
Отчет за 2019 година, по 
изпълнението на “Програма 
за намаляване на нивата на 
фини прахови частици в ат-
мосферния въздух и достига-
не на установените норми за 
вредни вещества на територи-
ята на община Айтос“, внася 
кметът Васил Едрев на февру-
арското заседание на Общин-
ски  съвет - Айтос. Програма-
та, с период на действие 2018 
– 2022 година, е приета с Ре-
шение на Общинския съвет.

На първо място, посочени 
са дейностите на Общинска-
та администрация за пови-
шаване на енергийната ефек-
тивност. Става ясно, че всич-
ки жилищни сгради, въведени 
в експлоатация през минала-
та година, притежават серти-
фикат за проектни енергий-
ни характеристики. Прилага 
се административна и техни-
ческа помощ при участие на 
собствениците на жилищни 
сгради в проекти, финанси-
рани от национални и евро-
пейски програми. До момен-
та общо шест многофамилни 
жилищни сгради, с 216 апар-
тамента в града са санира-
ни и въведени в експлоата-
ция. Сключени са 50 договора 
между Община Айтос и сдру-

жения на собствениците, кан-
дидати по Националната про-
грама за енергийна ефектив-
ност, в очакване на финанси-
ране. На интернет сайта на 
общината се публикува акту-
ална информация за възмож-
ностите и реда за подобрява-
не енергийната ефективност 
на сградите.

В общинските сгради са из-
вършени енергийни одити на 
водогрейните котли и клима-
тични инсталации. Извършено 
е и замерване на моментните 
параметри на димните газове, 

с цел установяване ефектив-
ността на горивния процес и 
работата на всеки един от ко-
тлите. Приложени са енергос-
пестяващи мерки при ремон-
ти и обновяване на общински 
сгради. В рамките на проект 
„Текущ ремонт на сградите на 
община Айтос и второстепен-
ните й разпоредители с бю-
джетни средства през 2019 го-
дина” са извършени дейности 
по ремонт и обновяване на 
сгради на общинската адми-
нистрация; здравните кабине-
ти в селата на община Айтос; 
сгради на Дирекция „КОВЗС” 
при Община Айтос; Дом за 
стари хора – град Айтос; осно-
вен ремонт на Автогара – Ай-
тос; реконструкция и разши-
рение на Спортна зала.

Поддържа се система за 
ежегодна актуализация на 
изразходваните количества 
горива за битово отопление. 
Почистват се основните пътни 
артерии от натрупания прах, а 
чистотата на уличната мрежа 
се поддържа в добро състоя-
ние от „Астон Сервиз” ООД, 
съгласно договор за услуга. 

През 2019 година с Решение 
на Общински съвет – Айтос и 
Решение на ОС „Сдружение 
управление на отпадъците – 
регион Бургас” е дадено съ-

гласие за закупуване на ав-
томобил за почистване и ми-
ене на уличната мрежа в гра-
да. Средствата са от натру-
паните  отчисления по чл.64 
от ЗУО. Обявена е процеду-
ра за обществена поръчка за 
доставка на „Многофункцио-
нален автомобил с метачно 
устройство, смукател, смето-
събиращ бункер, окомплекто-
ван с прикачни съоръжения: 
маркуч за засмукване на лис-
та, водоноска с миячна систе-
ма и др”.

Приета е общинска наред-
ба за опазване на обществе-
ния ред в община Айтос. Из-
вършва се постоянен контрол 
от страна на общинската ад-
министрация за спазване на 
въведените разпоредби. Пре-
даването на всеки строителен 
обект се предхожда от щател-
но почистване на строителна-
та площадка и прилежащите 
площи. При изпълнението на 
дейности за ремонт и строи-
телство се предприемат мер-
ки да не се допуска замърся-
ване на прилежащите площи 
и територии, водещо до уве-
личаване на пътния нанос или 
ветрово запрашаване.

Ежегодно се извършват 
дейности за поддръжка на 

общинските пътища и улична-
та мрежа в населените мес-
та, заложени в капиталовата 
програма на общината. През 
2019 година са извършени 
дейности по цялостното обно-
вяване, ремонт и поддържа-
не на улични и тротоарни на-
стилки по проект „Реконструк-
ция и рехабилитация на улич-
на мрежа на територията на 
община Айтос“. В обхвата на 
проекта за миналата година 
са включени улиците: „Пана-
йот Волов”, „Васил Левски”, 

„Стефан Караджа” и  „Стан-
ционна“. Положена е асфал-
това настилка на 21 768  кв. 
м и тротоарна настилка - на  
12 900 кв. м.

През 2019 година по про-
ект „Реконструкция и рехаби-
литация на улични настилки 
в населените места: с. Чер-
на могила, с. Черноград и с. 
Тополица, община Айтос“ са 
подменени съществуващи-
те бордюри с нови и е по-
ложена нова асфалтова на-
стилка на 11 610 кв. м. Пред-
стои обновяването на  улици-
те „Паскал Янакиев“, „Димчо 
Карагьозов“, „Цар Освободи-
тел“ и др.

Ежегодно със средства от 
общинския бюджет се извърш-

ват дейности по благоустрой-
ство на крайпътните и меж-
дублоковите пространства и 
поддържане на териториите, 
определени за зелени площи 
с цел ликвидиране на потен-
циални източници на прахо-
ви емисии. В рамките на тези 
средства всяка година се из-
вършва косене на тревните 
площи и събиране на окосена 
трева; засаждане на дървета 
и храсти; поддържане на цвет-
ни композиции; премахване 
на сухи дървета по заповеди 
и аварийно; резитба на клони 
и оформяне на корони.

През 2019 година е реали-
зиран проект „Изграждане 
и възстановяване на зони за 
обществен отдих в лесопарк 
„Славеева река“ - град Айтос“. 
По инициативата на гражда-
ни бяха засадени млади дръв-
чета в лесопарка. Изпълнен 
беше и проект „Озеленяване 
и възстановяване на зона за 
отдих с детски кът в град Ай-
тос, община Айтос“ (градин-
ката пред Държавно горско 
стопанство - Айтос). На ули-
ците „Панайот Волов”, „Геор-
ги Тихолов”, „Стефан Кара-
джа“ и „Димитър Зехирев“ на 
мястото на старите, изсъхна-
ли и опасни дървета са заса-
дени  млади дръвчета.

Изготвени са проекти за 
благоустрояване на градска 
градина в УПИ I, кв.63, гр. Ай-
тос и основен ремонт, рекон-
струкция и разширение на 
Зоопарка в Лесопарк - град 
Айтос.

При провеждане на об-
ществени поръчки, търгове за 
транспортни услуги и закупу-
ване на транспортни средства 
за общински нужди се въвеж-
дат задължителните изисква-
ния към превозните средства, 
които да отговарят на евро-
пейската нормативна уред-
ба за вредни емисии от дви-
гателите.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Община айтОс
с ъ о б щ е н и е

Уважаеми  данъкоплатци,

Информираме ви, че новите местни данъци и такси за 2020 годи-
на вече са изчислени и информацията за тях е налична на адрес: 

https://mdt.aytos.bg
както и на сайта на общината: 
www.aytos.bg. - „Проверка на задължения за местни данъ-

ци и такси”.
Проверката може да се извърши с PIN код, който е посочен 

в годишните данъчни съобщения, а може и да бъде получен лично 
или от упълномощено с писмено пълномощно лице в отдел ”Мес-
тни данъци и такси” на община Айтос. 

Задълженията могат да се плащат както следва:
- по банковата сметка на Община Айтос в 
ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:
IBAN: BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35, BIC: BUINBGSF 
по съответния код за вид плащане:
44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти
44 24 00 - за такса битови отпадъци
44 23 00 - за данък върху превозните средства
44 34 00 - за други данъци
- с директно инкасиране на суми или пощенски запис за данъч-

но плащане във всяка станция на “Български пощи” ЕАД;
- във всички представителства на «банка ДсК» ЕАД на терито-

рията на страната;
- във всички офиси на оператора “Изипей” АД;
- по интернет чрез www. еpay.bg;
- в брой:
- за селата - в кметствата, при специалистите по административ-

но обслужване или при кметовете и кметските наместници. 
- за гр. айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за 

услуги и информация на гражданите/ЦУиГ/ в сградата на община-
та, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. За улеснение на данъ-
коплатците, на касите на отдела има инсталиран ПОс-терми-
нал, на който може да извършват плащания с дебитни карти. 
За тези плащания не се дължат банкови или други такси.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса бито-
ви отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 
30.06.2020г. Втората вноска се внася в срок до 31.10.2020г.

На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2020г. се 
прави отстъпка от 5 на сто. 

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират 
заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и дру-
ги подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Грижата за по-чист  
въздух в община Айтос
Кметът внася отчет по Програмата 
за намаляване на нивата на фини 
прахови частици 



Официален празник за 
ПГСС „Златна нива” - град 
Айтос е 14 февруари - Де-
нят на свети Трифон Заре-
зан, който традиционно учи-
тели и ученици отбелязват с 
ритуал за зарязване на учи-
лищното лозе. Тази годи-
на Професионалната гимна-
зия по селско стопанство в 
град Айтос има още един го-
лям празник  - единствено-
то професионално училище 
в града ще празнува 110-го-
дишен юбилей. 

И тази година, ПГСС „Злат-
на нива” празнува своя про-
фесионален празник Трифон 

Зарезан с много настроение, 
с вяра и надежда за плодо-
родна година. Ръководство-
то, преподавателите и въз-
питаниците на училището 
участваха в традиционния 
ритуал за зарязване на лозя-
та, благославяйки за здраве 
и берекет. Хора и празнични 
усмивки, много изненади и 
пожелания съпътстваха учи-
лищния празник.

Голяма радост и гордост 
за празника на гимназията 
беше спечелената награда от 
младия художник Емил Фи-
липов, който завоюва първо 
място на Националния кон-
курс за рисунка - Сунгурла-
ре `2020, посветен на Три-
фон Зарезан.

Дълга и богата е история-
та на ПГСС „Златна нива” - 
Айтос. Учебното заведение 
е създадено през 1910 годи-
на като Нисше земеделско 
училище, и преустроено в 
Средно девическо земедел-
ско училище с прием на де-
войки през 1921 година. То-
гава възпитаниците му има-
ли петгодишен курс на обу-
чение. По ред причини, през 
1934 година училището се за-
крива. Но само година по-
късно е възстановено като 
Специално девическо земе-
делско домакинско училище 
с двугодишен курс на обуче-
ние и приемен ценз - завър-
шен девети клас.

Трансформациите са мно-

го, следваща-
та е през 1936 
година кога-
то училището 
вече е Сред-
но девическо 
земеделско 
домакинско, 
с тригодишен 

курс на обучение. През учеб-
ната 1948-49 година учили-
щето става земеделска гим-
назия, където са се подгот-
вяли средни кадри по поле-
въдство и животновъдство. 
Курсът на обучение е 4 годи-
ни, а приемният ценз - сед-
ми клас.

На 2 ноември 1949 година, 
на заседание на Народното 
събрание се приема Указ No: 
8013,  според който Земедел-
ската гимназия в град Айтос 
приема името „Георги Дими-
тров”. Три години по-късно, 
през 1952 година се извърш-
ва ново трансформиране на 
учебното заведение - то вече 
е Селскостопански техникум 

по полевъдство и животно-
въдство. Курсът на обуче-
ние е 4 години, а придобита-
та квалификация - „Полевъд 
- тракторист“ и „Животновъд 
- тракторист“.

През учебната 1977-1978 го-
дина към техникума е откри-
то СПТУ с тригодишен курс 
на обучение и специалност 
„Механизатор - растение-
въд“, а през 1981 - 1982 годи-
на - „Механизатор-животно-
въд“. С въвеждането на но-
вата учебна програма през 
1983-84 година в техникума е 
разкрит УПК с две специал-
ности: „Механизатор - расте-
ниевъд“ и „Механизатор - жи-
вотновъд“, от 1985-86 година и 
„Оператор в хранително-вку-
совата промишленост“.

От 2002 година техникумът 
е Професионална гимназия 
по селско стопанство и полу-
чава името „Златна нива”. В 
нея се обучават ученици със 
седем професии: „Техник - 
животновъд“, „Техник - рас-

тениевъд“, „Фермер“, „Тех-
ник - озеленител“, „Органи-
затор на туристическа агент-
ска дейност“, „Икономист“ и 
„Ветеринарен техник“. С но-
вата учебна програма, сега 
приемът е от седми клас, раз-

крити са и нови специално-
сти - „Туризъм“, „Икономика“, 
„Озеленител“. От 2005 година 
директор на ПГСС „Златна 
нива” е Таню Чакъров.

Училището има богата ма-
териалната база. Разпола-
га със земеделски земи, 17 
специализирани кабинета, 3 
компютърни кабинета, 6 ра-
ботилници и спортна база - 
стадион с лекоатлетическа 
писта и спортна зала. Во-
дачите на МПС се обучават 
на специален полигон. В по-
мощ на учители и ученици е 
училищната библиотека, ко-
ято разполага с над 12000 
тома. За провеждането на 
културни мероприятия слу-

жи многофункционалната ак-
това зала.

В следващите си броеве, 
вестник „Народен прия-
тел“ ще ви информира как 
ще бъде отбелязана зна-
чимата годишнина.
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Денят на виното и любовта е патронен 

празник на ПГСС „Златна нива“

Във връзка с провежда-
нето на частични избори 
за кмет на Кметство село 
Карагеоргиево, община 
Айтос, кметът Васил Ед-
рев предлага на Общин-
ски съвет - Айтос да из-
бере временно изпълня-
ващи длъжността кмет на 
кметство Карагеоргиево.

Предложението е, вре-
менно кмет на Карагеор-

гиево да бъде Радомирка 
Костадинова Иванова – 
главен специалист ГРАО 
в Кметство - село Кара-
георгиево.

Ако бъде избрана от 
местния парламент, Ива-
нова ще бъде на длъж-
ността до полагането на 
клетва от новоизбрания 
кмет.

НП

Гласуват нов състав  
на местната комисия

Избират в.и.д. кмет на 
село Карагеоргиево

по Закона за уреждане правата на граждани 
с многогодишни жилищноспестовни влогове
Пето заседание за ман-

дата ще проведе Общински 
съвет - Айтос на 24 февру-
ари тази година. Важно за 
гражданите на община Ай-
тос е да знаят, че съветни-
ците ще избират и гласуват 
нов състав на местната ко-
мисия по ЗУПГМЖСВ. 

Изпълнителният директор 
на Националния компенса-
ционен жилищен фонд при 
Министерски съвет, в пис-
мо до Общински съвет - Ай-
тос настоява „да бъде оп-
ределен своевременно нов 
състав на местната комисия 
при Община Айтос, предвид 
социалната значимост на 
Закона за уреждане пра-
вата на граждани с много-
годишни жилищноспестов-
ни влогове.” Според Зако-
на, местната комисия тряб-
ва да бъде в състав от 5 до 
9 членове -  представители 
на Общинския съвет, Общи-
ната и организацията, пред-

ставляваща гражданите с 
жилищни нужди.

 Досега действаща-
та комисия е била с петима 
членове, председателят на 
ОбС- Айтос Красимир Ен-
чев, който внася докладна-
та записка, предлага и но-
вият състав да е петчленен. 

След съгласуване с кмета 
на общината Васил Едрев 
са посочени и конкретни 
имена от Общинската адми-
нистрация за представите-
ли в комисията.

От предложението на 
председателя става ясно, 
че представителите на ад-

министрацията в комисия-
та са двама, един е предста-
вителят на лицата, правои-
мащи по ЗУПГМЖСВ. Пред-
стои местният парламент да 
посочи двама общински съ-
ветници, за да бъде попъл-
нен съставът.

НП

Сградата на училището преди... ...И днес

Училищният празник - 2020 година

Възпитаникът на ПГСС „Златна нива” Емил Фи-
липов с наградата

На излет - възпитаници и преподаватели на Средно девическо 
земеделско училище - град Айтос

Община айтос
Военен клуб - айтос

По повод 147 години от гибелта на Васил Левски, Об-
щина Айтос и Военен клуб - Айтос Ви канят на среща 
със Стефан Караиванов - потомък на Левски от Кар-
лово, който ще представи пред айтозлии новата си книга 
„Васил Левски, по спомени на Васил  Караиванов, пър-
ви братовчед на Апостола”, на 20 февруари, от 17.30 
часа в салона на Военен клуб - Айтос.

ОбяВА
ЗПКУ Единство” - град Айтос дава под наем склад  

(620 кв. м), който се намира в Стопански двор - град Ай-
тос. Сградата има ток и вода.

За повече информация, тел. 0897 757 777.

През 2020 година 
ще чества  
110-годишнина 



(Исторически бележки)1

Петър ПАНЧЕВ – краевед 
богословска редакция: Цвета 
УЗУНОВА – библиотекар в  
Рб „Пейо яворов“ - бургас

В град Айтос църковен храм 
е имало още преди Освобожде-
нието на България. Патриотично 
настроени местни граждани, пре-
димно занаятчии, са инициатори 
за неговото построяване. Идеята 
им дал хаджи Петър Кюсето от 
Котел, който имал стада овце в 
Айтоското поле и често ги посе-
щавал. Той вложил и значителна 
сума пари за построяването на 
църквата и на училището до нея. 
Мястото за църква и училище е 
отстъпено от Дяко Димов, баща 
на първия екзархийски свещеник 
в Айтос, Апостол Дяков. 

В „Опис на недвижимите имо-
ти и принадлежности“, запазен в 
Държавен архив – Бургас, е запи-
сано следното: Недвижими имо-
ти 1. Една църква, изградена през 
1844 година с пространство 253 
кв. м и дворно място 1789 кв. м, 
1 камбанария, 4 стаи в църковния 
двор, 2 дюкяна, 1 къща, 1 кория 
с пасбище от 4079 уврата в мест-
ността Кара пелит корусу, ниви 
в местностите Пирненски бахчи, 
Мангалята, Кумлука, Ченге чаля, 
Баир баглар, 881 уврата кория и 
2198 уврата мера (пасбище).

По сведения на Янка Табако-
ва, дългогодишна учителка в град 
Бургас, внучка на Апостол Дяков 
- чувала съпругата на отец Апос-
тол Дяков, презвитера Яна, да 
казва пред събралите се жени 
след църковна служба: „Аз съм 
виждала Васил Левски. Той но-
щува у нас и на другия ден, беше 
празник, пя в църквата. Беше рус, 
висок, строен“. 

Във връзка с това събитие на 
сградата на църковния храм е по-
ставена паметна плоча.

В старата църква преди Осво-
бождението е служил отец Ди-
митър Станчев от град Калофер. 
След Априлското въстание в края 
на 1876 година той е убит от чер-
кези на моста „Таш кюпрю“ меж-
ду Пирне и Айтос. В молба до На-
родното събрание, Нейка Иконо-
мова иска да й се отпусне пенсия 
„като съпруга на иконом Димитър 
Станчев – агитатор на въстание-
то в Айтоско“.

След отец Димитър Станчев в 
църквата служи Апостол Дяков, 
чийто гроб се намира в двора 
на църквата, ограден с метална 
ограда. След тяхното служение, 
през айтоския църковен храм 
преминават десетки верни слу-
жители на Българската право-
славна църква.

Свещеноиконом Константин 
Христов е роден в с. Енина (Ка-
занлъшко) на 24 март 1862 годи-
на. Син е на бедни родители, ко-
ито не можели да го издържат 
изцяло и в свободното си време 
слугувал, за да си достави не-
обходимите училищни потреби. 

Дядо му оценил ревността му и 
спомогнал за издръжката да за-
върши IV отделение. След това 
Блаженопочившият митрополит 
Иларион Макариополски го под-
стригал за четец и певец и го 
произвел в протодяконски чин. 
През 1880 година издържал из-
пит  и получил свидетелство за 
учителска способност от Дирек-
цията на Народното просвеще-
ние. През 1881 година учителства 
в град Айтос. На 25 март 1887 го-
дина е бил ръкоположен за све-
щеник в Айтос, по-късно е назна-
чен за архиерейски наместник. 
През 1897 година е произведен 
от Светия Синод за протойерей 
с офикия и назначен като архи-
ерейски наместник в Бургас. От 
архивните единици се свидетел-

ства за усърдното му и достойно 
служение – обединител на разно-
родното население и деен участ-
ник за доизграждането на кате-
дралния храм „Св. св. Кирил и 
Методий“ в Бургас. Развил кни-
жовна дейност като оставил по-
учителни слова и написал много 
статии в религиозни списания. 
Подарил 98 тома книги от лична-
та си библиотека на храма.

Иван Коларов е роден през 
1856 година в Айтос. През годи-
ните 1872-1876 е бил учител в гра-
да, а през 1878-1984 в Бургас. От 
1892 година е църковен певец и 
свещеник в Бургас, където уми-
ра през 1924 година.

Драган п. Райков е роден през 
1872 година в Котел. Завършил е 
Самоковското богословско учи-
лище и е бил енорийски свеще-
ник в Айтос през годините 1904-
1909.

Протойерей Димитър п. Петров 
е роден през 1880 година в Елхов-
ско. Бил е енорийски свещеник 
в Айтос през годините 1907-1925. 
Умира през 1925 година.

Атанас Андонов е роден през 
1868 година. Бил е учител във 
Вресово, Айтос, Сунгурларе, Ас-
парухово. От 1898 година е све-
щеник в Равнец, Черноград, Пе-
щерско, Айтос.

Протойерей Алексей Теодоров 
Макарин е роден през 1873 годи-
на в град Вологда, Русия. През 
периода 1920-1924 година е учи-

тел в Пловдивската духовна се-
минария. От 1925 година до 1951 
година е енорийски свещеник и 
архиерейски наместник в Айтос. 
Многократно е награждаван за 
безукорна служба в името на 
Бога. Почива през 1953 година.

Иван п. Димитров Вълчев е ро-
ден през 1886 година в Бунар-Хи-
сар, Източна Тракия. Следва в 
Цариградската духовна семина-
рия. През 1913 година се устано-
вява в град Айтос на улица „Бу-
нар-Хисар“. Притежавал е при-
ятен тембър на гласа, владеел 
отлично източното и западното 
църковно пеене и е бил назна-
чен за църковен певец и делово-

дител. Служил в църквата до 1951 
година докато се пенсионира. 
Умира в Айтос на 6.VI. 1953 г. 

Протойерей Петър Д. Кипри-
лов е роден през 1851 година в 
с. Пирок, Лозенградско. Учил в 
Лозенград и Малко Търново. Бил 
е учител в Лозенградско и в с. 
Сърмашик, Малкотърновско. Съ-
провождал е Васил Левски при 
обиколката му в Лозенградско. За 
участие в подготовката на Прео-
браженското въстание през 1903 
година е осъден на 101 години 
затвор и жестоко измъчван, по-
късно достига амнистия. През 
1913 година се установява в Ай-
тос. Бил е енорийски свещеник в 

Средец, Вресо-
во, Черноград. 
От 1929 година 
е протойерей. 
Награждаван е 
с орден от цар 
Борис III. Бил е 
почетен предсе-
дател на тракий-
ското дружество в Айтос.

Свещеник Климент п. Танев 
Желязков е роден в Айтос. За-
вършва Софийската духовна се-
минария и Духовната академия в 
София. След завършването слу-
жи в Тополовград, Айтос и с. Ка-
раново, а по-късно - в квартал 
„Изгрев“ – Бургас.

Свещ. ик. Рачо Николов По-
пов е роден през 1902 година в 
с. Надър (дн. Преображенци). 
През 1922 година завършва све-
щеническо училище при Бачков-
ската света обител и от 1926 го-
дина служи в с. Пещерско и На-
дър. От 1952 година става член-
съветник при Екзархийския съ-
вет на Сливенската митрополия. 
През 1954 година служи в Айтос, 
като от 1957 година става пред-
седател на църковното настоя-
телство. 

Свещеник Кирил Стоев Колев 
е роден през 1907 година в с. Бо-
лярово, Елховско. От 1931 годи-
на служи в Черноград, а от 1964 
година - в Айтос.

Протойерей Георги Фотев Бер-
беров е завършил Пловдивска-
та семинария и Софийската ду-
ховна академия. От 1937 година 
служи в Айтос, където продъл-
жително време е и архиерейски 
наместник. 

През последните години в хра-
ма са служили и баща и син отец 
Тодор и отец Иван. Днес, архие-
рейски наместник в Айтос е отец 
Ромил Негозов, под чието ръко-
водство и със съдействието на 
Сливенския митрополит Иоани-
кий и с финансовата подкрепа 
на родолюбиви българи и актив-
ното участие на местното насе-
ление са изградени православ-
ните храмове в селата Пирне и 
Руен и се строи църковен храм 
в с. Дрянковец. Негово дело е и 
параклисът в лесопарк „Славее-
ва река“ край Айтос. 

На освещаването на храма 
в с. Руен присъства президен-
тът на Република България Ру-
мен Радев.
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Денят на виното и любовта е патронен 
празник на ПГСС „Златна нива“

Айтоските свещеници през годините
Църковен храм „Св. Вмчк Димитрий Солунски ×удотворец“ в град Айтос

1 Биографичните данни са извле-
чени от Държавен архив – Бур-
гас, фонд 436К „Бургаско архи-
ерейско наместничество“.

Храмът преди... ...и днес

Иконостасът Старата църковна чешма

Урок по вероучение с деца от Айтос

Свещеник Пейо (Петър) Киприлов

П О К а н а
С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, 

ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община 
Айтос, свиквам ПЕтОтО ЗасЕДаниЕ на Общински съвет Ай-
тос, което ще се проведе на 24.02.2020 г. /понеделник/ от 
9:30 ч. в заседателната зала на Община айтос, при след-
ния проект за 

Д н Е В Е н   Р Е Д :
1. Докладна записка с вх.№ОбС-70/07.02.2020 г. от Красимир 

Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно опреде-
ляне нов състав на местната комисия по ЗУПГМЖСВ.

2. Предложение с вх.№ОбС-71/07.02.2020 г. от Красимир 
Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет 
за дейността на Общинско търговско дружество „Айтос-Авто-
транспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2019 год.

3. Докладна записка с вх.№ОбС-96/13.02.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на струк-
тура на Общинска администрация на Община Айтос и дей-
ности към нея.

4. Докладна записка с вх.№ОбС-82/11.02.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относно редовно заседание на об-
щото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас.

5. Докладна записка с вх.№ОбС-95/12.02.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да се осво-
боди от заплащането на такси по Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на те-
риторията на община Айтос, във връзка с изпълнение на про-
ект „Интегриран воден проект за област Бургас“, предложен за 
финансиране по процедура BG161M1ОP002-1.016 „Изгражда-
не на ВиК инфраструктура“, Приоритетна ос 1 на Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.“

6. Предложение с вх.№ОбС-94/12.02.2020 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относно избиране на Временно изпъл-
няващ длъжността Кмет на кметство Карагеоргиево.

7. Доклад с вх.№ОбС-78/10.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно изпълнението на Общия устройствен 
план на община Айтос за 2019 г.

8. Предложение с вх.№ОбС-89/12.02.2020 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет по изпъл-
нението на „Програма управление на отпадъците 2015 – 2020 
г. на територията на община Айтос“ за 2019 г.

9. Предложение с вх.№ОбС-90/12.02.2020 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет по изпъл-
нението на „Програма за намаляване на нивата на фини пра-
хови частици в атмосферния въздух и достигане на установе-
ните норми за вредни вещества на територията на Община Ай-

тос за периода 2016-2020 г.“ за 2019 г.
10. Докладна записка с вх.№ОбС-79/10.02.2020 г. от Ва-

сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изменение и до-
пълнение на Решение №546, обективирано в протокол №35, 
т.7 от ДР от заседание на Общински съвет Айтос, проведено 
на 30.08.2018 г.

11. Докладна записка с вх.№ОбС-83/11.02.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на мери и 
пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуал-
но ползване от собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанска-
та 2020/2021 година.

12. Докладна записка с вх.№ОбС-86/11.02.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – 
частна общинска собственост на собственика на законно по-
строена сграда в УПИ І-1092, кв.25 по плана на гр.Айтос, с ад-
министративен адрес: ул.”Хаджи Димитър” №38.

13. Докладна записка с вх.№ОбС-85/11.02.2020 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на 
съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ 

V-1321, кв.97 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: 
гр.Айтос, ул.„Паркова“ №35.

14. Докладна записка с вх.№ОбС-84/11.02.2020 г. от Мари-
ана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратява-
не на съсобственост между Община Айтос и физически лица в 
УПИ ХІІ-208, кв.176 по плана на гр.Айтос, с административен 
адрес: гр.Айтос, ул.“Орлово“ №22. 

15. Докладна записка с вх.№ОбС-88/11.02.2020 г. от Мари-
ана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване 
на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ 
ІХ-75, кв.13 по плана на с.Лясково, община Айтос.

16. Докладна записка с вх.№ОбС-87/11.02.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсоб-
ственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V-30, 
кв.3 по плана на с.Чукарка, община Айтос.

17. Питания.
Поканата да се публикува на интернет страницата на Об-

щина Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на общин-
ските съветници на посочен от тях електронен адрес. Об-
щинските съветници да бъдат уведомени устно по телефо-
на, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съ-
ветници са длъжни да присъстват на заседанията на Об-
щинския съвет.

КРасиМиР ЕнЧЕВ
Председател на Общински съвет Айтос

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС



Конкурс за най-добро вино, собстве-
но производство, организираха в наве-
черието на празника Трифон Зарезан 
Военен клуб - Айтос с началник Иван 
Иларев и Съюзът на офицерите и сер-
жантите от запаса и резерва - СОСЗР 
- Айтос с председател Ончо Ончев. 

Бяло, розе и червено вино, произве-
дено от грозде от личните им лозя, до-
несоха на 13 февруари в клуба на Съ-
юза 25 айтозлии. Комисия дегустира 
вината пред участниците и единодуш-
но присъди първото място на подполк. 
о.з. Стоян Павлов Стоянов. Второто 

място заслужи полк.о.з. Васил Тенчев, 
на третото се нареди подполк. о.з. Да-
наил Мильовски. Победителите получи-
ха почетни грамоти от Иван Иларев и 
Ончо Ончев, с аплодисменти и поже-
лания за още по-пивки вина от нова-
та реколта.

Преди дегустацията, подполк. о.з. 
Стоян Стоянов, като земеделски про-

изводител и опитен лозар и винар, де-
монстрира „лабораторно” как се за-
рязват лозята. 

Празненството продължи до късно с 
вино и спомени, членовете на съюза и 
техните гости вдигаха наздравици за 
берекет, за здраве и за доброто бъде-
ще на българската армия.
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Офицери от запаса на конкурс за  

най-добро вино, собствено производство

ОБЩИНА АЙТОС
Програма по повод 142 години от Освобождението  

на айтос, 142 години от Освобождението на българия и  
147 години от гибелта на Васил Левски

18 февруари 2020 година, 11.00 часа, База 2 на СУ „Христо Бо-
тев”

Традиционно общинско състезание за ученици „Лъвски скок 2020”, 
по повод 147 години от гибелта на Васил Левски.

18  февруари 2020 година, 17.00 часа, Заседателната зала на 
Община Айтос

НЧ „Васил Левски 1869” организира среща с доц. Тонка Василева,
автор на книгата „Незаличима диря - съдбата на малоазийските бъл-

гари”.

19 февруари 2020 година, 11.00 часа, двора на храм  „Свети Ди-
митър”

Възпоменателни прояви, посветени на 147 години от гибелта на Ва-
сил Левски. Заупокойна молитва в памет на Апостола. Поклонение пред 
паметната плоча на Васил Левски в двора на църквата „Свети Димитър” 
и програма на децата от ДГ „Радост”. 

20 февруари 2020 година, 17.30 часа, Военен клуб - Айтос
Среща със Стефан Караиванов - потомък на Левски, който ще пред-

стави новата си книга със спомени за Апостола

26 февруари 2020 година, 10.00 часа, Актовата зала на СУ „Ни-
кола Йонков Вапцаров”

Общински конкурси за изпълнение на поезия и песен „Моята Бълга-
рия 2020”

28 февруари, 17.30 часа, НЧ „Васил Левски 1869”
Тържествен концерт на читалищните художествени състави, посветен 

на 142 от Освобождението на България.

Виното на подполк. о.з. Стоян Стоянов - най-пивко

Комисията определи - подполк. о.з. Стоян Стоя-
нов приготвя най-доброто вино

Второто място е за полк.о.з. Ва-
сил Тенчев

Да зарежем! 

Почетно трето място за под-
полк. о.з. Данаил Мильовски

Блогът на вапцаровци за добри 
педагогически практики

h t t p s : / / n y v p r o j e c t s .
blogspot.com/ - това е бло-
гът на СУ „Никола Й. Вапца-
ров”, в който вапцаровци спо-
делят своя положителен педа-
гогически опит, иновации и до-
бри практики.

Блогът беше започнат през 
2016 година като продукт на 
проект „Единни в квалифика-
ционното разнообразие” по 
Програма „Еразъм+” на Евро-
пейския съюз и „Квалификаци-
онен форум за иновации и до-
бри педагогически практики”, 
организиран и провеждан от 
СУ „Никола Й. Вапцаров”. Пър-
вите публикации в блога бяха 

на учителите, които участва-
ха в квалификационните кур-
сове по проекта и на участни-
ците като презентатори в ква-
лификационния форум.

През 2019 година, през ме-
сеците август, септември и 
октомври шестима учители 
участваха в квалификацион-
ни дейности по проект „Рамо 
до рамо”, Договор № 2019-1-
BG01-KA101-061620 между СУ 
„Никола Й. Вапцаров” и Цен-
тър за развитие на човешките 
ресурси. Вече са публикувани 
първите шест статии, написани 

от учителите, които участваха в 
курсовете по проекта.

Галя Куцарова и Десис-
лава Петрова участваха в 
курс на тема „Creative use of 
Technology in the classroom” 
(„Творческо използване на тех-
нологиите в класната стая”) и в 
своите статии описват подроб-
но няколко онлайн платформи 
в помощ на ученето и препо-
даването.

Йозлем Шефки и Светла Ка-
линова участваха в курс на тема 
„Creative Methodology” („Твор-
ческа методология“) и подробно 
са описали ролевата игра и раз-
каза като средство за ангажи-

ране на учениците и подбужда-
не на интереса към ученето.

Силвия Павлова, вследствие 
на участието си в курса “New 
Approaches to Teaching Maths” 
(“Нови подходи за преподава-
не на математика”) пише в сво-
ята статия за шангхайския ме-
тод и открехва вратата към об-
разователната система на Ки-
тай и тайната на китайския ма-
тематически успех.

Димитринка Михова пише 
за използването на картите 
„Plickers“ като игрови метод, 
но и като метод за бърза про-

Проект 2019-1-BG01-KA101-061620 „Рамо до рамо“ е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съ-
общение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използване-
то на съдържащата се в нея информация.

The project 2019-1-BG01-KA101-061620 “Side by Side” 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.

Галя и Десислава в Малта, учеб-
ни занятия, ден първи

QR кодът - ако 
се сканира, от-
вежда директно 
към страницата 
на блога

верка на разбирането у учениците. 
Тя се запозна из основи с това сред-
ство през време на курса „Creative 
Тeaching in the Primary English 
Language Classroom“ („Творческо 
преподаване на английски език в 
класната стая на начален етап”).

Предстоят още шест квалифика-
ционни курса по проект „Рамо до 
рамо”.

Вапцаровци ще продължат да раз-
виват своя блог за добри педагоги-
чески практики. Достъпът до блога е 
свободен, а всички материали в него 
са създадени и публикувани в полза 
на цялата учителска колегия.

На 18.02.2020 година, от 
17.00 часа, в Заседателната 
зала на Община Айтос,  НЧ 
„Васил Левски 1869” органи-
зира среща с доц. Тонка Ва-
силева, дългогодишен пре-
подавател в Аграрния уни-
верситет в Пловдив, потом-
ка на малоазийски българи 
бежанци. 

Доц. Тонка Василева е ав-
тор на книгата „Незаличи-
ма диря - съдбата на малоа-
зийските българи”. Книгата е 
посветена на съдбата на ма-

лоазийските българи, живели 
в над 20 селища на Западна 
Мала Азия до XX век и про-
гонени насилствено от свои-
те домове през 1914 година. 
В книгата авторката описва 
техния бит, духовна култура 
и нерадостната им бежанска 
съдба след 1914 година. 

За желаещите да се запоз-
наят предварително с книга-
та, тя ще бъде на разполо-
жение от 10 февруари 2020 
година, в читалнята на Биб-
лиотеката.

Читалището Ви кани на среща 
с доц. Тонка Василева -

автор на книгата „Незаличима диря - 
съдбата на малоазийските българи”

Доц. Тонка Василева


