
На пръв поглед простичък 
казус стана повод за спор 
по време на редовното за-
седание на Общински съвет 
- Айтос на 30 май тази годи-
на. Причината - гласуване 
по една от точките в днев-
ния ред - предложение от 
кмета Васил Едрев за обя-
вяване на терена, на който 
се провежда пазарът в сря-
да, от публична в частна об-
щинска собственост. 

За приемане на решени-
ето беше необходимо мно-
зинство от две трети от об-
щия брой на съветниците. 
Те гласуваха два пъти пои-
менно, и при двете гласува-

ния предложението събра 
19 гласа „за”, като осем от 
съветниците на ДПС гласу-
ваха „въздържал се” и „про-
тив”. Спорът се заформи 
около въпроса, дали 19 гла-
са са достатъчни, или не, 
председателят Красимир 
Енчев да обяви решението 
за прието.

Според съветника Дамян 
Денев от РБ, две трети от об-
щия брой на съветниците е 
19.33, което означава, че ре-
шението е прието. Съветни-

ци го подкрепиха и коменти-
раха, че няма друго тълкува-
ние по казуса, освен мате-
матическото. „19.33 си е 19, 
и е две трети от гласовете в 
Общинския съвет”, каза още 
Денев. От своя страна Руж-
ди Хасан от ДПС заяви, че 
„да се прави изключение от 
практиката на Общински съ-
вет - Айтос, решенията да се 
приемат с 20 гласа, не е ред-
но”. В крайна сметка, пред-
седателят на ОбС - Айтос 
обяви решението за прието. 
Пред НП само съветникът от 

ДПС Христо Ангелов обясни 
отрицателния си вот с това, 
че „администрацията няма 
предложение къде точно да 
бъде преместен пазарът в 
сряда”. Ако бъде предложе-
но подходящо място, на ко-
ето пазарджиите да търгу-
ват, Ангелов щял да гласу-
ва „за” предложението, обе-
ща Ангелов пред общинско-
то издание.

Община Айтос е собстве-
ник на терена, на който се 
организира пазарът в сряда. 
Мотивите на кмета са, че те-
ренът се ползва само един 
ден седмично, а в останали-
те дни пустее и състоянието 
му е лошо. „Въпреки мерки-
те от страна на общинската 
администрация, продължа-
ват жалбите за нарушаване 
на почивката на гражданите 
в обедните часове и замър-
сяване на прилежащите те-
рени. Считам, че това не е 
най-подходящият терен за 
извършване на търговия с 
промишлени стоки. Той не 
е оборудван съгласно съ-
временните изисквания за 
пазар, а привеждането му в 
съответствие със законови-
те норми изисква сериозни 
инвестиции. От друга стра-
на, през последните години 

обемът на дейността на па-
зара значително намаля и 
потребността от такъв тип 
пазар, който да задоволява 
обществени потребности,  
вече  не  е  налице.” пише 
още в докладната си запис-
ка градоначалникът.

Теренът, за който има из-
даден акт за публична об-
щинска собственост през 
юни 2006 година, и е с площ 
5270.23 кв. м, се намира в 
непосредствена близост до 
автогарата и неугледност-
та му е неприятна гледка 
за всички, които пристигат, 
заминават или преминават 
през града. На база на ос-
новния аргумент, че тере-
нът “не служи за трайно за-
доволяване на обществе-
ни местни потребности” и 
към него има инвеститор-
ски интерес, кметът поиска 
от Общинския съвет да при-
еме решение за обявяване-
то му за частна общинска 
собственост. “Внесъл съм 
инвеститорско предложе-
ние на Председателски съ-
вет. Има инвеститорски на-
мерения в суров вид от ня-
колко вериги магазини. На 
следващи зиседания на Съ-
вета ще ги коментираме. Ще 
бъдете осведомени за всяка 

подробност по тези намере-
ния”, заяви в заседателната 
зала кметът.

В отговор на въпрос от 
постоянната комисия по 
общинска собственост за 
предназначението на тере-
на, Иван Биделев - дирек-
тор на Дирекция “ТСУС” в 
Община Айтос, обясни пред 
съветниците, че Общият ус-
тройствен план е предвидил 
на този терен търговски, а 
не жилищни площи. Планът 
може да претърпи промени, 
но Общинският съвет тряб-
ва да постави ясни условия 
какво да се строи там. Като 
председател на комисията 
Дамян Денев поиска адми-
нистрацията да излезе със 
становище за цялостната 
визия на терена от 5 дка. Пе-

тър Янев от БДЦ пък беше 
категоричен, че мястото на 
битака не е на този терен, но 
пазарът в сряда трябва да 
бъде запазен на друго мяс-
то, защото дава препитание 
на много семейства. Панай-
от Которов от БСП подкрепи 
колегите си и предложи би-
такът да се премести отно-
во в двора на бившето учи-
лище “Любен Каравелов”, 
като се изградят необходи-
мите санитарни възли. «Що 
се отнася до терена, много 
пъти се мъчехме да напра-
вим супермаркет там, но 
явно се накърняваха инте-
ресите на някои хора и не 
се стигна до решение”, за-
яви още Которов.
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19 срещу 8 в Общинския съвет 
в спор за терена на пазара

Има инвеститорски интерес 
от вериги магазини, каза 

кметът в заседателната зала

Дамян Денев пред колегите по време на дебата

Съветници поискаха пазарът в сряда да остане, 
но на друг терен

“Внесъл съм инвеститорско предложение на Пред-
седателски съвет”, заяви кметът в заседателна-
та зала

Всички клубове, участни-
ци в ІV-я Общински турнир 
по спортна акробатика Ай-
тос `2018, са лидери по от-
ношение на по-големия 
брой деца в подготвител-
ните групи. И това им дава 
предимството на добрата 
приемственост и многото 
млади състезатели в съв-

сем крехка възраст. СКСА 
„Орел” - Айтос, СКА „Бур-
гас”, СКА „Нефтохимик” и 
СКА,,АКРО-ДЖЪМП”, КГС 
“Черноморец” - Бургас и 
КСА “Стефан Данчев” - 
Сливен представиха на 
квадрата в Спортната зала 
на стадион “Крум Делчев” 
един невероятен спекта-

къл на младостта и красо-
тата, резултат от професи-
онализма на треньорите и 
хореографите и таланта на 
състезателите. 

Индивидуалните изпъл-
нения във възрастовите 
групи 6-8 и 9-11 години по-
казаха потенциала на ново-
то поколение в шестте клу-
ба - най-добрите в региона. 
Най-малкият участник от 
айтоския клуб беше Невена 

Хаджизлатева. Много сил-
но беше представянето на 
айтоските акробати в гру-
пата 9-11 години - Карина 
Цанева,  Мелтем Пачалъ,  
Ивайла Момчилова, Никол 
Челебиева, Юзлем Мюмюн, 
Елани Георгиева.

Не по-малко аплодис-
менти и одобрението на 
треньорите и публиката по-
лучиха двойките в група-
та 6-15 години - най-новата 

мъжка двойка Янко Киров 
- Антон Станчев, женската 
двойка Ивелина - Валенти-
на, Гююлсюм Шукри - Елиф 
Исмаилова и Селин Али - 
Валери Димитров.

Впечаляващо беше учас-
тието на двете ни женски 
двойки в групата 7-15 го-
дини - Жаклин Челебиева 
- Дилара Пачалъ и Раиса 
Измирлиева - Ростислава 
Ковачева.

Заслугата за авторите-
та на айтоската школа по 

спортна акробатика е на 
треньорите Катя Цанева и 
Мартин Бенов, и на хорео-
графката Ивелина Коста-
динова. Управителният съ-
вет на клуба и Община Ай-
тос поеха организацията 
на турнира. Много висока 
оценка четвъртото издание 
получи от гостите от Бур-
гас и Сливен, от десетките 
родители и от координато-
ра на ММС - Бургас Атанас 
Атанасов.

НП

ІV-ят турнир по спортна акробатика - спектакъл на младостта и таланта

Наградите

Отборът на СКСА „Орел” - Айтос

„Славееви нощи” 
на 50 години!

Историята на празниците и 
програмата на юбилейното 

издание - на стр. 4



СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка 
с очакваното увеличение на кърлежовите популации с 
настъпване на пролетно-летния сезон на 31.05.2018г. ще 
се извърши пръскане срещу кърлежи на Градска гра-
дина и зелените площи в населената част на град Ай-
тос. 

Дезакаризацията на тревните площи ще бъде извър-
шена с препарата „БИОТЕК C/S”. Препаратът е разре-
шен за използване и е подходящ за борба с пълзящи и 
летящи насекоми.

Карантинен срок 24 часа.
При неблагоприятни атмосферни условия пръскането 

ще се извърши съответно на 01.06.2018г.

На основание Закона за 
прякото участие на граж-
даните в държавната власт 
и местното самоуправле-
ние, Общинският съвет в 
Айтос прие предложение-
то на Местната граждан-
ска инициатива и ще име-
нува площадно простран-
ство между кръстовището 
на ул.„Паркова” и ул.„Георги 
Тихолов”, входа на Лесо-
парк „Славеева река”, Ет-
нографски комплекс „Ген-
гер” и комплекс „Славеите” 
в град Айтос, с името пло-
щад „Борис Щерев”. Пред-
ложението на Инициативния 
комитет с председател Ко-
льо Колев беше прието еди-

нодушно с 28 гласа от при-
състващите 28 общински съ-
ветници.

Ще припомним, че иници-
ативният комитет беше съз-
даден след проведено общо 
събрание на 06.01.2018 г. Об-
щото събрание утвърди об-
разец на подписка, съгласу-
вана с кмета на Община Ай-
тос. Съобразно изисквания-
та на чл.51, ал.3 от Закона за 
прякото участие на гражда-
ните в държавната власт и 
местното самоуправление, 
подписката беше изпрате-
на в структуриран електро-
нен вид на ГД „ГРАО” към 
Министерството на регио-
налното развитие и благо-

устройството, чрез терито-
риалното й звено „Бургас“, 
за извършване на служеб-
на проверка. За резултати-
те от проверката, с писмо 
изх.№08-00-333/03.05.2018 
г. Главна Дирекция „Граж-
данска регистрация и ад-
министративно обслужва-
не” е изпратила протокол до 
Община Айтос, според кой-
то подписката съдържа 291 
броя коректни записи”.

Следващата стъпка, коя-
то ще предприеме ИК е по-
ставянето на паметна пло-
ча на Борис Щерев на една 
от сградите на новоимену-
вания площад.

НП
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ОБЩИНA АЙТОС
OБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЯ 
ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗ-

МЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Със заповед № РД-08-217/02.04.2018 г. на 
Кмета на Община Айтос е допуснато изгот-
вянето на проект за частично изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ VII в кв.29, с. Дрянковец, Об-
щина Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, 
чл.112 ал.2 т.7, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.17 ал.1 
т.1 от Наредба №7/МРРБ. С ЧИ на ПУП част от 
УПИ VII да се обособи в нов  УПИ с предназ-
начение „за православен храм - параклис“ и 
да се определи начин на застрояване.

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват 
и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и 
се съгласува със специализираните контрол-
ни органи и експлоатационни дружества, съ-
гласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

* * *
Със заповед № РД-08-221/10.04.2018 г. на 

Кмета на Община Айтос е допуснато изгот-
вянето на проект за частично изменение 
на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-146 в кв.15, с. Лясково, 
Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, 
чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на 
ПУП УПИ Х-146  да се раздели на два УПИ, 
да се определи начин на застрояване като 
се запази отреждането на имотите - „за жи-
лищно строителство” с височина на застро-
яването до 10м (Жм).

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват 
и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и 
се съгласува със специализираните контрол-
ни органи и експлоатационни дружества, съ-
гласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

* * *
Със заповед № РД-08-225/12.04.2018 г. на 

Кмета на Община Айтос е допуснато изгот-
вянето на проект за частично изменение на 
ПУП- ПРЗ за УПИ Х-63 и УПИ XI в кв.5, с. 
Малка поляна, Община Айтос на основание 
чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 
от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ Х-63 и УПИ XI да се 
обединят в един УПИ с граници съответства-
щи на границите на ПИ 63 с предназначение 
„за жилищни нужди” с височина на застро-
яването до 10м (Жм) и да се определи начин 
на застрояване. Да се обособи нов УПИ XI 

с предназначение „за движение и транс-
порт“.

ЧИ на ПУП-ПРЗ да се представи в обхват и 
съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се 
съгласува със специализираните контролни 
органи и експлоатационни дружества, съ-
гласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

* * *
Със заповед № РД-08-282/02.05.2018 г. на 

Кмета на Община Айтос е допуснато изгот-
вянето на проект за частично изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ IV в кв.33, с. Карагеоргиево, 
Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, 
чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на 
ПУП да се промени местоположението на 
страничните регулационни линии на УПИ IV, 
да се определи начин на застрояване като 
се запази отреждането на имотите - „за жи-
лищни нужди” с височина на застрояване-
то до 10м (Жм).

ЧИ наПУП/ПРЗ да се представи в обхват и 
съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се 
съгласува със специализираните контролни 
органи и експлоатационни дружества, съ-
гласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

* * *
Със заповед № РД-08-283/02.05.2018 г. на 

Кмета на Община Айтос е допуснато изгот-
вянето на проект за частично изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ IХ - 151 в кв.11, с.  Тополица, 
Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, 
чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП 
източната регулационна линия на УПИ IХ - 151 
да се постави в съответствие с имотните гра-
ници на поземлен имот № 151 на основание 
пар.8 от ПР на ЗУТ като се запази предназ-
начението на имота -  „за жилищни нужди” 
с предвидено застрояване със ниска висо-
чина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изис-
кванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват 
и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и 
се съгласува със специализираните контрол-
ни органи и експлоатационни дружества, съ-
гласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

* * *
Със заповед № РД-08-288/04.05.2018 г. на 

Кмета на Община Айтос е допуснато     из-
готвянето на проект за частично изменение 

на ПУП-ПРЗ за УПИ II-3394, УПИ II-3393, УПИ XII-
3396 в кв.200, гр. Айтос, Община Айтос на ос-
нование чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 
ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се предвиди свър-
зано застрояване между трите имота като се 
запази предназначението им  -  „за жилищни 
нужди” с предвидено застрояване със ниска 
височина  (Н<10м - зона Жм) при спазване 
изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват 
и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и 
се съгласува със специализираните контрол-
ни органи и експлоатационни дружества, съ-
гласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

* * *
Със заповед № РД-08-292/08.05.2018 г. на 

Кмета на Община Айтос е допуснато  изгот-
вянето на проект за частично изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ I-203 в кв.20, с. Съдиево, Об-
щина Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, 
чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на 
ПУП УПИ I-203  да се раздели на самостоя-
телни УПИ, да се определи начин на застро-
яване като се запази предназначението на 
имотите - „за жилищни нужди” с височина на 
застрояването до 10м (Жм).

ЧИ наПУП/ПРЗ да се представи в обхват и 
съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се 
съгласува със специализираните контролни 
органи и експлоатационни дружества, съ-
гласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

* * *
Със заповед № РД-08-330/23.05.2018 г. на 

Кмета на Община Айтос е допуснато  из-
готвянето на проект за частично изменение 
на ПУП-ПРЗ за УПИ I-общ в кв.12, с. Чукарка, 
Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, 
чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на 
ПУП УПИ I-общ  да се раздели на два УПИ, 
да се определи начин на застрояване като 
се запази отреждането на имотите - „за жи-
лищно строителство” с височина на застро-
яването до 10м (Жм).

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват 
и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и 
се съгласува със специализираните контрол-
ни органи и експлоатационни дружества, съ-
гласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

ОБЩИНА АЙТОС

6
Айтос вече има площад 
с кметско име

Инициативният комитет благодари за решението на Общински съвет - Ай-
тос

Именуването е гражданска инициатива 
с признание за приноса на Борис Щерев

Успешно приключи 
кампанията за 

стари електроуреди

Успешно приключи съв-
местната кампания на Об-
щина Айтос и „Електро-
оползотворяване” ЕАД 
за събиране на излязло 
от употреба електрическо 
и електронно оборудва-
не  на територията на об-
щината.

Практичните граждани 
се освободиха от нерабо-
тещите електроуреди, кои-
то след заявка, бяха изво-
зени на 15 май тази годи-
на. Община Айтос благо-
дари на гражданите за ак-
тивността им по време на 
кампанията.

От 25 до 27 май тази 
година, на стрелбището 
на Спортен клуб  „ВИА” 
- град Плевен, се прове-
де първият полуфинал на 
БФТС. Състезателите на 
СКЛС „Сокол-2010” Айтос 
се представиха блестящо 
и извоюваха отборната 

титла в дисциплина „трап” 
при мъжете. Индивидуал-
ните титли при мъже и мла-
дежи също станаха прите-
жание на нашите състеза-
тели. Иван Георгиев - при 
мъжете и Петър Минчев - 
първи при младежите. 

НП

Айтозлии с 
точна стрелба 

и в Плевен



За седем издания на Об-
щинския футболен турнир 
за деца в Айтос, отборът на 
„Янтра 1919” - Габрово с тре-
ньор айтозлията Димчо Да-
нов, два пъти е печелил шам-
пионската титла, три пъти се 
е класирал на второ място и 
веднъж на четвърто от общо 

шест участия. 
И тази година Данов прие 

поканата на Община Айтос, 
доведе габровските деца, 
заедно с родителите им, а 
„Янтра 19191” беше един от 
осемте отбора в общинска-
та надпревара - най-голямо-
то детско футболно събитие 
през годината. Габровци за-
еха второто място в крайно-
то класиране и взеха сре-
бърните медали.

Данов не крие вълнение-
то си, когато е на стадиона 
в Айтос, защото тук като 
дете заобичал футболна-
та игра. Играл е в детския, 
юношеския и мъжкия отбор 

на „Вихър” - Айтос. От този 
терен тръгнал към Габрово и 
добре помни своите звездни 
моменти и загубите с айтос-
кия футбол.

- Г-н Данов, как се чувст-
вате в родния град?

- Тук се чувствам най-до-
бре. Още повече, че съм на 
един турнир, на който има 
атмосфера и много деца с 
хъс за победа.

- Като айтозлия и футбо-
лист, как оценявате тра-
диционния футболен тур-
нир в айтос?

- Този турнир е изключи-
телно важен за децата на 
Айтос и за треньорите - сти-

мулира таланта на малките 
футболисти и дава възмож-
ност за селекция. Тази тра-
диция, която Община Айтос 
продължава вече седем го-
дини, е похвална. 

- Като треньор и човек с 
много опит от състезания, 
кажете какво му липсва 
на турнира?

- Турнирът е добър, но 
може да бъде още по-до-
бър. Мисля, че му липсват 
по-класни отбори. Но всич-
ко зависи от гледната точ-
ка - училищата също искат 
да участват в състезание-
то и няма да е справедливо, 
ако в турнира бъдат вклю-
чени само клубни отбори. 
От друга страна - играта на 

по-класни отбори ще вдигне 
интереса на публиката. Но 
това е личното ми мнение, 
организаторите със сигур-
ност имат идеята да вклю-
чат в турнира възможно най-
много деца от града и насе-
лените места. 

- Все пак турнирът е об-
щински - важно е на него 
да се изявяват децата от 
общината, а една голяма 
част от тях, макар да оби-
чат футбола - не тренират 
активно.

- Да, така е. Нивото може 
да се вдигне ако турнирът е, 
примерно, регионален - два-
три айтоски отбора и остана-
лите - външни.

- Как се представя 
„Янтра 1919” - Габрово 
през този сезон?

- Участваме в зонален 
тип първенства. Тази годи-
на не сме чак толкова до-
бри - в средата на класира-

нето сме. По принцип, не е 
възможно всяка година да 
имаш добър отбор. В Габро-
во имаме три детски отбора 
и много деца, които желаят 
да тренират.

- Организират ли се в 
Габрово подобни турни-
ри?

- Да, сега, за 1 юни има та-
къв турнир, в който ще участ-
ва и нашият отбор.

НП
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Лица от Футболен турнир `2018

Треньорът на детския 
футболен отбор на 

„Янтра 1919” - Габрово 
Димчо Данов пред НП

7

Димчо Данов: На стадиона 
в Айтос заобичах футбола

Айтос вече има площад 
с кметско име

Димчо Данов наблю-
дава финалния мач

Строителните дейности в парк „Славеева река” 
продължават

Той съвсем заслужено ста-
на голмайстор на Седмия 
детски турнир по футбол в 
Айтос. Всички го аплодира-
ха, а той заяви пред НП, че 
иска да прилича на звезда-
та на Пари Сен Жермен - 
Неймар. 

Запознайте се с 11-годиш-
ния Атанас Асенов, ученик 
от Основно училище „Ата-
нас Манчев” - Айтос, момче-
то, което успя да вкара цели 
20 гола във вратата на про-
тивника, само в един мач, 
за две полувремена от по 15 
минути.

Общият резултат на реа-
лизираните от Наско голо-
ве, по време на детския тур-
нир по футбол сочи цифра-
та 23. Те му осигуриха спе-
циалната награда на кмета 
Васил Едрев, която малки-
ят футболист получи заслужено горд, на 
финала на турнира. И въпреки че жреби-
ят беше жесток към отбора му, момчето 
получи една от най-престижните награди 
на турнира, при това със сериозна конту-
зия на едната ръка.  

Какво се случи с тима на голмайсто-
ра?! Заради равен резултат, четири от от-
борите, включително и ОУ „Атанас Ман-
чев”, трябваше да участват в жребий, кой-
то да разпредели двубоите за пето, шес-

то, седмо и осмо място 
в крайното класиране. 
Малшанс за манчевци в 

жребия ги из-
стреля в дву-
боя за послед-
ната и предпо-
следна позиция. Въпреки това, с добрата 
си игра, момчетата на Милко Чаушев ка-
тегорично се настаниха на седмото мяс-
то, с убедителна победа над отбора на То-
полица с 23:0, 20 от головете - реализира-
ни от Наско.

НП

Голмайсторът иска да е Неймар

Голмайсторът

Наско с отбора и тре-
ньора Чаушев

Второкласникът Радко 
Ангелов от Основно учи-
лище „Христо Ботев” - село 
Пирне, безапелационно 
грабна приза за „Най-по-
лезен състезател” на дет-
ския турнир по футбол. 
Със сигурност можеше да 

заслужи и още титли като 
най-малък състезател и 
най-бърз на терена. С не 
по мярка футболен екип, 
момчето не спря нито за 
минута - с ентусиазъм и 
видима любов към футбо-
ла щъкаше по терена и от-
стояваше позицията си на 
защитник.

Съдии и зрители няма-
ше как да не забележат 
енергичното дете и да оце-
нят приноса му за шесто-
то място на Пирне в много 
атрактивната детска над-
превара. 

НП

Второкласник от 
Пирне с приза „Най-

полезен състезател”

Радко, горд с първата 
си футболна награда

Не се става лесно “най-полезен” на терена

Шампионите - с 
„Най-добър вратар”

Ерен Ереджеб с при-
за

Макар че на турнира в Айтос не е учреден приз „Мис 
Футбол Айтос2018”, две момичета от Основно училище 
„Христо Ботев” - село Мъглен, в еднаква степен го заслу-
жаваха. Сред 80 деца, участници в състезанието, имаше 
само две госпожици, и двете четвъртокласнички от село 
Черна могила, ученички в Мъглен - Селиме и Зейнеб.

Момичетата участват в мъжката надпревара за втора 
поредна година - и публиката, и съдиите се убедиха, че 
на тазгодишния турнир и двете са в перфектна форма. 
И треньорката им беше единствената дама сред треньо-
рите. Само трима от колегите на Дида Грудева успяха и 
я изпревариха в класирането. За втора година, мъглен-
ци заеха четвъртото място от осем възможни.

Селиме и Зейнеб играха в защита и показаха отли-
чен рефлекс. Селиме била много успешна и като на-
падател, но сама пожелала 
ролята на защитник, комен-
тира за НП Грудева. „Играя 
до вратата, защото не вяр-
вам на момчетата”, чисто-
сърдечно призна младата 
футболистка.

Две претендентки 
за „Мис Футбол”

Най-нежният отбор на 
турнира
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Айтоските „Славееви нощи“ 
празнуват юбилей през юни
Древен и млад е Айтос – 

градът с тракийско мина-
ло и антични крепости, ос-
нован от най-талантливия 
ученик на Орфей – Аетос. 
Опрял гръб на Балкана, за-
станал на границата меж-
ду планината и равнината, 
с лице към Тракия…  Там, 
където се сливат хълмове-
те с полето и тече Славе-
ева река - в най-красивия 
парк, който също носи сла-
веево име. От 50 години пе-
сните на славеите са сим-
вол и предвестници на най-
айтоската традиция - Фол-
клорните празници „Славе-
еви нощи”. 

Народната песен и танц 
са част от визитката на 
Айтос - градът, който роди 
най-българския композитор 
- Филип Кутев. Вдъхнове-
ни от неговото творчество 
„Славееви нощи”  се пре-
върнаха в емблема на чис-
тия български фолклор, на 
младостта и таланта. 

Вече 50 години фолклор-
ните празници на открита-
та сцена в парка демонс-
трират красотата на бъл-
гарското народно изкуство 
и го предават от поколе-
ние на поколение. Всяка 
година, в началото на ме-
сец юни, в продължение на 
три дни, участниците в кон-
цертите и конкурсите и зри-
телите стават част от една 

фолклорна магия. Хиляди 
са участниците заради по-
пулярността и авторитета, 
извоюван в годините. Хиля-
ди са и зрителите на поля-
ната край сцената, привле-
чени от красотата на бъл-

гарските гласове и багри-
те на народните носии. Ук-
расена с естествен приро-
ден декор, сцената, която 
пази и развива българската 
духовна култура, е в непо-
средствена близост до Ар-
хитектурно-етнографския 
комплекс „ГЕНГЕР”, съхра-
нил материалната култура 
на айтозлии - бита, архитек-
турата и занаятите на ста-
рия Айтос. 

За първи път айтоски-
те фолклорни празници се 
провеждат като Годишен 
преглед на художествена-
та самодейност през май 
1968 година, в края на твор-
ческия сезон на НЧ „Васил 
Левски 1869” – Айтос. През 
годините Прегледът посте-
пенно прераства в чисто 
фолклорни празници. Раз-

виват го и го обогатяват с 
любов, приемственост и 
грижа за младите талан-
ти, Община Айтос и дейци-
те на културата от НЧ „Ва-
сил Левски 1869”. Много са 
личностите, свързали име-

ната си с Празниците - Ма-
рия Кутева – съпруга на 
композитора Филип Кутев, 
айтоските музиканти Дими-
тър Златев – Цецо и Йови 
Вълев, дейците на култу-
рата Мита Иванова, Дянка 
Павлова, Нела Радева, Ди-
митър Русков – Нони, Сне-
жана Ганчева, Павел Геор-
гиев, Цветелина Драгие-
ва - няколко поколения ай-
тозлии, които през различ-
ните десетилетия със сърце 
и с много желание са рабо-
тили, за да ги има празни-
ците и днес.

Десетки са ансамбли-
те, съставите и певците на 
концертите на „Славееви 
нощи”. На сцената в пар-
ка, айтозлии са аплодира-
ли Северняшкия ансамбъл, 
Фолклорен ансамбъл „Тун-

джа”, Ансамбъл „Атанас 
Манчев”,  „Странджа”, На-
ционалният фолклорен ан-
самбъл „Българе”, ансам-
бъл „Тракия”, ансамбълът 
на Националното средно 
музикално училище „Фи-
лип Кутев” – град Котел, 
оркестър „Канарите”, Ни-
колина Чакърдъкова, Илия 
Луков, Стефка Саботино-
ва и още много талантливи 
българи... 

Но най-здравата нишка 
с творчеството на Филип 
Кутев в годините е тради-
ционното участие на пе-
вци, инструменталисти и 
танцьори от Националния 
фолклорен ансамбъл „Фи-
лип Кутев” – София в про-
грамата на празниците. По-
вече от десетилетие, поче-
тен председател на жури-

то на Празниците е проф. 
д-р Елена Кутева, дъщеря 
на композитора и директор 
на ансамбъла. Семейство 
Кутеви пази и продължава 
традициите на „Славееви 
нощи”, така както ги пазят 
и продължават айтозлии. С 
пълна отдаденост и с мно-
го любов.

През 1986 година, за пър-
ви път на ХVІІІ-то издание 
на Празниците, се органи-
зира конкурс за млади из-
пълнители. До 1990 година 
журито оценява само инди-
видуални изпълнители до 
14 години и подбира най-
добрите за участие във ве-
черните концерти.

От 1991  до 1995 година, 
в изданията на „Славееви 
нощи” конкурси не се про-
веждат. През 1995 година 
конкурсите са възстано-
вени и се провеждат в две 
възрастови групи - до 14 и 
до 18 години. А на сцена-
та, освен индивидуални из-
пълнители, вече се изявя-
ват танцови и инструмен-
тални групи.

Много млади дарования 
започват своя творчески 
път от сцената на „Славе-
еви нощи”. Като мост меж-
ду поколенията, празници-
те стимулират интереса и 
любовта на децата и мла-
дите хора към българското 
национално изкуство. Ут-
върждават живата народ-
на песен, музиката и тан-
ца, като един от приорите-
тите на съвременната ни 
култура.

От 2002 година няма въз-
растови ограничения за 
участниците в конкурсите 
- провеждат се в три въз-
растови групи – до 14, до 
18 и над 18 години. Конкур-
сите са пет: 

В рамките на празници-
те се провеждат пет кон-
курса:

- конкурс за изпълнители 
на народни песни;

- конкурс за инструмента-
лист (гайда, кавал, гъдулка 
и тамбура);

- конкурс за певческа гру-
па за изворен и обработен 
фолклор;

- конкурс за инструмен-
тална група за изворен и 
обработен фолклор;

- конкурс за танцова гру-
па.

Неповторима е атмосфе-
рата на айтоските празници 
с изобилието на красиви и 
опазени от времето носии 
със сложни шарки и пле-
теници - строго симетрич-
ни и чисти, в съчетание с 
неповторимия народен та-
лант, с гласовете, звуците, 
стъпките – със символите 
на националната ни иден-
тичност.

Юбилейното издание на 
„Славееви нощи Айтос 
`2018” ще се проведе на 
8, 9 и 10 юни. Фолклорни-
ят празник съвпада с юби-
лея на своя вдъхновител - 
композитора Филип Кутев. 
През месец юни тази годи-
на Айтос отбелязва и 115 го-

дини от рождението на най-
известния айтозлия с учас-
тието на Националния фол-
клорен ансамбъл „Филип 
Кутев” – София.

Патронът на празници-
те Филип Кутев е роден на 
13 юни 1903 година в град 
Айтос като четвърто дете в 
семейството на общинския 
чиновник Куню Тенев. И 
най-добрата орисница едва 
ли би могла да предскаже 
на айтоското момче изклю-
чителния музикален талант, 
който превърна името му 
в емблема на българския 
фолклор по света.

Расте броят на участни-
ците в конкурсите на „Сла-
вееви нощи” с всяка изми-
нала година. На юбилея си 
Празниците ще посрещнат 
изпълнители и състави от 
всички фолклорни области 
на България. Расте и на-
градният фонд за победи-
телите в конкурсите, кой-
то се осигурява от Община 
Айтос и от спомощество-
ватели. 

Традиционна е специал-
ната награда на Кмета на 
Община Айтос за „Младо 
дарование”. Учредени са 
специални награди за „Най-
млад изпълнител” на народ-
на песен, за „Певческа гру-
па за автентичен фолклор”, 
награда на семейство Ку-
теви, за „Най-добре пред-
ставил се колектив от Ай-
тос” и др.

НП

“Славееви нощи” 1985 година

Мария Кутева - председател на журито 1988 го-
дина

От 50 гОдини 

славеевият химн 

звучи на Откритата 

сцена в парк 

„славеева река”


