
32 танцови състава, 5 ан-
самбъла, 94 певчески групи, 
11 инструменталисти, шест 
дуета, един квинтет и 93 пе-
вци са се записали за учас-
тие в конкурсите на юби-
лейните Фолклорни праз-
ници „Славееви нощи Айтос 
`2018”, които ще бъдат тър-
жествено  открити, утре, на 
8 юни, от 20.00 часа на от-
критата сцена в парк „Сла-
веева река” в Айтос. Фол-
клорен спектакъл на съста-
вите на НЧ „Васил Левски 
1869” - Айтос, Вресовските 
кукери и ансамбъл „Чина-
ри” включва програмата на 
тържественото откриване 
на айтоските празници.  

Славеевият химн ще даде 
началото на тридневната 
фолклорна фиеста, която 
тази година празнува 50-
годишен юбилей. В двата 
конкурсни дни - на 9 и 10 
юни, близо 3000 танцьори, 
певци и инструменталисти 
ще се качат на обновена-
та сцена в парка. В момен-
та там се извършват стро-
ителни дейности по проект 
на Община Айтос, но зона-
та, в която традиционно се 
провеждат празниците е 
готова да посрещне гости-
те, изпълнителите и граж-
даните. След „Славееви 
нощи” строително-монтаж-
ните дейности продължа-
ват, съобщиха от Общинска-
та администрация.

Председател на журито 
на конкурсите на „Славее-
ви нощи `2018” е проф. д-р 
Елена Кутева – директор на 
Национален фолклорен ан-
самбъл „Филип Кутев” – Со-
фия, а членове са Цвета Ке-

хайова – хоров диригент пе-
дагог, Димитър Тонев – хо-
реограф, художествен ръко-
водител на Фолклорен ан-
самбъл „Атанас Манчев” – 
град Бургас и Петър Дими-
тров – директор и Главен ху-
дожествен ръководител на 
Фолклорен ансамбъл „Тун-
джа” – град Ямбол.

Освен наградния фонд 
за конкурсите, осигурен от 
Община Айтос и спомоще-
ствователи, на юбилейно-
то издание ще бъдат връ-
чени и специални награди - 

на кмета на Община Айтос 
- за „Най-ярко младо даро-
вание”, на семейство Куте-
ви - за откритие на „Славе-
еви нощи”, на Ротари клуб - 
Айтос - за „Най-добре пред-
ставил се колектив от Ай-
тос”. Традиционна от годи-
ни е и специалната награ-
да на „Агродар България” 
ЕООД с управител Дари-
на Ташкова - „За най-ма-
лък изпълнител на „Славее-
ви нощи”, която тази година 
ще бъде връчена от синове-
те на Дарина Ташкова.

Началото. Какво си спом-
ня един от създателите?

За да научим подробнос-
ти за началото и първите 
издания на айотските Праз-
ници в края на 60-те и през 
70-те години на ХХ век се 
срещнахме с Дянка Павло-
ва. В тези години Павлова е 
била в Съвета за култура и 
изкуство и председател на 
читалището.

Минал е половин век. 
Много от първите инициа-
тори и организатори не са 
сред нас, някои са си оти-
шли от Айтос през годините. 
Но Дянка Павлова добре си 
спомня, че главен органи-
затор е била Мария Черна-
ева - секретар на Община-
та. „Мирка Арнаудова беше 
член на Съвета, тя е първа-
та, която започна да рабо-

ти за „Славееви нощи”. Но 
тя беше съпруга на военен 
и скоро замина за София. 
Тогава ме извикаха от учи-
лище, за да заема нейната 
длъжност.”, спомня си Дян-
ка Павлова.

Йови Вълев и неговият 
състав били първите, кои-
то се качили на импрови-
зирана сцена на поляната в 
парка. „Тази сцена не беше 
на сегашното място - беше 
направена до реката, а на-
около всичко беше обрас-
ло с високи треви. Много 
деен в организацията беше 
Иван Милевски - тогава ди-
ректор на училище „Атанас 
Манчев”. Централна фигу-
ра в културата беше Пенчо 
Сирманов. След Сирманов, 
аз станах председател на 
читалището, имахме добър 
екип и продължихме започ-
натото. Саморъчно напра-
вихме дървена сцена, пред-
седателят на Съвета, Борис 
Щерев, и той се включи в 
изграждането й, “ разказва 
още Дянка Павлова.

Ако не беше Филип Ку-
тев, при който ходих ня-
колко пъти, нямаше да ги 
има „Славееви нощи”, ка-
тегорична е Павлова. За-
това сега, когато в Айтос 
пристигнат двете му дъще-
ри - Елена и Надежда, тя за-
дължително ги посреща с 

цветя. „Разговаряхме с Ку-
тев, как да станат празни-
ците. Каза ми: „Аз ще дой-
да на място. С него прави-
хме първата сцена, на мяс-
тото на сегашната. Сцена-
та беше по-навътре до ре-
ката - беше от дървени тру-
пи и дъски. Кутев наставля-
ваше да се запълват дупки-
те между дъските с летви, 
защото някой от участни-
ците може да си счупи кра-
ка. Нямаше застъпване, ня-
маше мерки, нито специ-
ално поръчани материали. 
След това, Филип Кутев и 
Мария Чернаева поддържа-
ха непрекъсната телефонна 
връзка. А ние с Милевски 

бяхме изпълнители,” твър-
ди Павлова.

Решението за името на 
празниците „щабът” на дей-
ците на културата взел в 
дома на Павлова. „До къс-
но стояхме, нямаше спор, 
че празниците трябва да са 
„славееви”, но имаше две 
мнения - дали да се казват 
„вечери”, или „нощи”, за-
щото концертите са вечер-
ни, но пък „нощи”, по-приля-
гаше на „славееви”, спомня 
си още айтозлийката.

В началото празниците 
не били само фолклорни, 
но Съветът за култура под-
бирал за участие в концер-
тите предимно народни със-

тави. Нямало жури, нямало 
конкурси. „Кой ти разбира-
ше от жури тогава. Наро-
дът е събран в парка, пеят 
се хубави песни - това е. В 
началото Филип Кутев е ид-
вал, после ако той не е тук, 
идва жена му - Мария Куте-
ва, която изцяло го замест-
ваше. И до днес „Славееви 
нощи” нито започват, нито 
свършват без проф. Елена 
Кутева. Затова сем. Кутеви 
имат най-голямата заслу-
га”, спомня си още един от 
създателите на най-айтос-
ката традиция - Дянка Па-
влова.
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Айтос открива на 8 юни юбилейни 
„Славееви нощи” на обновена сцена

Какво си спомня за началото Дянка Павлова - 
един от създателите на Празниците

ОБЩИНА АЙТОС
„АЙТОС-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД

Ето какво са подготвили организаторите на „Сла-
вееви нощи `2018”

Дянка Павлова - един от създателите

„Славееви нощи“ - 1985-та, само година преди да 
бъде обявен първият конкурс за деца - индивидуал-
ни изпълнители до 14 години

„Славееви нощи `2017”

„Славееви нощи 1988 година” - Празниците се про-
веждат на нова сцена, председател на журито е Ма-
рия Кутева, а водещ - Марушка Радева

Седмица преди старта на празниците, обективът 
на НП видя довършителните работи около сцената



СЪОБЩЕНИЕ

Ежегодно от втората неделя на месец декември вли-
за в сила ново разписание на влаковете и е валидно за 
една година напред. Окончателното обсъждане на Гра-
фика за движение на влаковете за 2018/2019 г. е пред-
видено да се проведе през месец септември.

За удовлетворяване в максимална степен потребно-
стите на клиентите на БДЖ, публикуваме извлечение от 
проекта на разписание на влаковете за получаване на 
становище, мнения и предложения от заинтересовани-
те граждани на община Айтос!

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
ВАСИЛ ЕДРЕВ

Тодорка ЖИШЕВА

За десета поредна го-
дина, на 2 юни се състоя 
традиционната земляче-
ска среща на преображен-
ци. Участниците в срещата 
тази година бяха 60 и както 
винаги - посетихме родно-
то си село. В автобуса пя-
хме песни за Родината, за 
Ботев и родния край. Пред 
паметната плоча на заги-
налите през 1945 година в 
село Преображенци -  Пе-
тко Петков и Калчо Нанков, 
поднесохме венци и цве-
тя. След краткото слово от 
Ирина Димитрова за живо-
та и делото им, потомци на 
загиналите рецитираха Ва-
зовите стихове:

… Българийо, за тебе те 
умряха,

една бе ти достойна за-
рад тях

и те за теб достойни, май-
ко, бяха

и твоето име само кат 
мълвяха,

умираха без страх!
   В ранната утрин всич-

ки спонтанно запяхме хим-
на на Република България 
и с едноминутно мълчание 
почетохме паметта на за-
гиналите. Пред паметната 
плоча застанаха дъщерята 
на Калчо Нанков и племен-
ници на загиналите за сво-
бодата на България.

След като посетихме 
църквата „Св. св. Констан-
тин и Елена” в Преобра-
женци, запалихме свещи 
и в новооткрития параклис 
„Св. Георги Победоносец” 
в село Руен, построен с ак-

тивното участие на Манол 
Костадинов - арендатор, с 
надърско потекло.

   Тази година земляче-
ската общност имаше ново 
попълнение от млади се-
мейства. Те останаха въз-
хитени от задушевната сре-
ща между различните поко-
ления надърци, от привър-
заността им към родното 
място, от желанието и уме-
нието им да се веселят и 
да осмислят ценностите в 
живота. Дано повече мла-
ди хора продължат тради-
цията. 

Присъстващите дариха 
средства за поддържане 
на гробищния парк и църк-
вата.

Благодарности към всич-
ки, които допринесоха сре-
щата да се осъществи за 

поредна година! Най- го-
ляма е заслугата на Ирина 
Димитрова - организатор, 
Манол Костадинов, Нико-
лай Мърмъров - осигурил 
автобуса, Петя Неделчева 
- собственик на цех „Слад-
ки мечти” - село Вресово, 
председателя на църков-
ното настоятелство Геор-
ги Даутев за много добро-
то състояние на гробищ-
ния парк.

Благодарим на колектива 
на ресторант „Аетос” за до-
брото обслужване.

   До нови срещи, скъпи 
земляци!  
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Организаторите: Дано повече 
млади хора продължат традицията!

6
Ново попълнение в земляческата 

общност на преображенци

Янка ИВАНОВА 
Клуб „Туристи 
ветерани“ - Айтос

Клуб „Туристи-ветерани“ 
при Туристическо друже-
ство „Чудни скали“ - град 
Айтос се радва на разно-
образна туристическа дей-
ност, а ние, членовете му, 
се гордеем най-вече с това, 
че годините не ни пречат да 
обхождаме високите сини 
планини на България. Най-
малко обаче познаваме 
близката до нас планина - 
Странджа. А, оказа се, че в 
Клуба ни има членове, чи-
ито корени са от тази кра-
сива планина. И точно това 
подтикна ръководството на 
клуба, с председател Ирина 
Николова, още при съставя-
нето на програмата за 2018 
година, да проучи и начер-
тае маршрут, който друж-
но нарекохме „Из дебрите 
на мистичната Странджа 
планина“.

И така, ние, 20 туристи-
ветерани, се отправихме с 
автобус към портата на за-
гадъчна Странджа, към На-
ционалния археологически 
резерват „Античен и сред-
новековен град“ Делтум-
Дебелт – село Дебелт. Той 
е единствената римска ко-
лония на западния бряг на 
Черно море, като част от 
мерките, предприети от 
императора Веспасиан за 
стабилизиране на новоос-
нованата провинция Тра-
кия. Три века градът се е 
разраствал и утвърждавал 
като един от най-богатите в 
провинция Тракия. Сякъл е 
над 150 собствени бронзо-
ви монети от края на I до 

средата на III век.
Разглеждането на експо-

натите от археологическия 
резерват в компанията на 
екскурзовод, ни накара 
да се почувстваме горди, 
че тук, по нашите земи и в 
древността, е кипял живот 
с богата култура, пренесе-
на от Византия и Римската 
империя. От Дебелт започ-
ва дългото над 160 км пог-
ранично съоръжение Ерки-
сия - защитавало вътреш-
ните области на българска-
та държава. История, която 
младите трябва да знаят и с 
която да се гордеят. 

За първи път застава-
ме пред термите на антич-
ния град, където е изгра-
дено Светилището на три-
те нимфи. А след близо че-
тиричасов преход открива-
ме манастир с името „Жи-
вотоприемен източник“ в 
околностите на село Голя-
мо Буково, с вградено в ол-
тара аязмо. Сред прекрас-
ни гори в свежата майската 

пролет се озоваваме и пред 
един Странджански фено-
мен - водопадът край село 
Стоилово - „Докузяк“. Всич-
ки сме приятно изненадани 
от чудната гледка. Пръски-
те на водопада сякаш с лек 
замах отнемат умората от 
горещия ден.

Отдъхваме в туристиче-
ска база „Велека“ в Малко 
Търново и на сутринта щур-
муваме връх Голямо гради-
ще – висок 710 м. За нас, 
това не е пределна висо-
чина, но пък гледката към 
най-високия връх на плани-
ната си заслужава, затова 
въодушевени подхващаме 
химна на Странджа „Ясен 
месец веч изгрява....”

Най-древното тракийско 
светилище в Странджа и 
историите за жертвопри-
ношения, тайнствени ри-
туали, погребения на лич-
ности със синя кръв, неу-
сетно ни водят към кръго-

вете „Мишкова нива“, кои-
то символизират вечността 
и кръговрата на живота. В 
подножието на връх Голямо 
градище пък се изправяме 
пред скалната гробница на 
египетската царица Бастет, 
полубогиня на светлината в 
мрака. Разглеждаме и Мал-
ко Търново – чист и спрет-
нат град с минерални изво-
ри, но за жалост - обезлю-
ден. Но затова пък стран-
джалиите ни посрещат със 
сърдечна усмивка и човеш-
ка топлота.

Водната ни граница с 
Турция – село Резово, е 
другата ни цел. Стълбички 
ни водят до българската во-
дна част. Морето блести в 

ранна синева, а селото ни 
посреща с модерни сгради 
и цъфнали градини. Мал-
ки, райски кътчета. Госпо-
ди, благодарим ти за изля-
тата благодат! Разглежда-
ме местността Силистар и 
имаме желание да поски-
таме по брега на морето до 
Синеморец. 

Чудесен финал на наше-
то пътуване е посещението 
на музея на Лев Толстой в 
село Ясна поляна. Научава-
ме, че българските интелек-
туалци Христо Досев, Сте-
фан Андрейчин, Димитър 
Жечков и др., създали тук 
колония, която да живее и 
прилага идеите на толсто-
изма. Видяхме една раз-
нолика и тайнствена пла-
нина, която със сигурност 
има какво още да ни пока-
же. Затова пожелаваме „На 
добър път!” на всички, кои-
то искат да я опознаят!

Дъщерята на Калчо Нан-
ков и племенници на загина-
ли във войните пред памет-
ната плоча

Айтозлии из дебрите 
на мистична Странджа О Б Щ И Н А  А Й Т О С

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Резово - най югоизточната точка на Европей-
ския съюз

На връх Голямо градище в Странджа

Светилището Мишкова нива



Общинският съвет прие 
докладната записка на кме-
та Васил Едрев за опреде-
ляне на общински и учи-
лищни земеделски земи, 
които ще се отдават под 
наем или аренда за стопан-
ската 2018/2019 година.

Съветът реши да се про-
ведат публични търгове с 
явно наддаване за отдава-
не под наем или аренда на 
общински и училищни зе-
меделски земи за стопан-
ската 2018/2019 година. На-
чалните тръжни  цени са съ-
гласно Тарифата за отдава-
не под наем и аренда на об-
щински земи в Община Ай-
тос, неразделна част от На-
редбата за стопанисване, 
управление и разпорежда-
не със земи от общинския 
поземлен фонд. На кме-
та на Община Айтос беше 
възложено да предприеме 
всички необходими дейст-
вия по отдаване на имоти-

те под наем или аренда и 
сключване на договори.

Съгласно наредбата, мак-
сималните срокове за отда-
ване на земеделска земя 
под аренда са съобразени 
със спецификата на плодо-
отдаването на различни-
те видове насаждания - за 
земи, заети с полски култу-
ри (ниви) - до 10 години, за  
земи  от ОПФ с трайни на-
саждения - до 15 години и 
за земи, на които ще се съз-
дават нови трайни насаж-
дения – до 25 години. Мак-
сималният срок за отдава-
не под наем на земеделски 
земи от общинския позем-
лен фонд е до 5 години.

Община Айтос има склю-
чени 34 договора за аренда 
и 30 договора за наем. Де-
сет от тях изтичат през 2018 
година. Стана ясно още, че 
в Общинска администрация 
са постъпили заявления от 
физически лица с проявен 

интерес за отдаване под 
аренда на общински и учи-
лищни земеделски земи, 
за които към момента няма 
сключени договори.

Всички имоти, предложе-
ни за отдаване под наем 

или аренда, са включени 
в   Програмата за управле-
ние и разпореждане с имо-
тите – общинска собстве-
ност за 2018 година. С цел 
правилното стопанисва-
не и управление на общин-

ския поземлен фонд, имо-
тите, за които има проявен 
интерес, както и имотите, 
за които договорите са из-
текли, или изтичат до края 
на 2018 година, да бъдат от-
дадени под наем или арен-

да, съгласно Наредбата за 
стопанисване, управление 
и разпореждане със земи 
от общинския поземлен 
фонд, реши още местният 
парламент.

НП 
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общност на преображенци
Търгове за наем на свободни 
общински и училищни земи

В края на май, Общинският съвет даде съгласие да 
бъде допуснато разработването на проект за паметник 
на Петър (Пею) Киприлов, патрон на Тракийското дру-
жество в Айтос, върху поземлен имот, общинска соб-
ственост.

Докладната записка беше внесена от председателя 
Красимир Енчев, във връзка с предложение от Сдру-
жение с нестопанска цел Тракийско дружество „1897 
Петър Киприлов” - град Айтос, за изграждане памет-
ник на Петър (Пею) Киприлов, по реда на Наредбата за 
реда за подаване предложения и вземане на решения 
от Общински съвет, за изграждане на паметници, ме-
мориални обекти и други възпоменателни знаци върху 
поземлени имоти общинска собственост на територия-
та на Община Айтос.

Предложението беше придружено с всички необходи-
ми документи, които се изискват по наредбата и изпра-
тено за становище от Общински експертен съвет за ус-
тройство на територията. Съветът е излязъл с решение, 
че е „технически възможно разполагането на „Памет-
ника” в кв.120 по плана на град Айтос, отреден за озе-
леняване и пазар.”

Съгласно Наредбата, производството по приемане на 
решение за изграждане на паметник е двуетапно. Първа-
та стъпка е успешна - тракийци имат съгласието на Об-
щинския съвет за стартиране на процедурата. 

НП

Тракийското дружество с 
картбланш за паметник 

на Петър Киприлов

Петър Киприлов

Милена КуРТОВА - 
РАДЕВА

Среща с народния предста-
вител от „БСП за България”, 
Тодор Байчев, организира 
Общински съвет на БСП - Ай-
тос. Народният представител 
е едно от новите и млади лица 
в Парламентарната група на 
БСП в 44-то Народно събра-
ние. Родом е от Карнобат и е 
юрист по образование.

На срещата дойдоха не 
само членове и симпатизан-
ти на БСП. Тодор Байчев от-
говори на много въпроси, за-

дадени от айтозлии, свърза-
ни с икономиката, здравео-
пазването и образованието, 
социалната политика. При-
състващите питаха за АЕЦ - 
Белене, за връзките ни с Ру-
сия, за все по-голямото раз-
деление между бедни и бога-
ти, и поставиха за обсъжда-
не още много теми, които ги 
вълнуват. 

Къде са хората, къде са ин-
вестициите? Защо не се пра-
ви нищо, за да се задържат 
младите хора у нас, защо все 
повече интелектуален потен-
циал изтича навън? Хората не 
вярват вече на обещания, ние 
сме в задния двор на Европа, 
няма вяра у никого. Кой е ви-
новен за това? Тези и много 
други въпроси зададоха ай-
тозлии на депутата. Накрая 
предложенията излязоха от 
самите присъстващи: „Мисле-
те за обещанията си, уважа-
еми народни представители. 
Стремете се да давате обе-
щания, които можете да из-
пълните и задръжте млади-
те хора в България. Помис-
лете повече за държавните 
и общински болници, за дър-
жавните и общински учили-
ща. Помислете за обикнове-
ните хора, за да я има държа-
вата ни,” бяха съветите на ай-
тозлии към народното пред-
ставителство.

Народният представител Тодор 
Байчев на среща с айтозлии
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Нова книга

На 1 юни т.г. на специално 
тържество в Заседателната 
зала на Община Айтос бяха 
обявени резултатите от вто-
рия конкурс за ученици по 
темата „Цигарата – приятел 
или враг”, организиран от 
Община Айтос - МКБППМН. 
Първият беше през 2017 го-
дина за карикатури, а спо-
ред регламента, през май 
т.г. учениците трябваше да 
напишат есета по темата. 
Местната комисия за бор-
ба с противообществените 
прояви на малолетни и не-
пълнолетни с председател 
Мариана Димова, замест-
ник-кмет на Община Айтос, 
свърза тази година темата 
с 31 май - Световен ден без 
цигарен дим.

При 32-ма участници в 
конкурса за карикатури, 
през 2017-а, сега есета на-
писаха 42-ма ученици, в две 
възрастови групи - V-VІІІ 
клас и ІХ-ХІІ клас. „Радвам 
се, че расте интересът на 
младите хора към този из-
ключително сериозен про-
блем на нашето съвремие. 
Поздравявам ви за актив-
ната позиция и за желани-
ето ви да участвате в ини-
циативите на Комисията”, 
каза кметът Васил Едрев 
пред участниците по време 
на срещата. Председателят 
на журито Татяна Йотова 
пък сподели, че е приятно 
изненадана от езиковите 
компетентности на учени-
ците, от интересните раз-
съждения по темата и из-

разената лична позиция в 
по-голяма част от конкурс-
ните творби. „Журито даде 
оценките си напълно без-
пристрастно. Есетата бяха 
с номера, а не с имената 
на участниците. Днес, за-
едно с всички вас, ще нау-
чим кои са победителите”, 
заяви още Йотова.

В първата възрастова 
група участниците бяха 20 
от пет общински училища, а 
във втората - 22-ма от три-

те средни училище в Ай-
тос. Мария Костова - се-
кретар на МКБППМН, обя-
ви резултатите, кметът Ва-
сил Едрев връчи награди и 
грамоти за участие. При-
състващите учители и ро-
дители приветстваха иде-
ята на организаторите на-
гради да получат всички 
участници, а не само по-
бедителите. 

Най-добрите есета в пър-
ва възрастова група напи-

саха Дуйгу Нуман – училище 
СУ „Никола Й.Вапцаров”, 
VIII “А” клас - І-во място и 
Марияна Тасева - училище 
СУ „Никола Й.Вапцаров”, 
VIII “А” клас - ІІ място. Две 
трети места присъди жури-
то - на Десислава Новкова - 
училище СУ „Никола Й. Ва-
пцаров”, VI “В” клас, и Ма-
риела Калушева - учили-
ще СУ „Христо Ботев”, VIII 
“В” клас.

Във втора възрастова 
група победители в кон-
курсната надпревара ста-
наха Дуйгу Касимова – учи-
лище СУ „Христо Ботев”, 
IX “А” клас и Кристиян Ки-
ряков - училище СУ „Хрис-
то Ботев”, X “А” клас, кои-

то заеха двете първи мес-
та. Второто място журито 
присъди на Наазан Яшар 
- училище СУ „Никола 
Й.Вапцаров”, XI”Б” клас. 
Росица Петрова - училище 
СУ „Никола Й.Вапцаров”, 
XI”А” клас, и Елиф Сабри 

- училище СУ „Никола 
Й.Вапцаров”, XI”А” клас, 
равнопоставено се класи-
раха на третото място.

„Искрено се надяваме, 
че с участието си в кон-
курсите на Община Айтос 
– МКБППМН, учениците 
освен че развиват умени-
ята си да мислят и пишат, 
изграждат свой светоглед 
както за доброто и краси-
вото, така и за негативни-
те явления в живота”, ко-
ментира проявата за НП 
заместник-кметът Мариа-
на Димова.

„Благодарим на всички 
участници за прекрасните 
мисли и идеи, които спо-
делиха с нас. Поднасяме 
специални благодарности 

на ръководствата на учи-
лищата и учителите, анга-
жирани с подпомагането 
на учениците участници”, 
каза на финала на цере-
монията по награждаване-
то Мария Костова.

НП

Расте интересът 
към инициативите 
на МКБППМН към 

Община Айтос

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ 
СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ НА 

„СЛАВЕЕВИ НОЩИ АЙТОС ’2018“

42-ма тийнейджъри с есета в конкурса 
„Цигарата – приятел или враг”

Участници, организатори и гости

Кметът връчва наградата на Дуйгу Касимова, ко-
ято зае едно от първите две места във втора въз-
растова група

Председателят на журито Татяна Йотова

„Моята история” на Вълчо Марковски 
за първи път пред публика

През тази седмица в Ай-
тос беше представена нова 
книга - „Моята история”, с 
автор 88 -годишният пирне-
нец Вълчо Марковски. „Ис-
кам да ви представя книга-
та на един Човек - един от 
най-новите ми приятели. Ре-
шихме да съберем роднини, 
приятели, близки и познати 
на чичо Вълчо, за да разка-
же пред тях, какво го е на-
карало да напише тази ис-
тория. Забележително е, чо-
век на неговата възраст да 
създаде книга за толкова 
кратко време, сам да я на-
пише на машина и да я изда-
де със собствени средства”. 
Това каза Милена Куртова-
Радева при откриване на 
срещата на айтозлии и пир-
ненци в Арт залата на Общи-
на Айтос. 

„Благодарен съм на хора-
та, които повярваха в мен и 
ми помогнаха за издаване-
то на тази книга: Стамат Же-
лев, Панайот Которов, Иван 
Панайотов, Райко Иванов, 
Йорданка Сотирова, Станка 
Господинова, Росица Мар-
ковска, Катя Костадинова. 
Аз не съм писател и не се 
имам за такъв, просто оби-
чам да описвам на хартия 
своите спомени. Реших да 
издам книгата си, за да ос-
тане за близките ми хора. 
Не я продавам, подарявам 
я на приятели. Имам мате-
риал за още книги, даже и 

за днешната среща ще на-
пиша”, каза развълнуван 
авторът. 

В книгата Марковски раз-
казва за живота си от най-
ранна възраст, за трудно-
стите, през които е преми-
нал, за семейството, рабо-
тата, приятелите и родно-
то село. Едно от послания-
та му трогна аудиторията: 
„Хора, не бъдете толкова ал-
чни, груби, надменни, хитри, 
а бъдете хора-човеци. Рано 
или късно, стореното се връ-
ща, без да го желаете. На 
всички пожелавам да ми 

задминат годините.”
 Книгата е положителен 

пример за младите хора, 
пък и за възрастните - за 
да повярват в себе си. Тя е 
доказателство, че мечтите и 
стремежите са неподвласт-
ни на възрастта и времето. 
Че когато повярваш в себе 
си, можеш всичко да по-
стигнеш. „Благодаря на се-
мейството ми - тук са еди-
ният ми син Руси и снаха 
ми Зоя, които не са приели 
моето хрумване за прищяв-
ка на изкуфял старец. И все 
пак, бих искал да завърша с 
няколко реда от моята кни-
га: „Стига с хвалби! Често 
си правя шеги с мои близ-

ки, че това, което съм напи-
сал, може да се озаглави 
„Историята на един ненор-
мален българин-откачен”,  
с  чувство за хумор завър-
ши Марковски. 

Срещата беше уважена 
от жители на село Пирне и 
от кмета на селото Манчо 
Железов, които поднесоха 
на автора огромен букет, в 
знак на уважение. От Об-
щинския съвет на БСП-Ай-
тос Вълчо Марковски полу-
чи фотоалбум, за да се насо-
чи към ново хоби - не само 
да  събира спомените си на 
хартия, но и да  подреди в 
снимки живота си.

НП

Айтозлии и пирненци поздравиха автора в Арт залата на Общината

Вълчо Марковски

„АЛЕКСИЯ - АЙТОС“ ЕООД
ЗКПУ „ЕДИНСТВО” - Айтос

Нотариус Жулиета Радостино-
ва Димитрова

“КОКАЛА” ЕООД
“МУРАД 61” ООД

КООПЕРАЦИЯ „ЗК СИЛА“
„МБАЛ АЙТОС“ ЕООД

„КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГА-
РИЯ“ ООД

КООПЕРАЦИЯ „ВККЧЗС-АЕ-
ТОС“

„БОШНАКОВ“ ЕООД
„ДЕМЕТРА“ ООД
„СИМПТО“ АД

ГЕОРГИ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ
„СТЕФАНОВИ“ ООД

„Биневи” ЕООД
„ЗСК ЛОЗОВО“ АД

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - 
АЙТОС“ ЕООД

ЕТ „МЕТАЛПЛАСТ“ - ДИМО 
НАЙДЕНОВ

„АЙТОС АВТОТРАНСПОРТ“ 
ЕООД

„ДЕСИЙ“ ЕООД
„Ди Ем Жи - 72“ ЕООД
„ДЯДО ДАНЧО“ ЕООД
„АСТОН СЕРВИЗ“ ООД

СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-РИБАР-
СКО ДРУЖЕСТВО“

„БУРГАСЦВЕТ 90 ТАНЕВ“ ЕООД
„ЗКПУ МЪГЛЕН“ - С. МЪГЛЕН

„ОГИ СТАРТ“ ЕООД
„АРТСТРОЙ“ ООД

ЕТ „ГРАДИНА“ -  Николай 
Марковски

„БАМБОЛИНО“ ЕООД
ТОДОР ЙОРДАНОВ МАНЕВ

ЕТ „КОЛЮ КОЛЕВ“ 
„ТИП ТОП КУРИЕР“ АД СОФИЯ

ПК „НАПРЕД” - АЙТОС
“АГРОКОРН” ООД

ЕЛСТРОЙ - Делян Георгиев
ПК «КООПЛЕС» - Величко Ве-

ликов
ГЕНГЕР” ЕООД- общинско дру-

жество
„АВИЦЕНА” ЕООД - общинско 

дружество


