
От първата копка по проект 
“Пречиствателна станция за от-
падъчни води в град Айтос” на 8 
август 2018 година до месец фев-
руари 2020 година е извършена 
огромна по обем работа по стро-
ителството на първото пречис-
твателно съоръжение в град Ай-
тос. Изпълнени са строително-
монтажните работи по изгражда-
нето на Пречиствателната стан-
ция за отпадъчни води (ПСОВ) 
на град Айтос и на довеждащи-
те колектори до Пречиствател-
ната станция.

Монтирано е технологичното обо-
рудване, произведено в Италия и 
Германия, на стойност 5 858 636 лв. 
Извършени са стротелно-монтажни 
работи на стойност 13 146 438 лв. за 
пречиствателната станция и стро-
ително-монтажни работи на стой-
ност 1 473 312 лв. за довеждащите 
колектори.

Изпълнението на проекта за из-
граждане на пречиствателната стан-
ция за отпадъчни води на град Ай-
тос беше разделено на две обосо-
бени позиции. 

По обособена позиция 1 на про-
екта - „Пречиствателна станция за 
отпадъчни води град Айтос”, изпъл-
нител на дейностите е ДЗЗД „КА-
АЙТОС”.

Подробен отчет на екипа по про-
екта с ръководител инж. Иван Би-
делев сочи, че строителството по 
обособена позиция 1 на проекта 
е завършено. Дейностите по тази 
позиция са “Изграждане на пре-
чиствателна станция за отпадъчни 
води и съпътстваща инфраструкту-
ра”: Изградени са Входната пом-
пена станция; Сградата за меха-
нично пречистване; Биобасейнът; 
Разпределителната шахта пред 
ВРУ; Вторичните радиални утаите-
ли; Утайкоуплътнители и Адмистра-
тивната сграда. Монтирано е тех-
нологичното оборудване. Изпълне-
на е площадковата канализация, 
вертикалната планировка. Изпъл-
нен е обратният насип около съо-
ръженията, монтирани са бордюри 
и тротоарни плочи. Асфалтовите 
пластове на цялата пречиствател-
на станция са положени. Извърше-
ни са 72-часовите проби на елза-
хранването на ПСОВ. Извършва-
ни са и задължителните единич-
ните проби.

По обособена позиция № 2 изпъл-
нител е ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 
2017“, който имаше задачата да из-

върши доизграждане на Главен клон 
I и Главен клон III от канализацион-
ната мрежа на град Айтос и всички 
съпътстващи съоръжения (прелив-
ници, задържатели, шахти и др.)“.

Главен клон I обслужва западна-
та зона на град Айтос. Трасето пре-
минава през част от урбанизирана-
та територия и през третокласен път 
ІІІ-539 „Караново-Айтос”.

Главен клон III обслужва източна-
та зона на град Айтос. Трасето пре-
минава изцяло през неурбанизира-
ни селскостопански територии – по 
земеделски пътища и пасище, соб-
ственост на Община Айтос.

Дейностите, включени в обосо-

бена позиция 2, също са успеш-
но приключени. Положени са ка-
нализационните тръби, доставени 
и монтирани са бетонните шахти; 
изпълнени са задържателните ре-
зервоари.

Персоналът, който ще обслужва 
ПСОВ-Айтос, е от 13 души, хора с 
различни специалности. След ин-
тервю с кандидатите, вече е под-
бран екипът, който ще работи на 
пречиствателното съоръжение. Про-
вежда се обучение на екипа от Ни-
кола Дойчинов и Константина Бу-
лянска - проектанти в ДЗЗД „КА-
АЙТОС”.

Осъществен е строителен и ав-
торски надзор. Осъществени са 
дейности по управление на проек-
та, по осигуряване на информация 
и публичност на реализирането на 
проекта.

Ще припомним, че на 21.01.2017 г. 
беше подписан Администрати-

вен договор № Д-34-6/23.01.2017 
г. по оперативна програма „Окол-
на среда 2014-2020 г.” за изпълне-
ние на Проект № BG16M1OP002-1
.009-0001 ”Пречиствателна станция 
за отпадъчни води на град Айтос”. 
Пречиствателната станция за от-
падъчни води на град Айтос е про-
ектирана да събира и третира за-
мърсяване за 22 044 еквивалент-
ни жители. Технологичната схема 
предвижда механично и пълно би-
ологично пречистване на отпадъч-
ните води с отстраняване на азот 
и фосфор, стабилизация и меха-
нично обезводняване на излиш-
ната утайка.

Проектът се финансира по опера-
тивна програма «Околна среда 2014-
2020 г.», чрез Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, национално съ-
финансиране от Държавния бюджет 
на Република България и собствен 
принос на Община Айтос.

Общата стойност на проекта е 
18 262 282,82 лв. 

Участие на Кохезионен фонд (ЕС): 
11 513 369,03 лв. 

Национално съфинансиране: 
2 031 771,01 лв. 

Собствен принос: 4 717 142,78 лв.
Начална дата: 21.01.2017 г. 
Крайна дата: 21.12.2020 г.
С изпълнението на проекта се по-

стига подобряване качеството на 
живот на населението, опазване и 
подобряване състоянието на водни-
те ресурси на територията на общи-
на Айтос.

Проектът се съфинансира от 
Кохезионния фонд на Европей-
ския съюз, държавния бюджет 
на Република България, чрез опе-
ративна програма „Околна среда 
2014-2020г.” и Община Айтос
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- Г-н Чолаков, как и с каква 
цел е създадена организация-
та „Ротари Интернешънъл”?

-  Началото е сложено на 23 
февруари 1905 година в Чикаго 
от младия адвокат Пол Харис, 
който заедно с трима свои при-
ятели сформира първия Ротари 
клуб и полага основата на първа-
та в света организация с идеална 
цел. Най-известното мото на Ро-
тари – „За безкористна служба“, 
и правенето на добро по света, 
се е превърнало в кауза на всич-
ки клубове. 

Организацията обединява 
хора с високи морални качест-
ва, утвърдени професионалисти 
в своята област. Идеята е, в еже-
дневната си дейност и на свое-
то работно място, те да изграж-
дат в общността такива качест-
ва и у другите, за да може като 
цяло човечеството да става по-
добро. Това е организацията, ко-
ято служи за основа и първооб-
раз за създаването на Организа-
цията на нациите (ОН) - днешна-
та Организация на обединените 
нации (ООН).

Ротари Интернешънъл е най-
голямата хуманитарна органи-
зация в света, най-влиятелният 
член на ООН и организацията с 
най-голяма Фондация. В момен-
та, членовете на Ротари Интерне-
шънъл са над 1,3 млн., обедине-
ни в 33 000 Ротари клуба на всич-
ки континенти. Много малко са 
държавите със специфично дър-
жавно устройство, в които Рота-
ри няма свои структури.

- И за Ротари - Айтос 2020 
година е юбилейна. Как отбе-
лязвате двете годишнини?

- Ротарианската година запо-
чна на 1 юли и завършва на 30 
юни, т.е. не сме в нашата юби-

лейна 10-а годишнина, която съв-
пада със 115-годишнината на 
„Ротари Интернешънъл”. В тази 
връзка сме решили да поканим 
обществеността на град Айтос 
на една безплатна кинопрожек-
ция на 25 февруари (вторник), от 
18.30 часа в салона на Народно 
читалище “Васил Левски 1860”. 
Ще бъде прожектиран един от 
последните пълнометражни бъл-
гарски игрални филми - “Завръ-
щане”, с участието на много мла-
ди български артисти, познати от 
много гледаните български сери-
али по телевизията. А може би, 
и един от последните български 
филми, в които участва Стефан 
Данаилов, светла му памет. 

Част от проявите на Ротари-
Айтос по повод 10-годишнината 
на клуба бяха през месец ноем-
ври миналата година. През тази 
година продължаваме с инициа-
тивите, посветени на двата юби-
лея, и с изпълнението на проек-
тите по нашата програма, които 
трайно изпълняваме в годините 
в интерес на общността. Плани-
раме и нови проекти, които ще 
стартираме, след необходима-
та организация и набавяне на 
средства.

- Какви са проектите на Ро-
тари-Айтос, насочени към де-
цата?

- Успоредно с безплатната про-
жекция за гражданите на Айтос, 
организираме и благотворител-
на инициатива, с цел да наберем 
средства за консумативите, кои-
то ще са необходими, за да из-
вършим безплатен скрининг за 
децата в три насоки - изкривя-
вания на гръбначния стълб, ден-
тален и офталмологичен. Това е 
нашата идея - след като веднъж 
проведем скринингът и видим па-
раметрите на една такава ини-
циатива, много ни се иска да я 
превърнем в традиционен годи-
шен проект. 

- Има ли друг интересен про-
ект, който в Ротари клуб об-
съждате?

- Да, не сме се отказали и от 
първоначалната си идея за из-
граждането на паметник на Фи-
лип Кутев - най-известният ай-

тозлия, който заслужава ува-
жение и почит - безспорна лич-
ност, човек на изкуството, с при-
нос към България и Айтос. Счи-
таме, че с подкрепата на ай-
тоската обществе-
ност, на Община-
та и Общинския съ-
вет, вече е време 
да намерим мяс-
тото и средствата 
за изграждане на 
паметник на Фи-
лип Кутев. В Ро-
тари клуб сме об-
съждали възмож-
ните места на мо-
нумента, но разби-
ра се, всичко това 
трябва да мине 
през Общинския 
съвет и през Об-
щината, за да ви-

дим как с общи усилия можем 
да изградим паметника, и да от-
дадем дължимото на Филип Ку-
тев уважение.

НП
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Ротари - Айтос с инициативи за 115 години Ротари 
интернешънъл и 10-годишния юбилей на клуба

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
№ 27

По Докладна записка с вх. № ОбС-18/10.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Об-
щина Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ,  

Р  Е  Ш  И :
ПРИЕМА Наредба  за изменение и допълнение на Наредба за определяне раз-

мера на местните данъци  на територията на община Айтос, както следва : 
§ 1. Чл. 7, ал. 1 се изменя така:
„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на тери-

торията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и по-
землените имоти, разположени в строителните граници на населените мес-
та и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според 
подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона 
за устройство на територията и след промяна на предназначението на зе-
мята, когато това се изисква по реда на специален закон.”

§ 2. Чл. 17, ал. 4 се изменя така:
„(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служи-

тел на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. 
Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация 
и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото 
счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извърш-
ва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”

§ 3. В чл. 30, ал.2 се отменя.
§ 4.  В чл. 37 се създават нови ал. 3 и ал. 4:
“(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите 

по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с 
данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.”

 „(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, 
ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за полу-
чени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъ-
ществяване на общественополезна дейност.”

§ 5. В чл. 40:
1. досегашният текст става ал. 1 и в него се създава нова т. 5:
„5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 

от Закона за местните данъци и такси.”
2. създава се нова ал. 2:
“(2) За превозните средства, които не са регистрирани за движение в 

страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрация-
та им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство де-
кларацията се подава в срока по чл. 32, като в случай че същата не е подаде-
на в посочения срок, служител на общинската администрация образува слу-
жебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в об-
щината и в регистъра на населението. ”

§ 6.  В чл. 48, ал.1, т.2 се изменя така:
„2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стой-

ност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътре-
общностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.”

§ 7.  В чл. 58:
1. ал. 2 се изменя така: 
„(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от слу-

жител на общинската администрация въз основа на данни от Единната сис-
тема за туристическа информация, поддържана от Министерството на ту-
ризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по раз-
мера на данъка по ал. 1.”

2. създава се нова ал. 3:
“(3) Министерството на туризма непосредствено след изтичане на кален-

дарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя авто-
матизирано по електронен път на Министерството на финансите необхо-
димите данни от Единната система за туристическа информация чрез сис-
темата за обмен на информация, поддържана в изпълнение на чл. 5а от Зако-
на за местните данъци и такси.”

3. създава се нова ал. 4:
“(4) Данните по ал. 3 се предоставят от Министерството на финанси-

те на общините в срок до три дни след получаването им от Министерство-
то на туризма:

 1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между систе-
мата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финанси-
те в изпълнение на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси, и софту-
ерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответ-
ната община, или

 2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до полу-
чената информация от Единната система за туристическа информация .”

4. досегашната ал.3 става ал.5.
§ 8. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 15:
„§15. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Айтос, приета 

с Решение № 27/31.01.2020 г. на Общински съвет – Айтос, влиза в сила от 
01.01.2020г., съобразно § 45 от Закона за изменение и допълнение на Зако-
на за корпоративното подоходно облагане, публикуван в Държавен вестник, 
бр. 96 от 06.12.2019г.”     

Решението е гласувано  ПРЕДСЕДАТЕЛ  
в заседание на   НА  ОбС-АЙТОС: /п/
ОбС, с 28 гласа ”за”,  0 „против”   КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
и 1 „възд.се”, проведено на  
31.01.2020 г., 
Протокол   №  4,  т.6. от  ДР 
ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С 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.

На 23 февруари 2020 годи-
на се навършват 115 годи-
ни от създаването на Рота-
ри Интернешънъл. Продъл-
жава и работата по проекти-
те на айтоските ротарианци, 
посветени на 10-ата годиш-
нина на клуба. По този повод 
разговаряме с президента на 
Ротари клуб - Айтос, Пламен 
Чолаков.

РОТАРИ КЛУБ - АЙТОС
В чест на 115-я рожден ден на Ротари  

Интернешънъл и 10 години от чартирането  
на Ротари клуб - Айтос,

каним гражданите на Айтос на кинопрожекция! 
На 25 февруари (вторник), от 18.30 часа в салона на 

Народно читалище “Васил Левски 1860”, за айтозлии 
ще бъде прожектиран един от последните пълномет-
ражни български игрални филми - “Завръщане”, с 
участието на млади български артисти и големият 
Стефан Данаилов.

Вход свободен.

Пламен Чолаков - прези-
дент на Ротари клуб - Айтос



Малоазийските българи 
били изключително трудо-
любиви. Имали три здра-
ви стожера - рода, земята, 
знанието. Говорели чист 
български, пеели българ-
ски народни песни. За два 
века не са приели нито един 
празник да се назовава на 
гръцки, съхранили са всич-
ко българско, били изклю-
чителни патриоти, но толе-
рантни към другите етно-
си. Официално с докумен-
ти, открити през 2014 го-
дина, имуществото, което 
оставят малоазийските бе-
жанци, възлиза на около 10 
милиона златни лева.  

- Доц. Василева, не сте ис-
торик - как се решихте да 
напишете история за съд-
бата на малоазийските бъл-
гари?

- Това да напиша нещо за 
рода на моите родители беше 
моя вътрешна потребност от 
много време. И ето че сега ре-
ализирах тази потребност... 
В Айтос съм, за да предста-
вя книгата „Незаличима диря 
- съдбата на малоазийските 
българи”.

- Как успяхте да съберете 
толкова голям по обем и ис-
торически достоверен мате-
риал за книгата?

- Материалите са събирани 
доста време - пет-шест и пове-
че години. Част от тях са спо-
мените на моите баба и дядо, 
които съм записвала. Тези 
спомени текат с развитието на 
моя живот, защото още в дет-
ското ми съзнание са се вряз-
вали картините на бежанския 
път, разказите и песните, пре-
дадени със сълзи и лъч надеж-
да от моята баба. По-късно, 
вече като гимназистка, когато 
нещата бяха много по-осъзна-
ти, ме впечатляваха разказите 
на моя дядо, защото той е един 
от тези, които пресичат фрон-
товата линия при превзема-
нето на Одринската крепост, 
тъй като е бил войник в тур-

ската армия. През 1908 годи-
на той е в първия набор, кой-
то трябва да служи в турска-
та армия. И малко преди да 
се уволни е мобилизиран, за 
да се бие срещу България, на 
страната на Турция. С групич-
ка българи той пресича фрон-
товата линия, за да преминат 
на страната на българската ар-
мия. Това силно ме е впечатли-
ло, защото означава толкова 
много любов към една роди-
на, която те никога не са виж-
дали. Не са се родили, не са 
живели в България, но са гото-
ви да се жертват за нея. Едно 
много силно чувство, което ме 
е впечатлило тогава. 

По-късно, когато реших, че 
трябва да пиша, си поставих 
за цел да се опитам да обоб-
щя и да систематизирам всич-
ко написано от тези, които са 

посветили перото си на този 
етнос. И в същото време - да 
разбера какво мога да допъл-
ня и доизясня. Така започна 
всичко - освен със записано-
то в моите тетрадки, с доста 
ровене в Централен архив, къ-
дето много неща бяха за пър-
ви път открити и публикувани 
в книгата. Във времето книга-
та получи своето развитие и 
реших, че така подбран мате-
риалът може да бъде издаден. 
Ползвала съм много живи сви-
детели, така да се каже - сло-
весната история за събития-

та на малоазийските бежанци 
от различни райони на страна-
та, било то разкази, песни или 
предания. Това са едни много 
чисти извори на информация. 
И добре, че съм избързала, за-
щото много от тези хора вече 
не са сред живите. Което пък 
много ясно очертава добрия 
замисъл на книгата - тя остава 
като писмена памет за бъдни-
те поколения. Отива си едно, 
отива си второ поколение, а с 
тях си отива и информацията 
и се разсейва препредавайки 
се. Мисля, че се получи нещо 
добро, което ще остане за по-
коленията с голяма яснота - 
какво представлява техният 
родов корен?

- В тази връзка - какъв 
е разговорът Ви с млади-
те по време на срещите в 
страната?

- Много често, когато имам 
срещи, младите казват: Много 
се радваме на книгата, защото 
питаме родителите си къде са 
корените на рода ни, а те от-
говарят - дядо и баба разказ-
ваха някога, ама кой е обър-
нал внимание за какво ста-
ва дума! И ето сега, в някаква 
степен, скромно изразено от 
моя страна, младите хора биха 
могли да се върнат към родо-

вите си корени с малко по-яс-
на информация, най-вече под-
платена с много архивен и ис-
торически материал.

- Къде са се заселвали ма-
лоазийските българи, ид-
вайки в България?

- След като са принудени 
да напуснат пределите на Се-
верозападен Анадол, най-на-
пред са били насочени към 
Дедеагач, извозени с българ-
ски кораби, по решение на 
българското правителство, 
за сметка на държавата. Цел-
та на правителството е била 
да ги ориентира към крайбре-
жието на Бяло море, с цел да 
бъде повече българският еле-
мент там. За да може Бълга-
рия да съхрани тези терито-
рии така, както трябва. Но 
впоследствие, след като пре-
минават през един 40-дне-
вен карантинен период в Де-
деагач, те са разселени в се-
лата на днешните Ивайло-
вградска и Свиленградска 
общини. Били са ориентира-
ни към села, които са засе-
лени от гръцко и турско насе-
ление. След войните, гърците 
се прибират към Гърция, тур-
ците - към Турция и тези праз-
ни села се явяват много под-
ходящи за тези българи, кои-

то се настаняват в тях. Така 
една част от бежанците оста-
ва в Ивайловградско, друга 
се насочва към Бургас, Айтос, 
Люляково, Варна, Търговище, 
Нови пазар и Свищов. Защо? 
Защото там, където вече са се 
заселили малоазийци, те при-
вличат по някакъв начин свои 
близки и съседи, и стават все 
повече. Това от една страна, 
от друга - една част от тях са 
били превозени с кораби по 
Черноморието, където нами-
рат по-добрия прием. Така на-
пример едно цяло село се за-
селва в пределите на Варнен-
ска околия тогава.

- Широко известно е твър-
дението, че поминъкът на 
малоазийските българи е 
бил кюмюрджийството?

- Не бих могла да кажа, че 
това е бил основният им по-
минък. Основният поминък на 
българите в Мала Азия първо-
начално са земеделие и ското-
въдство. Когато през 1850 го-
дина по тези територии идва 
нова вълна от българско на-
селение, по брега на Мра-
морно море, тогава вече ид-

ват хора, които са владеели 
до съвършенство изработва-
нето на дървени въглища, и от 
там, те са били наречени кю-
мюрджии. Така че ако трябва 
да кажем кои са кюмюрджии 
- това са хората, живели в се-
лищата след 1850 година, за-
щото те си идват с този зана-
ят от пределите на България. 
След като се връщат в роди-
ната, малоазийци се ориенти-
рат основно към земеделие. 
Тези, които идват към Ямбол-
ско, Сливенско, Старозагор-
ско, Бургаско, стават много 
добри зеленчукопроизводите-
ли и скотовъди.

- Как са опазили езика и 
традициите си далеч от Бъл-
гария?

- Това е интересен въпрос, 
защото те са живели около два 
века по тези земи. Ако трябва 
да бъда съвсем точна, за това 
е благоприятствал техният на-
чин на съществуване. Те са 
били като капсуловани, ако 
мога така да се изразя. 30 села 
от тази селска колония общу-
ват помежду си, женят се по-
между си, дори знаят кое село 
с кое трябва да се сватоса. Не 
е можело да има много пъстро-
та в тези решения. Основната 

причина да запазят езика и 
традициите си е, че не са ко-
муникирали много с остана-
лото население - гърци, турци, 
казаци. Разбира се, имали са 
изключителната вътрешна по-
требност да запазят своя ет-
нос. Те например са ползва-
ли услугите на турската адми-
нистрация, което е изисквало 
да знаят турски език, но са го 
ползвали дотолкова, колкото 
да бъдат обслужени и нищо 
повече. Това, от една страна 
е било много положително, но 
от друга води до известен за-
стой на езика. Той не се раз-
вива, защото нямат достъп до 
книжовния език. И в крайна 
сметка се превръща в един от 
най-старите диалектни езици, 
който пък сега е един от цен-
ните извори за научни изслед-
вания. Защото в техния речник 
има думи, които не се срещат 
на никое друго място, съхране-
ни от индоевропейската група 
езици. Езикът им е много спе-
цифичен, отличава се с много 
мекота, има много умалителни 
- ръчинки, много думи на -инки 
и едно специфично поставяне 
на ударението при някои гла-
голи. И всичко това създава 
една мелодичност и мекота на 
езика. И неповторимост, за-
щото много от думите се сре-
щат само в Хасковско, като на-
пример “колизма” - икона или 
“меч-меч”, което означава ла-
зейки и т.н.

- Къде в България днес 
има най-много потомци на 
малоазийски българи?

- В момента, най-компактна-
та маса наследници на мало-
азийски българи е в Ивайло-
вградско. Там почти цялото на-
селение са потомци на мало-
азийски българи. А тук, в Бур-
гаско - в село Люляково има 
значителен брой потомци на 
малоазийски бежанци. До из-
вестна степен са се заселва-
ли и в селата Тополица и Чер-
ноград. Но говорим за години-
те, в които те се заселват по 
тези места.

- Как са се разделили с до-
мовете и имотите си?

- Баба ми винаги плачеше, 
когато разказваше как са на-
пуснали Урумча и Чаталтепе, 
където животът им станал не-
възможен. Българите попадат 
в капан между мухаджирите, 
дошли от България, и черкези-
те. Със съдействието на наши 
дипломати са осигурени ко-
раби, с които нашите от Мала 
Азия са извозени в България. 
Не са успели  да си продадат 
имотите и да приберат рекол-
тата - това е било неофициал-
на цел на турското правител-
ство. Почти всички са тръгна-
ли с по торба хляб и каруца 
вещи. Когато баба и дядо се 
качват на кораба, капитанът 
нарежда да се хвърля всичко 
в морето, защото корабът е 
претоварен и ще потъне. Така 
пристигнали в Дедеагач боси 
и голи, но живи.

НП

стр. 3Народен приятел24-25 ФЕВРУАРИ 2020 15×ô

Ротари - Айтос с инициативи за 115 години Ротари 
интернешънъл и 10-годишния юбилей на клуба Още в детското ми съзнание са се 

врязвали картините на бежанския път

Доц. Тонка Василева за съдбата на малоазийските българи:

Доц. Тонка Василева е дългогодишен препода-
вател в Аграрния университет в Пловдив. Потомка 
е на малоазийски българи бежанци, както по май-
чина, така и по бащина линия, и е автор на книгата 
„Незаличима диря - съдбата на малоазийските бъл-
гари”, която представи на 18 февруари в Айтос, по 
покана на НЧ “Васил Левски 1869”.

Доц. Тонка Василева

ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ!
Дирекция “Бюро по труда”- Айтос уведомява работодателите 

от община Айтос, че разполага с финансови средства за сключ-
ване на договори за ползване на програми и насърчителни мер-
ки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта 
(ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с 
чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и на-
емат:

безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или май-•	
ки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - 
свободни средства - 3817 лв.;

безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация •	
не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна въз-
раст, или безработни над 50 години, или безработни лица с ос-
новно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни 
средства - 5053 лв.;

безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) •	
- свободни средства - 3609 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават за-
явки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 
04.03.2020 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от 
ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преферен-
ции (финансови средства) и за работни места, на които ще нае-
мат на работа: 

Национална програма “Помощ за пенсиониране” – субсидира •	
се наемането на безработни лица над 58-годишна възраст – сво-
бодни средства - 2633 лв.;

обучение на безработни лица по реда на чл. 63, ал.1, т.1 от •	
ЗНЗ – свободни средства 12700 лв.;

обучение по ключови компетентности на заети от микро и •	
малки предприятия по реда на чл. 63,ал.1, т.3 от ЗНЗ) - свобод-
ни средства 593 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Ди-
рекция “Бюро по труда” - Айтос, както и на тел. 0558/2-34-47

Айтос ще празнува Трети март  
с народната певица Илка Александрова

ПРОГРАМА
26 февруари 2020 година, 

10.00 часа, Актовата зала на 
СУ „Никола Й. Вапцаров”

Общински конкурси за изпълне-
ние на поезия и песен “Моята Бъл-
гария 2020”

28 февруари 12.30 часа, Риту-
ална зала на Община Айтос

Първомартенски поздрав от де-
цата на ДГ “Пролет” към Общин-
ската администрация 

2 март, 17.30 часа, НЧ “Васил 
Левски 1869”

Тържествен концерт на читалищ-

ните художествени състави, посве-
тен на 142 години от Освобожде-
нието на България.

3 март, 11.00 часа, площад 
“Свобода” - Айтос празнува 142 
години от Освобождението на 
България

• Национален празник на Репу-
блика България

• Ритуал за издигане на нацио-
налното знаме 

• Благодарствен молебен
• Празничен поздрав на кмета 

на община Айтос къмайтозлии
• Концерт на Илка Александро-

ва и приятели Илка Александрова



Стефан Караи-
ванов, родстве-
ник на Левски от 
Карлово, е до-
бре познат на ай-
тозлии. За вто-
ри път потомъ-
кът на Апостола 
гостува в Айтос 
по повод 147-ата 
годишнина от ги-
белта на Васил 
Левски, по по-
кана на Община 
Айтос и Военен 
клуб - Айтос. 

Първата му сре-
ща с айтозлии 
беше през 2017 
година, за да пред-
стави книгата “Ва-
сил Левски в спо-
мените на Васил 
Караиванов”, на-
писана от чичо 
му Петър Караи-
ванов. Три години 
по-късно, в залата 
на Военния клуб, 
на 20 февруари т.г., Ка-
раиванов донесе преиз-
даденото и допълнено из-
дание на книгата и специ-
алното издание за деца, 
посветено на живота и 
делото на Апостола.

Стефан Караванов е 
родственик на Левски 
по линия на майката на 
Апостола - Гина Кунче-
ва, и потомък на него-
вия първи братовчед Ва-
сил Караиванов - първи-
ят кмет на Карлово след 
Освобождението. А авто-
рът на книгата с автентич-
ни спомни, Петър Караи-
ванов е син на Васил Ка-
раиванов, участник в съ-
битията. Неговият баща 
Генчо Караиванов е брат 
на майката на Левски. 

Учениците от III „Б“ и IV 
„Б“ класове, членове на 

Клуб “Млади възрожден-
ци” при СУ “Никола Й. 
Вапцаров” посрещнаха 
Стефан Караиванов пред 

портрета на Левски в за-
лата на Военния клуб и го 
изненадаха с патриотич-
на програма. След въл-

нуващото и емоционално 
начало, айтозлии имаха 
възможността да чуят ав-
тентични разкази за жи-
вота и делото на Апосто-
ла, за неговите съратни-
ци и за Васил Караива-
нов, който е бил касиер 
на Карловския револю-
ционен комитет. Първо-
то издание е през 1987 
година по повод 150-ата 
годишнина от рождение-
то на Левски.

Книгата разказва за 
тайните срещи на Васил 
Левски в Караивановия 
хан, за съдбата на Гина 
Кунчева и семейството 
на Апостола. “За мене 
тази книга е много ва-
жна, защото е много ис-
крена и точна, това е са-
мата истина за Левски. 
Материалите в нея са из-
ключително ценни пора-

ди факта, че са предос-
тавени от един от най-
близките съратници и 
родственици на Левски 
– Васил Караиванов. За-
това обикалям из цяла 
България и представям 
книгата, защото ми е ом-
ръзнало да се пишат за 
Левски или неговата май-
ка какви ли не нелицеп-
риятни неща”, коменти-
ра Стефан Караиванов 
пред вестник „Народен 
приятел“. Той е дълбоко 
огорчен, че периодично 
в жълтия печат излизат 
фалшиви писания, осо-
бено за майката на Лев-
ски - че се самоубива, че 
се е хвърлила в кладе-
нец, обидена от бедност 
и злословия. “Няма тако-
ва нещо! Баба Гина уми-
ра в леглото си, в къща-
та на своята най-голяма 

дъщеря Яна. Има обаче 
такава история - майка-
та на Левски е арестува-
на и давена в кладенец 
от турците, за да издаде 
своя син. Била е толко-
ва силна жена, че питала 
заптиетата “Защо от мен 
търсите сина ми? Вие ми 
кажете къде е?”, разказа 
още Караиванов.

Деца и възрастни за-
дадоха много въпроси за 
живота, делото и смъртта 
на Левски. Вече е изля-
зло от печат детско изда-
ние на книгата, допълне-
но с нови факти за Апос-
тола, каза в интервю за 
„Народен приятел“ Ка-
раиванов.

Цялото интервю със 
Стефан Караиванов че-
тете в броя на вестник 
„Народен приятел“, на 
28.02.2020 г.

Два традиционни кон-
курса за ученици, за по-
езия и песен на патрио-
тична тематика “Моята 
България 2020”, органи-
зира Община Айтос по 
повод 142 години от Ос-
вобождението на Бълга-
рия. Конкурсите се про-
веждат под патронажа 
на кмета на община Ай-
тос Васил Едрев.

Приключи срокът за 
подаване на заявки за 
участие. По данни на Ди-
рекция “Култура, обра-
зование, вероизповеда-
ния, здравеопазване и 
спорт” към Община Ай-
тос, интересът към кон-

курсите тази година е го-
лям. 53-ма участници ще 
се явят индивидуално в 
категория „Поезия“, се-
дем ще са колективните 
поетични участия на учи-
лищата. Осем са заявки-
те за песенни изяви, ко-
ито ще влязат в надпре-
вара за наградите на Об-
щина Айтос. 

Конкурсът се провеж-
да в четири възрасто-
ви групи - I-ІІ клас, ІІІ-ІV 
клас, V-VІІ клас и VІІІ-ХІІ 
клас. Две журита - за по-
езия и песен ще оценя-
ват участниците, в със-
тавите им са включени 
преподаватели по бъл-

гарски език и литерату-
ра от училищата на те-
риторията на община 
Айтос и музикални пе-
дагози. 

Конкурсът ще се про-
веде на 26 февруари 2020 
година, 10.00 часа, Акто-
вата зала на СУ „Нико-
ла Й. Вапцаров”. Всички 
участници получават гра-
мота, за всяка възрасто-
ва група и категория ще 
бъдат присъдени І-ва,  
ІІ-ра и ІІІ-та награда.

Победителите ще взе-
мат участие в празнич-
ната програма на Общи-
на Айтос за 3-ти март.

НП
В сезона на мартениците - щандовете с бели и червени конци по централната 

градска улица „Цар Освободител” в Айтос се множат не с дни, а с часове
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Родственик на Левски представи в Айтос 
книга с автентични спомени за Апостола 

Община Айтос с два 
конкурса за поезия и песен

В наВечерието 
на трети март

И кметът Васил Едрев си взе книгата с автограф от род-
ственика на Левски Вапцаровци дадоха вълнуващо начало на срещата във Военния клуб

Караиванов с домакина на срещата Иван Иларев - началник на ВК-Айтос


