
На 6-и февруари, айтоското 
гражданство почете тържест-
вено 140-та годишнина от Ос-
вобождението на Айтос. За 
първи път в най-новата исто-
рия на града, честването на 
юбилейната годишнина за-
почна на площад „Свобода” с 
уникална изложба на Нацио-
нално дружество „Традиция” 
- Стара Загора, на която бяха 
показани оръжия, униформи, 
лични принадлежности, ме-
дали и почетни знаци на бъл-
гарското опълчение от вре-
мето на Руско-турската вой-
на и на хайдутството. Залпо-
вете на две оръдия, точни ко-
пия на руските на връх Шипка 
през 1877 г., изненадаха ай-
тозлии и вдигнаха празнич-
ното настроение на площа-
да. (Още за историческата 
изложба и за родолюбивата 
дейност на Дружество „Тра-
диция” на стр. 4).

Ритуалът за издигане 
на националното знаме и 
знамето на Община Айтос 
предхождаше патриотичния 
поздрав на кмета Васил Ед-
рев към айтоските гражда-
ни. „6-и февруари е специал-
на дата за нас, айтозлии. Де-
нят, който само на една крач-
ка разделя робството от сво-
бодата, чакана векове. Днес, 
140 години по-късно, от нас не 

се иска да умрем достойно, 
а да живеем достойно! И да 
помним, че когато сме един-
ни, само тогава сме силни!”, 
заяви кметът пред айтозлии 
от няколко поколения, дошли 
на празника-поклонение. 

Учители и ученици от СУ 
„Никола Вапцаров” подгот-
виха тази година тържестве-
ната програма за айтоското 
освобождение на площада. 
На откритата сцена излязоха 
децата от І и V клас с ръково-
дители Таня Петкова и Станка 
Миткова от клуб „Млади въз-
рожденци” и хорът на момче-
тата с ръководител Николина 
Стоева - новото айтоско поко-
ление, което носи приемстве-
ността на традицията. Млади-
те възрожденци и гласовити-
те момчета развълнуваха сто-
тиците на площада с патрио-

тичните си послания в един 
тържествен поетично-песе-
нен рецитал, посветен на 140 
години от  Освобождението 
на град Айтос 

Близо 50 деца от танцо-
вия състав на СУ „Христо 
Ботев” „Тракийче” с ръково-
дител Росица Кавръкова поз-
дравиха гражданите и гостите 

на Айтос с фолклорни танци. 
След ритуалния празник на 
площада, паметно граждан-
ско шествие тръгна към един 
от символите на Освобожде-
нието на град Айтос - парак-
лиса-костница „Св. Димитър”. 
Кметът Васил Едрев, предсе-
дателят на Общински съвет - 
Айтос Красимир Енчев, став-
рофорен иконом Ромил Не-
гозов и общински съветници 
поведоха шествието с венци 
и знамена, развети от учени-
ци с четнически униформи. 
В първите редици, нарамили 
оръжията си, бяха и членове-
те на Национално движение 
„Традиция”.

Параклисът най-здраво 
свързва Айтос с датата 6 
февруари 1878 година. По-
строен е през 1902 година на 
мястото на съборената църк-
ва „Свети Великомъченик Ди-
митрий”. Църковното насто-
ятелство по това време е с 
председател свещеник Янко 
Димов. Ръководител на стро-
ежа е градският кондуктор, 
техник Петко Загорски. Пър-
вомайстор е Деню Дончев от 

село Лопници, Тревненско .
В гробницата са положе-

ни костите на почтени хрис-
тияни, между които и на пра-
вославни свещеници, погре-
бани до олтара на старата 
църква, както и на загинали 
руски воини от Освободител-
ните войни. През 1998 година 
параклисът е реставриран от 
скулптора Христо Танев и ка-
меноделска бригада с ръко-
водител Сава Танев.

Ставрофорен свещеноико-
ном Ромил Негозов отслужи 
заупокойна молитва за пад-
налите за Освобождението, 
а айтозлии почетоха паметта 
им с минута мълчание. Пред 
паметника „Дядо Иван” в дво-

ра на параклиса бяха положе-
ни венци и цветя от призна-
телното гражданство. Члено-
вете на „Традиция” съпрово-
диха ритуала с изстрели от 
автентични пушки и пищови.

По-късно шествието се 
отправи към двора на би-
вшето Логопедично учи-
лище, където е квартирувал 

щабът на руската войскова 
част, предвождана от полк. 
Лермонтов. Пред паметната 
плоча, поставена преди пове-
че от век, организации, инсти-
туции, политически партии и 
граждани поднесоха още цве-
тя и сведоха глави в знак на 
признателност.

Празникът в Айтос беше ор-
ганизиран от Общината, СУ 
„Никола Вапцаров”, НЧ „Ва-
сил Левски 1869” и СУ „Хрис-
то Ботев”.
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“Днес, от нас не се иска да умрем достойно, а да живеем 
достойно!”, заяви кметът в поздрава си към гражданите 
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Топовни залпове за юбилея 
на айтоското Освобождение

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е 
традиционна световна иници-
атива на „Сдружение Азбука-
ри” и „Българи за България” 
за възраждане на българщи-
ната. За трета поредна година 
на Националния празник на 
България 3 март, организато-
рите отправят призив за обе-
динение на българите у нас и 
по света със символа на еди-
нението, енергията, силата на 
духа и тялото - българското 
хоро. Това е най-красивата 
и сплотяваща инициатива по 
повод 140 години от Освобож-
дението на България.

Можем ли и ние, айтозлии, 
на 3 март 2018 г. да се хванем 
за ръце и да отбележим подо-
баващо Националния праз-
ник на България? Нека пока-
жем красотата на фолклора, 
темперамента и позитивна-
та емоция на българина. Да 
се присъединим към иници-
ативата на „Българи за Бъл-
гария“ и „Сдружение Азбука-
ри”, които отправят покана 
към всички българи, където и 
да се намират, да излъчат си-

лен положителен импулс, за 
да покажем на света очаро-
ванието на образа ни, будил 

възхищение у мнозина през 
хилядолетията. 

Нека заедно да изградим 

мост на хорото по целия свят. 
Центърът на събитията е сто-
лицата на България - София, 
а началото ще бъде дадено на 
03.03.2018 г. в парка „Заимов“ 
в 12:00 часа.

„ПРОБУЖДАНе С ХОРО“ 
и В АЙТОС!

Ако сте готови да раз-
будим Айтос с хоро, на 3 
март 2018 година, в 12.00 
часа, на площад „Свобо-
да”, покажете, че одобря-
вате идеята във facebook 
групата ВЕСТНИК „НАРО-
ДЕН ПРИЯТЕЛ“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
на Националния празник на България - 3 март 2018

Младите вапцаровски възрожденци

Шествието

Пред параклиса-ко-
стница „Св. Димитър”

Детски танцов състав „Тракийче”

Национално друже-
ство „Традиция” с то-
повни залпове за юби-
лея



Бихме искали да Ви пред-
ставим нашия проект - МЕЖ-
ДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ 
„ЗА ТУРИЗМА от А до Я’’- 2018 
г., което провеждаме за по-
редна година - договаряне за 
хотелиерство, ресторантьор-
ство, туроператори и вакан-
ционни забавления, което ще 
се проведе на 20 и 21 април 
в хотел „Котва“  в Курортния 
комплекс „Слънчев бряг“ и на 
23 и 24 април във Военномор-
ския клуб в община Созопол.  
В предишното издание на из-
ложението взеха участие об-
щините Бургас, Созопол, Ха-
сково и Айтос със своите ту-
ристически дестинации. 

Целите, които си поставя 
изложението-договаряне е 
да срещне възможно най-го-
лям брой фирми-участници, 
свързани с най-бързо разви-
ващия се отрасъл у нас през 
последните години, който се 
нуждае от непрекъснато об-
новяване и осъвременяване, 
отразявайки най-новите ев-
ропейски и световни тенден-
ции в тази сфера. Променя-
щите се изисквания на раз-
личните таргет групи от кли-
енти, трябва да бъдат съо-
бразени с всички новости на 
модерното строителство, съ-
временния вътрешен дизайн, 
архитектурно благоустрой-
ство и на предлаганите ус-
луги, храни, напитки, обста-
новка, анимация и развле-
чения, които са гаранция за 
траен просперитет на всеки 
туристически субект. 

На изложението  ще се 
осъществи директен и въз-
можно най-ефективен бизнес 
контакт на мениджъри на хо-
тели, ресторанти, развлека-
телни заведения, с произво-
дители и вносители на сто-
ки от цялата страна, предла-

гащи услуги за туризма, сво-
бодното време и почивките.

Периодът на провеждане 
на проявата е съобразен с 
подготовката на всички ту-
ристически обекти за новия 
сезон.  

Форматът на изложението-
договаряне ще бъде типично 
„Бизнес ту бизнес“, което ще 
съдейства на представители-
те от туристическия бранш  
максимално ефективно да 
осигурят за своите обекти  
най-новите и качествени сто-
ки, продукти и услуги, необ-
ходими за тяхното функцио-
ниране и развитие.

Изложението се организи-
ра  с партньорството и под-
крепата на “Юробанк Бълга-
рия’’ АД, Община Созопол, 
под патронажа на кмета г-н 
Панайот Рейзи,  „Клуб на 
хотелиера Несебър”, „Съюз 
на собствениците – Слънчев 
бряг” „Бургаска регионална 
туристическа камара”, което 
ще осигури максимално ши-
рок кръг от заинтересовани 
бизнес посетители на проя-
вата. Организаторите ще из-
пратят персонални покани на 
собственици, мениджъри, уп-
равители и шеф-готвачи на 
престижни хотели и ресто-
ранти, за да се осигури спе-
циализирана аудитория от 
заинтересовани, готови да 
водят делови преговори за 
бизнес  решения.

Изложението ще бъде под-
крепено активно и от най-го-
лемите борси в региона, ко-
ито ще се включат със свои 
представители и на място 
ще могат да се договарят за 
предстоящия сезон.

На изложението- договаря-
не ще се представят произ-

водители, вносители и дис-
трибутори от следните бран-
шове:

- Туристически агенции, 
аниматори, продуцентски 
компании и организатори на 
тиймбилдинг и ивенти;

- Аудио-визуална техника, 
мултимедии и ефектно ос-
ветление;

- Автомобили – товарни, ва-
нове и лимузини; 

- Мебели, оборудване  и об-
завеждане; 

- Интериорен и екстерио-
рен дизайн, вертикална пла-
нировка, градинарски систе-
ми, плувни басейни и др.;

- Строителни материали;
- Тъкани и платове за об-

завеждане;
- Обзавеждане на бани;
- Кухненско и ресторант-

ско обзавеждане и оборуд-
ване;

- Консумативи за хотели, 
ресторанти и барове;

- Почистващи и хигиенни 
средства и препарати;

- Храни и напитки – включи-
телно демонстрации на ново-

сти в кулинарното изкуство, 
гурме кухнята, приготвянето 
на коктейли и напитки, по-
следни тенденции във виноп-
роизводството и консумаци-
ята на напитки;

- Системи за сигурност и 
охрана;

- Софтуерно и хардуерно 
обезпечаване;

- Системи за резервации
- Вътрешна и външна укра-

са, фойерверки, сувенири и 
други;  

- Организатор на изложе-
нието-договаряне за хотели-
ерство, ресторантьорство и 
ваканционни забавления е 
фирма  „Нани Ван Трейди-
нг’’ ЕООД.;

- Стойността  на  презента-
ционното място за Вас е на-
пълно безплатна.;

„Нани Ван Трейдинг“ 
еООД 

8000 Бургас, ул. „Комсо-
молска“ - 11 „А“ / офис - ул. 
„Стефан Стамболов“ 126

Тел: 0899901968
Email: nvexpo.bg@abv.

bg

3D-рисунки във фоайета и 
дворове на детски градини 
и училища, вече и в Бълга-
рия, рисува турска худож-
ничка, завършила иконо-
мика - първата жена в Тур-
ция, която се е усъвършен-
ствала в това уникално из-
куство. За уменията на Ей-
лем Чалъшкан, НП научи 
по време на гостуването й 
в Община Айтос. „Не съм 
се обучавала, в Турция все 
още няма училище за 3D-
рисунки,” скромничи мла-
дата художничка. 

Родена е в Люлебур-
гас, завършила Анадолския 
университет, специалност 
„Икономика”. Голямата й 
страст обаче са рисунките 
върху тротоари, в паркове, 
пред входовете на инсти-

туции, училища, които на 
снимките буквално оживя-
ват. „Виждаш нарисуван ти-
гър на земята, а на снимка 
- той е вече родом до теб. 
Рисунка 3D върху гладка 
повърхност се преобразя-
ва в жива картина, аран-
жирана ведно с хората, ко-
ито се снимат. Резултатът е 
изключително атрактивен 
- на рисунката се отбеляз-
ва точното място, откъдето 
трябва да се снима, за да 
се види  3D-ефектът”  разка-
за пред зам.- кмета на Об-
щина Айтос Мариана Димо-
ва, един от спътниците на 
Ейлем - Варол Шен.

По думите му за изработ-
ването на една рисунка са 
необходими 10 дни, а ако е 
навън - процесът зависи от 

времето.
В момента, Ейлем има 

ангажименти в Сърбия, но 
през месец май ще се за-
върне в България, за да на-
рисува трета 3D-рисунка в 
Ардино и първата - в Руен, 
специално за селския съ-
бор през пролетния месец. 
Рисунки на Ейлем - тигър и 
пингвини, има и във фоайе-
то на детска градина в Кър-
джали, които според дирек-
торката „помагат на децата 
да разширят познанията си 
за природата и света на жи-
вотните”. В СУ „Васил Лев-
ски” в Ардино също се рад-
ват на делфини във фоайе-
то, а Ейлем любезно пре-
достави на НП снимка от 
откриването на уникална-
та картина, запечатала ин-

тереса и на учениците, и на 
възрастните.

За рисуването е нужна 
специална техника, а боите 
са с много високо качест-
во. Ако върху тях не се дви-
жат превозни средства, за 
свежестта им художничка-
та дава петгодишна гаран-
ция. „Оригинално и инте-
ресно най-вече за децата”, 
беше коментарът на Мари-
ана Димова за уникални-
те изображения, които Ей-
лем Чалъшкан показа в ин-
тернет. А ако училищата и 
детските градини в Айтос и 
общината проявят интерес 
- НП може да им предоста-
ви координатите на млада-
та художничка.

НП
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Айтос с покана за изложение-договаряне 
“За туризма от А до Я“-2018 г.

С подкрепата и партньорството на „Клуб на хотелиера-Несебър’’

6

• Тел. 0888 41 72 67 - прода-
ва парцел от 1 дка в регулация, 
в град Айтос, до подстанцията. 
Цена по споразумение.

• Тел. 0888 41 72 67 - купува 
жп вагон - товарен, с покрив.

• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - ПРО-
ДАВА МАГАЗИН - 22 КВ.М, СА-
НИТАРЕН ВЪЗЕЛ - СУПЕРЦЕН-
ТЪР ГРАД ПОМОРИЕ, В СЪ-
СЕДСТВО МАГАЗИНИ ЗА СРЕ-
БРО, ЗЛАТО И ДР. - ЦЕНА 27 
ХИЛ. ЕВРО.

• Тел. 0884714212 - продава 
парцел (празно дворно място) в 
село Лясково - 842 кв. м, УПИ и 
ПУП. Цена по споразумение.

• Тел. 0896 370 138 - дава 
под наем помещение за магазин 
или офис - 20 кв.м Айтос, супер 

център - 250 лв. месечно. 
• Тел. 0896885477 - прода-

ва парцел в центъра на град Ай-
тос за застрояване, на калкан, 
с височина - до стрехата 10 м 
и възможност за увеличение на 
параметрите.

• Тел. 0885/ 252 452 - про-
дава земеделска земя в мест-
ността „Могилата”. Цена по спо-
разумение.

• Тел. 0876 10 38 55 - прода-
ва 5 дка земи в село Съдиево, в 
регулация, в края на селото, по-
сока „Аязмото”.

• Тел. 0558/2 61 96 - Ай-
тос дава под наем нива 990 кв. 
м в местността „Провадийско 
шосе” - празно място. Цена по 
споразумение.

Малки обяви

ЗКПУ „Житен клас”- село Малка поляна
ПОКАНА

За свикване на годишно отчетно- изборно събрание на
ЗКПУ „Житен клас”- село Малка поляна

Уважаеми член- кооператори, на заседание на Управителния съ-
вет с протокол № 12/ 26.01.2018 година се взе решение за провеж-
дане на годишно отчетно- изборно събрание на ЗКПУ „Житен клас” 
при следния дневен ред:

1. Приемане и освобождаване на член кооператори.
2. Отчетен доклад на Управителния съвет.
3. Отчетен доклад на Контролния съвет.
4. Приемане на годишния финансов отчет.
5. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Управи-

телния съвет и председателя, поради изтичане на мандата и освобож-
даване от отговорност.

6. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Кон-
тролния съвет, поради изтичане на мандата и освобождаване от от-
говорност.

7. Избиране на нов Управителен съвет и подгласници.
8. Избор на Председател на кооперацията.
9. Избор на нов Контролен съвет и подгласници.
10. Приемане на решение за предоставяне на пълномощия на УС 

и председателя да сключват договори за кредити: с банки, ДФЗ, Раз-
плащателна агенция, юридически и физически лица и за купуване на 
техника и инвентар.

11. Разни.
Събранието ще се проведе на 24.02.2018 г. от 09,00 часа в село 

Малка поляна, в Стопанския двор.
При липса на кворум, на основание чл.17, ал.2 от ЗК, събранието 

ще се проведе един час по- късно, независимо от броя на присъства-
щите член-кооператори.

Настоящата покана да се обяви чрез поставяне в сградата на коо-
перацията, в радиовъзел „Айтос”, чрез публикация във вестник „На-
роден приятел”.

Управителен съвет на ЗКПУ „Житен клас” - село Малка поляна

Турска художничка в Айтос 
изработва уникални 3D - рисунки

Ейлем Чалъшкан

В СУ „Васил Левски”- Ардино също се радват на делфини във фоайето

В разговор със зам.-кмета на Община Айтос Мариана Димова



На 1 февруари т.г. кме-
тът на Община Айтос Васил 
Едрев сърдечно посрещна 
в кабинета си още двама 
млади стажанти, по Програ-

мата на ДБТ - Айтос - „Старт 
в кариерата”. Стела Пеева 
е едно от младите попълне-
ния в администрацията, ко-
ято в продължение на де-

вет месеца ще бъде част от 
екипа на Дирекция „Култу-
ра, образование, вероизпо-
ведание, здравеопазване и 
спорт”. Стела е айтозлий-

ка, на 27 години, омъже-
на, с едно дете. Завърши-
ла е специалността „Сче-
товодство и контрол” в град 
Свищов. Работила няколко 
месеца в банков клон като 
касиер, след това излязла 
в майчинство. Щастлива е, 
че има възможност за пър-
ви път да работи по специ-
алността си и то в най-прес-
тижната местна институция 
- Общината.

Стоян Маринов е също на 
27 години, завършил е пуб-
лична администрация - ба-
калавър и митническо раз-
узнаване и разследване - 
магистър, и ще бъде част от 

отдел „Общинска собстве-
ност”. Не е работил по спе-
циалностите, занимавал се 
със селскостопанска рабо-
та в село Дрянковец, откъ-
дето е и родом.

Основната цел на Про-
грамата е да бъдат осигу-
рени възможности за при-
добиване на трудов стаж 
на безработни младежи 
до 29 години,  регистрира-
ни в Бюрото по труда, за-
вършили висше образова-
ние, с цел улесняване на 
прехода между образова-
ние и заетост, обясниха за 
НП наставниците на млади-
те служители. След подбор 

въз основа на утвърдени от 
министъра на труда и соци-
алната политика критерии 
и провеждане на интервю 
от работодателя, младите 
хора са назначени на тру-
дово правоотношение за 
срок от 9 месеца.

Два месеца по-рано, по 
Програмата, на стартов 
шестмесечен договор в 
Общинската администра-
ция беше назначена и 26-
годишната айтозлийка До-
брина Колева, на длъж-
ност „Младши експерт“ в 
строителната дирекция. 
Завършила е специалност-
та “Ландшафтна архитекту-
ра” в Лесотехническия уни-

верситет – София и призна-
ва, че за първи път работи 
точно това, за което вина-
ги е мечтала. 

Добрина вече добре по-
знава работата по проек-
тите на Община Айтос в 
парк „Славеева река” и в 
село Съдиево и с желание 
се учи от опитните си ко-
леги в дирекцията. Млада-
та дама се интересува от 
всичко, свързано с профе-
сията и не се притеснява да 
дава смели идеи и предло-
жения за озеленяването в 
града и селата.

Община Айтос работи 
от години по програми за 

младежка заетост. Немал-
ка част от служителите в 
администрацията днес, са 
били назначени първо като 
стажанти. „Общината с же-
лание отваря врати за мла-
ди специалисти и им пре-
доставя шанса да покажат 
знания и да натрупат опит в 
дирекциите и отделите. На 
тези от тях, които са иници-
ативни, справят се успешно 
с поставените задачи и по-
казват резултати и жела-
ние за работа, предлагаме 
постоянен трудов договор”, 
коментира за общинското 
издание кметът на Община 
Айтос Васил Едрев.

НП
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Нонстоп подмладяват състава на 
Общинска администрация - Айтос

Двама от младите специалисти с кмета и наставниците си

Кметът Васил Едрев: Трябват ни млади хора с 
енергия, дух и идеи

Добрина Колева



По покана на Общината, 
по повод 140 години от Ос-
вобождението на град Ай-
тос, членове на Национал-
ното дружество „Традиция” 
- Стара Загора гостуваха на 
тържественото честване на 
6-и февруари т.г. на площад 
„Свобода”. Оказа се, че за 
десетината мъже и един-
ствената дама, знаменос-
ката Денка Митова, патри-
отичните занимания не са 
просто хоби, а кауза, на ко-
ято са посветили и живота, 
и ... спестяванията си.

Доайенът Михал Тонев 
Ганев е безспорният ав-
торитет в дружеството. С 
двете си ръце е изработил 
копие на четирифунтово-
то планинско оръдие, об-
разец 1867 г. снайдер, кое-
то гръмна на площада в Ай-
тос. „Руско е, в руската ар-
мия е имало такова въоръ-
жение - тези оръдия не са 
големи, защото са ги кач-
вали на коне. Цевта, коя-
то тежи 96 кг, е качвана на 
един кон, колелетата - на 
друг, на трети кон - лафета-
та се слагала на специални 
седла и т.н. Това е бил начи-

нът да се пренесат високо 
в планината, където може 
да се отиде единствено с 
коне”, обяснява Ганев, кой-
то, оказва се, е изработил 
не едно и две оръдия.

Малкото оръдие, което 
също гръмна в Айтос било 
от оригинала, за да могат 
патриотите да го събират 
в лек автомобил. „Имаме 
още едно, което е също та-
кова, но е трифунтово. То 
е по-малко, също е било 
на въоръжение, и на катъ-
ри са го пренасяли в пла-
нината. А в планината това 
е голямо предимство - там 
противникът е само с пуш-
ки, представете си, какво 
е да има срещу него оръ-
дие. Тези оръдия са стре-
ляли със снаряди и картеч. 
Картеч означава - големи 

топчета, като за ловна пуш-
ка, но по-масивни, които на 
300 м поразяват противни-
ка,” подробно и с изключи-
телен патос обяснява Ганев 
на младите айтозлии детай-

лите от военната история 
отпреди 140 години.

Оказа се, че оръдията в 
Айтос са гърмели с пират-
ки, които били разрешени 
от закона. „Пиратките са 
много мощни, но няма ни-
какъв проблем да гърмят 
в оръдията. Много възста-
новки сме правили, имаме 
специално разрешение от 
Национална служба „Поли-
ция”, отговарят колегите на 
Ганев на въпроса на НП - не 
е ли опасно да се стреля на 
площад, на който са се съ-
брали стотици хора?

Ганев и един от колегите 
му бяха облечени в автен-

тични униформи на руски 
артилеристи и имаха зада-
чата да обслужват оръдия-
та. Останалите бяха в опъл-
ченски и хайдушки одежди, 
двама пък представяха бъл-
гарите, помагали на руска-
та армия във войната.

Ганев не случайно сам 
изработил и сглобил оръ-
дията. Бил е конструктор 
в машиностроително пред-
приятие, бил и хладилен и 
телевизионен техник. „Пра-
вил съм ги преди десетина 
години, вече съм пенсио-
нер. Участвах във възста-
новка на Шипка, и в Стара 
Загора сме правили въз-
становка на Шипка - бит-
ката за Самарското знаме, 
удавено в кръв. С нас вина-
ги са оръдията”, разказва 
още Михаил Ганев и показ-
ва личния си револвер „Га-

сер“, образец 1873 г., ори-
гинален, наследствен от 
прадядо му. „Гасер” - а не 
е единственото оръжие, ко-
ето притежава доайенът. В 
Айтос беше запасал и дру-
га своя гордост - пищов об-
разец 1733/34 г., английски. 
„С английската корона е, 
по-късно е приет на въоръ-
жение от Балканските дър-
жави и се води Балкански 
модел. Оригинален е, ме-
ханизмите му са оригинал-
ни и е много ценно оръжие, 
много рядко се намират та-
кива. Купил съм го от Щати-
те, от Атланта”, казва Ганев 
и не се уморява да показва 

на местните как се пълни и 
тъпче в барут, как се зареж-
да с щипка, която се мушка, 
усуква и вади....

Изложбата на оръжия и 
саби буквално събра очи-
те на мъжката част от Ай-
тос. Представени бяха пуш-
ките на въоръжение в ру-
ската армия през 1878 г. - 
сред тях, „Бердана” -  ня-
колко особено редки и цен-

ни екземпляра. „Бердана 1“ 
е много рядка пушка и има 
20 такива в България. За 
мое щастие едната е мое 
притежание. В турската ар-
мия най- разпространената 
пушка е „Прибоди Мартин“, 
пехотната „Прибоди Мар-
тин“ е с щит. Има и ятагани, 
руски и турски саби”, обяс-
нява още старият воин. 

Всички оръжия са лични, 
на членовете на дружество 
„Традиция“. В тях мъже-
те са вложили много сред-
ства. „Една пушка започ-
ва от 500 лв. до 4, 5 хиляди 
лева. Това са много стари 
и скъпи неща. Ето този пи-
щов струва над 2000 лв.”, 
показва едно от оръжията 
Ганев, който е запален ко-
лекционер, притежава 17-
18 пушки и няколко револ-
вера. Всеки от колегите му 
също има колекция, оръжи-
ята се пазят в каси.

„Всичко това съм го на-
правил, за да се види ис-
торията, защото нашата 
история е много богата на 
събития, много кръв е про-
лята. Щастливи сме, кога-
то обикаляме градовете -   
важно е децата да ги видят 
и пипнат - остава им спо-
мен за цял живот. И могат 
да се гордеят, че са бъл-
гарчета. 

Желязко Колев Желяз-
ков е също колекционер, 
от 5 години е в дружество 
„Традиция”. 

Питаме го - това не е ли 
скъпо хоби? „Скъпо хоби 

е, но преживяването цена 
няма. Присъствам на из-
ложбата в Айтос с пушка 
и един ятаган, един Стари-
нен Балкански Каракулак и 
други неща. Участвал съм 
във възстановки из цяла-
та страна. Искаме поко-
ленията да знаят истори-
ята и полагаме усилия хо-
рата да научат повече, да 
се докоснат до нея”, казва 
Желязков.

Единствената дама в 
групата - Денка Митова 
от Стара Загора, има при-
вилегията да носи Самар-
ското знаме. „Винаги ми 
е било мечта да участвам 
във възстановки, виждала 
съм ги, и при една случай-
на среща, в един музей, 
се запознах с членовете 
на „Традиция”. Много съм 
щастлива, че ме покани-
ха. На 42 години съм, гор-
да съм да нося опълченска-
та униформа. Вярвам, че 
всички ние трябва да под-
държаме традицията и да 
я предаваме на поколени-
ята. Все пак са минали тол-
кова много години и деца-
та ни няма как да вярват в 
нещо, което не са вижда-
ли”, каза с апломб знаме-
носката и поведе редици-
те на „Традиция” в памет-
ното шествие към парак-
лиса-костница. А ние, ай-
тозлии, отново ще ги очак-
ваме в Айтос, този път - с 
възстановка на историче-
ско събитие.

НП
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стр.48 Животът край Славеева река

Редки оръжия, ятагани, саби и 
медали показа в Айтос „Традиция”

За 140 години от Освобождението

Денка Митова

Полк. Александър Лермонтов

Михал Тонев Ганев

Още 
празнични 

прояви 
през месец 
февруари
14 февруари 2018 г., 

10.00 часа, ПГСС „Злат-
на нива” 

Ден на лозаря - Празник 
в ПГСС „Златна нива”

22 февруари 2018 г,  
НЧ „Васил Левски 1869”

Традиционен конкурс и 
изложба на тема „Моята 
красива мартеница”

Кой е Александър Лермонтов 
- освободителят на Айтос

Александър Михайлович 
Лермонтов е роден на 27 фев-
руари 1838 г. в град Либава. 
Племенник е на известния 
руски класик Михаил Юрье-
вич Лермонтов, възпитаник на 
Пажския корпус, випуск 1856 г. 
Освен че е родственик на све-
товноизвестния поет, той е и 
наследник на митичния шот-
ландски боец Георг Лермонт 
– професионален войник, пре-
минал през 1613 г. на служба 
при първия цар от династия-
та Романови – Михаил Фьо-
дорович. 

През 1872 г. е произведен в 
чин полковник и става коман-
дир на 13 Драгунски на Воен-
ния орден полк. На 6 февруари 
1878 г. „Летящият отряд” на ру-
ската армия, състоящ се от 13 
Драгунски полк и 13 Нарвски 
хусарски полк (предвождан от 
генерал Александър Алексан-
дрович Пушкин, син на поета) 
под командването на полко-
вник Лермонтов освобождава 
градовете Айтос и Бургас. Зато-
ва полковник Лермонтов е на-
граден със златно оръжие „За 
храброст”, с ордени „Св. Вла-

димир” III степен, с мечове и 
„Св.Станислав” I степен, с ме-
чове и чин генерал-майор. 

След края на войната  
ген. Лермонтов е назначен за 
командир последователно на 
лейбгвардейския Кирасирски 
на Нейно Величество полк, 
началник на 12-а Кавалерий-
ска дивизия, командир на 1-ви 
Кавалерийски корпус. През  
1902 г. е назначен за член на 
Военния съвет. Умира на 26 
декември 1906 г. Погребан е 
в Новодевическото гробище в 
Санкт Петербург.


