо-
жен. Остана само едно ог-
нище - в зоната на конфликт 

между Афганистан и Пакис-
тан, където нашите емиса-
ри трудно достигат. Но все 
пак, сигурен съм, че скоро 
ние ще приключим  завина-
ги с този бич на децата и на 
човечеството. Това е част 
от нашия опит в разрешава-

нето на глобални проблеми. 
Догодина, съвместно с Ор-
ганизацията на обединени-
те нации /ООН/ ще празну-
ваме 75 години от създава-
нето й - и това не е случай-
но. Защото през 1945 г., ко-
гато страните-победителки 
във Втората световна вой-
на се събират в Америка да 
създадат тази организация, 
на мястото на Обществото 
на народите /ОН/, 50 рота-
рианци участват в изграж-
дането, написването и сът-
воряването на всички учре-
дителни документи и Харта-
та и се подписват под тях. 
По инициатива и на Рота-
ри е създадена и органи-
зацията ЮНЕСКО. Така че 

догодина ще празнуваме 
съвместно годишнината. В 
същото време се подготвя-
ме за новия глобален про-
ект, който догодина ще ста-

не известен. Предполага-
ме, че е насочен към еко-
логията - не само към мира 
и мирното разбирателство, 
което ние правим с прия-
телските си отношения с 
всички ротарианци в све-
та, но и в тази определена 
насоченост.

- До този момент имах-
те ли впечатления от дей-
ността на ротари клуб - 
Айтос, който тази година 
празнува 10-и юбилей?

- За айтоския Ротари 
клуб аз имам впечатления 
от много отдавна, тъй като 
съм бил Дистриктен офи-
цер преди десет години. Бил 

съм и церемониал майстор 
на целия Дистрикт, което ми 
позволяваше да присъст-
вам на всички дистрикт-
ни събития, включително и 
на провежданите около и 
в Айтос. Така че работата 
на Ротари клуб - Айтос ми 
е много позната и то в при-
ятна светлина. Защото Ро-
тари се прави не само в го-
лемите градове. Истинско-
то Ротари се прави точно 
тук, в такива населени мес-
та, където хората наистина 
имат нужда от нашата по-
мощ, която върви паралел-
но с действията на местна-
та администрация и градо-
началника.

НП

“Много любознателни 
деца и страшно всеотдей-
ни преподаватели!” Това ни 
написа Татяна Байкушева 
от Археологическия музей 
в Бургас, по повод посеще-
нието на шестокласниците 
от средно училище „Христо 

Ботев“ - Айтос в музея.   
За втора поредна учеб-

на година айтоското учи-
лище стартира дейности-
те по Националната про-
грама “Осигуряване на съ-
временна образователна 
среда” - модул “Културните 

институции като образова-
телна среда”. Археологиче-
ският музей в град Бургас 
беше стартът на иноватив-
ната форма на обучение по 
история тази година. “Пър-
вите теми на обучението по 
история бяха свързани с 
прехода от Античност към 
Средновековие. Артефа-

ктите от този период бяха 
интересно представени от 
уредничката на музея. Бе-
седата, подкрепена с ма-
териални и писмени източ-
ници от древността, обо-
гати личностната предста-
ва и засили любознател-
ността и интереса на бо-
тевските шестокласници, 
за които историята е един 
от любимите предмети”, 
заяви за НП преподава-
телят по история Николай 
Димитров. 

“Учениците видяха ин-
тересните находки, откри-
ти от археолозите по вре-

ме на проучвания в Бургас 
и региона и научиха важни 
подробности, свързани с 
българската история. Лю-
бознателните посетители 
имаха възможност да за-
дадат въпроси, свързани с 
експонатите и да направят 
снимки на най-впечатлява-
щите от тях. В рамките на 
образователния проект те 
ще посетят още Историче-
ската и Етнографската екс-
позиция на Регионален ис-
торически музей- Бургас”, 
каза още за общинското 
издание Байкушева.

НП
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Година на промените в Ротари
Митко Минев - Дистрикт Гуверньор на Дистрикт 2482 - българия в Айтос

8
ботевци учат история в 
Археологическия музей


