
"Заради противоепи-
демичните мерки, в Ай-
тос празнично шествие 
на училищата и детски-
те градини тази година 
няма да бъде организира-
но на 24 май - Ден на све-
тите братя Кирил и Мето-
дий, на българската азбу-
ка, просвета и култура и 
на славянската книжов-

ност. Но празник на пло-
щад "Свобода" ще има, 
и традиционно, на този 
ден, химнът "Върви, на-
роде възродени..." ще ни 
изпълва с гордост и на-
ционално самочувствие". 

Това заяви на предпраз-
нична среща с директори 
на училища и детски гра-
дини и представители на 
читалищата кметът Васил 
Едрев, на 20 май т.г. в За-
седателната зала на Об-
щината. Градоначалникът 
им благодари за усилия-
та и преодолените труд-
ности през годината и 

им поднесе поздравител-
ни адреси и скромни по-
даръци. "Чрез Вас, като 
ръководители на учебни, 
детски заведения и чита-
лища поднасям поздра-
ви към всички учители и 

културни дейци от общи-
на Айтос, към айтоските 
творци и към всички, ко-
ито са приели за своя ми-
сия образованието и кул-
турата", каза още градо-
началникът.

По-късно кметът Васил 
Едрев покани на среща 
20 изявени учители от 
общината, педагози, от-
личили се с труда, ини-
циативността и идеите 
си през годината. 14 от 
тях бяха предложени от 
педагогическите съвети 
на учебните заведения. 
Наградата "Най-добър 
учител" през учебната 
2020/2021 г. от кмета Ва-
сил Едрев получиха Ру-
ска Демирева Тодорова 
- ОУ "Светлина"- с. Топо-
лица, Георги Стаматов - 
ОУ "Христо Ботев" с. Пир-
не, Светла Златева Чото-
ва – ПГСС „Златна нива“ 
гр. Айтос, Мерием Аса-
нова Мехмедова –  ПГСС 
„Златна нива“ гр. Айтос, 
Дора Георгиева Атана-
сова – СУ „Хр. Ботев“ гр. 
Айтос, Минка Стоянова 
Минчева - СУ „Хр. Ботев“ 
гр. Айтос, Бранимира Не-
делчева Маринова-Нико-
лова - СУ „Хр. Ботев“ гр. 
Айтос, Севинч Назиф Зе-

крие – ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ - с. Карагеор-
гиево, Зейнеб Акиф Али 
- ОУ "Христо Ботев" - с. 
Мъглен, Нели Георгиева 
Пеева - ОУ "Ат. Манчев" 
- гр. Айтос, Донка Стоя-
нова Аврамова - ОУ "Ат. 
Манчев" - гр. Айтос, Ири-
на Лекова Вътева - ди-
ректор СУ „Н. Вапцаров“ 
– гр. Айтос, Иванка Тодо-
рова Лалева - заместник-
директор  СУ „Н. Вапца-
ров“ – гр. Айтос, Роси-
ца Михайлова Кючукова 
- старши учител – СУ „Н. 
Вапцаров“ – гр. Айтос

Шестима от препода-
вателите от детски гра-
дини в общината също 
бяха удостоени с при-
за "Учител на годината" - 
Елена Димова Неделче-
ва ДГ ,,Калина Малина" 
- гр. Айтос, Маргарита 
Стоянова Дачева ДГ "Ра-
дост" - гр. Айтос, Гергана 
Стоянова  Киришева ДГ 
"Детелина" - с.Тополица, 
Зоя Димитрова Марков-

ска ДГ "Славейче" - гр. Ай-
тос, Янка Стоянова Нено-
ва ДГ "Пролет" - гр. Айтос, 
Златка Панчева ДГ "Здра-
вец" - гр. Айтос   

Годишната награда 2021 
"За принос към културата" 
тази година беше опреде-
лена за читалищни дейци 
от четирите най-работещи 
читалища в общината и за 
представител на Военен 
клуб - Айтос. С благодар-
ност за усърдието и с при-
за кметът удостои Айлин 
Сабриева Шукри - библи-
отекар НЧ „Пробуда 1929”, 
с. Мъглен, Тодорка Йорда-
нова Димова – секретар 
НЧ „Петър Житаров 1928”, 
с. Караново, Станка Ди-
митрова Купенова - биб-
лиотекар НЧ „Васил Лев-
ски 1869”, гр. Айтос, Янка 
Чанева Савова – секретар 
НЧ „Пробуда 1925”, с. Пир-
не и Златина Иванова Ко-
лева – Ръководител на ак-
робалет „Тиара“, Военен 
клуб - Айтос.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

21-27 МАЙ 2021, бр. 471

Айтос ще отбележи най-българ-
ския празник на 24 май 2021 г., от 
11.00 часа на площад "Свобода" с 
ритуал за издигане на национално-
то знаме и знамето на Общината. 
Кметът Васил Едрев ще връчи на-

гради на изявени в науката, спорта 
и изкуствата ученици от всички учи-
лища. Празничният концерт ще е с 
участието на Детския танцов със-
тав "Тракийче" при СУ "Христо Бо-
тев" - Айтос.

Кметът награди 25 изявени 
учители и културни дейци 

В навечерието 

на празника на 

светите братя 

Кирил и Методий

Благодари на директорите, че 
въпреки трудностите, учебната 
година ще приключи успешно

Празнуваме 24 май на 
площада от 11.00 часа



Геновева ЗАФИРОВА

Животът се измерва не с години,
а с дирята, оставена след нас…

В навечерието сме на един от 
най-светлите български празници 
- 24 май. Въздухът ухае на люляк, 
рози и божур. Подвластни сме на 
едно неповторимо чувство, ко-
ето ни извисява и кара сърцето 
да тупти… Пътувам през време-
то. Чувам химна „Върви народе, 
възродени!“ 

Предстои ми приятен разговор 
с моя обичан учител и директор 
Петър Стоев. Вървя по дирята, ко-
ято той остави в живота и истори-
ята на Техникума по селско сто-
панство „Г. Димитров“ в гр. Айтос. 
Спирам пред моя оазис: училище-
то, класа, учителите… И сред тях 
младият, амбициозен учител по 
икономика и пчеларство Петър 
Стоев. Надарен беше с качества-
та на оратор, умееше да разпал-
ва у нас огънчето на любознател-
ността и творчеството. Красиви-
те му пламтящи очи убеждаваха 
и подканяха да го следваме по 
пътя на познанието. С призвани-
ето да бъде учител, не робуваше 
на стари догми и поучения, да-
ваше ни свободата да мислим. В 
часовете можехме да дискутира-
ме, да изразяваме мнение; осо-
бено в часовете по политиконо-
мия. Беше новатор, магнетична 
личност - вдъхновяваше, окриля-
ваше, и ние го следвахме.

Беше претърпял операция, но 
го намерих в добро разположе-
ние на духа. Разговаряме, а аз 
се пренасям в далечната 1959 го-
дина, когато поема кормилото, та 
чак до 1994. Животът му принад-
лежи на Техникума цели 35 го-
дини. Неповторими мигове, дни 
и години, в които той умееше да 
докосва струните на човешкото 
сърце. Има спомени, които нико-
га не си отиват от нас, най-вече 
тези, свързани с нашето съзря-
ване. Разгръщам албумите, които 
пази всеки випуск на Селскосто-
панския техникум. Носталгия, тъга 
и тиха радост. На снимка с учи-
телите - другарят Стоев - млад с 
пламенни очи, високо чело и буй-
ни къдрави коси. Притежаваше 
богат регистър от изразни сред-
ства, достъпно и професионално 
ни въвеждаше във философската 
дисциплина“Икономика на произ-
водството“ и в частност политико-
номия. Събуждаше у нас интерес 
и желание да се учим. Взискате-
лен, но деликатен, строг, но спра-
ведлив, едно рядко срещано съ-
четание на интелект и душевност, 
подплатени с отговорност. Пове-
че от час съм с любимия учител и 
неговата спътница, съпругата му 
- Кина Димитрова Стоянова по 
баща. Тя също е била учител - по 
математика и музика в училище 
„Хр. Ботев“- Айтос. Мисля си, че 
до всеки преуспял в живота мъж 
стои една великолепна жена - 
предана, любяща и интелигентна, 
каквато е Кинчето Стоева. Раз-
говаряме, а моят събеседник все 
ми припомня: „Това не го пиши“. 
Но аз ще го напиша. Въпреки че 
е много добре платен като главен 
зоотехник в ТКЗС, другарят Сто-
ев се премества на работа пър-
во като учител, след това замест-
ник-директор и директор в ССТ. 
„Аз, знаех че като учител, дори и 
като заместник-директор, ще по-
лучавам много по-малко, отколко-
то като специалист в ТКЗС, но за 
мен парите нямаха никаква стой-
ност. За мен беше важно, че имам 
възможност да се реализирам 
с ум и сърце, и с воля да творя. 
Затова избрах тази дестинация", 
признава учителят. Бих допълни-
ла - честен, безкористен, прям - 
личност с мисията да покорява 
върхове. Такъв е и когато реша-
ва да свърже живота си с току-
що завършилата гимназия Кина. 

Запленен от хубостта и интеле-
кта на момичето, не прави смет-
ки, че то още няма професия. Чо-
век на силните чувства и смели-
те постъпки, знае какво му пред-
стои и как да го свърши. 

И днес, когато са на възраст, 
те са една прекрасна хармонич-
на двойка, все така сплотена с 
обич. Тя е неговата вдъхновител-
ка и пристан, той - нейната опо-
ра. Може би това е секретът на 
дълголетието. Той уверено спо-
деля, че човек може цял живот 
да обича една жена, а негласно 
се прокрадват мислите му, че за 
да бъде успешен директор, мно-
го дължи и на Кинчето - търпели-
ва, пленителна, умна. 

Но да си спомним кой е Петър 
Стоев. Роден на 25.X.1933 г. в Ай-
тос, в семейството на енорийския 
свещеник Кирил Стоев Колев и 
съпругата му (тополчанка) Мария 
Тодорова Стоева. Брат му Геор-
ги също е учител. Родителите въз-
питават двете си деца в духа на 
традиционното българско семей-
ство - трудолюбие, честност, отго-
ворност към себе си и общество-
то. Бъдещият директор на ССТ за-
вършва основно и средно обра-
зование в гимназията „Хр. Ботев“ 
в гр. Айтос с много добър успех. 
Негов кръстник е Петър Кипри-
лов - поборник за освобождени-
ето на Тракия от османско роб-
ство, днес патрон на Айтоското 
тракийско дружество. 

Една година Петър Стоев след-
ва във Варна икономика, но на-
пуска и кандидатства в Селско-
стопанска академия в София, 
специалност „Зооинженерство“. 
Приет е. Факултативно завършва 
през 1957 г. Изпратен е на пред-
дипломен стаж в ТКЗС - Айтос 
за разработка на дипломен про-
ект. Виждат, че е трудолюбив, 
отговорен, дават му положител-
на оценка, и е назначен на по-
стоянна работа като главен зоо-
техник още преди дипломиране-
то му. Завършва висшето си об-
разование, завръща се в Айтос 
и създава семейство с Кина Ди-
митрова. Раждат им се две деца: 
Кирил - реализирал се като офи-
цер и Мария - педагог.

Чрез изискване и взаимно спо-
разумение, Стоев е назначен за 
учител в ССТ „Г. Димитров“ в Ай-
тос през учебната 1959/60 годи-
на. През 1961 е преназначен на 
новооткритата длъжност Замест-
ник-директор по производствено 
обучение в техникума. От 1963/64 
г. започва обединение на земе-
делските училища в страната. 
Към базата на Селскостопанския 
техникум в Айтос са присъедине-
ни земеделските училища в Бъл-
гарово, с. Момина църква и Сун-
гурларе. Именно тогава е назна-
чен за директор Петър Стоев, и 
остава такъв до пенсионирането 
си през 1994 г. 

Спомня си, че в продължение 
на 25 години е работил много 
добре със заместниците си Ма-
нол Сотиров и Надежда Ивано-
ва. По това време ръководство-
то преценява, че обучението на 
курсистите изостава от дина-
мичното развитие на съвремен-
ното селско стопанство. И еки-
път създава нова Концепция за 

методите и условията, при кои-
то трябва да се обучават сред-
ните селскостопански специали-
сти - да бъдат по-близо до реал-
ното производство, а после без-
проблемно да преминат към про-
изводствения процес. Прием-
ат мерки за коренно преустрой-
ство на материално-техническа-
та база, чрез която да се усъвър-
шенстват формите и методите на 
обучение. Разработват планове 
за близка и перспективна дъл-
госрочна реорганизация на ма-
териалната база, учебно-произ-
водствения процес на ученици-
те, така че да отговарят на съ-
временните изисквания, включ-
ващи участието на целия общоу-
чилищен колектив. Нововъведе-
нията Стоев приема като лична 
кауза, устоява ги упорито и по-
следователно и преподаватели-
те го следват през годините с до-
верие. Резултатите са очевидни - 
в птицевъдството птиците се уве-
личават 10 пъти, в овцевъдство-
то - два пъти, в говедовъдството 
- четири пъти и т.н. Увеличават се 
и добивите в растениевъдството. 
Създават се условия за форми-
ране на производствена група в 
повечето подотрасли. Организа-
цията на труда се приближава до 
тази в малките предприятия. От 
600 дка обработваемата земя се 
увеличава няколкократно. Това 
позволява учебните практики да 
протичат в нормална производ-
ствена обстановка. Увеличават 
се и основните производствени 
мощности: комбайни, трактори, 
камиони. В този период ентуси-
азмът и стремежът за обновява-
не и осъвременяване на учебния 
процес е толкова голям, че за из-
возване на курсистите до работ-
ните места е изработен автобус 
от стар камион. 

Паралелно с това машинни-
ят парк е периодически обновя-
ван: работилници, складове, сел-
скостопански машини, ремонтна 
база, модерен кормилен полигон 
с площ 5000 кв.м с условия на ре-
ална пътна обстановка, с центра-
лизирано управление и нова ком-
пютърна зала.

Зад всички тези придобивки 
стои стожерът ръководител Петър 
Стоев. Учебното дело също беле-
жи напредък. Изгражда се трети 
етаж на сградата, което позво-
лява да се изградят 20 кабинета, 
снабдени със съвременни техни-
чески средства.

Постигнатото граничи с въл-
шебство. С подобряване на ба-
зата се събужда и стремеж за 
опазване на постигнатото. Го-
лям е възпитателният ефект за 
учениците. Новостите навлизат 
и чрез организираните форми за 
вътрешнопедагогически четения, 
конференции и обмяна на опит с 
научноизследователски институ-
ти. Трудът на училите вече се оце-
нява на национално ниво. Шести-
ма преподаватели стават носите-
ли на орден „Кирил и Методий“. 
Един е със звание заслужил учи-
тел, над 10 други - отличници на 
Министерството иа просветата.

Педагогическият опит е обоб-
щен в специални педагогически 
издания на училището. Училищно-
то ръководство в лицето на дирек-

тора Стоев изгражда специален 
вътрешноучилищен комплекс за 
самоподготовка и усъвършенст-
ване на учителите в съчетание с 
богата училищна библиотека. Не 
се пропуска и физическото раз-
витие и спорта. Изгражда се мно-
гофункционална спортна зала, 
училищен стадион лекоатлетиче-
ска писта. И тук ще вметна, че Пе-
тър Стоев е член на Ловно-стрел-
ковата организация „Сокол“ над 
70 години. През 1953 г. пък е вклю-
чен в Националния младежки от-
бор по стрелба.

Училището води активен об-
ществен живот. Създадена е 
красива актова зала с театрал-
на сцена и закупена е кинопро-
жекционна апаратура. Ученици-
те имат възможност да се изявя-
ват в драмсъстав, битов хор, му-
зикални състави, естрадни групи, 
фотокръжок и др. 

Постоянна грижа за училищно-
то ръководство е изграждането и 
поддържане на творчески взаи-
моотношения с научните изсле-
дователски институти в Карно-
бат, Стара Загора, Пловдив, Об-
разцов чифлик. Под личното ръ-
ководство на директора е създа-
ден пчелин за окръжно пчелар-
ско дружество, за производство 
на пчелно млечице. Друга заслу-
га на директора е, че се преуста-
новява казарменият начин на сто-
луване на учениците и реконстру-
ира цялата база на хранителния 
блок. Оборудвана е и обществе-
на гардеробна. Облеклото се по-
лучава само с жетон, а влизане-
то в сградата - с пантофи. 

Този ред и дисциплина будеха 
възхищение у посетителите на 
училището. Акцентът падаше не 
само върху обучението, но и вър-
ху възпитанието. Училището беше 
ковачница не само на кадри за 
земеделието, но и за изградени 
личности. Усилията бяха насоче-
ни към създаване и поддържане 
на здрав микроклимат в колек-
тива, базирайки се на взаимопо-
мощта, доверието и добронаме-
реността. Ето защо в периода до 
1994 година няма текучество. Учи-
лището беше привлекателно и лю-
бимо, и за едно учителско място 
се бореха няколко човека. 

На въпроса ми какво ви даде 
училището, Петър Стоев отгова-
ря: "Даде ми удовлетворение, че 
трудът ми и този на колегите не 
беше напразен. Дадохме профе-
сия на хиляди млади хора. Въпре-
ки трудностите не съжалявам и 
за миг за извървения дълъг път. 
Ако имах възможност, бих изжи-
вял живота си по същия начин - 
динамично, трескаво, всеотдай-
но, с уважение към тези, които 
ме съпътстваха с много любов 
към професията". И чета в речта 
му по повод 100-годишнината на 
нашето училище, сега вече ПГСС 
„Златна нива“: „Може би най-го-
лямото ми щастие е, че имах въз-
можност да работя и да споделя 
професионалния си път с таки-
ва прекрасни колеги и служите-
ли с широк мироглед, с огромно 
чувство за отговорност, честни 
и амбициозни, безусловно отда-
дени на професията. Без тяхна-
та подкрепа биха били немисли-
ми дългите успешни години и по-

стижения на техникума. То, учи-
лището, бе награждавано с едни 
от най- престижните отличия на 
страната - орден „Кирил и Мето-
дий“; „Георги Димитров“,  нацио-
нални и окръжни отличия."

Педагогическият колектив също 
е удостоен с високи държавни от-
личия. В личен план директорът П. 
Стоев е носител на ордена „Ки-
рил и Методий“ - І степен. А ня-
когашният ученик, сега учител в 
земеделската гимназия - Румен 
Щерев, добавя: „Може би в цяла 
България нямаше такова учили-
ще като нашето. Във всеки каби-
нет се поставяха механично зад-
вижвани дъски с вградени кино-
екрани, аудиоуредби, телевизор, 
киномашина, дори екзаминатор 
за контрол на знанията и какво 
ли още не..."

Техникумът по селско стопан-
ство е носител на орден „Кирил 
и Методий“, „Червено знаме“. А 
директорът и група учители са но-
сители на званието „Ударник на 
7-мата петилетка“.   

Личната биография на Петър 
Стоев е тясно свързана с исто-
рията на училището в годините от 
1959 до 1994 - цели 35 години.

Ето какво ми сподели той в 
края на разговора ни: „Това учи-
лище бе моят съзнателен живот, 
моята младост, моят всеотдаен 
труд, моите мечти, превъплътени 
в резултатите на един целенасо-
чен задружен колектив от учите-
ли и ученици. Всеки миг от забър-
заното ми ежедневие ми подна-
сяше букет от грижи, но и богати 
емоции. Трудът, който влагахме, 
беше творчески и многократно 
ни се отблагодаряваше с успехи 
и постижения“.

И днес Петър Стоев е човек с 
позиция, която не се страхува да 
защити. Ентусиазмът не го напус-
ка, дори когато вече не е на бор-
да. Такъв го помня. Такъв си ос-
тана. Не измени на борбената си 
натура. И в същото време съхра-
ни умението да се вълнува от пре-
красното в живота и природата. С 
него винаги е интересно да се по-
говори не само по социални теми, 
но и за чисто житейски проблеми 
или скоро прочетена книга.

Мъдър, неповторим, прям, то-
чен в оценките - такъв го видях в 
навечерието на 24 май 2021 г.

И въпреки житейските несго-
ди, той е изпълнен с вяра за ут-
решния ден. Има какво да научат 
днешните колеги от човека, учи-
теля, директора, защото Петър 
Стоев с интелект, знания и човеч-
ност успя да се наложи като ус-
пешен ръководител и организа-
тор на учебно-възпитателния про-
цес. Успя с такт и умения да из-
веде училището на първите мес-
та не само в областта, а и в цяла 
България.

Скъпи наш учителю,
Ще помним винаги Вашите уро-

ци за истината, за смисъла на жи-
вота, които по-късно открихме 
сами. Ще носим завинаги в сър-
цата си оня прометеевски огън, 
с който ни запленихте от първия 
миг в класната стая. 

Желаем Ви дълголетие, и 
борбеният дух да не Ви напу-
ща никога.

Честит 24 май!
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среща с учителя 
и директор 
Петър Стоев



На 19.05.2021 год. Мест-
на инициативна група – Ай-
тос проведе в Заседателната 
зала на Общински съвет Ай-
тос, при спазване на противо-
епидемичните мерки, публич-
но обсъждане на Проекта на 
промени в  действаща стра-
тегия за водено от общности-
те местно развитие (СВОМР), 
изпълнявана в съответствие 
със Споразумение №РД 50-

146 от 21.10.2016 г. по ПРСР в 
периода 2014-2020г.

Промените се налагат в из-
пълнение на единадесетото 
изменение на Програмата за 
развитие на селските райони 
2014-2020 г., с което се оси-
гурява допълнително финан-

сиране по подхода ВОМР за 
увеличаване бюджета на из-
пълняваната стратегия с до 
799 000 лв. по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Во-
дено от общностите местно 
развитие“ и с до 114 000 лв. по 
подмярка 19.4 „Текущи разхо-

ди и популяризиране на стра-
тегии за ВОМР“.

С цел информиране на 
всички заинтересовани стра-
ни - граждани, бизнес, Общи-
на Айтос, читалища, НПО и 
други,проектът на промени в 
СВОМР е публикуван на сай-
та на МИГ-Айтос http://www.

mig-aytos.com  и на сайта на 
Община Айтос www.aytos.bg.

На всички заинтересовани 
лица на територията на МИГ-
Айтос е дадена възможност 
за  писмено изразяване на 
становища, мнения, предло-
жения на електронната поща 
на МИГ-Айтос mig_aytos@

abv.bg, както и в офиса  на 
организацията - гр. Айтос, ул. 
„Васил Левски“ 2. 

В обсъждането се включи-
ха представители на община 
Айтос, читалища, граждани, 
бизнеса и местни медии.

Мария Георгиева, изпъл-
нителен директор на МИГ-

Айтос, представи проекта на 
промени в СВОМР, контекста 
на неговото изготвяне, основ-
ни акценти, обосновка и мо-
тиви. Допълнителни финан-
сови средства в размер на 
799 000 лева се насочват за 
проекти по две от мерките 
от стратегията. Това са мяр-
ка 6.4.1 „Инвестиционна под-
крепа за неземеделски дей-
ности“ и мярка 7.2 „Инвести-
ции в създаването, подобря-
ване или разширяването на 
всички видове малка по ма-
щаби инфраструктура“. Ос-
новните мотиви за това пред-
ложение са извършеният об-
стоен анализ на изпълнение-
то на СВОМР и заявеният ви-
сок интерес на местните общ-
ности към тези мерки.

Изпълнителният директор 
на МИГ-Айтос съобщи, че към 
днешна дата чрез СВОМР на 
територията на община Ай-
тос се изпълняват проекти на 
стойност над 2 200 000 лева, 
като размерът на безвъз-
мездната финансова помощ е 
малко над 1 500 000 лева.
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Местна инициативна група - Айтос проведе обществено 
обсъждане на проект на промени в стратегията за ВОМР 

Живот, отдаден на едно училище

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа 
общински 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 ДВАДЕСЕТОТО 
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съ-
вет Айтос, което ще се прове-
де на 27.05.2021 г. /четвъртък/ 
от 9:30 ч. в заседателната зала 
на Община Айтос, при следния 
проект за 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Предложение с вх.№ ОбС-
156/29.04.2021 г. от Красимир 
Енчев – председател на Общин-
ски съвет Айтос, относно прие-
мане на отчет за дейността на 
Общинско търговско дружество 
„Авицена” ЕООД, гр. Айтос за 
2020 год.

2. Предложение с вх.№ ОбС-
157/29.04.2021 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, 
относно упълномощаване на 
представител на община Айтос 
за участие в редовно 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-
161/12.05.2021 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, 

относно приемане на Наред-
ба за допълнение на Наред-
ба за определяне и админи-
стриране на местните такси и 
цени на услуги на територия-
та на община Айтос (Приета с 
Решение № 206/25.02.2021г., 
пр.№ 17, публ. – в.“НП“, 
бр.457/23.03.2021г.).

4. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-172/18.05.2021 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Ай-
тос, относно приемане на План 
за интегрирано развитие на об-
щина Айтос (ПИРО) за периода 
2021-2027 г. 

5. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-173/18.05.2021 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община 
Айтос, относно определяне на 
представител на Община Айтос 
в Oбщо събрание на съдружни-
ците на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД 
гр. Бургас.

6. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-158/10.05.2021 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, 
относно кандидатстване на Об-
щина Айтос с проектно предло-
жение по процедура чрез ди-
ректно предоставяне на без-
възмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-6.002 “Патро-
нажна грижа +” по Оперативна 
програма „Развитие на човеш-
ките ресурси” 2014-2020.

7. Докладна записка с вх.№ 

ОбС-165/17.05.2021 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, 
относно учредяване на безвъз-
мездно право на ползване върху 
част от недвижим имот – част-
на общинска собственост, пред-
ставляваща канцелария с площ 
60 кв.м, коридор с площ 7 кв.м, 
санитарен възел с площ 5 кв.м 
и два броя тераси с обща площ 
7 кв.м, разположени на трети 
етаж от ЖСК в имот пл. №2060, 
кв.119а по плана на гр.Айтос, ул. 
„Свобода“ № 3 в полза на Глав-
на Дирекция „Изпълнения на на-
казанията” - гр.София.

8. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-166/17.05.2021 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община 
Айтос, относно учредяване на 
безвъзмездно право на полз-
ване върху недвижими имоти – 
частна общинска собственост 
в полза на Областна дирекция 
на МВР- гр.Бургас за дейността 
на Районно управление на МВР 
- гр.Айтос.

9. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-169/18.05.2021 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, 
относно прекратяване на съсоб-
ственост между Община Айтос и 
физическо лице в УПИ ІХ-110, 
кв.40 по плана на с.Съдиево, 
община Айтос. 

10. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-170/18.05.2021 г. от Мари-

ана Димова – зам.-кмет на Об-
щина Айтос, относно прекратя-
ване на съсобственост между 
Община Айтос и физическо лице 
в УПИ VІІІ-69, кв.19 по плана на 
с.Лясково, община Айтос.

11. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-171/18.05.2021 г. от Мари-
ана Димова – зам.-кмет на Об-
щина Айтос, относно прекратя-
ване на съсобственост между 
Община Айтос и физическо лице 
в УПИ ХVІ-69, кв.19 по плана на 
с.Лясково, община Айтос. 

12. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-164/17.05.2021 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община 
Айтос, относно продажба на 
недвижим имот с идентифика-
тор 56321.125.1, с площ 31010 
кв.м, находящ в м. „Ташла баир” 
в землището на с. Пещерско, с 
начин на трайно ползване „из-
оставена орна земя”, чрез про-
веждане на публичен търг с явно 
наддаване.

13. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-163/13.05.2021 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, 
относно даване на разреше-
ние за изработване на проект 
за ПУП-ПРЗ (подробен устрой-
ствен план - план за застроява-
не) за част от поземлен имот с 
идентификатор 00151.180.7, м. 
„Могилата”, землище на гр. Ай-
тос с НТП „Нива”.

14. Питания. 

КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Председател на Общински 

съвет Айтос

Екипът на МИГ-Айтоñ

Маðия Геоðгиева, изпълнителен диðектоð на МИГ-
Айтоñ, пðедñтави пðоекта на пðомени в СВОМР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с решение на Общинската епизоотична комисия от 
заседание проведено на 19.05.2021г. относно ограничаване раз-
пространението на заболяванията Инфлуенца(грип) по птиците и 
Африканска чума по свинете, Община Айтос уведомява всички 
собственици на животновъдни обекти-лично стопанство строго 
да спазват мерките за биосигурност при отглеждане на животни и 
птици за лични нужди. Отглеждането да става само в регистрира-
ни обекти, съгласно изискванията на Българската агенция по без-
опасност на храните.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСОПАНСКА ЦЕЛ
ТРАКИЙСКО  ДРУЖЕСТВО „1897 ПЕТЪР  КИПРИЛОВ“ ГР.АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ
Управителния съвет /УС/на Тракийското дружество 1897 Пе-

тър Киприлов поканва своите членове на Годишно отчетно събра-
ние на 24 юни 2021 г./четвъртък/ в салона на Общински клуб на 
ул.„Парков № 52,при следния  ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на УС на тракийското дружество за 2020г. ;
2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020г. ;
3. Предложение за план–програма за дейността на Тракийско-

то дружество за 2021г. ;
4. Промени в Устава;
5. Разни;
Регистрацията на делегатите започва от 16:30 ч. на 24.06.2021 г. 

пред залата, където ще се проведе общото събрание. При липса на 
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 
същия ден от 18:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Участниците в работата на Годишното  Отчетното събрание гла-
суват с редовна членска карта.

НАЧАЛО НА СЪБРАНИЕТО 17 ЧАСА!
Управителен съвет на Тракийско дружество 1897 Петър Киприлов

СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос уведомява гражданите, че на 19.05.2021г. ще 

бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“ 
и Градска градина гр.Айтос. Площите ще бъдат обработени с ре-
пелент „Калиф”, отблъскващ змии и влечуги, който е разрешен за 
употреба и безвреден за хора и животни.

При неблагоприятни условия, пръскането ще се извърши в рам-
ките на следващите три работни дни.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за 

опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начини-
те за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезин-
секционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че Уп-
равление на движението на влаковете и гаровата дейност( УДВГД) - 
Пловдив ще извърши третиране с наземна техника на 08.06.2021г. 
от залез слънце до 10:00 часа, на ЖП гарите: Айтос, Карагеоргие-
во, Тополица и Черноград с препарат „Галъп супер 360“. 

Третирането се извършва срещу нежелана плевелна растител-
ност по железопътната линия и гарите.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат не-
обходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

П О К А Н А
Управителният съвет на ТД „Чудни скали“ гр. Айтос на основа-

ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ кани всички членове на Дружеството на Ре-
довно Общо Събрание на 15.06.2021 г. /вторник/ от 17,30 часа в 
Заседателната зала на Община Айтос при следния:

ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет на дейностите на ТД „Чудни скали“ гр. Айтос за 2020 г.
2. Отчет на Контролния съвет за 2020 г.
3. Избор за делегат за Общото събрание на БТС в гр. София.
4. Предложения за дейностите на ТД „Чудни скали“ - Айтос за 2021 г.
5. Разни.
При липса на кворум в определеният час, на осн. чл.27 от ЗЮЛНЦ, 

събранието ще се проведе на същият ден от 18,00 часа на също-
то място и при същият дневен ред, независимо от броя на явили-
те се членове.

Събранието ще се проведе при спазване на противоепидемичните 
мерки от Наредбата на Министъра на здравеопазването.

През май 2021 г., 
чрез СВОМР, на 
територията на 
община Айтос се 
изпълняват проекти 
на стойност над 
2 200 000 лева



Еге Юзеир Рамадан
ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне
Елиф Лютви Рамадан
ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне
Кристиян Николаев Джамбазов
ОУ „Атанас Манчев“ - Айтос
Шинка Михайлова Ангелова
ОУ „Атанас Манчев“ - Айтос
Айше Бейтула Ахмед
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ка-
рагеоргиево
Айсун Ахмед  Ходжова
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ка-
рагеоргиево
Седеф Белгин Топал
ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен

Антон Димитров Станчев
СУ „Христо Ботев“ - Айтос
Адем Фикрет Адил
СУ „Христо Ботев“ - Айтос
Пламена Вергинова Атанасова
СУ „Христо Ботев“ - Айтос
Виктория Христова Маринчева
СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос
Айше Халил Хамди
СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос
Илайда Рейхан  Естесова
СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос
Михаела Проданова
ОУ „Светлина“ с. Тополица
Берай Нури
ОУ „Светлина“ с. Тополица
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стр.4 Народен приятел16
Стиховете на Татяна Йотова с нов живот на 

руски език в алманах „Арт литера“

В навечерието на 2 май се 
срещаме с една от ембле-
мите на айтоската просве-
та и култура - Татяна Йото-
ва. Познавате я. По профе-
сия - учител по български 
език и литература, по приз-
вание - поетеса, бард, автор 
на сценарии и музика за те-
атрални постановки за деца 
и възрастни. 

Татяна е автор е на че-
тиринадесет стихосбирки, 
шест от които са за деца. 
Превръща стиховете си в 
песни, които сама изпълня-
ва на китара. Композитори-
те Хайгашод Агасян и Мар-
тин Антонов са създали не-
забравими песни по нейни 
стихотворения. Резултат от 
творчеството й са два ди-
ска с песни „Късна молит-
ва" и „Песента на токчета-
та". Участва във фестивали, 
международни и национал-
ни артфоруми и поетични 
конкурси и винаги е високо 
оценявана от журито и пуб-
лика. Трудно е да се изброят 
спечелените награди, но ай-
тозлийката се радва най-ве-
че на признанието и обичта 
на ценителите на песенната 
й поезия.

- Татяна, след строги-
те мерки, през м. май за-
валяха покани към теб за 
артучастия в страната. 
Кое от тях е най-запом-
нящо се?

- Безспорно, това е учас-
тието ми в алманах "Арт ли-
тера". Благодаря на Ната-
лия Матвеева, с която сме 
имали и други съвместни 
проекти, че ме покани да 
участвам в един уникален 
конкурс на руската общ-
ност от цял свят. Конкур-
сът "Чернилница" се орга-
низира за подбор на авто-
ри за  алманаха. Изпратих 
шест стихотворения, кои-
то трябваше да бъдат пре-
ведени на руски език. При-
знавам, нямах големи очак-
вания. Бях буквално пора-
зена, щом ми върнаха сти-
хотворението "Сергей Есе-
нин". Оказа се, че стихове-
те ми могат да имат нов жи-
вот на руски. Преводът не 
беше буквален, белият ми 
стих беше преведен в рими 
и звучеше различно и пре-
красно... Дължа това нео-
чаквано превъплъщение на 
моите стихове на една го-
ляма личност - Николай За-
мятин. По професия инже-
нер, икономист и юрист, по 
призвание - журналист, пи-
сател, издател... Авторите, 
които да бъдат включени в 
алманаха, се избираха по 

най-демократичния начин 
- с харесвания на читател-
ското жури в страницата на 
конкурса...

- Как разбра, че си из-
брана сред авторите в Ал-
манаха?

- По един много специа-
лен начин - с покана за твор-
ческа среща "Приятели за 
мир" в Генералното консул-
ство на Руската Федерация 
във Варна на 11 май. Пово-
дите бяха два - 9 май - Де-
нят на победата, и 11 май - 
Денят на светите братя Ки-
рил и Методий. Тази среща 
беше като огромна прегръд-
ка през май, месеца на духо-
вността, словото и славян-
ската книжовност. Благода-
ря на Генералния консул на 
РФ в България г-н Николай 
Хохлов и на организаторите 
за топлотата, за признание-
то, за новите приятелства... 
Звучаха стихове на автори-
те от специалния брой Ма-
рина Симонова, Валери Бу-
тов, Юри Табачников, Еле-
на Асатурова, Анна Лагути-
на, Йосиф Рабинович, Нико-
лай Замятин, Юри Дикхан и 
разбира се, моя милост... 
Вълнуващи песни, изпълне-
ни от Милен Тотев за война-
та и любовта, среща с кон-
сула Николай Павлович Хох-
лов, филм за парада от 24 
юни 1945 г. - и всичко това 
в атмосфера на една чутов-
на добронамереност, обич и 
много приятели, с които то-
ку-що си се запознал... 

- Как се почувства в 
това общество?

- Сред прекрасни, топли, 
сърдечни хора се чувстваш 
като в семейство. А поези-
ята, музиката, спомените, 
любовта обгърнаха душите 
и у всекиго бликаше жела-
нието да сподели творчест-
вото си. Лично благодаря на 
Наталия Матвеева, на Ни-

колай Замятин и на Милен 
Тотев за възможността да 
съпреживея щаствието с бу-
кет от приятели - богатство 
за цял живот.

- Разкажи ни за един 
друг национален конкурс 
- този в Панагюрище.

- Участвах и в конкурса 
"Априлски камбани" за по-
езия, организиран от На-
родно читалище "Видели-
на 1865", град Панагюри-
ще. Посветен беше на Ап-
рилското въстание, полу-
чих една от четирите поо-
щрителни награди. Стопли-
ха ме не толкова оценките 
на журито и оригиналните 
награди и подаръци. Стопли 
ме атмосферата в този храм 
на духовността. Не един път 

съдбата ме е отвеждала до 
това място при хора с въз-
рожденски сърца и дух! И 
всеки път съм се възторгва-
ла от силата, от енергията 
на вдъхновените им, родо-
любиви идеи и дела в име-
то на България и нейните 
творци. Покланям се пред 
трудолюбивите им делници, 
превърнали в празник ми-
говете на съприкосновение 
с изкуството. Как веднъж 
не се огънаха пред труднос-

ти! Благодаря на организа-
торите на конкурса, съпре-
живях отново драматични-
те събития с героични жерт-
ви пред олтара на свободата 
ни, прочетох забележителни 
творби! Снимката, която ви 
изпратих, илюстрира малка 
част от наградите, стигнали 
до мен с най-милите думи на 
благодарност! Има и такива 
читалища! Обич и призна-
телност към тези пазители 
на българската духовност.

- Имаше още майски 
преживявания...

- СУ "Елин Пелин" с. Руен 
и Общината ме поканиха да 
бъда член на журито на един 
ученически конкурс на 12 
май. Мислех си: обикновен 
общински рецитал по сти-
хове на Иван Вазов. Оказа 
се оригинално, изключител-
но смислено и отлично орга-

низирано събитие. Прекрас-
на обстановка, участниците 
виждахме на монитор, има-
ше чудесни онлайн изяви 
на децата от всички селища 
на общината. Проявата бе 
по повод 105-годишнината 
на училището. Традицион-
на е, всяка година се изби-
ра автор и тема за този кон-
курс преди 24 май. Усетих 
духа, искрата, неподправе-
ната любов, вдъхновението 
- нищо формално, нищо на-
гласено. Бях щастлива...

- Татяна, благодарим ти! 
Честит празник на бъл-
гарското слово в аванс! 
НП ти пожелава здраве, 
още много книги и диско-
ве, които да ни радват с 
прекрасните ти песни.

- Благодаря, честит праз-
ник и на НП.

НП

Вижте кои са изявените ученици, 
номинирани за наградите 

на Община Айтос за 24 май 

В навечерието на
24 май айтоската 
поетеса с китара 
пред НП

Татяна Йотова

С Генеðалния конñул на Руñката федеðация Ни-
колай Хохлов

Нагðадите от НЧ "Виделина" - Панагюðище


