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

народен
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„Заедно срещу корона-
вирус” – това беше мото-
то на благотворителната 
кампания на училищна-
та общност на СУ „Христо 
Ботев”, гр. Айтос. Вместо 
коледен базар, в края на 
миналата година училище-
то обяви кампания в под-
крепа на айтоските меди-
ци, която приключи на 15 
януари 2021 г.

В Деня на родилната по-
мощ, 21 януари – денят, в 
който с вяра и благодар-
ност се обръщаме към 
медицинските работници, 
беше финализирана кам-
панията “Заедно срещу 
коронавируса”. Събрани-
те средства бяха преда-
дени на д-р Паруш Пару-
шев, управител на МБАЛ – 
Айтос, в присъствието на 
гл. сестра Мария Иванова 
и гл. счетоводител Георги 
Георгиев. 

Трогателно слово на 
признателност към меди-
ците поднесе председа-
телят на Младежката сек-
цията към БМЧК - Пламе-
на Атанасова. „Няма думи, 
които да изразят благо-
дарността и уважение-
то ни към Вас - за внима-
нието и грижите, за неу-
морния труд и благород-
ство, за компетентни-
те грижи към пациенти и 
близки и за безкористното 
внимание, което ежеднев-
но отдавате, без да се ща-
дите. Вашата работа може 
да се сравни само с ми-
сия, по-съдбовна и по-ок-
риляваща. Тя е човешки-
ят живот!

Там, където човек се за-
губва, вие го извеждате и 
му подарявате надежда.

Точно в такива момен-
ти се разбира кои хора 
са призвани да бъдат ме-
дици. 

Вашите сърдечност и 
всеотдайност показват, 
че работата е не само за-
дължение, а и любов. Зна-
нията, богатият опит и чо-
вещината, които излъчва-
те, можем да определим 
с една-единствена дума 
– отдаденост в професи-
ята. С най-топли чувства 
ви пожелаваме да бъдете 
здрави, за да продължава-
те да изпълнявате служеб-
ните си задължения и да 
помагате на хората! 

Днес ние ви благодарим, 
като ви подаряваме наши-
те усмивки, най-чистите и 
най-пъстрите – на училищ-
ната общност на СУ ”Хрис-
то Ботев”, град Айтос”.

СУ „Христо Ботев” към медиците:  
Вие подарявате надежда!Кампания 

„Заедно срещу 

коронавирус”

В края на миналата годи-
на директорът на СУ „Нико-
ла Й. Вапцаров“-Айтос, гос-
пожа Ирина Вътева, подпи-
са договора за изпълнение 
на проект с номер 2020-1-
PL01-KA229-081947_3 и за-
главие Creating inclusive 
learning environment for 
students with special needs 
(„Създаване на включваща 
среда за учене за ученици 
със специални образова-
телни потребности“). Учи-
лището е партньор в про-
екта по идея на Ян Ямроз, 
учител в краковското 41 
училище „Яна Кочанов-
ска“. Партньори са и учи-
лищата „Маркони-Мике-
ланджело“ от град Латер-
ца в Италия и 2-ра гимна-
зия „Тирнавос“ в град Тир-
навос, Гърция.

Проектът е насочен към 

учениците със специални 
образователни потребно-
сти и с обучителни затруд-
нения. Основната цел на 

проекта е създаването на 
включваща среда за уче-
не със средствата на ин-
формационните техноло-

гии, логическите игри, ко-
дирането, мисловни игри, 
музика, изобразително из-
куство и театър. За учени-
ците този проект ще доне-
се ползи чрез подобряване 
на средата за учене и уме-
нията за съсредоточаване 
и запаметяване, самооцен-
ката и уменията за общува-
не и себеизразяване, ра-
бота в екип. За учителите 
ползите ще са в областта 
на усвояването на разно-
образни методи за работа 
с деца със СОП и с обучи-
телни затруднения, запо-
знаване с образователния 
контекст на партньорските 

страни, подобряване на ин-
теграцията на ИКТ в обуче-
нието. Главната полза за 
СУ „Никола Й. Вапцаров“ 
на институционално ниво 
ще бъде надграждането 
на международната свър-
заност на училището в ев-
ропейския контекст.

Целева група на проек-
та са учениците, които са 
със СОП и с обучителни 
затруднения, както и учи-
телите, които пряко рабо-
тят с тях. Косвено от про-
екта ще се ползват всички 
учители и ученици в учили-
щето, както и родителска-
та общност. 

Този проект е необхо-
дим на СУ „Никола Й. Ва-
пцаров“, защото неговата 
реализация е в изпълне-
ние на политиката на учи-
лището за толерантност и 
грижа към учениците със 
специални образовател-
ни потребности, качестве-
на работа за преодоляване 
на обучителните затрудне-
ния и подобряване на ква-
лификацията на учителите. 
Изпълнението на този про-
ект е част от стратегията 
на училището за предос-
тавяне на качествено обу-
чение в положителна под-
крепяща среда.

СУ „Никола Й. Вапцаров“ с пореден проект „Еразъм+“

Проект 2020-1-PL01-KA229-081947_3 Creating inclusive learning environment for students with special needs е финансиран с подкрепата на Европейската 
комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност  

за използването на съдържащата се в нея информация.
The project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Стратегията на училището: Качествено обучение в подкрепяща среда
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40 дни без Вресовската Майка Тереза, 

Желяна Желева
Мария СтАНчевА, 
село вресово

На 26 януари 2021 г. се нъвърш-
ват 40 дни откакто почина Желя-
на Желева - Вресовската майка 
Тереза, както с много обич я на-
ричаха вресовци. И днес, след 
нейната кончина, за хората в се-
лото и околността, името й оста-
ва най-яркият символ на мило-
сърдието, на добротата и грижа-
та за другите.

Пенсионира се като старша 
медицинска сестра в Медицин-
ска академия - София. Тогава, 
със съпруга си полковник Желю 
Желев, светла му памет, реша-
ват да напуснат столицата, къ-
дето са оставили младостта си, 
и да се врънат към корените си 
в село Вресово. 

Още с пристигането си, непри-
нудено и с много желание, се-

мейството стана движеща 
сила на обществения живот 
в селото. Живот, който до 
този момент сякаш беше за-
стинал - с изоставени тра-
диции, с апатия към общите 
проблеми, с липсата на съ-
причастност и взаимна под-
крепа. И с пропаднала и за-
немарена църква - свъртали-
ще на гълъби, които похабя-
ваха и това, което е остана-
ло от нея...

Като човек с богат меди-
цински опит и с огромно сър-
це, Желяна се зае да пра-
ви добро на всеки, който се 
нуждае от помощ - без зна-
чение дали е болен, стар, са-
мотен, или просто има нуж-
да от подкрепа в труден мо-
мент. С организаторски та-
лант, Вресовската майка Те-
реза създаде група от добро-

волки, които да посещават домо-
вете - сърцати жени, готови да от-
кликнат, да почистят, да запалят 
печката или да помогнат със за-
купуването на храна и лекарства. 
Нещо, което не се беше случва-
ло във Вресово.

Убедена, че духовният живот 
е също толкова важен, Желя-
на Желева възстанови тради-
цията да се празнува всяка го-
дина празника на селото на Пе-
тковден и празника на църква-
та “Св. Петка”. Тя запали искра-
та и празникът възкръсна - хо-
рата даряваха и колеха курба-
ни за здраве, събираха се цели 
фамилии, присъстваха и всички 
вресовци, напуснали селото си 
през годините. И църквата свет-
на от грижовната ръка на Желя-
на. Изпълни се с живот и с Бо-
жието слово.

Желяна беше човекът, обеди-
нител на населението, на кого-

то всички се доверяваха, чове-
кът - проповедник на Христовата 
вяра, на когото всички вярваха и 
когото всички уважаваха. 

Убедена съм, че Желяна Же-
лева не случайно беше и оста-
ва част от живота на Вресово. 
Тя дойде с мисията да ни пока-
же, че миряните имат нужда не 
само от физическа, но и от духов-
на храна. Да ни покаже, че всеки 
носи в сърцето си традициите и 
има силата да помогне на ближ-
ния си. И че ни трябват само вяра 
и искрено желание, за да бъдем 
общност, която знае какво иска 
и как да го постигне...

От дълги години живея във Вре-
сово, но не помня друга личност 
като Желяна Желева, която хо-
рата от всички възрасти, толкова 
много да са ценили и обичали.

Винаги ще помним добрите ти 
дела, Желяна!

Почивай в мир!

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа об-
щински съветници,

Уважаеми господин кмет на 
община Айтос,

С настоящата покана Ви уве-
домявам, че на основание чл.23, 
ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, 
т.1 от ПОДОСВОА на Община 
Айтос, свиквам ШеСтНАДе-
СетОтО ЗАСеДАНИе на Об-
щински съвет Айтос, което 
ще се проведе на 29.01.2021 
г. (петък) от 9:30 ч. в заседа-
телната зала на Община Ай-
тос, при следния проект за 

Д Н е в е Н   Р е Д :

1. Докладна записка с вх. 
№ОбС-9/14.01.2021 г. от Краси-
мир Енчев – председател на Об-
щински съвет Айтос, относно 
приемане на отчет и анализ за 
дейността на Общински съвет 
Айтос за периода от месец май 
- месец декември 2020 г.

2. Предложение с вх. № ОбС-
4/05.01.2021 г. от Васил Едрев – 
кмет на община Айтос, относ-
но упълномощаване на пред-
ставител на община Айтос за 
участие в извънредно общо съ-
брание на акционерите на „УМ-
БАЛ-Бургас” АД гр. Бургас и оп-
ределяне на позиция и мандат 
по решенията, които следва да 
се вземат.

3. Предложение с вх. №ОбС-
15/14.01.2021 г. от Васил Едрев – 
кмет на община Айтос, относно 
утвърждаване на управител на 
общинско търговско дружество 
„Генгер” ЕООД гр.Айтос. 

4. Предложение с вх. №ОбС-
24/20.01.2021 г. от Станимир 
Петров – Директор на Дирек-
ция „Финанси, бюджет и данъч-
но облагане” в Община Айтос, 
относно одобряване разходи-
те за командировки на кмета 
на Община Айтос. 

5. Докладна записка с вх. 
№ОбС-6/11.01.2021 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на община 
Айтос, относно актуализация 
на определените с Решение 
№25/31.01.2020 г. на Общински 
съвет-Айтос минимални и мак-
симални цени на таксиметровия 
превоз на пътници за един ки-
лометър пробег по съответната 
тарифа, валидни на територия-
та на Община Айтос.

6. Докладна записка с вх. 
№ОбС-11/14.01.2021 г. от Васил 
Едрев – кмет на община Айтос, 
относно приемане на схеми за 
поставяне на преместваеми 

обекти за извършване на тър-
говия и др. обслужващи дей-
ности върху терени общинска 
собственост по чл.4, ал.1, т.1 и 
т.2, буква „а,б,в” от Наредба за 
реда за разрешаване поставя-
нето на преместваемите обек-
ти на територията на Общи-
на Айтос.

7. Докладна записка с вх. 
№ОбС-16/14.01.2021 г. от Васил 
Едрев – кмет на община Айтос, 
относно създаване на нова со-
циална услуга „Асистентска 
подкрепа“, като делегирана от 
държавата дейност, по реда на 
Закона за социалните услуги. 

 
8. Докладна записка с вх. 

№ОбС-18/18.01.2021 г. от Васил 
Едрев – кмет на община Айтос, 
относно учредяване на без-
възмездно право на ползване 
върху част от недвижим имот – 
частна общинска собственост, 
представляваща три помеще-
ния с обща площ 96,60 кв.м, в 
западната част в ляво от входа, 
на първи етаж от закрито ОУ ”Л. 
Каравелов ”- гр. Айтос, находя-
що се в УПИ І в кв.40 по плана 
на гр. Айтос, както следва: две 
стаи с площ 80,00 кв.м и спома-
гателно помещение /съблекал-
ня/ с площ 16,60 кв.м.

9. Докладна записка с вх. 
№ОбС-21/18.01.2021 г. от Васил 
Едрев – кмет на община Ай-
тос, относно приемане на от-
чет за състоянието на общин-
ската собственост за периода 
м.януари- м. декември 2020 го-
дина.

10. Докладна записка с вх. 
№ОбС-20/18.01.2021 г. от Васил 
Едрев – кмет на община Айтос, 
относно приемане на Годишна 
програмата за управление и 
разпореждане с имотите – об-
щинска собственост в община 
Айтос през 2021 г. 

11. Докладна записка с вх. 
№ОбС-19/18.01.2021 г. от Васил 
Едрев – кмет на община Айтос, 
относно разпределение на об-
щинския жилищен фонд в Об-
щина Айтос.

12. Докладна записка с вх. 
№ОбС-17/18.01.2021 г. от Мариа-
на Димова – зам.-кмет на общи-
на Айтос, относно прекратява-
не на съсобственост между Об-
щина Айтос и физическо лице 
в УПИ ІХ-314, кв.25 по плана на 
с.Пирне, Община Айтос. 

13. Питания. 

КРАСИМИР еНчев 
Председател на Общински  

съвет Айтос

Общинският съвет  
ще заседава при засилени 

мерки за превенция

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентирано-
то изхвърляне на строителни отпадъци в 
контейнерите за битови отпадъци,  реч-
ни корита, ниви, горски територии, пъти-
ща, дерета. Нарушителите ще бъдат наказ-
вани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на об-
щината, желаещ да депонира строителни 
отпадъци, трябва да подаде заявление до 
кмета на Община Айтос, и да получи Раз-
решение от кмета на Община Айтос за из-
возването на строителния отпадък до съ-
ответната площадка. 

Заявлението се подава в Центъра за ус-
луги и информация на гражданите в сгра-
дата на Община Айтос или чрез електрон-
на поща на адрес: aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя Иванова – Стар-
ши експерт, Дирекция „ТСУРР”, стая №6, 
тел. 0897 992 321.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява всички соб-
ствениците на домашни любимци, че съ-
гласно Закона за ветеринарномедицин-
ската дейност (ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки живот-
ните да не замърсяват обществени мес-
та, като почистват мястото след дефе-
кация;

т.2. да вземат мерки животните да 
не създават опасност за хора или дру-
ги животни;

т.3. да вземат мерки за предотвра-
тяване на нежелано размножаване на 
животните;

т.4. при използването им за размно-
жаване да се съобразяват с физиологич-
ните, анатомичните и поведенческите им 
характеристики и да не допускат застра-
шаване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на ку-
четата да носят в себе си ветеринарно-
медицинския паспорт и да го представят 
за проверка на общинските и ветеринар-
номедицинските органи;

т.2. да представят ветеринарномеди-
цинския паспорт при посещение при ве-
теринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата 
за ваксинация срещу бяс;

чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без по-

вод, а на агресивни кучета - и без на-
мордник;

т.4. разхождането на кучета на детски 
площадки и на места, обозначени от об-
щините със забранителни знаци

За неспазване на горе описаните зако-
нови задължения ще бъдат налагани ад-
министративно-наказателни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Името и остава в местната история 
като ярък символ на милосърдието, 
на добротата и грижата за другите

`

Желяна Желева

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

Във връзка с Решение 
№855/25.11.2020 г. на Минис-
терски съвет за удължаване 
срока на обявената с Решение 
№325/14.05.2020 г. на МС извън-
редна епидемична обстановка, 
удължена с РМС №378/12.06.2020 
г., РМС №418/25.06.2020 г., 
РМС №482 /15 . 07 . 2020  г . , 
РМС №525/30.07.2020 г., РМС 
№609/28.08.2020 г .  и РМС 
№673/25.09.2020 г., и въведени-
те противоепидемични мерки със 
Заповед №РД-01-675/25.11.2020 г. 
и Заповед №РД-01-677/25.11.2020 
г., изм. и доп. със Заповед №РД-
01-718/18.12.2020 г., изм. и доп. със 
Заповед №РД-01-20/15.01.2021 г. на 
Министъра на здравеопазването 
за неразпространение на короно-
вирусната инфекция (COVID -19).

Шестнадесетото редовно  
заседание на Общински съ-
вет Айтос ще се проведе на 

29.01.2021 г. (петък) 
от 9.30 часа в заседателната 

зала на Община Айтос
ПРИ СПАЗвАНе НА вСИчКИ 

ПРОтИвОеПИДеМИчНИ 
МеРКИ

На заседанието на Общинския 
съвет, освен общинските съветни-
ци, ще бъдат допуснати единствено 
представители на Общинска адми-
нистрация Айтос, които имат пряко 
отношение към обсъжданите теми 
в дневния ред и служителите от 
звеното по чл.29а от ЗМСМА.

При провеждане на заседани-
ето, стриктно ще бъдат спазе-
ни предписанията на здравни-
те органи за спазване на лична 
дистанция, ползване на защит-
ни средства, дезинфекция и въз-
можност за проветряване на по-
мещенията.
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40 дни без Вресовската Майка Тереза, 
Желяна Желева Селото е домът, жителите - децата

Николай Ненков е на 51 
години, женен, с две дъ-
щери. Завършил  е Техни-
кума по механотехника в 
Бургас, служил в НШЗО, гр. 
Плевен. 

- Г-н Ненков, отскоро сте 
кмет на кметство Караново 
- така ли си представяхте 
кметската работа?

- Не, не така си представях 
кметската работа. Мислех си, 
че нещата са много по- слож-
ни и трудни. В крайна сметка, 
за мен лично, кметуването е 
като управление на едно до-
макинство, но от по-голям ма-
щаб. Селото е домът, а жите-
лите са децата.

- Мина малко повече от 
година. Какво се случи в Ка-
раново за това време?

- От първия ден на встъпва-
нето ми в длъжност започнах 
с хигиената, почистването, ре-
монтирането, подреждането. 
Благодарен съм на всички, ко-
ито бяха с мен от самото на-
чало, на всички, които ми се 
довериха. Благодарен съм на 
всички работещи в кметство-
то, които от самото начало ме 
приеха сърдечно.

Няколко сериозни неща се 
случиха през 2020 година лич-

но за мен. Спряна беше кон-
цесията за кариерата, старти-
ра рехабилитацията и цялост-
на подмяна на пътната настил-
ка от Републиканската пътна 
мрежа Айтос - Трояново. По-
следната подмяна на пътна 
настилка (асфалт частично) 
на този път Айтос - Трояново 
е правен през 80-те години на 
миналия век.

- Кой, сопред вас е най-
големият успех за Карано-
во през 2020 г.?

- Безспорно, това е проектът 
за ремонт и рехабилитация на 
улиците в село Караново, за 

което съм много благо-
дарен на кмета на Об-
щина Айтос г-н Васил 
Едрев и на Общинска-
та администрация за 
осигуреното финанси-
ране. Ремонт на улици-
те в село Караново на-
зад във времето нямам 
спомен да е правен.

- Какво предстои 
през 2021 г.?

- През 2021 година е 
заложена частичната 
подмяна на тротоар-
ните настилки, изграж-
дане на игрище в за-
падната част на село-
то, почистване и рес-
тавриране на всички 
чешми в селото и око-
ло селото.

- Кой е най-сери-
озният проблем на 
селото, за който ще 
търсите решение?

- Най-сериозният 
проблем за селото 
беше и остава липса-

та на инвеститори за създа-
ване на работни места - цехо-
ве и предприятия на терито-
рията на село Караново. Ка-
раново има всички дадености 
и шанса да го постигне - нами-
ра се между три големи гра-
да -  Карнобат 
- 23 км., Айтос- 
8 км. и Бургас 
- 36 км. Село с 
прекрасен чист 
въздух. Чудес-
но място за ра-
бота, отдих и 
почивка. Село 

с традиции - през 2022 година 
ще честваме 690 години от съз-
даването на Караново.

- Каква е мечтата ви за 
село Караново?

- Мечтата ми за село Кара-
ново е да го направим едно от 
най-хубавите места за живее-
не в община Айтос, такова как-
вото е било назад във времето. 
Село с много млади хора, село 
с много възможности за рабо-
та и голям потенциал.

- чувствате ли подкре-
пата на карановци, включ-
ват ли се в доброволчески 
акции?

- Да, чувствам подкрепа-
та на хората. В най-трудни-
те моменти на пожари, бед-
ствия, аварии, или за общо-
селски кампании жителите на 
селото винаги са се отзовава-
ли с цялото си сърце и душа 
на сто процента, в помощ на 
селото.

Населението на Караново 
е с голям потенциал - това са 
обикновени хора с големи сър-
ца. Смея да твърдя, че всички 
общински и държавни сгради 
в селото са едни от най- голе-
мите в община Айтос. Това по-
казва, че Караново е било име 
и ще бъде. 

НП

Николай Ненков, кмет на Караново:  

„Караново е било име и 
ще бъде”, категоричен е 
кметът на селото 

Николай Ненков - кмет на село Караново Кметството

Народно читалище “Петър Житаров 1928” село 
Караново

128-годишна е църквата “Св. Ар-
хангел Михаил” в КарановоДетската градина 

„Селото е с най-масивните общински и държавни сгра-
ди - това показва, че Караново е било име и ще бъде“, ка-
тегоричен е Ненков

На 31 декември 2020 годи-
на стана ясно, че средно учи-
лище „Никола Й. Вапцаров“ 
е сред одобрените за финан-
сиране училища по Нацио-
нална програма „Изгражда-
не на СТЕМ среда“ на Ми-
нистерството на образова-
нието и науката.

Проектът на Вапцаровци 
е за изграждане на Център 
за природни науки, изслед-
вания и иновации. Училище-
то е сред само шестте в об-
ласт Бургас, в които ще се 
реализират подобни проек-
ти в голямата категория за 
проекти с финансиране от 
МОН до 300 000 лева.

Директорът на училище-
то Ирина Вътева сформи-
ра екип, който стана иде-
ен двигател на проекта – 
Здравко Димов, координа-
тор на подготовката на про-
ектното предложение, Свет-
лана Енева, Мария Чапано-
ва, Силвия Павлова и Дани-
ела Николова. Екипът поло-
жи неимоверни усилия, за 
да свърши цялата работа по 
генериране и конкретизира-
не на идеите, визуализиране 
на концепцията, проучване 
на възможностите за техни-
ческо обезпечаване на про-
ектните идеи, обзавеждане, 
обучение на учителите, само 

в рамките на месец май 2020 
година.

Основната цел на проекта 
е да бъдат създадени трай-
ни в дългосрочен план усло-
вия за иновативно обучение 
по природни науки, при ко-
ето учениците с техните по-
требности, идеи и виждания 
да бъдат основният фактор 
при определяне на прилага-
ните образователни техно-
логии, учебно съдържание и 
методи на работа. Центърът 
по природни науки, изслед-
вания и иновации ще обхва-
ща общо 9 помещения (че-
тири учебни стаи, три хра-
нилища, коридор и фоайе), 
разположени на един етаж 
и обособени в отделно кри-

ло. Центърът ще бъде на по-
следния етаж на сградата, 
за да е възможно спазване-
то на специфичните изисква-
ния за помещения, в които се 

провежда учебна работа по 
природни науки. Те ще бъдат 
свързани така, че да бъдат 
обединени в нова образо-
вателна среда, която ще об-
хваща шест режима на уче-
не. Предвидени са две прос-
транства за експерименти и 
изследователска работа под 
ръководството на учител, че-
тири многофункционални те-
матични пространства - “Жи-
вот”, “Сили”, “Сума” и “Ве-
щество”, методически каби-
нет и зона за демонстрации 
и срещи. Всички помещения 

ще бъдат свързани помеж-
ду си и в същото време ще 
бъде възможна едновремен-
ната работа на най-малко се-
дем различни групи учени-

ци. Тематичното простран-
ство “Вещество” ще е с раз-
мери, които позволяват из-
ползването му като лекци-
онна зала с капацитет до 60 
души и зона за дискусии и 
подготовка и анализ на опи-
тите и практическата рабо-
та. Освен физическата свър-
заност между пространства-
та, предвиждаме и свърза-
ност чрез камери, мултиме-
дийни дисплеи и озвучител-
на система. Предвиждаме 
обзавеждане с мебели, ко-
ито позволяват промяна на 
позицията на тялото на уче-
ниците през време на учеб-
ната работа.

Намерението ни е учебна-
та работа да бъде интегрира-
на с използването на Google 
G Suite и приложенията в 
него, което ще позволи из-
бягването на пространстве-
ните и времевите ограниче-
ния. Така ще може да се про-
вежда и асинхронна работа. 
Ще бъдат използвани раз-
лични видове приложен соф-
туер и мобилни приложения 
за целите на учебната работа 
(например за управление на 
видеомикроскоп, симулация 
на експерименти, за създа-
ване на визуализации и ком-
пютърни модели и др.).

В центъра по природни на-

уки, изследвания и иновации 
на СУ “Никола Й. Вапцаров” 
ще бъде провеждана учебна-
та работа по природни нау-
ки (биология и здравно об-
разование, химия и опазва-
не на околната среда, фи-
зика и астрономия, природ-
на география) и математика. 
Освен учебното съдържание 
по общообразователна под-
готовка центърът ще служи 
и за работата по разширена 
подготовка, както и за извън-
класни дейности.

Виждането ни е центърът 
да е място, където да се при-
лага учебна работа с интег-
риране на учебното съдър-
жание по предметите в рав-
новесие между нивата на ин-
теграция - от дисциплинар-
но към трансдисциплинарно. 
Предвиждаме прилагането 
на проектно-базирано и про-
блемно-базирано обучение 
и дизайн на учебното съдър-
жание по метода “отзад на-
пред” (Backwards design).

За средно училище „Нико-
ла Й. Вапцаров“ този проект 
е особено важен, защото не-
говата реализация е част от 
стратегията на училището 
за предоставяне на инова-
тивно обучение в среда, от-
говаряща на съвременните 
изисквания.

В СУ „Никола Й. Вапцаров“ ще бъде изграден център 
за природни науки, изследвания и иновации

Визуализации - архитектурата за СТЕМ



Атанас АтАНАСОв - 
Председател на Общински 
комитет “васил Левски” - 
Айтос

Всичко започна на 8 сеп-
тември 2020 г., когато по те-
лефона ми се обади Янка Ге-
оргиева учител пенсионер от 
СУ “Никола Вапцаров”. “Ата-
насов, мислихме, мислихме 
и решихме - ти си човекът, с 
когото да споделим - ако мо-
жеш, помагай!” Така започна 
разговорът ми с г-жа Георгие-
ва, сложил началото на една 
вълнуваща история, свързана 
с айтоското освобождение и 
с живота на една фамилия. 

И ето какво ми разказа 
Янка Георгиева: “В двора на 
наши роднини в с. Караге-
оргиево, знаеш, има погре-
бан руски войник от 1878 го-
дина. Скоро тази къща ще 
бъде продадена. Не можем 
вече да се грижим за гроба 
му - там ще се строи и всич-
ко ще бъде унищожено. Ви-
жте там, какво можете да на-
правите вие, от комитета “Ва-
сил Левски”.

Два дни по-късно, на 10 
септември, на сбирка на Об-
щинския комитет “Васил Лев-
ски”, споделих този разговор 
с част от ръководството на 
комитета - Радка Капралова, 
Стефка Георгиева, Татяна Йо-
това и Иван Иларев. Взехме 
решение да пренесем кости-
те от гроба на руския воин в 
двора на айтоския параклис-
костница “Св. Димитър”, мяс-
тото, което свързва Айтос и 
айтозлии с Освободителната 
война от 1878 г.

За целта взех писмено раз-
решение от Пламен Михайлов 
- председател на Тракийско-
то дружество “1897 Пею Кип-
рилов” и един от родствени-
ците. Трябваше ни разреше-
ние да влезем в двора на фа-
милията в с. Карагеоргиево 
и да извършим спасителна-
та дейност.

След изкопните работи, 
костите бяха извадени и пре-
несени в храм “Св. Димитър” 
в Айтос. Свещеникът, о. Ди-
митър, прие задачата отго-
ворно и я нарече “богоугод-
на”. Заедно с него и с друг 
член на Комитета - Енвер 
Халил, уточнихме мястото 
на препогребението в дво-
ра на параклиса. Ангел Гу-
гучков, Иван Иларев и Вла-
димир Димитров със съдей-
ствието на Василка Кръсте-

ва и служители от бюро “Об-
редни дейности” към Общи-
ната поставиха надгробна-
та плоча на новото й място. 
Иван Иларев информира Ру-
ското посолство в България, 
с което беше уточнена изра-
ботката на нова, допълнител-
на паметна плоча, която да 
бъде сложена до стария ка-
менен кръст.

Мислехме ритуалът за пре-
погребението на костите да 
бъде извършен на 30 ноем-
ври 2020 г. - Андреевден, тъй 
като починалият руски воин 
носи името Андрея. Панде-
мията обаче обърка нещата, 
затова решихме това да ста-
не или на 6 февруари - Деня 
на освобождението на град 
Айтос през 1878 г., или на 
Националния празник 3 март 
2021 г. Дотук с хронологията 
на събитията. Като историк, 
за мен беше важна историята 
на този гроб през годините, и 
разбира се - личността на во-
ина, погребан на хиляди кило-
метри от родното място.

Ето какво ми разказа д-р 
Светла Михайлова, родстве-
ник на хората, които са се 
грижили през годините за 
гроба. Този гроб е бил на ме-
гдана. След парцелирането 
попада в двора на техните 
близки - Паруш Иванов Па-
рушев и съпругата му - тях-
ната прабаба Яна Парушева. 
По време на Междусъюзни-
ческата война, през 1913 г.  

Паруш заминава на сръбския 
фронт. Служил в 24-ти Черно-
морски пехотен полк. Там е 
убит на 6 юни 1913 г. Съпру-
гата му Яна остава вдовица 
с три деца - била е на 35 го-
дини. Родена е през същата 
тази 1878 г., когато е погре-
бан руският воин.

И тази сърцата българка 
решава да се грижи за гро-
ба на Андрея като за гро-
ба на своя убит мъж, чиито 
кости лежат някъде на сто-
тици километри от България. 
Сади на гроба бели рози, пре-
лива го, не дава тревичка да 
го покрие. Децата й израст-
ват край гроба в двора на 
къщата. Отрано го чувстват 
като свой близък, баща, лю-
бим човек. Наричат го “дядо 
Андрея”. И тук само ще вмъ-
кна, че когато извадихме кос-
тите на “дядо Андрея”, по на-
пълно запазените му зъби, ли-
чеше, че е съвсем младо мом-
че. Мир на праха му!

Яна отглежда децата си с 
пенсията, която получава за 
убития си съпруг. Минават го-
дини, през които семейство-
то не престава да се грижи за 
гроба. И така, един ден през 
1968 г., поливайки цветята, 
Яна получава инсулт, пада 
върху гроба на Андрея и там 
умира. Била е на 90 години.

Грижата за гроба поемат 
децата й и внуците Тошко, 
Светла, Пламен, Величко. И 
така - до продажбата на къ-
щата, за която ме информира 
Янка Георгиева. Бързата ре-
акция на Общински комитет 
“Васил Левски”, Клуб “Кра-
езнание” и Инициативен ко-
митет “Воинска памет” ре-
шават съдбата на гроба, за-
пазен от фамилията цели 142 
години.

На 15 септември 2020 г., 
костите са пренесени в храм 
“Св. Димитър”, а паметната 
плоча - в параклиса. На дру-
гия ден - 16 септември, къща-
та преминава в ръцете на но-
вия собственик.

На паметната плоча - кръст 
от зелен айтоски андезит, е 
изписано:

АНДРЕЯ ГАЕВСКОГО
канонир от 20 конна ба-

тарея.
Умрел на 2.ІХ. 1878 г.
Бих добавил - Вечна му 

памет!
Вълнувам се, защото след 

препогребението, всяка годи-
на на 6 февруари, и на него-
вия гроб айтозлии ще могат 
да запалят свещичка и да сло-
жат цвете. Така нашият па-
раклис-костница ще бъде още 
по-истински, защото там ле-
жат кости на воин, сражавал 
се за свободата на Айтос. И 
тук ще вметна кратък спомен 
за откриването на обновения 
параклис през 1998 г. Имаше 
много гости, между които и  
Константин Кузнецов - тога-
ва съветник в Посолството на 
Руската федерация в Бълга-
рия, който изненада айтозлии 
със специална поздравител-
на телеграма от руската кос-
монавтка Валентина Тереш-
кова, с апела “да пазим об-
щата си история”.

А историята на този гроб 
ражда въпросите:   

През коя година и къде в 
Русия е роден Андрей Гаев-
ский? Има ли близки, наслед-
ници, живи ли са? И защо е 
погребан в с. Карагеоргиево? 
Исторически факт е, че руски-
те войски са в Айтос на 6 фев-
руари 1878 г., водени от полк. 
Лермонтов, а Андрей умира 
на 2 септември същата годи-
на. Коя е причината за кон-
чината му?

Все въпроси, на които, ми-
сля, би било добре да наме-
рим отговорите. Защото на 
този гроб, по спомени на ди-
ректора Силвия Томова, вся-
ка година на Трети март уче-
ниците от училището в село 
Карагеоргиево са поднасяли 
венци и цветя на признател-
ност. Тук клуб “Краезнание” 
към Военен клуб - Айтос може 
да поработи.
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

Историята с гроба на руския  
воин в село Карагеоргиево

На 18 януари 2021 г. стартира Нацио-
нален конкурс за рисунка и литературна 
творба на кулинарна тематика “Рецепти-
те на баба”, организиран от Асоциация 
за развитие на изкуствата и занаятите - 
А.Р.И.З -7. Конкурсът цели да стимулира 
интереса на децата към претворяване на 
кулинарните традиции на България. 

Инициативата стартира през 2009 г. и 
доби популярност в цялата страна. През 
годините в изданията на конкурса са 
участвали по над 2000 деца от различни-
те региони на България. Конкурсът е част 
от календара за извънкласни дейности на 
Министерството на образованието и нау-
ката и се провежда с подкрепата на Наци-
оналния дворец на децата в София.

Каним млади таланти от цялата страна 
- от всички училища, читалища, школи по 
изкуствата, клубове, центрове за работа 
с деца и други образователни организа-
ции за извънучилищна дейност да вземат 
участие в тазгодишното издание на Наци-
оналния конкурс за детска рисунка и ли-
тературна творба на кулинарна тематика 
„Рецептите на баба“. Очакваме младите 
таланти да се включат в една благород-
на надпревара, в основата на която сто-
ят българските традиции.

За участие рисунки и/или литера-
турни творби, следва да се изпращат 
на адреса на Националния дворец на 
децата - гр. София, бул. „Александър 
Стамболийски” 191. Събирането на ри-
сунките и литературните творби запо-

чна на 18 януари 2021 г. Крайният срок 
за изпращане е 31 март 2021 г.

На плика, с който се изпращат творби-
те, трябва да бъде посочено, че са за На-
ционалния конкурс за рисунка и литера-
турна творба на кулинарна тематика “Ре-
цептите на баба”. За творби, изпратени 
по пощата, важи пощенското клеймо на 
пратката.

За участие в конкурса се допускат деца 
на възраст до 14 години. Няма ограни-
чения в броя на изпратените рисунки от 
едно дете. Рисунките са с размер 35 х 50 
см. Децата са разпределени в 3 възрас-
тови групи - до 7 години, от 8 до 10 годи-
ни, и от 11 до 14 години.  

За да се подготвят и участват в конкур-
са желаещите могат да се запознаят с Ре-
гламента на конкурса, както и с необходи-
мата декларация за съгласие за обработ-
ка на личните данни на участниците, коя-
то ще бъде задължителна част за участие 
в конкурса, на фейсбук страницата „Ре-
цептите на баба“ на следния линк: https://
www.facebook.com/receptitenabababg 

За всяка допълнителна информация, от 
която се нуждаете, сме винаги на разпо-
ложение на телефон 0878591854,  чрез съ-
общение на фейсбук страницата ни или 
на e-mail: ariz7bg@gmail.com . 

в. ИвАНОв 
Председател на
Асоциацията за развитие на изку-

ствата и занаятите – 7

ПОКАНА КЪМ ДеЦАтА НА ОБЩИНА АЙтОС ЗА 
УчАСтИе в КОНКУРСА “РеЦеПтИте НА БАБА”

10 септември 2020 г, сбирката на Общинския комитет “Васил Левски”, на ко-
ято се взема решение костите да бъдат пренесени от Карагеоргиево в айтос-
кия храм

Факсимиле от разрешителното за влизане в имо-
та за спасителната дейност

Само пет дни, в които трябва да се свърши всичко

Обединени, за да съхранят паметта за Андрей 
Гаевский


