
Фейсбук ни съобщи новината 
- Селин Али е световен шампи-
он по ловна стрелба, дисциплина 
“Трап”. Селин беше най-добра на 
Световното първенство в Италия, 
заслужи златния медал и титлата 
при девойките. Ден по-късно ста-
на ясно, че най-добрият българ-
ски тандем - айтозлиите Селим 
Али - Иван Георгиев е трети в све-

та. Двамата ни стрелци спечели-
ха бронзовите медали при смесе-
ните двойки и категорично нало-
жиха Айтос и България в списъка 
на най-добрите на планетата. Се-
лин и Иван за втори път печелят 
световния бронз в Лонато, Ита-
лия, тази година повтарят резул-
тата си от 2018 година.

Ето какво написа кметът на Об-

щина Айтос Васил Едрев в про-
фила си в социалната мрежа, 
след като научи новината, че Се-
лин е световен шампион:

“Нашето момиче е с най-то-
чен мерник в света при девойки-
те в дисциплина “Трап”. Новина-
та дойде от Световното първен-
ство в Лонато, Италия, където от 
1 до 4 юли за световната шампи-
онска титла спориха най-добри-
те стрелци на планетата. 

Шампионската титла на 17-го-
дишната ученичка в СУ “Никола 
Вапцаров” - Айтос Селин Али, на-
кара светът да заговори за Бъл-
гария и Айтос. Браво, Селин! Не 
случайно, в две последователни 
години, през 2016 и 2017 година, 
бъдещата тогава световна шам-
пионка стана два пъти „Спортист 
№1“ на Община Айтос!

Малко е да се каже, че това е 
изключителен успех. Победата 
на Селин е грандиозна. От име-
то на айтозлии поздравявам Се-
лин, нейните родители и треньо-
ри. Пожелавам й все така упо-
рито, категорично и успешно 
да защитава честта на Айтос и 
България!”

Не закъсня признанието на 
кмета Васил Едрев и за качест-
вата на Иван Георгиев. “18-го-
дишният айтозлия отдавна е до-
казал класата си на най-точен 
стрелец при младежите в нацио-
налните, европейските и светов-
ни първенства. Имаме невероя-
тен тандем от таланти в стрелба-
та. Никой не може да оспори фа-
кта, че Иван и Селин са най-до-
брите млади стрелци не само в 
България, но и в света!”, написа 
още градоначалникът.

Селин Али е родена на 

14.02.2002 г. в град Айтос, ученич-
ка в СУ „Никола Вапцаров” - град 
Айтос. Започва да тренира спорт-
на стрелба - дисциплина „Трап” 
през 2014 година и се състезава 
в категория „Девойки”, като при-
ключва годината със 7 първи мес-
та от състезанията по спортния 
календар на федерацията. Полу-
чава признанието „II-разряд” за 
покрит норматив. През 2016 годи-
на вече се състезава в категори-
ята „Жени” и приключва спорт-
ната година с 6 първи места от 
спортния календар. През 2016 го-
дина участва в Световното пър-
венство в Зул, Германия, в Евро-
пейско първенство в Лонато, Ита-

лия, в Гранд при в Букурещ, Румъ-
ния - класирала се на първо мяс-
то, има и две участия в Белград, 
Сърбия, с второ и четвърто мяс-
то. При второто си участие пости-
га резултат 70 точки от 75, за ко-
ето получава признанието на фе-
дерацията и сертификат - „Май-
стор на спорта” - прецедент за 
България е дете на 14 години да 
получи толкова високо призна-
ние. От 2016 до 2019 година, Се-
лин израстна като състезател и 
успешно представя България на 
европейски и световни шампио-
нати и турнири. 

Иван Георгиев е роден е на 25 
август 2000 година в град Айтос. 

Едва 9-годишен започ-
ва да се занимава със 
стрелба - спортна дис-
циплина „Трап”. На 10 
години за първи път 
излиза на междунаро-
ден форум в Никозия, 
Кипър, и прави своя-
та заявка за изключи-
телно надежден и вър-
хов състезател, със 103 
от 125 панички. Иван 
тази година завърши 
средно образование в  
СУ „Христо Ботев”, член 
е на СКЛС „Сокол-2010” 
– Айтос и е част от наци-
оналния отбор на Бъл-
гария в дисципина „Trap 
Men Junior“. Последни-
те пет години бяха из-
ключително успешни в 
неговата спортна кари-
ера. Още едва 15-годи-
шен (в категорията се 
състезават младежи до 
21 години), той е сери-

озна конкуренция и име, с което 
се съобразяват най-точните стре-
лци в Европа и света. През 2016 
година участва в Световна купа 
за младежи в град Зул, Германия. 
Там той се класира на 6-о място 
от 83 участници. Следва участие-
то му в Европейското първенство 
в Лонато, Италия, където Иван се 
класира индивидуално 5-и, а бъл-
гарският отбор (от трима състе-
затели, един от които е Иван Бо-
риславов Георгиев), спечели ви-
цешампионска Европейска титла 
за България. До тогава българ-
ски състезатели не бяха постига-
ли такъв успех в ловната стрелба 
дисциплина – „Трап“. 

Ще припомним, че в начало-
то на месец февруари тази го-
дина, на свое заседание Упра-
вителният съвет на НЛРС-СЛРБ, 
оценявайки успехите на двамата 
най-добри млади български стре-
лци - Селин Али и Иван Георги-
ев, реши да ги подкрепи финан-
сово с патрони за подготовка им 
в състезанията от Републикан-
ския и Международен календар 
на БФТС, ISSF, ECS, - Световно-
то за младежи в Германия, Вто-
ри европейски игри в град Минск, 
Беларус, Европейско първенство 
в град Лонато, Италия, Световна 
купа в град Лахти, Финландия. 

Айтос високо цени национал-
ните и международни постиже-
ния на двамата млади състеза-
тели от националния отбор. Не-
маловажен е и фактът, че Айтос 
има отлична база за ловна стрел-
ба, която непрекъснато се обно-
вява и поддържа от СЛРД „Со-
кол” - Айтос. 
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Селин Али – шампион, в тандем 
с Иван Георгиев – трети в света

Светът говори за айтоските стрелци

Двамата с най-точен мерник 
на Световното първенство 

в Лонато, Италия

Селин Али със злато и шампи-
онска титла при девойките

С Иван Георгиев - бронзов медал при смесени-
те двойки

Кметът Васил Едрев и Селин на Годишните награ-
ди за най-добрите в спорта - 2017 година

Айтоската двойка сред най-добрите на планетата

Борислав и Иван Георгиеви - знакови имена в бъл-
гарската ловна стрелба



От 1 юли 2019 година старти-
ра услуга „Допълнителна пе-
дагогическа подготовка за 
повишаване на училищната 
готовност на децата за равен 
старт в училище” – лято 2019 
година по проект на Община 
Айтос - „Интегрирани услуги за 
ранно детско развитие на деца 
до 7 години и техните семейства 
от община Айтос”.

Във връзка със старта на ус-
лугата са назначени двама пе-
дагози и двама помощник- въз-
питатели, които ще имат основ-
ната задача да доразвият или 
да съхранят придобитите когни-
тивни и социални умения в пре-
дучилищното образование на 
общо 30 деца, включени в лятно-
то училище. Работата с тях пре-
ди да постъпят в училище, е ком-
бинация от образователни еле-
менти с игри и дейности, обога-
тяващи познанията на децата за 
обкръжаващия ги свят.

Екипът по проекта е очертал 
два подхода, които да използ-
ва при интерпретацията на про-
блема за подготовката на деца-
та за обучение от училищен тип. 

Първият от тях е свързан с об-
щата подготовка за физическо, 
умствено, личностно, социално, 
нравствено, емоционално и во-
лево развитие. Вторият касае 
специалната подготовка за ус-
вояване на знания и умения, не-
обходими за определени учеб-
ни дисциплини, които се изуча-
ват в началното училище. Два-
та подхода се прилагат в един-
ство и взаимодействие, защото 
специалната подготовка сама 
по себе си не е достатъчна — 
тя произтича от общата. 

Работата на лятното учили-
ще е подчинена на разбиране-
то, че подготовката за училище 
се състои не толкова в обучени-
ето на децата в специални зна-
ния и умения, колкото в разви-
тието на техните умствени спо-
собности и познавателни инте-
реси, във формирането на уме-
ния за наблюдение, анализира-
не, сравняване, обобщаване и 
правене на умозаключения.

Сформирани са две групи по 
15 деца, които от 2 юли тази го-
дина редовно посещават лятно-
то училище. С тях се провеждат 

занятия по български език, ма-
тематика, околен свят, изобра-
зително изкуство, конструира-
не и технологии, музика и фи-
зическо. Децата с интерес се 
включват в занятията и придо-
биват различни сръчности - оц-
ветяват, режат, пишат, играят 
подвижни игри. Проявяват ак-
тивност, развиват въображени-
ето си, научават нови техники. 
Емоции и желание за работа им 
дават осигурените материали, 
закуската, обядът, и ежедневно 
поднасяният плод. В програма-
та на лятното училище са вклю-
чени още подвижни и състеза-
телни игри, подреждат се пъзе-
ли, децата играят с топки, моде-
лират с пластелин.

Към момента и децата, и тех-
ните родители са доволни от 
допълнителната подготовка за 
първи клас. Всички оценяват 
ползата от възможността, коя-
то проектът предоставя на де-
цата -  да съхранят и доразви-
ят наученото в детската гради-
на, и в същото време да играят 
и да  се забавляват през лятна-
та ваканция.
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• Тел. 0894 411 125 - продава лозе 
- 1дка + бунгало, между „Военно 
стрелбище” и „Набожна къща”
• Тел. 0898 440336 - Димитър, ПРО-
ДАВА 3.200 дка дворно място в ре-
гулация - с. Малка поляна или ЗА-
МЕНЯ за недвижим имот или земе-
делски земи.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДАВА 
лозе, УПИ І-490, кв. 32 „ПРОВА-
ДИЙСКО ШОСЕ”, 745 кв. м, нота-

риален акт.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДАВА 
2.5 дка празно дворно място в с. 
ДРЯНКОВЕЦ, УПИ V-48, кв.6, до-
говор с EVN - 12 kW, партида за 
вода, скица с виза за строеж, но-
тариален акт.
• Тел. 0879590266 - ПРОДАВА 
апартамент - 108 кв.м, на улица 
„Ради Боруков” 18. Цена по спо-
разумение.

Малки обяви

Лятно училище за равен старт по проект на Община Айтос
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ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

За периода на извършване на ремонтните дейности на улица „Ва-
сил Левски“ се въвежда временна промяна в общинската транс-
портна схема по маршрута за движение на автобусна линия Бур-
гас - Айтос. 

От Автогара Айтос автобусите ще се движат по улица „Хаджи Ди-
митър“ до спирка „Колелото“, след което ще продължат по улица 
„Братя Миладинови“ и улица „Ченгелиеви“ до спирка „Банята“; по 
улица „Димитър Благоев“ до спирка Вулканизатора на улица „Сла-
вянска“ . Следващите спирки остават непроменени.

Движението на автобусите по линията Бургас – Айтос в описа-
ния по т. 1 маршрут да се извършва в двете посоки.

Срокът на действие на временната промяна на маршрутите по т. 
1 е в сила от 29.06.2019г. до приключване на ремонтните дейности 
на улица „Васил Левски“.

Ето как МожЕтЕ Да каНДиДатстватЕ за съДЕбЕН засЕДатЕл
Срокът е до 19 юли 2019 година

в срок до 19 юли 2019 г. (включително), кандида-
тите за съдебни заседатели подават в деловодство-
то на общински съвет - айтос, в сградата на общин-
ска администрация - айтос, улица „Цар освободи-
тел“ № 3, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, 
заявление за кандидатстване за съдебен заседател, 
ведно със следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено 

образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от 

психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които Общинския 

съвет да се обръща за препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие (Приложение № 2);
- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 

(Приложение № 3);
- документ за извършена проверка по реда на Закона 

за достъп и разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската 
народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 
година.

всеки кандидат за съдебен заседател трябва да от-
говаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от зако-
на за съдебната власт, а именно:  

1. Да е дееспособен български гражданин, който:

-  е на възраст от 21 до 68 години;
-  има настоящ адрес в община, която попада в рамките 

на съдебния район на съда, за който кандидатства;
-  има завършено най-малко средно образование;
-  не е осъждан за умишлено престъпление, независимо 

от реабилитацията;
-  не страда от психически заболявания.
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
-  е съдебен заседател в друг съд;
-  е общински съветник от съдебния район, за който 

е избран;
-  участва в ръководството на политическа партия, 

коалиция или организация с политически цели;
-  работи в съд, прокуратура, следствени органи, 

Министерството на вътрешните работи или в други органи 
от системата за национална сигурност, намиращи се в 
съдебния район, за който е избран.

образци на документи (утвърдени с Решение 
№664/24.04.2019 г. на ОбС Айтос), както следва:

- Заявление за кандидатстване за съдебен заседа-
тел;

- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ;
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 

от ЗСВ.
образците могат да бъдат изтеглени от интернет 

страницата на община айтос - www.aytos.bg, Раздел 
„общински съвет“, Подраздел „Новини и съобщения“ 
– от обявленията за съдебни заседатели. 

Проект BG05M9OP001-2.004-0039 „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”, 
по процедура „Услуги за ранно детско развитие“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

„Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца 
до 7 години и техните семейства от община Айтос”



Повод за това интер-
вю са изразените при-
теснения от страна на 
граждани, че след като 
Общинският съвет и Об-
щина Айтос тази годи-
на не гласуваха суб-
сидия на Общинската 
болница, тя (болницата) 
ще фалира. Потърсихме  
д-р Паруш Парушев - уп-
равител на „МБАЛ Айтос“ 
ЕООД, който беше кате-
горичен, че болницата не 
само няма да фалира, но 
от много време, 2019-а 
е най-добрата и спокой-
на финансова година за 
единственото лечебно 
заведение в общините 
Айтос и Руен.

- Д-р Парушев, кажете 
ни има ли макар и малка 

вероятност „Мбал ай-
тос“ ЕооД да фалира?

- Не, такава вероятност 
няма. С новия Рамков до-
говор, лимитите към НЗОК 
се завишиха с над 170 хи-
ляди лева. Субсидията от 
Министерството на здра-
веопазването е увеличена 
почти трикратно. Нещо по-
вече - цените на клинични-
те пътеки, по които работи 
болницата от месец юни са 
завишени средно с около 
10%. Благодарение на това, 
и разбира се, на добрите 
управленски решения, със-
тоянието на „МБАЛ Айтос“ 
ЕООД към момента е мно-
го добро.

- какво, конкретно е 
състоянието на общин-
ската болница?

- От два месеца запла-

тите на медицинския пер-
сонал са завишени с 25%, 
което не се случва навсякъ-
де. От месец юни започнах-
ме да изплащаме на всички 
т.нар. ,,клинични пътеки», 
което си е ДМС по препо-
ръчаната от министъра на 
здравеопазването методи-
ка. Това при възможност 
ще продължи до края на 
тази година. Започнахме, и 
в момента тече ремонт на 
втория етаж на Вътрешно 
отделение – основен на са-
нитарните възли и освежа-
ване на болничните стаи. 
Закупихме медицинска ап-
паратура – 12- канален ЕКГ-
апарат, спирометър, кисло-
роден концентратор, инфу-
зионни помпи и др., с кои-
то заменихме остарелите. 
Направена е вече заявка 

и ще бъдат подменени 30% 
от болничните легла с ма-
траци. За нуждите на бол-
ницата закупихме нов лек 
автомобил и бракувахме 
един от старите. Сградни-
ят фонд е основно саниран, 
миналата година открихме 
ново Детско отделение, из-
вършват се текущи ремон-
ти в болничните и сервиз-
ните помещения, и се под-
държат в много добро със-
тояние.

- Поехте болницата с 
много задължения, кои-
то в годините успяхте да 
намалите драстично?

- Да, така е. В момента 
задълженията на «МБАЛ 
Айтос» ЕООД към достав-
чици са под 70 хиляди лева 
като нито едно не е про-
срочено. За сравнение в 

края на 2018 година об-
щата задлъжнялост беше 
над 120 хиляди лева, а да 
не споменавам, че когато 
поех болницата в края на 
2012 година беше 340 хи-
ляди лева. При това поло-
жение не мисля, че има ос-
нования за притеснение. 
Финансовото положение 
на «МБАЛ Айтос» ЕООД в 
момента е стабилно. Об-
щинската администрация 

и принципалът – Общин-
ският съвет винаги са ни 
подкрепяли и съм убеден, 
че ако възникне ситуация, 
отново ще ни подкрепят. А 
иначе, болницата в Айтос е 
работила, работи и ще ра-
боти, за да изпълнява ос-
новната си мисия - грижа 
за здравето и живота на 
гражданите от обслужва-
ните общини. 

НП
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ДТС „Тракийче“ на ХX Международен фестивал 
„Приятели на България“ – Албена `2019

2019-а е най-добрата и спокойна 
финансова година за „МБАЛ Айтос“ ЕООД

Д-р Паруш Парушев - управител на „МБАЛ Айтос“ ЕООД пред „Народен приятел“:

Д-р Паруш Парушев

Част от корпусите на „МБАЛ Айтос“ ЕООД

ДТС “Тракийче” на сцената на “Славееви нощи `2019”

Тази година, между най-
аплодираните участници на 
XX-я Международен фес-
тивал „Приятели на Бъл-
гария” в курортен ком-
плекс „Албена” бяха деца-
та от ДТС “Тракийче” при 
СУ “Христо Ботев” - Ай-
тос с ръководител Роси-
ца Кавръкова. Незабрави-
мата атмосфера и творче-

ският заряд на участници-
те превърнаха за пореден 
път фестивала в символ на 
приятелството.

Айтоските деца сподели-
ха международната сцена 
със свои талантливи връст-
ници - певци и танцьори от 
България, Русия, Беларус, 
Украйна и Молдова. Сцена-
та на Театър „Албена” спа-

зи вече установените тра-
диции - да събира на едно 
място много талантливи из-
пълнители и се превърна в 
арена от багри, творчество 
и красота. Мостът на меж-
дукултурното приятелство 
за ХХ-и път беше изграден 
от Международната фести-
вална програма „Приятели 
на България”.

ЕвРоПЕЙски зЕМЕДЕлски ФоНД за РазвитиЕ На сЕлскитЕ РаЙоНи: 
ЕвРоПа иНвЕстиРа в сЕлскитЕ РаЙоНи

сДРУжЕНиЕ с НЕстоПаНска ЦЕл
«МЕстНа иНиЦиативНа ГРУПа – аЙтос»

обЯва
за прием на  проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по стратегията за водено от общностите местно 
развитие на сНЦ „МиГ-айтос” 

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПРоЦЕДУРа за ПоДбоР На ПРоЕктНи ПРЕДложЕНиЯ
с НЯколко кРаЙНи сРока за каНДиДатстваНЕ

BG06RDNP001-19.226 МиГ аЙтос-МЯРка 7.2. „иНвЕстиЦии 
в съзДаваНЕто, ПоДобРЯваНЕто или РазШиРЯваНЕто На 

всиЧки виДовЕ Малка По МаЩаби иНФРастРУктУРа“

Първи прием

Начална дата за подаване на проектните предложения: 01.07.2019 г.
Краен срок за подаване на  проектните предложения: 13.08.2019 г., 17.00 часа

втори прием

Начална дата за подаване на проектните предложения: 29.11.2019 г.
Краен срок за подаване на  проектните предложения:  28.12.2019 г., 17.00 часа

трети прием

Начална дата за подаване на проектните предложения: 06.04.2020г.
Краен срок за подаване на  проектните предложения:  11.05.2020 г., 17.00 часа

В рамките на определения срок за  съответния прием кандидатите могат да подават 
своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

сДРУжЕНиЕ с НЕстоПаНска ЦЕл
“тРакиЙско ДРУжЕство – 1897 ПЕтъР киПРилов“

обРъЩЕНиЕ 
Родолюбиви български граждани,
Инициативен комитет от членове на Тракийско дружество – „1897 Петър Киприлов” 

- град Айтос обявява дарителска кампания за набиране средства  за издигане паме-
тен знак на патрона на дружеството, един истински народен будител, свързал зави-
наги името си с населението на Айтос и региона.

Банка „ДСК“ ЕАД Клон 0203 Айтос, улица „Станционна” №31
Титуляр: СНЦ „Тракийско дружество – 1897 „Петър Киприлов” - град Айтос
ЕИК: 176617432, БИЦ код-STSABGSF, IBAN:BG42STSA93000023334721
инициативен комитет
8500 айтос, ул.”Щерю Русев”№4
E-mail: trakia.aytos@abv.bg, тел. 0899 70 48 85.
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„Мечтай, море” е ай-
тоската песен, избра-
на от журито на „Бур-
гас и морето” за участие 
в престижния конкурс. 
Текстът е на айтоската 
поетеса Татяна Йотова, 
музиката на Мартин Ан-
тонов, аранжимент: Пла-
мен Велинов. Изпълни-
тел е младият Алексан-
дър Томов. Сашо е от 
Плевен, живее в София, 
възпитаник е на Нацио-
налната музикална ака-
демия „Проф. Панчо Вла-
дигеров”. Харесал текста 
на Йотова за своята нова 
песен във фейсбук. Твор-
ческият тандем за пър-
ви път ще се срещне на 
живо, на конкурса в Лет-
ния театър в Бургас.

Ето какво написа Алек-
сандър, след като стана 
ясно, че песента е оце-
нена за участие между 
стотици: „Не зная как да 
опиша с думи радостта и 
вълнението, които изпит-
вам... Преди месец запи-
сах най-новата си песен 
в моя репертоар, с коя-
то кандидатствахме за 
фестивала „Бургас и мо-
рето”, и научих радост-
ната новина, че песента 

ни е одобрена. Безкрай-
но благодаря на творче-
ския екип, с който имам 
възможността да рабо-
тя. Това са композито-
рът Мартин Антонов, по-
етесата с китара от Айтос 
- Татяна Йотова и най-до-
брият аранжор в Бълга-
рия - Пламен Велинов. 
Благодаря им за профе-

сионализма, търпение-
то, толерантността и от-
ношението им към мен. 
Ще може да чуете пре-
миерно нашата песен - 
„Мечтай море” на 3 ав-
густ в Летния театър на 
град Бургас!”

Айтос има свое автори-
тетно присъствие и в жу-
рито на „Бургас и море-

то” в лицето на Ева Най-
денова. Песента по сти-
хове на Йотова се наре-
ди сред 12-те, между ко-
ито песни по текстове на 
Христо Фотев, Живко Ко-
лев, Пейо Пантелеев, ко-
ето вече си е успех. Стис-
каме палци на Сашо и Та-
тяна на 3 август!

НП

„Мечтай, море“ - айтоската 
песен на „Бургас и морето”

Геновева заФиРова

Така бих нарекла ско-
рошната среща-предста-
вяне на моята пета книга 
„В шепот тайнствен заслу-
шана”, във Военния клуб в 
Айтос. Тя е поводът да се 
обърна с гореща благодар-
ност към моите приятели 
Група „Реверанс” с ръково-
дител Величко Апостолов, 
и към колегата литератор 
Донка Милева, която с мно-
го желание подготви реци-
тала „Аетос, пред теб коле-
нича” с ученици от СУ “Ни-
кола Вапцаров” - Айтос. За-
владяващи бяха изпълнени-
ята на младите рецитатори-
певци, които изпълниха пе-
сента „Все чакам да си дой-
деш, мамо” по мои стихове 
и музика на Таня Бижева, 
под ръководството на пре-
красната млада и талант-
лива учителка по музика в  
СУ „Никола Вапцаров” - 
Валя Иванова.

Върхът в поздравленията 
към мен бяха изпълнения-
та на моя ученик и амби-
циозен учител Здравко Ди-

мов, преподавател по ан-
глийски език в СУ „Никола 
Вапцаров“. Димов взриви 
фоайето на Военния клуб с 
двете си изпълнения на пе-
сните „Аетос, мое древно 
градче” и „Дали ще забра-
вите” по мои стихове. При-
състващите го аплодираха 
спонтанно и дълго, открили 
в негово лице един нов му-
зикален талант с невероя-
тен глас и чудесно изпъл-
нение на пианото. Думите 
му за стиховете и личност-
та ми искрено трогнаха мо-
ята осиротяла душа. Убе-
дих се отново, че училище-
то, в което съм учителства-
ла, има здраво подкрепле-
ние и продължава добри-
те традиции в лицето на 
младите колеги. Те са на-
истина учители по призва-
ние. Пожелавам им много 
здраве, успехи в работа-
та и никога да не угасва в 
тях пламъчето на ентусиа-
зма и творческото вдъх-
новение!

с благодарност и 
обич!

Да инвестираш в... спомените

Текстът на Татяна Йотова се нареди 
до стиховете на Христо Фотев,  
Пейо Пантелеев и Живко Колев

Александър Томов

Татяна Йотова

Валя Иванова

Здравко Димов на пианото

Стотици са младите хора 
от Айтос, които се образо-
ват в Европа и САЩ. Една 
айтозлийка обаче, избра дру-
га географска посока. Преди 
десетина години Светла Лю-
бомирова Петрова поела към 
Австралия, за да продължи 
образованието си, с желание-
то да се развива в една друга 
среда, където възможно най-
обективно да оценят способ-
ностите й. Срещнала любо-
вта на живота си, и след въл-
нуваща сватба на континента, 
през юли 2017 година родила 
момченце.

Бебето се родило преди две 
години в болница в град Пърт, 
Западна Австралия. Млади-
те родители, Светла и съпру-
гът й Даниел, вече са води-
ли веднъж малчугана в Бъл-
гария. 

Светла е завършила успеш-
но Бургаската английска гим-
назия и Софийския универси-
тет „Климент Охридски”, спе-
циалност “Социология”. Ос-
танала няколко години в сто-
лицата, където, мислила си, 
възможностите за кариер-
но развитие са далеч по-го-
леми. Преживяла трудности-
те и разочарованията, кои-
то съпътстват мнозинството 
млади специалисти, и за къс-
мет, попаднала на обява за 
конкурс - стипендия за докто-
рантура в Австралия. Търсели 
се образовани млади хора от 
балканските страни за петго-
дишно обучение по специал-
ността „Устойчиво развитие 
и политики” в град Пърт, Ав-
стралия. 

Айтозлийката се предста-
вила блестящо и скоро се от-
зовала на 13800 км от родния 
дом. Тръгнала с амбицията да 
покаже на света, че може да 

се пребори и с най-сериозната 
конкуренция, при това в една 
напълно непозната среда. 

Два дни и една нощ пътува-
не със самолет разделят де-
сет години Светла от близки-
те й. Но в Австралия Светла е 
сред първите по успех, преди 
четири години я удостоили със 
званието доктор по устойчи-
во развитие и политики. Пре-
подавател е в Университета в 
Пърт, в който родителите на 
съпруга й са професори. Сега 
и Светла се готви да защити 
професорска титла. 

През годините чувствала 
огромна подкрепа от българ-
ската диаспора в австралий-
ския град. Заварила общност 
от 800 българи, които й помог-

нали да се адаптира към осо-
беностите на живота на мал-
кия континент. В тази общност 
открила още една айтозлийка 
– проф. Дора Куртева от из-
вестната местна лекарска фа-
милия Куртеви.

Младата майка няма наме-
рение да се завръща в Бъл-
гария, защото вече знае как-
во означава да имаш свобо-
ден избор и неподозирани 
за нашенските условия въз-
можности. Обиколила е све-
та на научни конференции и 
форуми, била е в Чили, в Ар-
жентина, Парагвай, Брази-
лия, Шри Ланка, Великобри-
тания, Франция, Холандия, 
Португалия.

НП

Айтозлийката 
Светла 
Любомирова 
защитава 
професорска титла 
в Австралия

Две айтозлийки успели в Австралия - Светла спо-
деля радостта си с проф. Дора Куртева
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