
Тези дни, един бур-
гаски сайт „дистанци-
онно” и „по сигнал на 
гражданка” произведе 
гръмко заглавие - „Гъг-
рици и косми в храна-
та от детската кухня в 
Айтос”, а после охотно 
го сподели в айтоски-
те фейсбук-групи. Ко-
ето пък, съвсем логич-
но, хвърли в потрес гри-
жовните родители. 

Баба на 18-месечно 
бебе подала сигнала, 
който стана повод за от-
вратителната представа 
за гозбите, приготвяни в 
Детската млечна кухня. 
Две млади майки също 
се включват със своя вер-
сия. Според тях, освен въ-
просните гъгрици, „има-
ло косми, парчета пласт-
маса, влакна от неясен 
произход.” Ужас! Къде ли 
се побира всичко това в 
малките стерилни кутийки 
с определен по стандар-
та грамаж на манджите, 
приготвени по утвърден 
държавен рецептурник? 
Това се питат непредубе-
дените читатели. И още - 
защо за констатираните 
нередности в детския де-
серт, досега никой не е 
уведомил ръководството 
на Детската млечна кух-
ня, където 24 часа се па-
зят проби от приготвена-
та храна? 

Странното в случая е, 
че този „взрив от недо-
волство” избухва точно 
сега, когато се открива 
частна разливочна на дет-
ска храна в малко павили-
онче на Зумпаловия пло-
щад. Детската храна ще 
се носи от Бургас и ще се 
разлива във въпросното 

помещение. 
Може да е 
съвпадение 
ще кажете?! 
Може, но е 
некоректен 
начинът, по 
който се черни Детска-
та млечна кухня точ-
но в този момент. 
Кухнята, която 
храни айтос-
ките деца на 
символични 
цени вече 
повече от 
30 години. 
И е много 
вероятно 
двете мла-
ди майки 
да са по-
раснали с 
храна от 
тази кухня. 

И н а ч е , 
няма лошо, 
нека да има 
още възмож-
ности за разви-
тие на тази така 
търсена услуга - нали 
конкуренцията движи 
развитието. Потребители 
в Айтос колкото искаш - 
ще има и за двете кухни.

Само да не помисли-
те, че приканваме май-
ките да си мълчат, ако с 
детската храна има про-
блеми. Напротив. Естест-
вената първа реакция на 
всеки родител е веднага 
щом открие нещо в храна-
та, да я отнесе там, откъ-
дето я е взел, и да предя-
ви претенциите си - устно 
или писмено. И с компе-
тентна проверка на съх-
раняваните проби да до-
каже твърдението си. Или 
това твърдение да бъде 
опровергано.

Какви са фактите 
по случая? 

По подаден сигнал за 
гъгрици в десерт, пригот-
вен с овесени ядки в Дет-
ска млечна кухня - Айтос, 
е извършена проверка от 
компетентния орган, Аген-
ция по храните, на съхра-
нената проба и в склада 
на Детската кухня. Не е 
констатирано наличие на 
гъгрици в десерта. Черни-
те точици са от овесените 
ядки, които са в срок на 
годност, е констатацията 
на проверяващите.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

9 ноември 2017, бр. 164

На 15 ноември 2017 г. 
(сряда), от 10.00 часа в 
Дневния център за възраст-
ни с увреждания в град Ай-
тос, ул. „Гурко”№3, ще се 
проведе Втори ден на от-
ворени врати за безплат-
ни консултации и прегледи 
на хора с ампутации и дви-
гателни проблеми, живее-
щи на територията на Об-
щина Айтос, и по-специал-
но на хора с:

- Ампутации на долен и 
горен крайник;

- Частични ампутации 
на ходило и пръсти;

- Скъсяване на долен 
крайник;

- Диабет (диабетно стъ-
пало); 

- Гръбначни изкривя-
вания 

- Слединсултни състоя-
ния;

- ДЦП;
- Деформация на ходи-

ла (плоскостъпие, халукс 
валгус, тип пръст-чукче);

- Деформация на гле-
зенни стави;

- Диабет (диабетно стъ-
пало);

- Някои следфрактурни 
състояния.

Инициативата е на Наци-
онален алианс за интегра-
ция и политики за здраве и 
активен живот след ампута-
ции и протезиране, която се 
осъществява с логистична-

та подкрепа на Община Ай-
тос. Първата обща инициа-
тива беше реализирана на 
20 април 2016 г.

Алиансът си е поставил 
стратегическата цел да ра-
боти за реалното подобря-
ване на социалния и жиз-
нен статус на хората с ам-
путации и двигателни про-
блеми и създаване на ши-
рок кръг от условия за соци-
алното им включване и ре-
интегриране в обществото. 
„Смятаме, че с инициатива-
та ще допринесем за по-пъл-
ноценното вписване на тези 
хора в гражданското обще-
ство чрез информираност 
и активно участие в отна-
сящите се до тях процеси”, 
пише в писмото си за съдей-
ствие до кмета Васил Едрев,  
адв.Теньо Тенев – зам.-пред-
седател на Управителния съ-
вет на Националния алианс 
за интеграция и политики за 
здраве и активен живот след 
ампутации и протезиране.

Безплатни прегледи на хора  
с ампутации и двигателни 

проблеми на 15.11.2017 г. в Айтос

Но защо ги търсят 

точно сега?

На 7 ноември т.г. е получена жалба от 
баба на малко дете, но не е била предста-
вена опаковка или бурканче. Служители-
те на агенцията са действали веднага, тъй 
като инструкциите са да реагират спешно 
при подаден сигнал за нередност във вся-
ко заведение, където се хранят деца. 

На място са били проверени контролни-
те проби, които служителите на млечната 
кухня са задължени да оставят всеки ден. 
Проверени са и пакетите с овесени ядки 
от наличната към момента партида. Не са 
били констатирани нарушения, нито нали-
чие на буболечки.

ЕКСПЕРТИТЕ:

Д-р Георги митев, Директор на Агенция по 
безопасност на храните - Бургас:

Изследваме сигнала

СЛЕД ПРОВЕРКА:



Спортен клуб по бор-
ба „Айтос” е един от два-
та спортни клуба в общи-
ната, които за поредна го-
дина реализираха проект 
по Програма „Спорт за де-
цата в свободното време 
2017 г.”, направление „На-
чално обучение”, финанси-
ран от Министерството на 
младежта и спорта. Дей-
ностите по проекта бяха ус-
пешно финализирани на 31 
октомври т.г. Треньорите на 
клуба мотивираха децата 
за системни спортни зани-
мания и направиха селек-

ция от перспективни мла-
ди състезатели.

Стартът беше даден на 
1 март 2017 г., в  проек-
та бяха включени 30 деца 
от СУ „Христо Ботев” и СУ 
„Никола Й. Вапцаров” в 
две възрастови групи с по 
15 момчета - от 7 до 11 г. и 
11 - 13 години. Всички учас-
тници в заниманията има-
ха възможност напълно 
безплатно да ползват об-
щинската спортна база и 
да участват в тренировки 
и турнири, водени от ква-
лифицирания спортен спе-

циалист, бивш републикан-
ски шампион, с дългогоди-
шен опит в борбата - Руж-
ди Ахмед.

 „На нито едно от деца-
та в двете групи досега не 
е предоставен шансът да 
участват в организирани 
спортни занимания. Това 
е изключително добрата 
и полезна алтернатива за 
запълване на свободното 
време. Спортните занима-
ния под тази форма са до-
бро противодействие на 
рискови фактори от всяка-
къв род, заобикалящи под-

растващите. Тe изграждат 
положителни качества и 
дисциплинираност у деца-
та”, коментира за НП Руж-
ди Ахмед.

Според родителите, про-
ектът е ценен с това, че спо-
мага за преодоляване на 
нездравословния и засед-
нал начин на живот, който 
децата им водят. Дейности-
те по проекта са и превен-
ция срещу нетолерантност-
та. „Спортните занимания 
подпомогнаха интеграцията 
между отделните етнически 
групи - една особено чувст-

вителна тема за Айтос”, ка-
тегоричен е треньорът.

Проектът беше реализи-
ран чрез ефективно пуб-
лично партньорство и вза-
имодействие на Сдружение 
„Спортен клуб по борба Ай-
тос”- гр.Айтос с Община Ай-
тос. Партньори по проекта 
бяха вестник „Народен при-
ятел”, СУ „Хр.Ботев”–Айтос, 
СУ „Н.Вапцаров”-Айтос и 
Радио „Айтос“.

„Тренировките с вся-
ка група се провеждаха 
три пъти седмично. Деца-
та придобиха първоначал-

ни знания, умения и навици 
за практикуване на спор-
та борба-свободен стил, а 
преди финала на проекта 
демонстрираха научено-
то на Деветия национален 
турнир по свободна борба 
в Айтос, който традицион-
но се провежда по повод 
Празника на Айтос – 26 ок-
томври, Димитровден. Със 
съдействието на Община-
та, за всяка от трениров-
ките по проекта беше оси-
гурено дежурство на меди-
цинско лице. 
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З А П о в е Д
№ рД – 08 - 744

гр. Айтос , 02.11.2017 г.

На основание чл. 44, ал.1 т.1 и ал.2  от 
ЗМСМА, заповед №РД-10-185/24.10.2017г. 
на Областен управител на област Бургас, 
във връзка с взетите решения на заседа-
нието на Общинската епизоотична коми-
сия от 01.11.2017г., относно необходимост-
та от предприемане на мерки за предо-
твратяване възникването на заболяване-
то инфлуенца (грип) по птиците на терито-
рията на Община Айтос

З А П о в Я Д в А м :
1. Да се извършват съвместни провер-

ки на служители на Общинска ветеринар-
на служба – гр. Айтос с представители на 
Сдружение ЛРД-Айтос и ДГС-Айтос за на-
личие на болни или умрели диви мигрира-
щи или синантропни птици.

2. Собствениците на птицевъдни обекти 
и обекти за отглеждане на птици тип „лич-
но стопанство”:

- да не допускат излизането на птиците 
извън помещенията за отглеждане;

- да не допускат контакт между птици-
те по т.2 и други домашни и/или диви пти-
ци;

- да съхраняват в закрити помещения фу-
ража, с който изхранват птиците;

- да не отглеждат едновременно водоп-

лаващи и други видове птици;
- да уведомят незабавно обслужващия 

обекта ветеринарен лекар и/или кмета на 
населеното място при отклонение в здра-
вословното състояние на отглежданите 
птици или при завишена смъртност. 

3. Забранявам провеждането на паза-
ри и изложби за птици на територията на 
Община Айтос.

4. Да се извършва постоянен ветери-
нарно-медицински контрол за спазване 
на мерките за биосигурност в птицевъд-
ните обекти.

5. Да се извършват периодични клинич-
ни прегледи от служителите на ОДБХ – гр. 
Бургас и при съмнение за инфлуенца да 
се вземат проби от домашни и диви пти-
ци за вирусологично изследване. 

6. Кметовете и кметските наместници 
на населените места да запознаят всич-
ки собственици на птици с  настоящата 
заповед.

Настоящата заповед да се обяви на сай-
та на Община Айтос, общинско радио – гр. 
Айтос, вестник „ Народен приятел” и се по-
стави на видно място в кметствата по на-
селени места.

Контрол по изпълнение на заповедта ще 
изпълнявам лично.

вАСиЛ еДрев
Кмет на Община Айтос

Спортен клуб по бор-
ба „Руен” е сред клубове-
те, които винаги търсят въз-
можности за финансиране 
и информация за проекти, 
които да реализират с де-
цата от община Руен. Тази 
година Клубът спечели по-
реден проект по Програма 
„Спорт за децата в свобод-
ното време 2017 г.”, направ-
ление „Начално обучение”, 
финансиран от Министер-
ството на младежта и спор-
та. Дейностите по проек-
та приключиха на 31 октом-
ври т.г. Децата и родителите 
им са изключително довол-
ни от заниманията и резул-
татите, и вече питат треньо-
ра: кога ще започне следва-
щият проект.

Дейностите по проекта 
стартираха на 1 март 2017 г. 
В продължение на няколко 

месеца, треньорът Баязид 
Кемал Халил мотивира 31 
деца за системни спортни 
занимания.

„Заниманията се водиха в 
две възрастови групи, с по 
15 деца във всяка - от 7 до 11 
и от 11 до 13 години. Участва-
ха деца от СУ „Елин Пелин” - 
Руен. Децата имаха възмож-
ност да ползват безплатно 
спортната база. Организи-
рахме турнири и участвахме 
в състезания в град Айтос.  
Единият от турнирите беше 
организиран съвместно със 
СКБ „Айтос”, в него участ-
ваха общо 61 деца. Деца, 
включени в проекта, участ-
ваха и в Деветия национа-
лен турнир за деца в Спорт-
на зала „Аетос” в Айтос. Из-
ключително съм доволен от 
резултатите”, сподели за НП 
треньорът Халил. Според 

него спортните занимания 
по проекта са изключител-
но полезни за подрастващи-
те и формират положителни 
качества и дисциплина.

Проектът спомага за пре-
одоляване на нездравослов-
ния и заседнал начин на жи-
вот, който децата водят, а 
интересните дейности са и 
превенция срещу нетоле-
рантността. Проектът беше 
реализиран чрез ефектив-
но публично партньорство 
и взаимодействие на Сдру-
жение „Спортен клуб по бор-
ба – Руен”, Община Руен. 
Партньор по проекта беше 
СУ „Елин Пелин”. Със съ-
действието на Общината, 
за всяка от тренировките 
по проекта беше осигуре-
но дежурство на медицин-
ско лице. 
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30 деца на тепиха 

по проект на СКБ „Айтос”

СКБ „Руен“ финализира 
пореден проект

• Тел. 0884714212 продава парцел /праз-
но дворно място/ в с. Лясково - 842 кв. м, 
УПИ и ПУП. Цена по споразумение.

• Тел. 0896 370 138 дава под наем поме-
щение за магазин или офис - 20 кв.м, Ай-
тос, супер център - 250 лв. месечно. 

• Тел. 0896885477 продава парцел в цен-
търа на град Айтос за застрояване, на кал-
кан, с височина - до стрехата -10 м и въз-
можност за увеличение на параметрите.

• Тел. 0877139647 продава „Dacia Logan” 
- сребристочерен металик, 1.2 бензин, 43 
хил. км реални, първи собственик /пенси-
онер/, закупена - октомври 2010 от мага-

зин. Перфектна. Екстри - климатик, сер-
во, ABS кожен волан, регулируем колан, 
нисък данък. Цена 14 500 лв.

• Тел. 0885/ 252 452 продава земедел-
ска земя в м. „Могилата”. Цена по спо-
разумение.

• Тел. 0876 10 38 55 продава 5 дка земи 
в с. Съдиево, в регулация, в края на се-
лото, посока „Аязмото”.

• Тел. 0558/2 61 96 - Айтос дава под наем 
нива 990 кв.м в местността „Провадий-
ско шосе” - празно място. Цена по спо-
разумение.

малки обяви

о Б Щ и н А   А Й Т о С
оБЩинСКА АДминиСТрАЦиЯ

Борците успешно финализираха проект, 
финансиран от ммС

По Програма „Спорт за децата в 
свободното време 2017 г.”, финансиран от 

министерството на младежта и спорта

Първа сериозна битка на най-малките

Първите медали на турнир в рамките на проекта



Здравко Манев е една от 
личностите на Айтос, знако-
во свързана с местните по-
литически процеси след про-
мените през 1989 година. Со-
циалдемократ по дух и поли-
тическа принадлежност, Ма-
нев никога не е бил водач в 
партийни листи, никога не е 
бил на избираемо място в 
тях, и никога не е бил изби-
ран на местни, парламентар-
ни и всякакви други избори. 
Но като човек, който отблизо 
следи развитието на полити-
ческата система, като рацио-
нализатор и особено кадърен 
техничар, винаги е искал по-
литиката да бъде добре рабо-
тещ механизъм, който да слу-
жи на хората.

28-та годишнина от 10 но-
ември 1989 г. беше добър по-
вод да се срещнем със Здрав-
ко Манев - айтозлията, който 
не превърна политическата 
си ангажираност в кариера. 
Днес Манев, като всеки де-
мократично мислещ човек, се 
интересува от възможност-
ите за промяна на избира-
телната система. Отделил е 
много от свободното си вре-
ме, за да докаже, че мажо-
ритарната избирателна сис-
тема не е работещ вариант 
за България. 

Като алтернатива на мажо-
ритарната система в два тура 
/един от въпросите в рефе-
рендума/, айтозлията предла-

га пропорцио-
нална избира-
телна систе-
ма в два тура. 
“Нещо, за ко-
ето може и 
да са се сети-
ли “най-свет-
лите” поли-
тически умо-
ве, но за кое-
то няма глас-
ност”, комен-
тира с усмив-
ка айтозлия-
та, без претен-
циите да е “от-
кривател”.

П р е д в и д 
дългогодиш-
ния си опит, 
Манев разра-
ботил идеята в 
детайли, под-
чинявайки я 
на седем ва-
жни цели т.е., 
на всичко оно-
ва, което ис-
кат български-
те избирате-
ли. Първата от 
тях е -  всеки 
гласуващ да 
е представен 
в Парламента. Втората цел, 
която преследва рационали-
заторът е, никоя политическа 
партия да не ползва незаслу-
жени гласове. Разпределяне-
то на сложността в два тура 

да дава възможност на изби-
рателя да влияе и при форми-
рането на следизборните коа-
лиции, настоява още Здравко 
Манев. Той е категоричен, че 
тази система дава по-големи 

шансове за избор на незави-
сими кандидати, ако те наис-
тина са доказани личности.

“Избирателят, който знае 
каква политика иска - лява 
или дясна, и я избира на пър-
ви тур, ще има право да я из-
бере и на втори тур, съобра-
зявайки се с идеологията на 
партиите и коалициите, кои-
то са прескочили 4-процен-
товата бариера. Що се отна-
ся до купувачите на гласо-
ве -  ще им е трудно да купу-
ват два пъти и на двата тура”, 
обяснява идеята си социалде-
мократът.

Според разработката му, 
на първи тур се гласува за 
листи и независими кандида-
ти и така се разпределят две 
трети от депутатските места. 
На този етап не се определят 
имената, а само броят на из-
браните от всяка политическа 
сила, преминала 4%. А неза-
висимият кандидат се счита 

за избран, ако е спечелил ми-
нимум 0.625%. Политическите 
сили, непреминали 4-те про-
цента, остават за разпреде-
ляне на втори тур. Гласува-
лите на първи тур пък полу-
чават право на преференци-
ален вот на втори тур.

“На втори тур участват по-
литическите сили, преодоле-
ли 4% на първи тур. На ба-
лотажа се разпределят една 
трета от нереализираните на 
първи тур места в Парламен-
та. Негласувалите на първи 
тур да имат право само на ко-
личествен, но не и на префе-
ренциален вот. А всеки кан-
дидат да има право да се кан-
дидатира в до три територи-
ално съседни листи на даде-
ната политическа сила,” каз-
ва още Здравко Манев.

Що се отнася до независи-
мите кандидати, предложени-
ето му е те да участват само 
в първия тур, но всеки от тях 

да може да се кандидатира в 
до три териториално съседни 
избирателни района. Спече-
лилият да влиза в Парламен-
та от района, в който е спече-
лил най-много гласове.

Под въпрос е дали тези, от 
които зависят промените в 
избирателната система, ще 
се вслушат в разсъждения-
та на зрелия местен политик. 
По-важно в случая е, че все 
още има хора като Здравко 
Манев, които след цели 28 го-
дини не са загубили надежда, 
не са загърбили демократич-
ните си въжделения, енергия 
и хъс за промени. Хора, ко-
ито използват безвъзмезд-
но потенциала си, за да тър-
сят най-справедливия начин, 
по който да избираме лично-
стите, олицетворяващи зако-
нодателната власт в Републи-
ка България.
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30 деца на тепиха 
по проект на СКБ „Айтос”

Випуск 1965 г. на Селскостопанския 
техникум в град Сунгурларе се събра 
на среща 52 години след завършва-
не на средно образование. Инициа-
тивата беше на преподавателката им 
- енергичната и емоционална Станка 
Мангърова от с. Пирне. „Г-жа Ман-
дърова реши, че най-добре е да се 
срещнем в Карнобат, за да е удобно 
за всички. Когато завършихме, беше 
съвсем млада учителка, но много ини-

циативна и професионално подготве-
на. Днес, след повече от половин век, 
госпожа Мангърова е все така орга-
низирана и одухотворена”, призна-
ват учениците й, вече в третата въз-
раст, от Айтос, Карнобат, Сунгурларе, 
Сливен и околните села. Випуск 1965-
та дружно  благодари на Станка Ман-
гърова и й пожелава много здраве и 
да съхрани младежкия си дух в годи-
ните напред!

Търсят строител на 
многофункционален спортен комплекс 

в най-голямото айтоско село

Тези дни младата поло-
вина на Карагеоргиево е 
в особено приповдигнато 
настроение. Тема номер 
едно в най-многолюдното 
айтоско село е проектът 
за спортен комплекс - пър-
вият в общината. Проектът 
касае реконструкция на 
част от свободното двор-
но пространство на ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий”, кое-
то ще се обособи в „Мно-
гофункционален спортен 
комплекс в с. Карагеоргие-
во“. Обявена е обществена 
поръчка за изпълнител, за 
обекта има изготвен инвес-
тиционен проект във фаза 
„Технически“ и е издадено 
Разрешение за строеж от 
Главния архитект на Общи-
на Айтос. С проектното ре-
шение се осигурява достъп-
ност на средата, обезопа-
сяване на дворното прос-
транство на основното учи-
лище, както и изграждане-
то на многофункционален 

спортен комплекс. Про-
гнозната обща стойност, 
без ДДС е 367 000 лв. Спо-
ред заданието, изпълни-
телят ще трябва да изгра-
ди ново баскетболно игри-
ще с необходимата около 
него свободна зона. Нови 
баскетболни кошове, кау-
чукова ударопоглъщаща и 
противохлъзгаща настил-
ка са предвидени за игри-
щето. Ново ще е и игрището 
за волейбол със стандарт-
ни размери и най-модер-
на настилка. Между двете 
нови игрища ще се изгра-
ди и едно игрище за фут-
бол с размери 25 на 15 м 
с подвижни футболни вра-
ти и с покритие от изкуст-
вена трева, зелена, с бели 
очертания. Комплексът ще 
включва и фитнес на откри-
то – фитнес-площадка със 
станция за коремни преси, 
успоредка, тройна и двой-
на висилки, тройна стена с 
каучукова настилка.

В южната част на учи-
лищния двор ще бъде из-
градена писта за бягане с 
маркировка на всеки 10 м и 
обща дължина от 70 м. В се-
верната част на спорната 
площадка ще бъдат  изгра-
дени три трибуни, ще има 
и нов основен пешеходен 
подход от училището към 
спортната площадка.

С реконструкцията се 
предвижда и изграждане-
то на рампа за хора в не-
равностойно положение, 
разположена в западната 
част на двора. Цената за 
изграждането и качество-
то са основни критерии за 
оценка на офертите. Сро-
кът за получаване на офер-
тите или заявленията за 
участие е до 17 часа на  27 
ноември т.г. Офертите ще 
бъдат отворени от назна-
чената комисия на 28 но-
ември в 11.00 часа в Общи-
на Айтос.

нП

Карагеоргиево ще е първото населено място в 
общината с комплексно спортно съоръжение

Айтоски политик с предложение  
за по-справедлива избирателна система

28 години  

от 10 ноември 
1989 г.

„Випуск ’1965“ от Селскостопанския 
техникум в Сунгурларе благодари  
на госпожа Станка Мангърова

Здравко Манев

Айтос през 80-те години на м.в. 
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Angels - Айтос покори Рим с акротанци
Спортен клуб „Юнивърс-

Акрогрупа Angels“ - Айтос, 
с ръководител Дида Груде-
ва превзе още един връх в 
успешната за групата 2017 г. 
Този път, талантът на айтос-
ките деца вдигна на кра-
ка италианската публика 
в Рим.

Не всеки може да по-
лучи покана за Световен 
денс шампионат, и то за 
престижния World Dance 
Championship във вечния 
град. „Юнивърс-Акрогрупа 
Angels“ - Айтос не само по-
лучи покана, но с много хъс 
и амбиция реши да дока-
же класата си пред итали-
анското взискателно жури. 
Треньорката Дида Грудева 
заведе 13 от своите възпи-
таници на световния тур-
нир, който се проведе от 20 
до 23 октомври в Италия.

Айтоските акротанцьори 
блеснаха в два танца - за 
юноши и сеньори. Angels 
грабна сребърен медал и 
второто място в раздел 
“сеньори” и трето място и 
бронз при юношите, в стил 
„Акроденс“.

Ръководителката Дида 

Грудева сърдечно благо-
дари на родителите за фи-
нансовата подкрепа, и спе-

циално на Ваня Иванова 
за изключителното съдей-
ствие за реализиране на 

идеята за пътуването до 
Италия.

нП

Съвсем непринудено, с 
деца, римувани гатанки и за-
качливи отговори, свързани с 
айтоски символи - така започ-
на юбилейното тържество „Та-
тяна Йотова - 25 години твор-
чество на сцена” в салона на 
НЧ „Васил Левски ̀ 1869”” - Ай-
тос, една от най-чаканите 
празнични прояви в култур-
ния афиш за Димитровден. 
Неслучайно децата бяха 
във фокуса на този четвър-
твековен творчески юби-
лей. Татяна Йотова е учител 
по професия, преподавател 
по български език и литера-
тура в СУ „Христо Ботев”. 
Завършила е СУ „Климент 
Охридски”, специалности 
„Българска филология“ и 
„Педагогическа психоло-
гия“ и 25 години учителства 
и твори с оня хъс, който 
може да бъде сравнен само 
с ентусиазма, с енергията и 
въображението на възрож-
денските ни поети. 

Автор е на 13 поетични 
книги, три от които - за деца. 
За всяко ново училищно по-
коление в СУ „Христо Бо-
тев”, Йотова не само създа-
ва и ръководи детски шко-
ли за слово, мелодия, театър, 
но е и автор на сценариите, 
песните, музиката, постанов-
ките, режисурата и сценогра-
фията на ежегодно представя-
ни детски театрални спекта-
кли. Не просто да даваш зна-
ния, а да накараш децата да 
се влюбят в словото, музика-
та и театъра - такава е мисия 
на Татяна Йотова.

Айтозлии свързват всяка 
изява на поетесата с кита-
рата и с прекрасните автор-
ски изпети стихове, които по-
коряват зрялата публика. Ав-
тор е и на два диска с изпята 

поезия. Пропътувала е стоти-
ци километри, за да участва 
в бардовски фестивали, носи-
тел е на награди от национал-
ни конкурси за поезия и за пе-
сенно творчество. Живее за-
бързано и с желанието да на-
сити всеки делник с празнич-

ни емоции от срещи с прияте-
ли и ценители.

На юбилея, скромно, но 
много изискано, Йотова пред-
стави презентация за едно 25-
годишно творческо пътуване, 
вдъхновило я да напише сто-
тици брилянтни стихове и пес-
ни, любими на айтозлии. И не 
само. Татяна е оставила въл-
нуващи следи с поетично-пе-
сенните си спектакли в раз-
лични краища на България, 
участвала е и в много твор-
чески срещи и конкурси зад 
граница. Творбите й присъст-
ват категорично в национални 

алманаси и антологии, а ком-
позитори като Хайгашод Ага-
сян и Светослав Лобошки не-
веднъж са били изкушени да 
създадат песни по стихове на 
Татяна. Нейни стихове-песни 
христоматийно присъстват в 
учебниците по музика - нещо, 

за което много автори 
само мечтаят.

Затова спектакълът-бе-
нефист на Татяна Йото-
ва се превърна в красив 
празник за всички възра-
сти. Поетесата Роза Бо-
янова от бургаската пи-
сателска общност при-
зна, че Татяна е явле-
ние, личност, която всеки 
път може да те изненада 
с огромния си талант да 
пише и композира. Мал-
ките актьори от „Генгер-
че” пък я поздравиха с 
песен и танц от авторска-
та театрална постановка 

„Екология на от-
ношенията”, вклю-
чена в най-нова-
та книга на Йото-
ва - “Роли, роли... 
Сцена за театър, 
поезия, музика”. 
Книгата, която по-
етесата предста-
ви в юбилейната 
вечер, е събрала 
още десетки сце-
нарии за театрал-
ни постановки за 
деца и възраст-
ни, всяка от които 
- представена на 
сцена и събрала 
овациите на пуб-
лика. От години, 
младите актьори 
на СУ „Христо Бо-
тев” играят с успех 
сценичните произ-

ведения на своята учителка на 
различни национални и меж-
дународни фестивали на изку-
ствата. И са печелили и пече-
лят десетки награди.

Окрилена от присъствие-
то на многобройните си фе-
нове, Татяна изпя най-лирич-
ните си песни на читалищна-
та сцена и получи най-ценно-
то признание - обичта и въз-
хищението на айтозлии. Пуб-
ликата запя с нея песни, пре-
върнали се в музикална ем-
блема на Айтос. Защото пес-
ни като „Дай си ръката, прия-
телю!”, „Закъсняла молитва” 
, „Ключ” не само вълнуват - 
те са едно изпято признание, 
че талантът не избира къде 
да се роди.

На Татяна Йотова пожела-
ваме нови теми и вдъхновение 
през следващите 25!
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Татяна Йотова - 25 години 
творчество на сцена

На върха - най-малката в групата, Мелек

Angels в Рим

С два плакета и пър-
ви места се завърна-
ха в края на месец ок-
томври младите театра-
ли на СУ „Христо Ботев” 
- „Златните ключета” от 
Севлиево. На проведе-
ния VII театрален фести-
вал на любителските те-
атри „Вълшебникът теа-
тър”, малките „ключета” 
с ръководители Румяна 
Йорданова и Невелина 
Василева завладяха сър-
цата на жури и публика 
и спечелиха две първи 
места. Трудът на ръково-
дителите и децата беше 
подобаващо оценен с На-
града за най-добър спек-
такъл „Изгубената при-
казка” и Награда за най-
добра изпълнителка - 
Еда Джемилова. „Горде-
ем се с нашите театрални 

състави! Бъдете здрави, 
деца, все така талантли-
ви и прославяйте учили-
щето и града по театрал-
ните сцени”- сърдечно ги 
поздрави ръководството 
на училището.

С награда за „Най-ори-
гинална постановка” - 
„Екология на отношения-
та” се завърнаха и театра-
лите от Театрална студия 
„Генгерче” при СУ „Хр.Бо-
тев”. Сценарист и режи-
сьор на постановката е 
Татяна Йотова. „Възхите-
ни сме от начина на игра, 
от това, че децата с при-
съствието си изпълват 
сцената, от начина на ор-
ганизиране на всички еле-
менти - слово, танци, акту-
алност, тематика”, призна 
очарованото жури.
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Призове за театралните  
школи на СУ „Христо Ботев”

С Роза Боянова на сцената

Поздрав за Татяна от семейния 
дует Явор и Живка Георгиеви


