
В новата и топла спортна зала "Аетос" в Айтос има 
вече и нови пейки за треньорите и състезателите в 
съблекалните. "Сто процента удобства, прекрасни ус-
ловия за децата и младите хора - няма друга така-
ва зала за спорт в региона", категоричен е Дечо Кое-
шинов, треньор в баскетболен клуб "Вихър" - Айтос.

Предпролетно, през все 
още малкото слънчеви дни 
през м. март, Община Айтос 
започна обновяването на 
парка, градините, зоните за 
отдих и улиците в града. Ре-
довните посетители на парк 
"Славеева река" вече видя-
ха перфектно изчистените от 
високи треви, храсти и пад-
нали дървета паркови прос-

транства. "Паркът е напълно 
готов да се раззелени про-
летно и да стане още по-кра-
сив. По нареждане на кмета 
Васил Едрев, общински ра-
ботници нонстоп се грижат 
за поддръжката, надяваме 
се, че резултатите са вече 
видими", коментира за НП 
Мехмедали Руфадов, начал-
ник на отдел "Благоустроя-
ване" към Дирекция “Тери-

ториално и селищно устрой-
ство и регионално развитие" 
в Община Айтос. 

От Руфадов научихме още, 
че са закупени допълнител-
но 10 кошчета за отпадъци, 
тип "мита мозайка", които 
вече са разположени на оп-
ределена дистанция - от вхо-
да на парка по централната 
алея. Закупени са и 15 нови 

пейки, част от тях са ситу-
ирани на парковите алеи, 
друга част ще отидат в се-
лата, научи НП.

По програмата на кмета 
Васил Едрев "За красива и 
благоустроена градска сре-
да", продължава и кампани-
ята за засаждане на млади 
дръвчета. Тази дейност про-
дължава вече трета година - 
дръвчетата се засаждат на 

реновирани градски улици, 
на мястото на изсъхналите 
стари дървета и на премах-
натите, заради огромни, на-
дигащи плочките, коренища. 
Общината е закупила по-
редната партида, този път 
от 20 дръвчета, от вида пи-
рамидален габър и шестил. 
10 от тях ще бъдат засаде-
ни на обновената ул. "Филип 
Кутев", ще бъдат попълнени 

липсващите на ул. "Христо 
Ботев", ще има дръвчета и 
за двора на всяка детска 
градина, научи още общин-
ското издание.

Сериозни предпролетни 
промени се случиха и в зо-
ната за отдих на ул. "Гаро-
ва" 5. Като чисто нови са 
освежените детски съоръ-
жения там, подновени са 
пейките, поставени са кош-

чета за отпадъци. Засаде-
ни са борчета, предстои да 
се засее райграсът. Зоната 
е преобразена и ще радва 
не само живеещите на "Га-
рова" 5. На територията й 
има минерален извор, кой-
то традиционно събира мно-
го хора от квартала и от гра-
да, особено напролет и през 
лятото.

Започна и резитбата на 

хилядите розови храсти в 
града. За всяка от градин-
ките са предвидени дей-
ности по окопаване, засаж-
дане, напояване. Предстои 
да бъде реализиран и про-
ектът за Градската градина, 
за благоустрояването й, за 
първи път от десетилетия ще 
бъдат инвестирани над 1,3 
млн. лв по общински проект, 
финансиран по Постановле-
ние на МС. 

Във връзка с изпълнени-
ето на Програмата, млади-
ят началник на общинския 
отдел Мехмедали Руфадов 
предлага интересни идеи 
за позитивна промяна на 
средата, свързани с хори-
зонталната и вертикална-
та маркировка по натова-
рени градски улици, с меж-
дублоковите и предблокови-
те пространства и с грижи-
те за зелената инфраструк-
тура. Така че пролетното 
обновяване и освежаване 
на Айтос и селата тепърва 
предстои.
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Община Айтос с грижа  
за зелената инфраструктура 
Предпролетно

Ако имате в дома-
кинството си непо-
требни електрически 
уреди или излязло от 
употреба електронно 
оборудване, можете 
да се освободите от 
тях лесно, при това 
напълно безплатно. 

Услугата се пред-
лага от Община Ай-
тос, като част от 
стратегията й за 
опазване на околна-
та среда. 

Мобилни екипи на 
„Елтехресурс” АД, 
организират  съби-
рането от домове-
те и извозването на 
излязло от употреба 
електрическо и елек-
тронно оборудване  
(ИУЕЕО). 

Заявки могат да се 
подават всеки рабо-

тен ден на единен 
телефонен номер 
– 0 800 14 100, или 
на e-mail: order@
makmetal.eu.

Изпълнението на 
заявки е напълно 
безплатно за граж-
дани и фирми. Из-
хвърлянето на по-
добен тип отпадъ-
ци в контейнерите 
е забранено, а на-
рушителите подле-
жат на сакнция. 

Услугата на Об-
щина Айтос от една 
страна предотвра-
тява струпването 
на отпадъци във и 
около контейнери-
те, и в същото вре-
ме допринася за 
опазване на град-
ската среда от за-
мърсяване.

Община Айтос предлага услуга
СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО 
И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС

АКО ИМАТЕ НЕПОТРЕБНИ ЕЛУРЕДИ И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ НЕНУЖНОТО ОБОРУДВАНЕ СЪС ЗАЯВКА НА БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ. 0 800 14 100

Нови кошчета за отпадъци и нови пейки по алеи-
те в парк „Славеева река“

Обновената зона за отдих на "Гарова" 5

Нови кошчета и пейки в парка, 
дръвчета на реновирани 
улици, преобразена зона  
за отдих на „Гарова“



Анализ на читалищната 
дейност през 2020 г. и раз-
пределение на субсидията 
за читалищата в община 
Айтос за 2021 г. - това бяха 
основните теми на среща-
та на председателите и се-
кретарите на читалищата в 
община Айтос със зам.-кме-
та Мариана Димова и Диню 
Динев - директор на Дирек-
ция КОВЗС в Община Айтос 
на 9 март т.г..

Кратки бяха отчетите и 
коментарите за работата на 
читалищата през миналата 
година, предвид безспор-
ния факт, че почти през ця-
лата година дейността им е 
негативно повлияна от из-
вънредната обстановка за-
ради COVID-19. Ситуация-
та налага да се търсят ал-
тернативни форми за изя-
ва, съобразени с противо-
епидемичните мерки, об-
общи читалищните цели за 
2021 г. зам.-кметът Мариа-
на Димова.

През 2021 г. общата суб-
сидия за културните инсти-
туции е в размер на 275 616 
лв, с 10% по-висока от ми-
налогодишната, стана ясно 
на срещата. 10 са читали-
щата на територията на 
общината. НЧ "Васил Лев-

ски 1869" - Айтос получава 
169 536 лв от общата субси-
дия, останалите средства, 
по различни показатели, се 
поделят между 9-те читали-
ща в населените места на 

общината. 
При анализа дейността 

на читалищата в населени-
те места беше коментирана 
отделно от тази на читали-
щето в град Айтос, заради 
несъизмеримостта им като 
капацитет, финансов и чо-
вешки ресурс. Общият из-
вод е, че дейността на мал-
ките читалища е била зна-
чително ограничена зара-
ди ковид. През годината в 

читалищата в селата няма 
чувствителна промяна в 
броя на читалищните чле-
нове, а основната дейност 
е била библиотечната. Ана-
лизът сочи още, че в пове-
чето от читалищата библио-
течният фонд се е увели-
чил със закупуване на нови 
книги по проекти и с даре-
ния. Оказа се, че без або-
намент за вестници и пери-
одични издания през 2020 г. 

са били читалищата в села-
та Карагеоргиево, Тополи-
ца и Черноград, а без ин-
тернет - в Тополица и Пе-
щерско, и това остава гри-
жа на читалищните настоя-
телства през 2021 г.

"Епидемичната обстанов-
ка и ограниченията, нало-

жени от нея, доведоха за-
тваряне на културните ин-
ституции за известен пе-
риод от време, което в зна-
чителна степен се е отра-
зило на провеждането на 
дейностите по културния 
календар. Любителското 
творчество да се насърча-
ва и изявите да не бъдат 
инцидентни и само по по-
вод определени празни-
ци. Да се търсят и предла-
гат разнообразни традици-
онни и съвременни форми, 
бяха другите изводи в ана-

лиза на директора на Ди-
рекция КОВЗС.

Констатациите са, че по-
голямата част от читалищ-
ните сгради в община Ай-
тос се нуждаят от текущи 
ремонти на зали и покри-
ви, а на места - сценично-

то оборудване е твърде ос-
къдно. 

През 2020 година е из-
вършен основен ремонт на 
читалището в с. Мъглен с 
финансиране по общински 
проект. Но възможности 
за текущи ремонти имат 
всички читалища, предвид 
собствените приходи от на-
еми, аренди, дарения и др. 
Приходи от членски внос 
не са декларирали седем 
от читалищата, само в чи-
талището в Караново има 
решение на настоятелство-
то членски внос да не се 
заплаща. 

 Що се отнася до упра-
вленските инициативи за 
създаване на качествен 
културен продукт, в усло-
вията на пандемия, това 
се удава на малко читали-
ща. А за принос към кул-
турния живот на общината, 
в тази обстановка, трудно 
може да се говори за кое-
то и да е читалище, показ-
ва анализът. 

Предвид условията, дей-
ността на НЧ „Васил Лев-
ски-1869” гр. Айтос, което е 
водещо в културния живот 
на общината, е също огра-
ничена. Към читалището 

са Художественият салон 
и Музейната сбирка. Мате-
риалната база и на музея, и 
на читалището са в недоб-
ро състояние и се нуждаят 
от ремонти, са другите кон-
статации. 

НП

12-15 МАРТ 2021Народен приятел ×ôстр. 28
Читалищната дейност през 2020 г. - 
решително повлияна от COVID-19
Зам.-кметът Мариана Димова 
към културните институции: 
„Търсете алтернативни форми 
на изява, съобразени с 
противоепидемичните мерки“

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ  

С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС“

Уважаеми дами и господа,
На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съгласно свое протоколно решение и в изпъл-

нение на изискванията на чл.28, ал.1 , във връзка с чл.27, ал.1 от Устава на СНЦ „МИГ 
– Айтос”, Управителният съвет на сдружението кани членовете му на Общо съ-
брание на СНЦ „МИГ –  Айтос”, както следва:

- Дата – 27.03.2021 г./събота/; 
- Начален час: 10:00ч.;
- Място: конферентната зала на СНЦ „МИГ-Айтос“, намираща се в съседство 

на офиса на Сдружението  на ул. „Васил Левски“ №2, ет. 2, гр. Айтос 
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на Доклада/отчета за дейността  на Управителния 
съвет на СНЦ „МИГ – Айтос” за 2020г.;

2. Обсъждане и приемане на Годишен доклад по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ  за дей-
ността на СНЦ „МИГ – Айтос” за 2020г.;

3. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2020. на СНЦ „МИГ 
– Айтос” ;

4. Вземане на решение за утвърждаване на Бюджет за 2021г.;
5. Освобождаване на членовете на Управителния съвет и избор на нов Управите-

лен съвет;
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.30 от Устава на 
сдружението, събранието ще се проведе на същия ден, от 11:00 часа, на съ-
щото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите 

членове.
Забележка: Материалите по дневния ред на Общото събрание можете да получи-

те по ел. поща или  в офиса на МИГ: гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ No2, в часовете от 
10.00ч. до 16.00ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СНЦ „ МИГ-АЙТОС:
    (СТОЯН СТОЯНОВ) ………./П/…………

п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.” Васил Левски ” № 2
моб.тел. +359 886 881 212 ; e-mail: mig_aytos@abv.bg

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

"ESTREYA" БЪЛГАРО-ИСПАНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
ОБЯВЯВА КОНКУРС за конкурса по испански език и култура

"Първи областен конкурс по испански език и култура" организиран от 
"Estreya" българо-испански културен център, ще се проведе на 14 май 

в гр. Бургас. В тази връзка, центърът обявява "Конкурс за изработване 
на плакат", кандидатства се само с авторски плакат, който трябва да е 
създаден специално за конкурса, свързан с испанския език и култура.

ТЕМИТЕ НА "ПЪРВИ ОБЛАСТЕН КОН-
КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА":

1. Граматика
2. Испански песни
3. Испанска кухня (Испанска тортиля).
Групите които ще се състезават на 14 

май, за представяне на Испански език и 
култура, са ученици на "ESTREYA" Бълга-
ро-Испански Културен Център в Област 
Бургас, от градовете Бургас, Айтос и По-
морие, сформирани в групи от различна 
възрастова рамка (от 16 до 65 г.)

Имената на групите участници са задъл-
жителни в плааката:

гр.Бургас - "LAS SIRENAS DE BURGAS" ( 
РУСАЛКИТЕ НА БУРГАС)

гр.Айтос - "LAS AGUILAS DE AYTOS" (ОР-
ЛИТЕ НА АЙТОС)

гр.Поморие - "LOS TIBURONES DE 
POMORIE" ( АКУЛИТЕ НА ПОМОРИЕ)"

Задължително е да бъдат включени: Лого 
на "ESTREYA" Българо-Испански Културен 
Център, Лого на Областен управител, Лого 
на Община Поморие, Лого на Община Ай-
тос, Лого Община Бургас

Плакатите да са изработени на графич-
на програма по избор: Adobe Photoshop, 
Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft 
Paint, Corel Painter Classic, Macromedia 
Free Hand и др.

Размерът на творбите - А3.
Желаещите да участват в конкурса тряб-

ва да представят творбите си на електро-
нен (pdf или jpg-формати) и хартиен носи-
тел, придружени с данните на автора: три-
те имена, курс, години, град, електронна 
поща и телефон за връзка.

Адреса, на който да се изпращат пла-
катите на хартиен носител е: "ESTREYA" 
Българо-Испански Културен Център, гн. 
Антонио Перез, гр. Бургас, п.к. - 8000, 
ул."Гладстон" 39, за конкурса "ПЪРВИ 
ОБЛАСТЕН КОНКУРС ПО ИСПАНСКИ 
ЕЗИК И КУЛТУРА" и на електронен ад-
рес: еstreya.eu@gmail.com

Представените плакати ще бъдат оценя-
вани от тричленно компетентно жури, пре-
подаватели от Национална Художествена 
Академия, Филиал Бургас, което ще опре-
дели наградените участници. Краен срок 
за изпращане: 31.03. 2021 г.

Разпределението на средствата е гласувано

Проблемите са общи, решенията са на всяко читалищно настоятелство

Диню Динев изненада читалищните дами с цветя и скромни подаръци от кме-
та Васил Едрев ден след 8 март



Един от най-чаканите про-
екти от айтозлии е проект 
„Благоустрояване на Градска 
градина в кв. 63, гр. Айтос, из-
граждане на спортна площад-
ка и кът за фитнес“. Стойност-
та на проекта е 1 310 321 лв. 
Финансирането е осигуре-
но с ПМС. Градската градина 
е един от символите на град 
Айтос, Създадена е в начало-
то на ХХ век с доброволния 
труд на айтозлии и е с площ 
от 29 543 кв. м. 

Проблемът с недостатъчния 

брой места в детските гра-
дини в Айтос Общината ще 
решава с реализирането на 
Проект „Детска градина с 4 
целодневни и 1 яслена групи, 
находяща се в кв. 136, УПИ I 
по плана на гр. Айтос“. Проек-
тът е одобрен за финансира-
не по програма „Изграждане, 
пристрояване, надстрояване 
и реконструкция на детски 
ясли, градини и училища за 
периода 2020-2022 г. на МОН и 
е на стойност 3 000 000 лв.

Един от акцентите на Строи-
телна програма 2021 е ремон-
тът на уличните настилки във 
всички населени места. Ос-
вен че ще бъде реализиран 
проект на стойност 1 350 000 

лв., Общината отделя и бю-
джетни средства за отдавна 
чаканите ремонти.

Осигурено е финансиране и 
за проект "Корекция и изграж-
дане на пасарелки и водосток 
на западното дере в с. Кара-
георгиево". Средствата за об-
щинския проект са осигурени 
с Постановление №250 на Ми-
нистерския съвет - 652 339 лв. 
Още един общински проект е 
насочен към уличните настил-
ки в малките населени места, 
на стойност 334 957.38 лева.

Вече е подпсан договорът 
за изпълнение на проект „Ре-
конструкция и рехабилитация 
на тротоарни настилки на ули-
ци в гр. Айтос“. Проектът се 
реализира чрез Стратегия за 

Водено от общностите мест-
но развитие на МИГ-Айтос по 
ПРСР 2014-2020, и е на стой-
ност 389 982.66 лева.

Продължава обновяването 
и на спортната инфраструк-
тура с Проект "Благоустроя-
ване и реновация на Спорт-
ната зала към стадиона в гр. 
Айтос”. Одобрените от МИГ-
Айтос допустими разходи 
по проекта са на стойност 
390 517.84 лева.

Подписан е договорът за из-
пълнение на проект „Вътреш-
но преустройство на кафе-
аперитив в партерния (пър-
ви) етаж от съществуваща 
административна сграда №9 
от Общински комплекс „Алея 
на занаятите”, в Посетител-
ски център”, по Стратегията 
на МИГ-Айтос, на стойност 
194  250.00 лева.

Подписан е и договорът за 
изпълнение на проект „Ре-
конструкция улично осветле-
ние по ул. „Братя Миладино-
ви”, „Софроний”, „Щерю Ру-
сев”, „Богориди”, „Вардар”, 
„Райна Княгиня”, „Н. Рилски”, 
„Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” 
гр. Айтос, на стойност 140 000 
лв, без ДДС

През 2021 г. ще бъде реали-
зиран и проект „Спортна пло-
щадка №4 в УПИ I – за спор-
тен терен, кв. 50, по плана на 
гр. Айтос”, по Програмата за 
развитие на селските райони 
за периода 2014–2020 г. Раз-
мерът на одобрената субси-
дия е 84 804. 36 лв.

Започна изпълнението на 
проект „Подобряване опазва-
нето на околната среда в Од-
рин и Айтос“, по Програма за 
Трансгранично сътрудничест-
во между Република България 
и Република Турция по При-
оритетна ос 1. Околна сре-

да, Специфична цел 1.2. По-
добряване на капацитета за 
опазване на природата, ус-
тойчиво използване и упра-
вление на общите природни 
ресурси чрез съвместни ини-
циативи в трансграничния ра-
йон. Стойността на проекта е 
346 831.65 евро. 

Бюджет-2021 отделя 20 000 
лв. за проектиране на чети-
рилентов път Айтос - Бур-
гас, който значително ще об-
лекчи пътуването до и от об-

ластния град.
Община Айтос е една от 

осемте общини в област Бур-
гас, които изпълняват проект 
за реконструкция и рехаби-
литация на подземна инфра-
структура и водопроводни съ-
оръжения. Проектът е сред 
най-мащабните в България с 
финансиране по ОП „Окол-
на среда“. Общият размер 
на инвестицията е 459 000 000 
лева.

И това са само част от по-

големите проекти на Община-
та през 2021 г.. Успоредно с 
тях Общинската администра-
ция ще изпълнява още немал-
ко социални, образователни 
и културни проекти, проекти 
за заетост, за зелената ин-
фраструктура, малки инфра-
структурни проекти, както и 
екопроекти по Национална-
та програма "За чиста окол-
на среда - 2021", с финанси-
ране по ПУДООС.
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По-важни проекти, които община 
Айтос ще изпълнява през 2021 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ 
за

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
за НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 4 април 2021 Г.

Във връзка с произвеждането на избори за народни 
представители за Народно събрание на 4 април 2021  
година всеки гласоподавател след проверка в избира-
телния списък може да поиска: от датата на обявяване 
на избирателните списъци  22.02.2021 г. :

До 20.03.2021г

Избиратели с трайни увреждания, 
които не им позволяват да упражнят 
избирателното си право в изборното 
помещение, но желаят да гласуват с 
подвижна избирателна кутия, заявя-
ват желанието си в писмена форма 
чрез заявление по образец или чрез 
електронно заявление през интернет 
страницата на общините по постоян-
ния им адрес или настоящия им ад-
рес в случаите, когато своевременно 
е направено искане по чл.36 от Из-
борния кодекс за гласуване по на-
стоящ адрес

До 20.03.2021 г

Избирател, чийто постоянен и насто-
ящ адрес са в различни населени 
места, може да поиска да бъде впи-
сан в избирателния списък по насто-
ящ адрес.

До 27.03.2021 г.

Избирател, спрямо когото са допус-
нати непълноти и грешки в избира-
телния списък подава заявление за 
отстраняването им до общинската 
администрация

До 29.03.2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, 
които не им позволяват да упражнят 
избирателното си право в изборно-
то помещение и желаят да гласуват 
с подвижна избирателна кутия, но не 
са подали заявление в срок по чл.37, 
ал.1 от Изборния кодекс (20.03.2021г.), 
може да гласуват с подвижна изби-
рателна кутия, ако заявят това и при 
условие че на територията на насе-
леното място е назначена подвиж-
на СИК

Читалищната дейност през 2020 г. - 
решително повлияна от COVID-19

ЗКПУ „Балкан“, с. Планиница
ПОКАНА

На основание чл.16, ал.3, т.1 от ЗК, и с протокол № 1/2021 год., 
Управителният съвет на ЗКПУ „Балкан“, с. Планиница, свиква Общо го-
дишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 27.03.2021 
г. от 18:00 часа в читалището на село Планиница, при следния 

Дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на член- кооператори.
2. Отчетен доклад на Управителния съвет.
3. Отчетен доклад на Контролния съвет.
4. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 год.
5. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Управи-

телния съвет и Председателя, поради изтичане на мандата.
6. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Кон-

тролния съвет, поради изтичане на мандата.
7. Избиране на нов Управителен съвет и подгласници и определя-

не на броя и мандата им.
8. Избор на Председател на кооперацията и определяне на ман-

дата му.
9. Избиране на нов Контролен съвет и подгласници и определяне 

на броя и мандата им.
10. Приемане на решение за предоставяне на пълномощия на УС 

и Председателя на кооперацията да сключват договори за креди-
ти: с банки, ДФЗ, Разплащателна агенция, юридически и физиче-
ски лица и др.

11. Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по- къс-

но, на същото място, при същият дневен ред. 

На основание чл.175 и чл.183, ал.3 от Изборния кодекс  във връз-
ка с  предизборната кампания за Изборите за народни представи-
тели за Народно събрание на 04.04.2021 г., кметът Васил Едрев из-
даде Заповед№РД-08-126 от 01.03. 2021 год., в която се определят 
местата за поставяне на агитационни материали, както следва:

В град Айтос агитационни материали се поставят на фасада-
та (прозорците) на сградата на Общинския център за социални и 
здравни услуги, ул.”Васил Левски” №3. Агитационни материали в 
населените места се поставят на таблата на сградите на кметства-
та. На имоти, собственост на физически или юридически лица, аги-
тационните материали могат да бъдат поставяни след разрешение 
на собственика или управителя на имота.

Партиите, коалициите и инициативните комитети в срок  до три 
дни, след датата на провеждане на изборите са длъжни да премах-
нат поставените от тях агитационни материали.

ЗА АГИТАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ 
НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

Предстои работа по приоритетни проекти за над 8 000 000 лв.

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо с вх.№12-00-26/04.02.2021г. на Държавна 
агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Община Айтос 
уведомява всички собственици на животновъдни обекти с пасищ-
ни селскостопански животни, че следва стриктно да спазват чл. 
106, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, съгласно който 
водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на жи-
вотни или на стада трябва непрекъснато да направляват животни-
те, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да 
не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос напомня на гражданите, че е строго 
забранено изхвърлянето на едрогабаритни отпа-
дъци до контейнерите за битови отпадъци - легла, 
дивани, матраци, дюшеци, строителни материали, ста-
ри гуми и дограма, излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване и др. На нарушителите ще бъ-
дат съставени актове.

Нуждаещите се от повече информация могат да 
се свържат със старши експерт Катя Иванова, еко-
лог в Общинска администрация - Айтос, на тел. 
0897/ 992 321.

Повече инвестиции в селата през 2021 г.Община Айтос

Репетираха виртуално, състезаваха се 
виртуално (странно време!). 

Но дори да изглежда невъзможно, ви-
наги намират начин да бъдат заедно и да 
се представят перфектно. 

Въпреки пандемията, и тази го направи-
ха - пет първи места от Националния кон-
курс за вокално и танцово изкуство, за Ак-
робалет "Тиара" при Военен клуб - Айтос 
с ръководител Златина Колева.

Пет първи места за „Тиара“

Златина Колева с момичетата от „Тиара“ и наградите



Уважаеми съграждани! 
Скъпи тракийци!

Историческите документи 
свидетелстват, че в началото 
на миналия век хиляди българи 
бежанци от Одринска и Бело-
морска Тракия, от Мала Азия, 
Македония и Северна Добру-
джа намират подслон в Айтос и 
околията. Със своя труд и уме-
ния бежанците допринасят за 
просперитета на нашия град. 
По това време в околията на-
мира подслон и свещеник  Пе-
тър Киприлов, бежанец от Од-
ринска Тракия, напуснал пре-
делите на Османска Турция под 
заплахата за покушение. 

Първоначално поп Пею Кип-
рилов, както е бил известен 
сред миряните, се установява 
в с. Вресово, Айтоско, където 
служи  непрекъснато шест го-
дини. Впоследствие семейство-
то му се премества да живее в 
Айтос. По спомени на 96-годиш-
ния айтозлия Панайот Калчев, 

домът на семейство Киприло-
ви се е намирал край дерето, 
днес срещу автогарата на ул. 
„Хаджи Димитър“ в междубло-
ковото пространство  на бл. 26 
и  бл. 28. 

Като тракийски деятел в Ай-
тос, поп Пею Киприлов полага 
бащински грижи за настанява-
не, изхранване и оземляване 
на хилядите тракийски бежа-
нци  в Айтос и околията. На-
стоятелството на тракийското 
братство по достойнство оце-
нява дейността на свещени-
ка и на свое заседание на 18 
февруари 1925 година избира 
Петър Киприлов за председа-
тел на Тракийското емигрант-
ско дружество „Странджа“ в 
Айтос. Това заслужено призна-
ние за Петър Киприлов беше 
повод за тракийците от града 
да приемем името му за па-
трон на дружеството и в Деня 
на Тракия – 26 март 2013 г. да 
осветим знаме на Тракийското 
дружество с името на свещени-
ка в храм „Св. вмчк Димитрий 
Солунски“ в Айтос. 

По случай 50-годишното при-
мерно пасторско служене на 
свещеник Петър Киприлов, 
през 1929 г. Н. В. Царят е бла-
говолил да го отличи по случай 
юбилея му, с орден за граждан-
ска заслуга 4-та степен. По този 
повод Киприлов е поздравен с 
телеграми  от министър-пред-
седателя на България Андрей 
Ляпчев, от Протосингела на Св. 
Софийска Митрополия, от тра-
кийски войводи, от гл. редактор 
на  в-к „Тракия“ Христо  Ман-
джуков, от Айтоското Тракий-
ско дружество „Странджа“, от 
църковни настоятелства, прия-
тели и почитатели на свещени-
ка от окръга и страната. 

На Общо събрание на члено-
вете на Тракийско дружество 
"1897 Петър Киприлов", на 16 
април 2015 г., когато предсто-
еше честване на 165-ата юби-

лейна годишнина 
от рождението на 
патрона на дру-
жеството и 120-
ата годишнина от 
учредяването на 
Тракийска орга-
низация в Айтос, 
спонтанно въз-
никна предложе-
ние за изгражда-
не паметник на 
Петър Киприлов. 
Тракийското дру-
жество изгради  
Инициативен ко-
митет, който за-
почна активна ра-
бота за популяри-
зиране живота и 
делото на Петър 
Киприлов. Реша-
ваща роля в това 
отношение допри-
несе преиздава-
нето биография-
та на свещеника 

в чест на 170-ата годишнина от 
съграждането на православен 
храм в Айтос и презентацията 
на книгата пред общественост-
та на нашия град от свещеник 
Ромил Негозов. 

Петър Димитров Киприлов 
е роден преди 170 години - на 
14.03.1851 г. в с. Пирок, Лозенг-
радско, закътано в южните па-
зви на Странджа планина, не-
далеч от борческото село Сар-
машик, днес с. Бръшлян, Мал-
котърновско. Започва начал-
ното си образование в с. Де-
рекьой, продължава ученето 
в Лозенград и Малко Търново, 
където завършва образовани-
ето си. Издадено му е свиде-
телство, с което има право да 

учителства и през 1869 г. става 
учител в родното си село. По-
следователно,  Киприлов учи-
телства девет години и в дру-
ги селища - до 1878 г. Осем-
надесетгодишен, той е първи-
ят учител в килийното учили-
ще в Сармашик. На Първи май 
1877 г. той се жени за красива-
та мома Станка Кържева от съ-
седното село Чаглаик. Създа-
ват голямо семейството с шест 
деца - три дъщери и трима си-
нове. През Първата световна 
война като офицер на фронта 
в Македония загива вторият му 
син Тодор. 

През 1872 г., като учител в 
с. Пирок, тайно е  посетен от 
Апостола на свободата Васил 
Левски, който му гостува цяла 

седмица. Под негово ръковод-
ство образуват  първите тайни 
революционни комитети в Мал-
котърновско и Лозенградско. 

През пролетта на 1876 г. е 
събрана парична помощ  в с. 
Пирок и околните села, коя-
то трябвало да бъде занесена 
в четата на Панайот Хитов и 
Дядо Желю в Сливенския Бал-
кан. Жребият се пада на Пе-
тър Киприлов и Иван Свирачев, 

учител в с. Корията. След голе-
ми опасности, двамата учители 
стигат нощно време до пещера-
та на войводата Панайот Хитов, 
която се намирала зад Сливен 
в собствената му кория. 

След Освобождението на 
България, Лозенград и Мал-
ко Търново  остават под тур-
ска власт. Тази несправед-
ливост, наложена от Велики-
те сили, разочарова дълбоко 
27-годишния революционер.                                                                                                                 
През 1879 г. учителят Петър 
Киприлов е ръкоположен све-
щеник в с. Ениджия, Лозенг-
радско от Негово Високопре-
освещенство Одрински митро-
полит Синесий. Посрещнат ра-
достно от съселяните си, мла-
дият Киприлов започва свеще-
ничеството си  в с. Пирок, къ-
дето служи непрекъснато цели 
25 години. Но през 1896 г. не-
говият дух отново е развълну-
ван и увлечен в революцион-
ната борба. Свещеник Кипри-
лов с Евангелие и кръст в ръка 
тайно заклева бъдещите четни-
ци и организира комитети за 
въстание. От началото на 1901 
г. главната революционна ор-
ганизация в България започ-
ва активна подготовка за въ-
оръжена съпротива на турска-
та власт за присъединяване на 
Одринска и Беломорска Тра-
кия към свободната вече роди-
на. С риск за живота си под бу-
лото на свещеник, Киприлов се 
промъква в блокираните села 
и организира селяните срещу 
безчинствата  на властта. 

На 27 април 1903 г. Петър 
Киприлов е арестуван и отве-
ден под стража в Лозенград, 
като на собствения му  кон се 
качил стражар, а той е отка-
ран пеша. Започват най-теж-
ките дни за свещеника. Вся-
ка вечер е разпитван и измъч-
ван. Обидени от смелостта  му, 
мъчителите подлагат Киприлов 
на средновековен метод на из-

тезание. Донасят мангал с раз-
топено олово и го заплашват 
да открие тайната на въстани-
ческото дело. Тогава един от 
джелатите налива част от раз-
топения куршум върху езика на 
затворника. Кръвта започнала 
силно да тече от устата му. На 
другия ден е поставен прав в 
карцер да гази студена вода, а 
отгоре му наливат топла вода. 
В този карцер го държат не-
прекъснато три седмици .Из-
немощял, почти мъртъв, на 21-
вия ден е изваден и поставен 
в двора на затвора на една ро-
гозка, без да може да говори и 
чува. Идва лекар и изрязва кур-
шума от езика му и раните за-
почват да заздравяват. Осъден 
е на 101 години тъмничен за-
твор и откаран в Одрин, за да 
излежи присъдата си. Специал-
на комисия, трогната от мъки-
те, на които бил подложен све-
щеник Киприлов, намаля при-
съдата му на 15 години. На Ве-
ликден 1904 г. на затворници-
те било съобщено, че ще бъдат 
освободени. След като ги фо-
тографират и подписват декла-
рации за вярност към султана, 
ги освобождават. 

В затвора Петър Киприлов 
съставя точен списък с при-
съдите и месторождението на 
осъдените затворници през 
1903/04 г. от Одринския ви-
лает. 

Днес този паметен доку-
мент, приложен в края на би-
ографията е от особено значе-
ние за потомците на тракийски-
те българи. 

Пуснат на свобода, свеще-
ник Киприлов се завръща в 
Малко Търново, където го оч-
аква ново премеждие. Явява 
се в квартирата му един турски 
войник, голям негов приятел и 
тайно му съобщава, че му под-
готвят покушение. Още същата 
вечер той с двама верни прия-
тели напуска пределите на Ос-
манска Турция.

След много премеждия све-
щеник Петър Киприлов, съби-
ра  семейството си и  се уста-
новява в с. Вресово, Айтоско, 
където по негова инициатива 
се изгражда днешният правос-
лавен храм, който носи името 
на светицата „Св. Петка“ - счи-
тана за покровител на тракий-
ските българи. След това заку-
пува къща в Айтос и поема Ено-
рията на  Карасарлий, (днес с. 
Черноград), където служи 19 
години. 

На Общо събрание на дру-
жеството през 2015 година, ко-
гато предстоеше честване на 
юбилейната 165-а годишнина 
от рождението на свещеник 

Киприлов, спонтанно възник-
на идеята за издигане паметен 
знак на патрона на дружество-
то в Айтос.

Решителна подкрепа за про-
екта Тракийското дружество по-
лучи с Решение №498/30.05.2018 
г. на Общински съвет, който 
даде съгласие да бъде допус-
ната разработка на проект за 
изграждане на паметен знак 
на Петър (Пею) Киприлов вър-
ху поземлен имот общинска 
собственост в УПИ XII; кв.120 
по плана на Айтос в градина-
та на Общински пазар. Упра-
вителният съвет на Тракийско-
то дружество изгради Инициа-
тивен комитет, който на 12 фев-
руари 2020 г. успешно защити 
проекта пред Специализирани-
те органи при Министерството 
на културата. 

Благодарим на десетките ро-
долюбиви българи, фирми и ор-
ганизации от Айтос и страна-
та за подкрепата на проекта с 
лични средства и труд. В тази 
връзка ръководството на Тра-
кийското дружество взе  реше-
ние за преиздаване биографи-
ята на Петър (Пею) Киприлов, 
написана през 1929 г. от него-
вия най-малък син Константин 
- учител в Айтоската непълна 
гимназия. Като приложение 
към биографичната книга пред-
виждаме да се впишат имената 
на всички дарители за изграж-
дането на паметника.

Доживял осемдесетгодиш-
на възраст, свещеник Кипри-
лов, след като отпразнува пет-
десетгодишния си юбилей в 
лоното на Българската Пра-
вославна църква като свеще-
ник и девет години - учител, в 
края на земния си живот той 
отправя един завет към близ-
ки и тракийци:„Деца, не забра-
вяйте Тракия, за която Бълга-
рия проля толкова скъпа кръв! 
Имайте вяра в световната пра-
вда! Бог бди над Тракия! Исти-
ната рано или късно ще възтър-
жествува!“ 

Този завет към поколения-
та  ще бъде изписан на памет-
ника му, върху мраморна пло-
ча от черен гранит. С настъпва-
нето на пролетта предстои на-
чалото на строително-монтаж-
ните работи по изграждането 
на паметния знак на свещеник 
Киприлов, чиито кости са по-
гребани в двора на православ-
ния храм в Айтос. 

Гр. Айтос, 12 март 2021 г. 

Димитър Ошавков – пред-
седател на Инициативен ко-
митет за издигане паметен 
знак на Петър (Пею) Кипри-
лов в гр. Айтос.
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Напролет тракийци вдигат паметник 
на свещеник Киприлов в Айтос

Денят на Тракия – 26 март 2013 г. 
- освещаване на знамето на Тракий-
ското дружество с името на свеще-
ника, в храм „Св. вмчк Димитрий Со-
лунски“ в Айтос Тракийци пред храма   

За юбилея на ТД "1897 
Петър Киприлов" - Айтос 
- сребърен плакет "Кап. 
Петко Войвода" 

170 години  
от рождението му

 Така ще изглежда паметникът на Киприлов в гра-
дината на Общинския пазар


