
На 4 септември с Постано-
вление №250 Министерският 
съвет постанови трансфер 
по бюджета на Община Ай-
тос за 2020 година в размер 
на 652 339 лева, за корекция 
и изграждане на пасарелки и 
водосток на западното дере 
в село Карагеоргиево.

Финансирането е по про-
ект на Община Айтос, пода-
ден до Междуведомствена-
та комисия за възстановя-
ване и подпомагане към МС, 
свързан с необходимостта от 
спешна корекция на единия 
от двата участъка от дерето, 
който се намира в регулация-
та на село Карагеоргиево. 

При поройни дъждове през 
пролетта и лятото, дерето не 
може да отведе водите и те 

заливат квартала около него. 
Последствията са наводнени 
жилищни сгради, унищожена 
реколта в дворовете и напъл-
но заличени улици. 

С финансиране по проек-
та ще се извърши прочист-
ване и продълбаване на де-
рето, ще бъдат изградени 
две пасарелки само за пе-
шеходци с парапет от двете 
страни, водосток и пасарел-

ка за МПС. 
Тъй като дерето се нами-

ра в непосредствена близост 
до улица, предвидено е и из-
граждането на стоманена 
предпазна ограда. Дейност-
ите по проектното предложе-
ние включват още прочист-
ването на храстите и треви-
те, които усилват ефекта на 
преливане на водите.

НП

Cy
 an

M
a g

en
 ta

 
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

   

ПриятеЛ
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С постановление на Министерски съвет 
финансираха общински проект за село 

Карагеоргиево с 652 339 лева

През 1880 година е създа-
ден Българският таен центра-
лен революционен комитет, 
който си поставя за цел да 
осъществи обединението на 
Княжество България с Източ-
на Румелия. Пет години сър-
цата работа и революционно-
то начинание е увенчано с ус-
пех, а 6 септември 1885 годи-
на става забележителна дата 
в историята на България.

На 6 септември 2020 годи-
на, с тържествен ритуал в 
двора на бившето Логопедич-
но училище, Айтос отбеляза 
135 години от Съединението. 
Ученици и учители от СУ „Ни-
кола Вапцаров” представиха 

с патриотични слова, песни и 
стихове историческото зна-
чение на този ден. 

На тържеството присъства-
ха кметът Васил Едрев, пред-
седателят на Общински съвет 
- Айтос Красимир Енчев, об-
щински съветници, директо-
ри на училища и детски гра-
дини, много учители и граж-
дани. Общината, Общински-
ят съвет, всички учебни и дет-
ски заведения и много граж-
дани поднесоха венци и цве-
тя пред паметната плоча на 
Съединението, поставена на 
една от стените на бившето 
училище.

Паметната плоча е знак на 
почитта на айтозлии към ис-

торическия акт. Мон-
тирана е преди 35 го-
дини, по повод 100-
годишнината от Съе-
динението на Княже-
ство България и Из-
точна Румелия. Над 
30-годишни са и уси-
лията на айтозлии да 
се сдобият с репли-
ка на знамето на 11-
ата Айтоска дружина. 
Още след поставяне 
на плочата през 1985 
година започва из-
дирването на знаме-
то, под което 11-а Ай-
тоска дружина е вою-
вала в Сръбско- бъл-
гарската война. 

Опитите са безконечни. 
Допреди няколко години, ко-
гато Васил Едрев, кмет на Об-
щина Айтос, Красимир Енчев 
- председател на ОбС - Ай-
тос и  Иван Вълков - народен 
представител от ГЕРБ, най-
накрая увенчават това дело 
с успех. Днес Община Ай-
тос разполага с реплика на 
знамето, под което айтоски-
те воини са проливали кръв-
та си в името на българската 
свобода. През 2019 година в 
Айтос беше изграден и паме-
тик на загиналите във войни-
те айтозлии, градежът мест-
ната общност очакваше от 
100 години.

НП

Патриотичен дух и венци  
за 135 години от Съединението
В АЙТОС

Негово Високоблагоговейство иконом  
Димитър Ингов е новият предстоятел на храм 
“Свети Димитър Солунски” - Айтос, назначен  

със заповед на Негово Високопреосвещенство 
Сливенски митрополит Иоаникий.

Село Карагеоргиево Карагеоргиево е първото село в община Айтос, което се 
сдоби с модерен Многофункционален спортен комплекс

Пореден одобрен проект за Община Айтос



Станка ДАНОВА, 
КТВ - Айтос

Това лято (по разбираеми 
причини) рядко успяваме да се 
откъснем от скучното ежедне-
вие и да разгледаме някое ин-
тересно кътче от уникалната 
природа на нашата прекрасна 
родина – България.  Едно тако-
ва кътче са Осмарските скални 
манастири.

В края на месец август 20 ту-
ристи ветерани потеглихме към 

град Плиска. През Айтоски и 
Ришки проход пресякохме Из-
точна Стара планина. Пред по-
гледа ни се редуваха ту голи, ту 
гористи възвишения и ниви с уз-
рели царевица и слънчоглед.

Първата спирка беше Музе-
ят на кирилицата в Плиска. Раз-
гледахме всички зали – двора 
с буквите и техните създатели 
свети свети Кирил и Методий; 
картинната галерия; залата с 
восъчните фигури на великите 
български ханове и царе; алея-

та на поетите и писателите. Въз-
хищавахме се, снимахме се и се 
чувствахме горди, че сме бъл-
гари, но и малко сконфузени, 
че всичко това е създадено не 
от българин, а от един инициа-
тивен арменец, ползващ съща-
та азбука.

Вторият посетен обект беше 
Стара Плиска с музея и Голяма-
та Базилика, чиято реставрация 
все още продължава. За съжа-
ление, работата по всички ва-
жни за паметта ни обекти вър-
ви бавно, протака се във вре-
мето и то все поради липса на 
пари, или може би поради не-
заинтересоваността на упра-
вляващите. 

Отправяме се към основна-
та цел на нашето пътуване - Ос-
марските скални манастири. Ав-
тобусът спира в района на лозя-
та на село Осмар. Тръгваме по 
горски, не добре маркиран път. 
След повече от час стигаме до 
обширна поляна с чешма и за-
слони. Изкачваме се по дос-
та стръмна лъкатушеща пътека. 
Добре, че е през борова гора  и 
има сенки. Тя ни води до най-го-
лемия скален манастир „Свети 
Константин”, на името на Кон-

стантин Тих, живял през ІХ век. 
Стръмната желязна стълба по 
отвесната скала се оказва го-
лямо предизвикателство за ня-
кои от ветераните. Разглежда-
ме и другите скални манастири 
в района - „Диреклията”, „Под-
ковата”, „Килията”. Няколко ту-
ристи отскачаме до скалния фе-

номен „Окото”, където се раз-
криват прекрасни гледки към 
Шуменското плато, планински-
те възвишения наоколо и  близ-
ките селища.

В село Осмар няма как да не 
посетим „Винарната”,  от коя-
то се снабдяваме с прочутите 
вино и пелин. Доволни и щаст-

ливи потегляме към Айтос. Ма-
кар и еднодневна, екскурзия-
та ни върна към динамиката и 
емоциите на нашия туристиче-
ски живот. Благодарим на на-
шата ръководителка Ирина Ни-
колова и сме в очакване на 
нови туристически предизви-
кателства.

През 1928 година Комитет 
по отпразнуването на 50-го-
дишнината от Освобождение-
то на град Айтос издава Юби-
леен сборник - 6. ІІ. 1878 - 6.ІІ. 
1928 г.  Сборникът е колектив-
но дело с публикации на ви-
дни граждани и е отпечатан в 
айтоската печатница на бра-
тя Ф. Апостолови. В раздел 
„Просвета“ на Сборника, цен-
ни исторически данни за Ай-
тоското първоначално учили-
ще е оставил за поколенията 
авторът Н. Стаматов.

Още преди Освобождение-
то ни - 1860 година, градът ни 
е имал първоначално учили-
ще. За такова е служело едно 
от отделенията на сегашната  
(1928 г.) църковна канцелария 
- най-източното, което сега е 
салон на Православното хрис-
тиянско братство. Обучението 
е било на гръцки език, учител 
е бил даскал Мавроди - грък. 
Негов заместник е местен чис-
токръвен българин, бащата на 
Апостол Саахатчиев - даскал 
Николаки, който също обуча-

вал на гръцки език.
След двамата гръцки учи-

тели идва първият български 
учител от село Медвен - дас-
кал Господин, добър абаджия. 
С дохождането си още започ-
ва борба срещу гръцкото шко-
ло, учители и граждани. По-
следните отстъпват, наемат 
си частна къща за училище, и 
друга - за църква, а дотогаваш-
ното гръцко училище се осво-
бождава за българско. Дас-

кал Господин записва първия 
випуск ученици, а в пристро-
ената към училището стая, от-
редена за читалище - първите 
ученички.

Наред с борбата за българ-
ско школо се води борбата и 
за българска черква. Поп Ди-
митър, който дотогава е бил 
гръцки свещеник, след като 
гърчеещите се граждани от-
стъпили и си наемат къща за 
църква, се обявява за българ-

ски свещеник и първи служи 
на български език. Малко по-
късно, година или две, се по-
строява „Старото” основно 
училище в църковния двор. 
Разпределят се в него на мал-
ки и големи ученички отдел-
но. В помощ на даскал Госпо-
дин идва Апостол Дяков, кой-
то впоследствие се полага за 

свещеник.
Ученичките се обучават от 

дошлата първа учителка от 
град Ямбол - Марийка Козлов-
ска, а по-сетне от една шумен-
ка - Марийка Тодорова. Още 
по-късно идва старозагорчен-
ката Марийка Николакева - по 
мъж Възвъзова.

Борбата против гръцкото 
школо, гръцкото четмо и пис-
мо, против гърцизма изобщо 
се провежда открито с идва-
нето на Йови Воденичаров, 
който навремето си рефор-
мира училището като се оф-
ормяват вече отделения, въ-
вежда се буквар и се застъп-
ват учебните предмети „Бито-
писание“, „Землеописание“, 
„Света История“, „Катехизис“ 
и „Аритметика“. Учениците по-
чват да си служат с тетрадки, 
черна дъска и тебешир. Учеб-
ната година започвала около 
Димитровден и свършвала 
към Великден. На самия Ве-
ликден се произвеждат изпи-
тите за първи път в новото по-
строено училище.

Даскал Йови Воденичаров 
- човек едър и снажен, с бра-
да, реформатор в учебното 
дело, не се харесва на много 
неподатливи към новото бъл-
гари и на местни турци, почва 
да се ползва с името „Комита 
даскалеси”.

Става войната, изгаря учи-
лището и църквата, които след 
войната се построяват на 
ново на същите основи. Вре-
менно, старото гръцко учили-
ще в черковната канцелария е 
служело за църква. След вой-
ната се нижат учители и учи-
телки като продължават рабо-
тата на своите стари колеги, 
да развиват техния стремеж и 
идеи, реформират училището 
и постепенно то добива днеш-
ния вид, който има.

По-важните учители след 
учителя Йови Воденичаров 
са: Тодор К. Сукнаров, Нико-
ла Боев, поп Костадин и мно-
го други още. 

Юбилеен сборник 1878-
1928 г.
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Айтоското първоначално училище

След изолацията – туристите-ветерани отново на път
Към Осмарските скални манастири

ЗАПОВЕД
№ РД-08-636

гр. Айтос, 09.09.2020г.
 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за мест-

ното самоуправление и местната администрация, във връз-
ка с чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост, във 
връзка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и чл. 45, ал.1 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество, във връзка с Решение № 129, вписа-
но в Протокол № 10, т.14 от ДР на заседание на ОбС – Ай-
тос, проведено на 

30.07.2020г. 
ЗАПОВЯДВАМ:

I. Откривам процедура за провеждане на публични тър-
гове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - 
частна общинска собственост, представляващи:

1. ПИ № 1, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Про-
вадийско шосе”, с площ от 752 кв.м, десета категория, на-
чин на трайно ползване – нива, при граници на имота: път, 
път, ПИ № 2, път, актуван с АОС № 5586/30.06.2020г. 

 Начална тръжна цена 1597,00 лв. /хиляда петстотин 
деветдесет и седем лева/.

2. ПИ № 2, находящ се в землището на гр. Айтос, м. 
„Помпена станция”, с площ от 1127 кв.м, четвърта катего-
рия, начин на трайно ползване – нива, при граници на имо-
та: север ПИ№1, изток:полски път, юг: ПИ№4 запад: река, 
актуван с АОС № 2268/27.01.2010г. 

 Начална тръжна цена 2715,00 лв. /две хиляди седем-
стотин и петнадесет лева/.

3. ПИ № 186, находящ се в землището на гр. Айтос, м. 
„Слънчева лъка ”, с площ от 562 кв.м, пета категория, на-
чин на трайно ползване – нива, при граници на имота: път, 
ПИ № 187, дере, ПИ № 188, ПИ № 189, ПИ № 185, път, ак-
туван с АОС № 5590/30.06.2020г.

 Начална тръжна цена 1250,00 лв. /хиляда двеста и 
петдесет лева/.

4. ПИ № 257, находящ се в землището на гр. Айтос, 
м. „Слънчева лъка”, с площ от 583 кв.м, пета категория, 
начин на трайно ползване – нива, при граници на имо-
та: ПИ №256, път, ПИ №258, ПИ №259, актуван с АОС № 
5589/30.06.2020г.

 Начална тръжна цена 1297,00 лв. /хиляда двеста де-
ветдесет и седем лева/.

5.ПИ № 452, находящ се в землището на гр. Айтос, м. 
„Набожната къща”, с площ от 444 кв.м, четвърта катего-
рия, начин на трайно ползване – нива, при граници на имо-
та: север: път, изток: ПИ№453, юг:ПИ№455, запад: ПИ№454, 
актуван с АОС № 3049/24.11.2011г. 

 Начална тръжна цена 1074,00 лв. /хиляда и седемде-
сет и четири лева/.

6. ПИ № 456, находящ се в землището на гр. Айтос, м. 
„Ляската”, с площ от 1200 кв.м, четвърта категория, на-

чин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ 
№457, път, общинско място, ПИ №458, актуван с АОС № 
5587/30.06.2020г.

 Начална тръжна цена 2891,00 лв. /две хиляди осем-
стотин деветдесет и един лева/.

7. ПИ № 457, находящ се в землището на гр. Айтос, м. 
„Ляската”, с площ от 490 кв.м, четвърта категория, начин на 
трайно ползване – нива, при граници на имота: път, ПИ №456, 
ПИ№458, ПИ№461, актуван с АОС № 5588/30.06.2020г.

 Начална тръжна цена 1181,00 лв./ хиляда сто осемде-
сет и един лева/.

8. ПИ № 2645, находящ се в землището на гр. Айтос, м. 
„Трите братя”, с площ от 1386 кв.м, четвърта категория, на-
чин на трайно ползване – нива, при граници на имота: път, 
ПИ №2646, ПИ№2656, ПИ№2657, ПИ№2658, ПИ№2644, ак-
туван с АОС № 5596/01.07.2020г. 

 Начална тръжна цена 3624,00 лв. /три хиляди шестсто-
тин двадесет и четири лева/.

9. ПИ № 2646, находящ се в землището на гр. Айтос, м. 
„Трите братя ”, с площ от 1110 кв.м, четвърта категория, 
начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: 
път, ПИ№2639, ПИ№2647, ПИ№2656, ПИ №2645, актуван 
с АОС № 5595/01.07.2020г.

 Начална тръжна цена 2903,00 лв. /две хиляди девет-
стотин и три лева/.

10. ПИ № 2673, находящ се в землището на гр. Айтос, 
м. „Трите братя ”, с площ от 953 кв.м, четвърта катего-
рия, начин на трайно ползване – нива, при граници на имо-
та: път, ПИ№2672, ПИ№2766, ПИ№2674, актуван с АОС № 
5593/01.07.2020г. 

 Начална тръжна цена 2492,00 лв. /две хиляди четирис-
тотин деветдесет и два лева/.

11. ПИ № 2695, находящ се в землището на гр. Айтос, 
м. „Трите братя ”, с площ от 1075 кв.м, четвърта катего-
рия, начин на трайно ползване – нива, при граници на имо-
та: път, ПИ№2694, ПИ№2696, ПИ№2698, актуван с АОС № 
5591/01.07.2020г.

 Начална тръжна цена 2820,00 лв. /две хиляди осем-
стотин и двадесет лева/.

12. ПИ № 2772, находящ се в землището на гр. Айтос, 
м. „Трите братя ”, с площ от 963 кв.м, четвърта катего-
рия, начин на трайно ползване – нива, при граници на имо-

та: ПИ№2771, ПИ№2770, ПИ№2773, път, актуван с АОС № 
5592/01.07.2020г.

 Начална тръжна цена 2526,00 лв. /две хиляди петсто-
тин двадесет и шест лева/.

13. ПИ № 2773, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Трите братя ”, с площ от 833 кв.м, четвърта ка-
тегория, начин на трайно ползване – нива, при граници на 
имота: ПИ№2770, ПИ№2774, път, ПИ№2772, актуван с АОС 
№5594/01.07.2020г.

 Начална тръжна цена 2185,00 лв. /две хиляди сто осем-
десет и пет лева/.

14. ПИ № 2774, находящ се в землището на гр. Айтос, 
м. „Трите братя ”, с площ от 1636 кв.м, четвърта катего-
рия, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: 
ПИ№2769, ПИ№2775, ПИ№2777, ПИ№2778, ПИ№2780, път, 
ПИ№2773, ПИ№2770, актуван с АОС № 5597/01.07.2020г.

  Начална тръжна цена 4292,00 лв. /четири хи-
ляди двеста деветдесет и два лева/.

Посочените начални тръжни цени са без ДДС (освобо-
дена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка върху 
добавената стойност).

II.Търговете да се проведат на 01.10.2020г. от 10:00ч. 
в малката заседателна зала на Община Айтос, ул.”Цар 
Освободител” № 3.

 III. Определям стъпка на наддаване – 10% от началната 
тръжна цена, за всеки отделен имот.

 IV. Определям депозит за участие - 10 % от начал-
ната тръжна цена, за всеки отделен имот, вносим в брой 
в касата на Община Айтос (стая № 10), или по банков път 
по сметка на общината BG 27BUIN95613300447527, BIG-
BUINBGSF в „Алианц Банк България”, в срок до 16:00 ч. 
на 30.09.2020г. При внасяне на депозит по банков път, 
средствата следва да са постъпили по сметка на общи-
ната до 16:00 ч. на 30.09.2020г.

 V.Утвърждавам 14/четиринадесет/ комплекта тръжна 
документация за провеждането на търга, съдържащи след-
ните документи:

1. Копие от Заповедта за откриване на тръжна проце-
дура

2. Заявление за участие- приложение №1
3. Декларация за оглед-приложение №2
4. Декларация за условията на търга- приложение №3

5. Декларация за съгласие за събиране, използване и об-
работване на лични данни - приложение №4

6. Тръжни условия
7. Копие от Акт за общинска собственост
8. Копие от скица на имота
9. Договор за продажба /проект/
VI. Закупуването на тръжната документация на стойност 

30.00 лв. без ДДС да става в Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите в Община Айтос до 16:00 часа на 
29.09.2020г. 

 VII. Кандидатите следва да представят в запечатан непро-
зрачен плик до 16:00 часа на 30.09.2020г. в Центъра за ус-
луги и информация на гражданите, следните документи:

-заявление за участие- приложение №1
-декларация за оглед-приложение №2
-декларация за условията на търга- приложение №3
-декларация за съгласие за събиране, използване и об-

работване на лични данни - приложение №4
- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
 -нотариално заверено пълномощно – ако участникът не 

присъства лично на търга. Допустимо е пълномощното да не 
се постави в плика, а да се предаде на комисията на ней-
ното заседание. На комисията се предоставя оригинал или 
заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът 
се показва за сверка;

 VIII. До участие в търга се допускат физически и юриди-
чески лица. При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ, 
на приложените документи следва да се постави фирмения 
печат. Върху плика, в който кандидатът е поставил необ-
ходимите документи за участие в търга, се записва обекта 
на търга, наименованието на кандидата и ако е юридическо 
лице се записва и ЕИК на фирмата.

 IX. Оглед на имотите може да се извърши всеки рабо-
тен ден до 16:00 часа на 30.09.2020г., след представяне 
на документ за закупена тръжна документация и предвари-
телна заявка.

 X. Начин на плащане - в 14 - дневен срок от влизане в 
сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият кан-
дидат следва да внесе пълната сума и дължимите данъци и 
такси, и да се яви за сключване на договор.

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен 
приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се 
постави на информационното табло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на отдел 
„Общинска собственост”.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 77 45, 0558/2 
57 81

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражня-
вам лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Даскал Господин

Графична рисунка на сградата на първото учи-
лище в Айтос



Геновева ЗАФИРОВА

Ученици и колеги напразно 
го чакат, а вместо него - тъж-
на вест. Вече го няма. Беше 
само на 58.

Беше през есента, 9 но-
ември 1993 година. Отиде си 
от нас обаятелният човек с 
душа на поет, специалистът, 
професионалистът и уважа-
ваният колега - учителят То-
дор Данов. Неочакваната му 
кончина беше удар не само 
за семейството, но и за учи-
лище „Никола Йонков Ва-
пцаров”, където той работе-
ше като учител, като замест-
ник-директор и директор. За-
губата на тази уникална лич-
ност сплоти ученици и учите-
ли. Изпращането организи-
ра Сотирка Желева, тогава 
също заместник-директор. 

Пред Ритуалната зала на 
училището с обичания Тодор 
Данов се простиха всички. 
Учениците от тогавашния ІХ 
клас, с класен ръководител 
Донка Милева, покрусени от 
загубата, пишат: „Учителят 
Тодор Данов беше човек, от-
даден на работата си. Изпъл-
нен с енергия, той превръща-
ше часовете по физика в ма-
лък празник - в тях се дис-
кутираше, спорехме - все-
ки имаше свободата да из-
каже своята позиция и мне-
ние. Освен физичните зако-
ни, пред нас този изключите-
лен човек разкриваше и мно-
го човешки истини, за които 
друг не ни беше говорил. За 
нас името му е олицетворе-
ние на професионализъм и 
човечност.”

Никога няма да забравя 
първото си запознанство в 
това училище, където постъ-
пих на работа през 90-те го-
дини на миналия век. По-
срещна ме ведър, усмихнат 
колега, с думите: „Идваш от 
далечно съзвездие, затова 
си толкова загадъчна и по-
етична, трудна си за разга-
даване.” Беше Тодор Данов, 
физикът, който се занимава-
ше и с астрология. Ерудит с 
щедро сърце, който отдаде 
ум и способности за възпи-
танието и обучението на мно-
го млади айтозлии.

Роден е в село Добрич, Ел-
ховско, на 20 ноември 1934 
година. Още от гимназията 
свири на китара, а от 1958-а 
до 1961 година е студент в 
Учителския институт в Бур-
гас, специалност „Математи-
ка и физика“.  Студентската 
му любов е съпругата Пенка 
Данова. След института ра-
боти като директор на основ-
ното училище в село Черно-
зем, Ямболско. Но сърцето 
го тегли към Айтос, при не-
говата любима. Работят чети-
ри години в село Руен, вече 

сключили граждански брак. 
Още в първите дни на съв-
местния им живот Тодор Да-
нов продължава образова-
нието си по специалността 
„Физика” в Софийския уни-
верситет „Св. Климент Ох-
ридски”. Успешно се дипло-
мира и се явява на конкурс 
за обявено място в училище 
„Св. св. Кирил и Методий” в 
Айтос. Спечелва конкурса и 
за известно време работи в 
основното тогава училище. 
През 1974 година е назначен 
в ПГ „Христо Ботев” - Айтос 
и 20 години отдава творчески 
сили за просперитета на гим-
назията като учебно-възпита-
телен център. Завършва клас 
квалификация в ИУУ-Шумен. 

Успехите му като специалист 
и класен ръководител, уме-
нието му да общува с коле-
ги и възпитаници, организа-
торските му способности, не 
остават скрити за обществе-
ността в града.

През 1983 година, по иска-
не на партийния комитет, е 
назначен за заместник-ди-
ректор на училище „Никола 
Вапцаров”, заедно с колеж-
ката си Сотирка Желева. Ра-
ботят при директора Станчо 
Димитров в новопостроено-
то училище. Трудно, съзида-
телно време, „когато се нали-
ваха основите”, както пише 
Пеньо Пенев.

Разтварям летописната 
книга на училището - редят 
се имената на първите съзи-

датели, годините... Как-
во са годините пред дела-
та?! Точно тогава се проявя-
ва издръжливостта и умени-
ето да се работи в екип. То-
гава проличава допълването 
и етичността на прекрасния 
тандем от заместник-дирек-
тори Желева-Данов.

Днес, г-жа Сотирка Желе-
ва, със „сърце на длан” ми 
разказва за почтеността на 
нейната половинка, за уме-
нието му, когато е нужно, да 
„укроти” силното й желание 
за постигане на непостижи-
мото. За този сполучлив тан-
дем в училището се говоре-
ше дълго – тя, изпълнена с 
енергия и неудържима, той 
- тактично я приземяваше с 

ум, воля и аргументи. А Же-
лева е човек с опит - 15 годи-
ни е била заместник-дирек-
тор на училище „ Св. св. Ки-
рил и Методий” в Карнобат.

„От строящото се училище 
имаше само няколко корпу-
са. Всичко мина през нашите 
ръце”, с умиление си спом-
ня днес Желева. За да запо-
чне учебната година, заедно 
с учителите събират учебни-
ци от село Руен и от учили-
ще „Атанас Манчев”. Търсят 
помощ от промишлени пред-
приятия в града за довърши-
телните работи по сграда-
та. Организаторски талант 
и всеотдайност или прос-
то изпълнен пред съвест-
та дълг?!

Заедно с всички свои ко-

леги, двамата заместник-ди-
ректори се включват в по-
чистването, озеленяването 
и украсяването на кабинети-
те. Поръчват стелажи, рабо-
тят нонстоп, спомня си Ма-
рия Тенева, преподавател 
по рисуване. Желева е ис-
тинска фурия - иска всичко 
да бъде готово предсрочно, 
Данов пък обединява, успо-
коява, лекува рани с музи-
ка... И двамата - неповтори-
ми ентусиасти, „заразяват” 
колегите си с желанието да 
посрещнат учениците в едно 
прекрасно училище.

Когато през 1986 година 
директорът Ст. Димитров си 
отива неочаквано от този 
свят, Тодор Данов е назна-
чен за изпълняващ длъж-
ността директор. С изклю-
чителна воля, знания и орга-
низаторски талант успява да 
изведе училището на пред-
ни позиции. Стреми се да 
постави учебно-възпитател-
ния процес на научни осно-
ви, но среща отпор и негоду-
вание у някои егоцентристи. 
Не го подкрепят, нещо пове-

че - пречат му. Здравето му 
е подкопано. Случва се да му 
вдигат стол дори... Принуден 
е да напусне директорската 
длъжност. Даже се оттегля, 
и една година работи като 
учител в сeло Мъглен. Но на 
следващата, вече като ди-
ректор, Сотирка Желева от-
ново го назначава като учи-
тел в училище „Никола Ва-
пцаров” в Айтос. Разказва 
ми за този случай с огромно 
вълнение и с влага в очите: 
„Беше почтен човек, но не-
разбран!”. Такъв го помнят 
и неговите прекрасни две 
момчета, и съпругата му, ко-
ито говорят с възхита за него 
- грижовен баща и всеотда-
ен съпруг. 

Прекрасни спомени пазят 
за Тодор Данов и участници-
те в Ритуалния хор към об-
щината с ръководител Дими-
тър Златев - Цецо. С топло-
та и симпатия, за таланта и 
чувството му за хумор, гово-
рят колегите Енвер Османов 
и Стефка Фотева, участници 
в хора. Тодор Данов пее и 
редом с незабравимия бай 
Арам и съпругата му Сирухи, 
вече покойните айтозлии, ко-
ито всички знаем като есте-
ти и интелектуалци.

Любовта към музиката 
води учителя по физика и 

в Групата за стари градски 
песни „Реверанс” с ръково-
дител Величко Апостолов. 
Многобройни са изявите на 
групата на сцена, в клубове-
те и по селата. Много успеш-
но е участието й в Петрич на 
Фестивала „Златен кестен” 
през 1993 година.

Весел по природа и нада-
рен с чувство за хумор, То-
дор Данов е и много раним 
човек. Всички „удари” като 
директор и заместник-ди-
ректор преживява дълбоко, 
дори драматично. За да го 
разведри, колежка стихоп-
летства и му подхвърля ху-
мористично стихче: „Когато 
цъфтят теменугите, и рабо-
тите отиват на зле, тегли им 
чертата на другите, и гледай 
ти да си добре!”

Уви! Задкулисно, тия недо-
брожелатели продължиха да 
му тровят дните. Не можаха 
да го оценят, или не искаха, 
защото нямаха усет за въз-
вишеното. За жалост, и след 
кончината на Данов, тези 
тъмни души продължаваха да 
слагат прът в колелата и на 

следващите директори.
Но колегите в училище 

„Никола Вапцаров” откри-
ват у Данов водача, силния 
дух и творческия заряд. „Той 
бе достатъчно мъдър и про-
зорлив, за да бъде подкре-
пян. Ние можехме само да го 
следваме”, споделя Станка 
Матева, преподавател по би-
ология и партиен секретар на 
училището тогава. Оценката 
й за Тодор Данов споделят и 
колегите М. Тенева, М. Пъже-
ва, Н. Димитроваа, К. Коста-
динова, Н. Златева и др.

Данов беше обаятелна лич-
ност, събуждаше ревност към 
науката. Даряваше всички с 
обич, внушаваше без да се 
натрапва, с неповторимия си 
маниер на работа и лично-
стни качества. А с басовия си 
глас, усмихнатия поглед, вну-
шаваше респект, уважение и 
оптимизъм. Беше център на 
интелектуалния живот в учи-
лището и по възрожденски 
всеотдаен като учител. А ня-
кои недорасли хора не можа-
ха да понесат интелектуална-
та му мощ. Жалко, че си отиде 
толкова рано. Но остана жив 
в съхранените спомени на хи-
лядите му ученици. Помнят го 
като неподкупен и честен до 
безразсъдство човек, роден 
да раздава мъдрост и обич на 
другите. „Завидно беше уме-
нието му да създаде атмосфе-
ра, да разведри обстановка-
та, и така да ни въведе в учеб-
ния час, че да ни бъде инте-
ресно. Така печелеше нашите 
сърца”, разказва един от уче-
ниците му, Т. Тенев.

За педагога и човека днес 
си спомнят и някогашните 
му ученици - кметът на об-
щината Васил Едрев, дирек-
торът на СУ „Христо Ботев” 
Пенка Кирязова, стоматоло-
гът Златка Андонова, колеж-
ката Веска Куцарова, и още 
и още негови възпитаници. 
„Имах щастието да ми бъде 
класен ръководител и препо-
давател по физика. За него 
преподаването беше свеще-
нодействие. Надарен беше 
със завиден усет да познава 
човешката душа. Следеше с 
внимание развитието на все-
ки свой ученик, обгрижваше 
ни, интересуваше се какво 
мислим, учеше ни, че тряб-
ва да отстояваме мнението 
си с аргументи. Беше строг, 
но справедлив. Незабрави-
ми са за мен годините, в ко-
ито беше мой учител - 1973-
1976 г.”, признава настоящи-
ят кмет на общината Васил 
Едрев. А Веска Куцарова до-
пълва: „Преподаваше ми ма-
тематика в училище „ Св. св. 
Кирил и Методий”, в същото 
време следваше задочно фи-
зика в СУ „ Св. Климент Ох-
ридски”. Справяше се с ле-
кота с най-буйните ученици 
и класове. Знаеше, че клю-
чът към сърцето на учени-
ка е обич и внимание. Като 
класен ръководител често ни 
свиреше на китара, умееше 
да внесе празничност в еже-
дневието, и така ни сплотява-
ше. Общуването с него беше 
вълшебство.”

Учениците му от учили-
ще „Христо Ботев” помнят с 
благодарност как винаги ус-
пявал да направи интерес-
ни, иначе скучните уроци по 
физика. Спомнят си и за не-
повторимия му подход към 
всеки ученик и за това, че 
при него нямало изостава-
щи. Науката физика, стопле-
на от педагогическия такт и 
широкия му светоглед, става 
желана дисциплина за сред-
ношколците. 

Търсеше доброто у все-
ки човек. Затова и до днес 
за него говорят с възхище-
ние и първите му ученици от 
село Руен. Тодор Данов ос-
тави светло името си, про-
прави път и остави следа. Тя 
е доброто, което си сторил и 
любовта, които си дал. Дру-
гото е прах и вятърът на жи-
вота ще го отвее...
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След изолацията – туристите-ветерани отново на път Часовете по физика бяха вълшебство...

Тодор Данов с последния си Випуск 1993 г.

Тодор Данов
15 септември 1986 година като директор на 

училище „Никола Вапцаров”

Със съпругата си Пенка Данова

Сотирка Желева

С Випуск 1976 г. на ПГ „Христо Ботев”

На сцената с група „Реверанс”

Спомен за Тодор 
Данов - учителя  
с душа на поет...



Не една, а две първи стихосбирки пред-
стави Янка Иванова на 8 септември, пред 
приятели, туристи, учители и близки в За-
седателната зала на Общината - лириче-
ската „Из дълбините на моята душа” и кни-
гата със стихове, изцяло на туристическа 
тематика, „Туризмът - лек и радост, и дъл-
голетна младост”. 

„Кое ме накара да ви събера в тази зала 
- преди всичко пандемията. Тя ме възпря 
да пътувам и да поемам към нови свето-
ве. И да спестя пари, за да издам напи-
саното от мен в годините. Второто е, че 
съм в една възраст, в която човек се чув-
ства много по-мъдър. Освен семейството 
си, което боготворя, вие всички тук сте съ-
пътствали моя живот през годините. Пра-
вили сте живота ми много по-интересен, 
а в трудни мигове, аз съм оцелявала бла-
годарение на Вас. Благодаря Ви, че съм 
Ви срещнала в живота!”. С тези думи към 
препълнената зала започна представяне-
то на книгите си Янка Иванова - дългого-
дишен начален учител, турист, пътешест-
веник, поет и артист.

Развълнувана, Иванова призна, че Гос-
под е бил щедър и я надарил с 36-годи-
шен съвместен живот с невероятен съ-

пруг като д-р Иван Ганев, с прекрасна дъ-
щеря - д-р Светлана Иванова и с най-до-
брия внук - Георги Стоянов. „Едно от голе-
мите ми богатства е туризмът, с неговите 
безгранични хубости и с хората, с които 
общувах 45 години. Богата съм и с всич-
ко, което ми даде моята учителска про-
фесия и моите колеги от Клуб „Вяра”. Но 
на първо място в житейската ми съдба е 
моят селски корен - горда съм, че съм ро-
дена, възпитана и израснала в село Сан 
Стефано. Там учителствах 8 години, жи-
вях 18 години след пенсионирането си и 
продължавам да живея там през лятото”, 
разказа още Иванова. 

А в залата, с пъстри автентични народ-
ни носии, завещани от баби и прабаби, 
бяха и приятелите на авторката от Със-
тава за автентичен фолклор на село Сан 
Стефано. С уважение и обич към Ивано-
ва, която също е член на групата, дамите 
с невероятни гласове покориха айтоската 
публика. И Иванова се включи в прекра-
сен двуглас, айтозлии посрещнаха изпъл-
нението с дълги аплодисменти.

В залата бяха и членовете на Клуба на 
туристите-ветерани с ръководител Ири-
на Николова, които поздравиха Иванова 

с туристически песни, а после „смесен” 
хор от учители и туристи поднесе още 
песни и пожелания за 80-годишния юби-
лей на авторката.

Много бяха сърдечните честитки, топли-
те думи за искрените рими, а съвсем по 
„учителски” - имаше и задълбочени анали-
зи на творчеството на Иванова. И всички 
те - с искрена обич, уважение и призна-
ние за таланта, чувството й за хумор и ар-
тистизма й. Поезията на Иванова впечат-
лява с емоция, с цветиста лексика и с мно-
го обич към приятелите и близките. Зала-
та буквално изригна в желание да одобри 
и поощри дарбата й. Чуха се много ласка-
ви думи от колегите й Томова, Калчева, 
Зафирова, Атанасов, Данова, Велкова и 
други, от туристите и роднините, от родно-
то село и приятелите - подкрепа, на която 
всеки млад талант би завидял.

Честит 80-годишен юбилей, г-жо Ива-
нова!
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Силна приятелска подкрепа 
за таланта на Янка Иванова

Татяна Йотова с поредна 
награда, този път за либрето

с отбелязване  на  Европейския ден на езиците  
с литературно четене на романа на Мигел де Сервантес

„Дон Кихот де ла Манча“

На 29.09.2020 година от 17:30 часа в залата на Военен 
Клуб - град Айтос, Българо-испанският културен център 
„ESTREYA“, по повод Европейския ден на езиците, ще 
проведе литературно четене на испански език на откъ-
си на романа „Дон Кихот де ла Манча“.

Към днешна дата съществуват много адаптации на 
творбата на Сервантес, но организаторите ще предос-
тавят на четящите пасажи от първото оригинално из-
дание.

Заповядайте да се потопим в едно литературно пъту-
ване с испанския идалго Дон Кихот и неговия оръже-
носец – Санчо Панса във времето на рицари, коман-
дири, войници, свещеници, избягали затворници и дру-
ги персонажи от емблематичната за испанската лите-
ратура творба!

* „ESTREYA“ Българо-испански културен център пред-
лага организирането и провеждането на групови, разго-
ворни, интерактивни и индивидуални езикови курсове 
по испански език. Освен с преподаване на езика, ези-
ковата школа предлага възможността да се докоснем до 
различните култури на испанския свят, запознавайки се 
с традициите, нравите, обичаите и кухнята на Испания. 
Културната им програма включва провеждане на кули-
нарни събития, прожекция на испанско кино, литератур-
ни четения, както и организиране на пътувания.

Събитието е отворено за всички желаещи, независи-
мо дали знаят испански или не, но тези, които имат ин-
тереса да почетат заедно с Антонио Перез и Петя Ки-
рилова –преподаватели в центъра, е необходимо да на-
правят предварителна заявка за участие на:estreya.eu@
gmail.com тел: 0878988221

„ESTREYA“  
Българо-испански културен 

център отваря врати в град Айтос 

Приключи конкурсът за 
написване на либрето за 
детски мюзикъл, обявен от 
АртЦентър “Компас” - Бур-
гас и класацията вече е из-
вестна. Тъй като мюзикълът 
ще се изпълнява от деца, и 
основната му публика също 
ще е от деца, творбите бяха 
предоставени и за мнение-
то на различни деца на въз-
раст от 9 до 11 години, ко-
ито също изявиха своите 
предпочитания и гласуваха 
коя от предложените пиеси 
им допада най-много.

На конкурса за либрето 
бяха представени пет твор-
би. Всички участващи авто-
ри, приели предизвикател-
ството „написване на ли-
брето“, представиха про-
изведения с много високи 
художествено-литератур-
ни качества. Но не всички 
творби отговаряха на изис-
кванията на конкурса. Като 
най-доближаващо се до из-
искванията на конкурса бе 
определено либретото със 
заглавие: „Алекс и корабът 

на мечтите“ на авторския 
екип Недялка Арнаудова и 
Елка Василева. Екипът пе-
чели I-во място. 

С изключителен худо-
жествен усет, майсторство 
и професионализъм се от-
кроява либретото “Експе-
диция край село Горско-
Морско“ на Татяна Йото-
ва, отговарящо на всички 
изисквания на конкурса 
за либрето. Творбата пе-
чели II-ро място. С автори-
те ще бъде сключен дого-
вор за реализация на пред-
ставеното либрето и спек-
такълът ще бъде поставен 
на сцена.

III-а награда не се при-
съжда. Благодарим на 
всички участващи в кон-
курса автори, че приеха и 
се справиха с предизвика-
телството „Написване на 
либрето за мюзикъл“.

Пожелаваме им много 
творчески успехи и благо-
получия!

АртЦентър “Компас”

Отново е есен, отново мислим, с какво ново да запъл-
ним студените месеци.

И отново мислим за.... Ковид, дали ще стигнем до 
ски-пистата, дали ще ни бъде скучно, или не. Ей... та-
кива въпроси. И кой знае още колко има в главите на 
всички ни! 

Имаме нужда от нещо различно - хора, случки, места, 
новости, креативност, тестове....

И ние имаме предложение!
Ако искате или.... ако ви стиска....
Ето нещо различно, с което ще помните цял живот - 

курс по пещерно дело.
Да, определено можем да кажем, че ще ви покажем, 

разкажем.... и напълним ботушите с кал и вода! 
А изживяванията, уменията и хората — повярвайте, 

не се забравят!
За повече информация може да пишете или да позвъ-

ните на посочените телефонни номера.

Очакваме ви!

Пещерен клуб „Чудни 
скали“ - Айтос с курс 

по пещерно дело

Конкурсът е на АртЦентър 
“Компас” - за детски мюзикъл

Наградата от АртЦентър “Компас”

Две първи книги и юбилей празнува 
Иванова в препълнена зала

Янка Иванова

Автентичен фолклор от родното Сан Стефано Поздрав за Иванова от приятелите-туристи


