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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

22-25 ЯНУАРИ 2021, бр. 441

На 21 януари комисия, 
назначена със заповед на 
кмета на общината, отво-
ри подадените оферти за 
изпълнител по проекта за 
благоустрояване на град-
ската градина. Седем пък 
са фирмите - кандидати 
по процедурата за „Осъ-
ществяване на строите-
лен надзор при изпълне-
ние на строителството на 
обект: „Благоустрояване 
на градска градина в УПИ 
I-за парк кв. 63, по плана 
на гр. Айтос”, научи още 
НП. Проектът е един от ва-
жните за айтозлии, с оси-
гурено финансиране, кой-
то община Айтос ще реа-
лизира през 2021 г. Целта 
е в градината с площ от 
29 543 кв. м да бъдат съз-
дадени подходящи и безо-
пасни условия за отдих и 
спорт за жителите и гости-
те на града.

Айтоската градска гра-
дина е създадена още в 
началото на ХХ век с до-
броволния труд на ай-
тозлии. Дърветата и хра-
стите са пренасяни с вол-
ски коли и на гръб от раз-
садник извън града, за да 
бъдат засадени на една 
обширна територия в цен-
търа на Айтос. По-късно, 

с финансиране от местни 
производствени предпри-
ятия е изградена парко-
вата инфраструктурата, в 
която не са инвестирани 
средства за ремонти от 30-
40 години. 

Гражданите на Айтос са 
особено привързани към 
този зелен символ на гра-
да и особено критични, ко-

гато липсват средства за 
поддържане на алеите, зо-
ната за спорт, осветлени-
ето, зелените площи, дър-
весната и храстова расти-
телност. Защото градската 
градина е естествен цен-
тър за хората от всички 
айтоски квартали и пред-
почитано място за отдих, 
спорт и забавления на де-
цата и гражданите. 

Градската градина е 
един от символите на гра-
да ни, място, което еже-
дневно събира много май-
ки с деца и млади хора. За 

радост, в Айтос демограф-
ската криза не нанесе по-
ражения - има много деца 
и млади хора, които търсят 
реализация в родния град. 
За тях Община Айтос инве-
стира 1 400 000 лв. в рекон-
струкцията и разширение-
то на спортната зала, ко-
ято се намира в градска-
та градина. Сега целта е и 
районът около залата да 
бъде изцяло осъвременен 
и обновен. 

Община Айтос има готов 
технически проект за бла-
гоустрояване на градска-

та градина, изграждане на 
спортна площадка и кът за 
фитнес на обща стойност 
1 310 321 лв. с ДДС. През 
м. декември 2020 г. усили-
ята й, свързани с търсе-
нето на финансиране за 
реализацията на проекта, 
срещнаха подкрепата на 
Министерския съвет. Към 
бюджета с ПМС Община 
Айтос получи 1 310 000 лв. 
за първото от четири де-
сетилетия насам благоус-
трояване на зеления ай-
тоски символ. 

НП

След обновяването на парка -  
ред е на градската градина

Осигурени са  
1 310 000 лв. 
финансиране за 
зеления айтоски 
символ по  
общински проект

Така изглежда градската градина през януари 2021 г.



Защо и как?
Все още има гражда-

ни, собственици на тър-
говски обекти и заведе-
ния, които не спазват 
правилата за разделно-
то събиране на отпадъ-
ците. За тях и за всички 
граждани на община Ай-
тос ще напомним, че от 
2015 година “Екопак Бъл-
гария” управлява дей-
ностите по разделното 
събиране в град Айтос 
и селата Карагеоргиево, 
Мъглен, Пещерско, Пир-
не, Тополица. В  града и 
околностите са разполо-
жени цветни контейнери, 
адресите им можете да 
видите на сайта на “Еко-
пак България” http://www.
ecopack.bg/bg/aytos/102/
gr-aytos/270/map/. 

За тези, които все 
още не знаят - ето ня-
колко полезни прави-
ла при разделното съ-
биране и изхвърляне 
на отпадъците от опа-
ковки:

Правила за разделно 
събиране на хартиени 
и картонени отпадъци – 
син контейнер!

1. В синия контейнер се 
изхвърлят само хартиени 
и картонени отпадъци.

2. В съдовете за раз-
делно събиране на хар-
тия не се допуска изхвър-
лянето на: битови отпадъ-
ци; силно замърсени или 
омаслени хартиени и кар-
тонени отпадъци; хартии 
с нанесени специални 
покрития; всякакви дру-
ги отпадъци, които не са 
хартиени.

3. Кутиите и кашони-
те трябва да са предва-
рително сгънати, защо-
то така се редуцира обе-
ма и в контейнера, и за 
камиона, който ще ги из-
вози.

 Хартията се приема в 
заводите за рециклира-
не само когато е чиста! 
И само когато е събрана 
разделно, може да бъде 
оползотворена. Ако из-
хвърлиш при чистата хар-
тия органични или строи-
телни отпадъци, мазнини, 
спираш процеса на ре-
циклиране!

Всеки тон рециклира-
на хартия спасява 13 
дървета.

1 килограм рециклира-
на хартия спестява из-
ползването на 32 литра 
питейна вода.

Всеки тон рециклирана 
хартия спестява използ-
ването на 4 кВт/ч елек-
троенергия.

90% от всички картоне-
ни опаковки могат да се 
рециклират.

Правила за разделно 
събиране на пластмасо-
ви и метални отпадъци 
от опаковки – жълт кон-
тейнер

1. В жълтия контейнер 
се изхвърлят само пласт-
масови и метални отпа-
дъци. 

2. В съдовете за раз-
делно събиране на пласт-
маса не изхвърляй: блис-
тери от лекарства, туби 
от масла и други вредни 
вещества; домакински 
електроуреди, авточасти 
и др.; отпадъци, които не 
са пластмасови.

3. Преди да изхвърлим 
пластмасовите опаков-
ки, трябва да ги изпраз-
ним от съдържанието им 
и ги почистим, да смачка-
ме бутилките, чрез нави-
ване, за да изкарме въз-

духа и да намалим обема 
им, след това ги запушва-
ме с капачката.

Пластмасата се раз-
гражда с години и за-
мърсява най-много 
природата!

Един тон рециклира-
на пластмаса спестява 
електричеството на едно 
българско домакинство 
за две години;

Енергията, отделена 
при рециклирането на 1 

алуминиева кутия, сти-
га за 3 часа телевизион-
но време;

От 1250 кг алуминиеви 
вторични суровини се по-
лучава 1 тон алуминий - 
алуминият се рециклира 
изцяло и процесът може 
да бъде безкраен.

Правила за разделно 
събиране на стъклени от-
падъци от опаковки – зе-
лен контейнер

1. В зеления контейнер 
се изхвърлят само стък-
лени отпадъци от опа-
ковки.

2. В зелените контей-
нери не трябва  да се из-
хвърлят: счупени чаши и 
чинии; порцелан и изде-
лия от огнеупорно стък-
ло; крушки и луминес-
центни лампи; стъкло от 
прозорци и огледала; ав-
томобилни стъкла.

3. Преди да изхвър-
лим стъклените опаков-
ки, трябва да: се махнат 
капачките и тапите; да 
се изпразни от съдържа-
нието им.

Стъклото за бутилки и 
буркани и плоското стък-
ло (за прозорци) се пре-
работват по различен на-
чин, затова не трябва да 
се смесва.

На практика стъклото 
се рециклира безкрай-
но много пъти (казват, че 
до 2000).

Рециклирането на една 
стъклена бутилка спестя-
ва енергията, с която ва-
шият компютър може да 
работи 25 минути, а ва-
шата перална машина – 
10 минути.

22-25 ЯНУАРИ 2021Народен приятел ×ôстр. 28

С подкрепа на Об

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос
ОБЯВА

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос , ул. ”Славянска” № 50, приема 
оферти за закупуване на 2 бр. лаптопи за дигитална обработка на 
данни с технически параметри: Intel Core i3, 256GB SSD, 1TB HDD, 
Windows 10 до 2800 лв. с ДДС, 1 бр. интерактивен дисплей//Инте-
рактивен панел с вграден компютър – OPS PCi5, 8G, 128G SSD, Опе-
рационни системи – Windows 10 и Android до 4500 лв. с ДДС и 1 
бр. мултифункционално лазерно устройство: 4 в 1 WiFi, ADF. Печат; 
Сканиране; Копиране; Факс до 450 лв. с ДДС. Кандидатите могат да 
участват и за отделни позиции. Офертите се получават в запечата-
ни, непрозрачни пликове до 16,00 часа на 01.02.2021 г. За допъл-
нителна информация тел.0888 20 66 82 и на pgss-aitos.org

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос
ОБЯВА

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос , ул.”Славянска” № 50, прие-
ма оферти за закупуване на 1 брой комплект по ботаника и био-
логия за лабораторна работа до 1 225 лв с ДДС, 1 брой комплект 
по растениевъдство за лабораторна работа до 1 050 лв с ДДС, 1 
брой Уред за измерване влажността на зърнени култури до 810 лв 
с ДДС, 1 брой Почвоанализатор - дигитален с микропроцесорен 
контрол, измерва съдържанието на N, P, K, соленост и PH в почви, 
торове и растения; може да съхранява и да принтира данните от 
измерванията; компактен до 3 600 лв с ДДС. Кандидатите могат да 
участват и за отделни позиции. Офертите се получават в запечата-
ни, непрозрачни пликове до 16,00 часа на 01.02.2021 г. За допъл-
нителна информация тел.0888 20 66 82 и на pgss-aitos.org

СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО!

Проект на наредба 
за определяне и адми-
нистриране на мест-
ните такси и цени на 
услуги на територия-
та на община Айтос e 
публикуван на официал-
ния сайт на Община Ай-
тос https://aytos.bg. На 
основание на Закона 
за нормативните акто-
ве, на заинтересованите 
граждани и организации 
е предоставен 30-дневен 
срок от публикуване на 
проекта – 14.01.2021 г., в 
който могат да предста-
вят предложения и ста-
новища относно изгот-
вения проект на наред-
ба за определяне и ад-
министриране на мест-
ните такси и цени на ус-
луги на територията на 
община Айтос.

Проектът на наредбата 
се придържа към дейс-
тващите такси и цени, 
като се предлагат ня-
колко промени, които са 
продиктувани от проме-
ни в нормативната база 
и/или в резултат на на-
стъпили промени в пот-
ребностите и очаквания-
та на населението. Нор-
мативни изменения от 
последните години на-
лагат актуализация на 
терминологията и изме-
нение в наименование-
то на част от услугите. 
Проектът за нова наред-
ба цели да се постигне 
съответствие с действа-
щите нормативни актове 
от по-висока степен, да-
ване на ясна регламен-

тация в уредбата на об-
ществените отношения, 
касаещи предоставяне-
то на административни 
услуги, както и тяхното 
по-добро систематичес-
ко подреждане. 

Проект на наредба за 
изменение и допълне-
ние на Наредба за реда 
за разрешаване поста-
вянето на премествае-
ми обекти на територи-
ята на община Айтос e 
публикуван на официал-
ния сайт на Община Ай-
тос https://aytos.bg. На 
основание на Закона 
за нормативните акто-
ве, на заинтересованите 

граждани и организации 
е предоставен 30-дневен 
срок от публикуване на 
проекта – 14.01.2021 г., в 
който могат да предста-
вят предложения и ста-
новища относно изгот-
вения проект на наредба 
за изменение и допълне-
ние на Наредба за реда 
за разрешаване поста-
вянето на преместваеми 
обекти на територията на 
община Айтос 

Проектът на наред-
ба цели привеждане на 
разпоредбите на дейс-
тващата наредба в съот-
ветствие с настъпилите 
законодателни проме-
ни в нормативна уред-

ба - прецизирането на 
изискванията по отно-
шение на документаци-
ята, които лицата пода-
ващи искане за разпо-
лагане на премествае-
ми обекти, следва да из-
пълнят. 

Предложенията и 
становищата по два-
та проекта на наредби 
се представят в дело-
водството на Община 
Айтос в Центъра за ус-
луги и информация на 
гражданите на адрес: 
гр. Айтос, ул. ”Цар Ос-
вободител” №3 или на 
следния имейл адрес: 
obshtina@aytos.bg

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос
ОБЯВА

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос , ул.”Славянска” № 50, приема 
оферти за закупуване на 2 бр. Дигитални микроскопа- учебни с 
монокулярна глава, завъртане на 360°, оптика на обективите: ах-
роматични с увеличение 4x, 10x, 40x до 840.00 лв. с ДДС. Офер-
тите се получават в запечатани, непрозрачни пликове до 16,00 
часа на 03.02.2021 г. За допълнителна информация тел.0888 20 
66 82 и на pgss-aitos.org

• Спестяваме природни си ресурси. 
• Намаляваме депонираните отпадъци.
• Намаляваме замърсяването на околната среда.
• Закупувайки си опакован продукт, заплащаме такса за неговото разделно съби-

ране и рециклиране. 
• Глоба от 300 до 1000 лв., ако изхвърляме отпадъци, обозначени с маркировка за 

разделно събиране, в контейнери за битови отпадъци.
• Осигуряваме по-добро бъдеще за нашите деца. 
Тези 6 причини са напълно достатъчни, за да накарат всеки разумен човек да пре-

осмисли навиците си. Достатъчно е само да си представим нещата, които ежеднев-
но изхвърляме в природата с лека ръка, за да осъзнаем последствията, които неми-
нуемо ни застигат – ако не нас, то нашите деца…

Важно!
Ако се интересувате, къде има база за изкупуване на хартия, картон, пласт-

маса и стъкло - можете да го направите в гр. Каблешково, в пункта на “ЕВРО-
ИНПЕКС” ЕООД - Бургас.

6 причини да събираме 
отпадъците си разделно:

Два проекта на наредби  
на сайта на Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на строи-
телни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци,  речни кори-
та, ниви, горски територии, пътища, дерета. Нарушителите ще бъ-
дат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да де-
понира строителни отпадъци, трябва да подаде заявление до кме-
та на Община Айтос, и да получи Разрешение от кмета на Общи-
на Айтос за извозването на строителния отпадък до съответна-
та площадка. 

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на 
гражданите в сградата на Община Айтос или чрез електронна поща 
на адрес: aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя Иванова – Старши експерт, Дирекция 
„ТСУРР”, стая №6, тел. 0897 992 321.
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Два инициативни комитета регистрирани  
за участие на частичните избори в Мъглен

Село Мъглен се готви 
за нови избори. Мъглен-
ци отново избират кмет 
на 28 февруари 2021 г., тъй 
като след кратко боледува-
не, избраният на местните 
избори през 2019 г. кмет 
Ахмед Ахмед почина на 5 
декември м.г. 

Общинската избирател-
на комисия - Айтос, вече 
работи при стриктно спаз-
ване на противоепидемич-
ните мерки в Артзалата 
на Община Айтос. В 10.00 
часа на 20 януари т.г. запо-
чна приемът на документи 
за регистрация на партии, 
местни коалиции и иници-
ативни комитети за учас-
тие в частичните избори. 
Последният срок за регис-
трация на партиите, местни 
коалиции и инициативните 
комитети е до 17.00 часа на 
28 януари 2021 г. 

В първия ден за регис-
трация, в ОИК - Айтос за 
участие в частичните избо-
ри в с. Мъглен са регистри-
рани два инициативни ко-
митета. С Решение 174-ЧИ 
на ОИК - Айтос от 20 яну-
ари 2021 г. е регистриран 
Инициативен комитет за 
издигане на Аднан Хасан 

Лятиф за независим кан-
дидат за кмет на с. Мъг-
лен. С решение №175-ЧИ 
от 20.01.2021 г. регистра-
ция е получил и Инициа-
тивен комитет за издига-
не на независим кандидат 
за кмет на с. Мъглен Ме-
жди Юсеин Ахмед. До ре-
дакционното приключване 
на този брой, в ОИК - Ай-
тос не бяха регистрирани 
партии и местни коалиции 
за участие във вота на 28 
февруари т.г.

Ha основание на Избор-
ния кодекс и Указ на Пре-
зидента на Република Бъл-
гария за провеждане на 
частични избори, кметът 
Васил Едрев издаде запо-
вед за образуване на две 
избирателни секции за 
провеждане на изборите, 
които ще бъдат ситуирани 
в ОУ “Христо Ботев” с. Мъг-
лен. Кметът на общината 
провежда консултации за 
съставите на СИК.

НП

СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО!

З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД-08-35

Гр. Айтос,  15 януари 2021 г.

На основание чл.8 от Изборния кодекс и Указ №302 от 
29.12.2020 г. /ДВ, бр.110/20 г./ на Президента на Република Бълга-
рия за насрочване на частични избори за кмет на кметство Мъглен, 
община Айтос  на 28 февруари 2021г. и т.10 от Решение №1917-
МИ на ЦИК от 15.12.2020 г.

З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М:
ОБРАЗУВАМ избирателни секции на територията на община Ай-

тос, кметство Мъглен за произвеждане на Избори за кмет на кмет-
ство МЪГЛЕН на 28 февруари 2021 г. и утвърждавам тяхната но-
мерация и адрес, както следва: 020100—

№ по ред № на избирателна 
секция

Адрес на избирателната 
секция

1 036 ОУ „Христо Ботев“ с.Мъглен
2 049 ОУ „Христо Ботев“ с.Мъглен

Настоящата заповед да се обяви публично и да се изпрати на ГД 
ГРАО, ТЗ ГРАО Бургас, Областна администрация Бургас и Общинска 
избирателна комисия Айтос.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в 
3-дневен срок от обявяването й пред областния управител на об-
ласт Бургас.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Уважаеми граждани на Община Айтос, 

В изпълнение на Закона за регионалното раз-
витие и в отговор на предстоящите предизви-
кателства пред новия програмен период на Ев-
ропейския съюз, стартира разработването на 
План за интегрирано развитие на Община Ай-
тос за периода 2021-2027 г. Неговата основна 
цел е да определи основните приоритети, за-
дачи и посоката за развитие на общината през 
следващите 7 (седем) години. Ето защо, Ваше-
то мнение, идеи и оценка за процесите и на-
соките за развитие на общината са изключи-
телно важни и ценни за нас. Анкетната карта 

е достъпна на следния интернет адрес: https://
forms.gle/WDpCQsHVqYjA2uJx7 

Можете да попълните анкетната карта в офи-
циалния сайт на Община Айтос https://aytos.
bg. Мнението на всеки от Вас е важно за из-
работването на План 2021-2027 г.! Получените 
резултати ще бъдат взети предвид, и използ-
вани при подготовката на План за интегрира-
но развитие на община Айтос за периода 2021 
– 2027 г.

Предварително Ви благодарим за Ваша-
та ангажираност, мнения и изразена по-
зиция !

Участвайте в анкета на сайта https://aytos.bg за изготвяне на План за  
интегрирано развитие (ПИРО) на община Айтос за периода 2021-2027 г.

Вашите мнения, идеи и оценки  
са важни за развитието на община Айтос

  ДО
  УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ 
  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:
  ПП   Г Е Р Б
  КП БСП за България
  ПП  Д П С
  КП ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ
  ПП  ВОЛЯ
  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ 
  За ОБЩИНА АЙТОС

П  О  К  А  Н  А

На основание  чл. 91 , ал.3  от Изборния кодекс и 
Указ №302 от 29.12.2020 г. на Президента на РБъл-
гария,   във връзка с произвеждането на частични 
избори за кмет на кметство МЪГЛЕН, община Ай-
тос на 28 февруари 2021 г. насрочвам  консултация 
с упълномощените представители на парламентар-
но представените партии и коалиции, представени 
в 44-тото Народно събрание, както и коалицията, 
която има избрани членове в Европейския парла-
мент от Република България, но не е парламентар-
но представена    за 

26 януари 2021 г от 10.00 часа в кабинета на Кмета 
на Общината за определяне съставите на СИК .

В  консултациите могат да участват и други пар-
тии и коалиции, които не са парламентарно пред-
ставени

Консултациите са публични.
При консултациите участващите партии и коали-

ции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, кое-
то съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, ко-
ято прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на 

СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение 

за актуално правно състояние на партията, изда-
дено не по-рано от датата на указа на президента 
на Република България, с който са насрочени час-
тичните избори, или копие от решението за обра-
зуване на коалицията за участие в изборите за 44-
то Народно събрание. С тях се удостоверяват име-
ната на лицата, представляващи партията или ко-
алицията;

в) когато в консултациите участват упълномоще-
ни лица, се представя пълномощно, подписано от 
представляващите партията или коалицията, или 
заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да замес-
тят предложените от партиите и коалициите лица 
за състави на СИК, когато правомощията на член 
на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 
51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в из-
борния ден. Заместването се извършва с решение 
на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, по-
сочени в буква „а“.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

засега!

Село Мъглен

ОИК-Айтос Обновеното читалище на с. Мъглен

Селото отново избира кмет на 28 февруари 2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява всички собствениците на домашни лю-
бимци, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност 
(ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замърсяват об-
ществени места, като почистват мястото след дефекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора 
или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размно-
жаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съобразяват с 
физиологичните, анатомичните и поведенческите им характерис-
тики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ве-
теринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на 
общинските и ветеринарномедицинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посе-
щение при ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - 

и без намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обо-

значени от общините със забранителни знаци

За неспазване на горе описаните законови задължения ще бъ-
дат налагани административно-наказателни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Бранимира НИКОЛОВА

На емоционална церемо-
ния в единствения учили-
щен музей в Айтос дирек-
торът на СУ “Христо Бо-
тев” Пенка Кирязова поз-
драви отличилия се екип в 
XXVIII Национален учени-
чески конкурс под надслов 
„Учредяване на българска-
та Екзархия – 1870 година 
– венец на църковно-наци-
оналните борби“, органи-
зиран от Национален клуб 
„Родолюбие“.

Зорница Денкова от XIа 
клас впечатли компетент-
ното жури и зае първо мяс-
то с реферат на тема “Ан-
тични и средновековни 
крепости в община Айтос”. 
Предстои рефератът да 
бъде публикуван със сним-
ков материал, под формата 
на малка книжка.

За поредна година възпи-
таници на Николай Дими-
тров, преподавател по ис-
тория и цивилизации в СУ 

“Христо Ботев”, са отличе-
ни, което пък от своя стра-
на показва, че има ученици, 
които живо се интересуват 
от историята и в частност 

от историята на родния 
край. При първа възмож-
ност рефератът ще бъде ат-
рактивно представен пред 
публика.
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

Възпитаник на историка  
Николай Димитров с национално отличие

Иначе уникално, името 
Айтос гордо носи и сели-
ще в южната ни съседка 
Гърция, от много векове и 
до днес. Айтос или Аетос 
(на гръцки: Αετός, Аетос, в 
превод орел) се намира в 

Република Гърция, област 
Западна Македония, с 1535 
жители (2001). Разположе-
но е в северната част на 
котловината Саръгьол, на 
46 километра южно от град 
Лерин (Флорина), в подно-
жието на планината Вич.

Съществува повече от 
пет века, споменава се за 
пръв път в османски деф-

тер от 1481 година 
- тогава е имало 
59 домакинства, 
които отглеждат 
лозя и орехи. 
През 1893 година 
край Айтос е ос-

ветен манастирът 
„Свети архангели 

Михаил и Гаврил“, постро-
ен на мястото на развали-
ни на стари църкви и ма-
настир. При избухването 
на Балканската война 15 
души от Айтос се включват 
като доброволци в Маке-
доно-одринското опълче-
ние. Според секретаря на 
Леринската българска мит-
рополия Васил Трифонов, 
в Айтос към края на осман-
ската власт има „120 чисто 
български къщи“.

В селото има две църкви 
– „Свети Георги“ от 1836 и 
манастирската „Свети Ар-
хангели“ от 1892 година, а 

съборът на селото е на 8 
ноември – Архангеловден. 
Параклисът „Света Парас-
кева“ е построен в 1860 го-
дина под манастира око-
ло смятан за светен из-
вор. В 1960 година е обно-
вен. Всяка година в едно-
именното гръцко селище 
се провежда фестивал на 
чушките. 

И в Гърция има селище  
с името Айтос

СУ “Христо Ботев” е единственото учили-
ще, което има музей на образованието

Директорът Пенка Кирязова: 
„Училището ни е гордо с възпита-
ници като Зорница Денкова“

Признание за преподавателя по история Нико-
лай Димитров

за ПОРеДНа гОДИНа

Зорница Денкова от XIа клас с първо 
място на национален конкурс

Печат на българско-
то училище в Айтос

О т к р а й 
време Айтос 
празнува Ба-
бинден по 
стар стил, на 
21 януари. На 
този ден на-
здравици вди-
гат не само 
а к у ш е р и т е , 
но и всички 
баби от пенси-
онерски клу-
бове, органи-
зации и дам-
ски компании 
в града и на-
селените мес-
та на община-
та. За първи 
път, тази го-
дина заради 
пандемията 
и затворени-
те заведения, 
един от най-
любимите ай-
тоски празни-
ци беше отбе-
лязан само с 
фейсбук поз-
драви и чес-
титки към аку-
шер-гинеколо-
зите и акушерките от общи-
на Айтос. Най-много поже-
лания за здраве и повече 
бебета още рано сутринта 
получиха знакови за родил-
ната помощ в Айтос лека-
ри - д-р Мария Димитрова, 
д-р Венелин Каменски, д-р 
Станка Илиева, д-р Нено 
Ненов, д-р Георги Георгиев, 
д-р Галина Петрова. Пред-

вид дългогодишната работа 
на повечето от тях в бивше-
то вече родилно отделение 
на общинската болница, на 
тях дължат живота си много 
поколения айтозлии.

Кметът Васил Едрев също 
поздрави лекарите и аку-
шерките, с благодарност 
за усърдието им и изключи-
телната грижа за бъдещите 
майки и за всяко ново по-

коление на община Айтос. 
“Повече от 10 години Айтос 
няма родилно отделение, 
но пък се слави с прекрас-
ни професионалисти! Гор-
деем се с Вас - Вие вдъхва-
те живот и радост в айтос-
ките домове! Нека да са по-
вече бебетата през новата 
година! Бъдете здрави”, на-
писа градоначалникът.

НП

Айтос празнува Бабинден 
с фейсбук честитки Там живеят 

1535 души и 
ежегодно  
се провежда 
фестивал на 
чушките

Айтос, Гърция

Айтоският манастир „Свети архангели“, един от 
трите български манастира в Леринско

Айтос, Гърция, през Първата световна вой-
на - пощенска картичка

Д-р Станка Илиева и д-р Мария Димитрова изпълняват тради-
ционния ритуал на Бабинден в МЦ І - Айтос, 2021 г.

А имаше дълги хора и много настроение - Бабинден 2019 г., празник на да-
мите от ТД “1897 Пейо Киприлов” - Айтос


