
Фойерверки и славееви 
трели се смесиха на откри-
ването на „Славееви нощи” 
на 8 юни в осем вечерта в 
парк „Славеева река” в Ай-
тос. Сцената и зоната около 
нея беше напълно обновена 
по проект на Община Айтос. 
Само за три дни строителни-
те дейности по проекта бяха 
преустановени, за да може 
Айтос подобаващо да отбе-
лежи юбилейното фолклор-
но издание.

„Славееви нощи `2018” се 
проведоха под патронажа 
на кмета на Община Айтос 
Васил Едрев, който е и пред-
седател на организационния 
комитет. И тази година орга-
низатори са Община Айтос 
и Народно читалище „Васил 
Левски 1869”. 

Юбилейни плакети полу-
чиха първосъздателите на 
Празниците и организаторите 
през годините. Първият поче-
тен плакет кметът Васил Ед-
рев връчи на проф. Елена Ку-
тева за приноса на семейство 
Кутеви към „Славееви нощи” 
и личния й принос като пред-
седател на журито повече от 
15 години.

Поканата на кмета Васил 
Едрев за отбелязване на юби-
лея уважиха четирима на-
родни представители от ПП 
«ГЕРБ» Ивелина Василева, 
Диана Саватева, Ася Пеева 
и Галя Василева. Сред гос-

тите бяха народният пред-
ставител от ДПС Севим Али 
и народният представител от 
БСП за България - Тодор Бай-
чев, проф. Севдалина Тур-
манова, заместник областен 

управител, проф. Иван Въл-
ляков - изпълнителен дирек-
тор на РАО “Тракия”, Исма-
ил Осман - кмет на Община 
Руен, председателят на Об-
щински съвет - Руен Ешереф 
Ешерев и заместник-кметът 
на Реун Мийрем Дервиш, об-
щински съветници, лидери на 
общински партийни структу-
ри, представители на фирми 
и организации.

Поздравителни адреси до 
кмета и айтозлии изпрати-
ха министър-председателят 
Бойко Борисов, председате-
лят на Народното събрание 

Цвета Караянчева, бургаски-
те народни представители от 
ПП „ГЕРБ“, БСП за България 
и ДПС. Дълъг беше списъкът 
на гражданите и фирмите с 
родолюбив финансов жест 
към юбилея, на които кметът 
сърдечно благодари. Специ-
ални благодарности градо-
началникът поднесе на ай-
тозлии за това, че са опа-
зили празниците през годи-
ните и подчерта значението 
им за привързаността на де-
цата и младите хора от об-

щина Айтос към българския 
фолклор. 

Проф. Кутева благодари за 
продължаването на традици-
ята, за топлото посрещане и 
за неповторимата атмосфе-
ра в обновяващия се айтос-
ки парк. Кметът Васил Едрев 
й връчи юбилеен плакет „50 
години „Славееви нощи” за 
приноса на семейство Кутеви 
към празниците,  и за личния 
й принос като председател 
на журито в продължение на 
15 години. С почетния плакет 

бяха удостоени създатели-
те на Празниците Дянка Па-
влова и Мита Иванова, Нела 
Радева - секретар на читали-
щето през 1986 година, кога-
то за първи път на „Славееви 
нощи” се организира конкурс 
за млади изпълнители. Се-
кретарят на НЧ „Васил Лев-
ски 1869” Цветелина Драгие-
ва получи почетното призна-
ние за ролята на читалището 
за създаването, продължа-
ването и развитието на фол-
клорната традиция в продъл-

жение на половин век.
Кукерите на село Вресово, 

фолклорните състави на чита-
лището и ансамбъл „Чинари” 
бяха в програмата за откри-
ването. Многобройната пуб-
лика ги аплодира и в ритъма 
на народните мелодии изви 
дълги хора на поляната. След 
славеите и последните акор-
ди на първата концертна ве-
чер, фойерверки озариха не-
бето над айтоския парк - по-
дарък на Община Айтос към 
айтозлии за юбилея.  

Хиляди изпълнители на на-
родни песни и танци дойдо-
ха в Айтос в събота и неделя, 

за да участват в конкурсите. 
Има поне три основни причи-
ни за интереса им към айтос-
ките празници. Първата е ав-
торитетното жури с председа-
тел проф. Елена Кутева, вто-
рата - високото ниво на пред-
ставяне, което се изисква на 
сцената и третата - липсата 
на такси за участие и голе-
мият награден фонд, осигу-
рен от Община Айтос и спо-
моществователите.

НП

Още за юбилейните праз-
ници „Славееви нощи Ай-
тос `2018”, на стр. 4
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Фойерверки и славееви трели за 
юбилея на „Славееви нощи“ в Айтос

50-та юбилейна година от създаването 
на “Славееви нощи” отпразнува Айтос 

с тазгодишното издание на Празниците. 
За пореден път тридневната фиеста 

в парк “Славеева река” се доказа 
като най-популярното фолклорно 

събитие в региона

„Славееви нощи `2018“

ще ги има, докато живеят  
айтозлии на тази земя! 
Скъпи съграждани,
Бих искал да стисна сърдечно ръката на всеки 

айтозлия. И да му благодаря. За това, че опазихме 
през годините най-айтоската традиция  „Славе-
еви нощи”! 

Всяка година, в началото на месец юни, Празни-
ците идват в парк „Славеева река” със силата на 
таланта, с младостта и багрите, с приемстве-
ността на фолклорното ни богатство. За да бъ-
дат вълнуващата част от живота на всяко ново 
айтоско поколение. Вярвам в силата на айтоския 
характер. Затова съм сигурен, че „Славееви нощи“ 
ще ги има докато го има Айтос. 

Докато живеят айтозлии на тази земя!
Честит да ни е юбилеят на „Славееви нощи”!

08.06.2018 г.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

Гостуването на Славка Калчева на 
сцената на „Славееви нощи” се пре-
върна в събитие, което айтозлии дъл-
го ще помнят. Хиляди танцуваха на 
емблематичната й “Бяла роза”, по-
ляната пред откритата сцена прели-
ваше от почитатели.

“Пея от много години, хората ме 
познават много преди “Бяла роза”. 
Отидох в “Пайнер” през 1998 г. и из-
дадох първия си албум, вторият беше 
през 1999 г. - в този албум беше “Бяла 
роза”. Много хора, които не слушат 
народна музика си мислят, че аз от-
тогава съм Славка Калчева, но не е 
вярно това. Аз пея от 1977 година по 
сватби, войнишки изпращания, съ-
бори. Не съм имала лек живот. През 
1988 година имам издадена дългос-
виреща плоча в «Балкантон». Така 
че моята кариера е от много отдав-
на. След промените, с частните сту-
диа и телевизии, с добрата реклама, 

и особено с тази песен, която хората 
си избраха, името ми изведнъж изко-
чи. Но хората направиха “Бяла роза” 

толкова популярна, защото, колко-
то и да налагаш нещо, колкото и да 
го рекламираш, ако хората не го ха-

ресат, няма да стане хит.”, разказа 
Калчева пред НП. Обидно й е, кога-
то свързват името й само с тоталния 

хит, но пък се радва, че с него е спе-
челила много млади почитатели.

“Това хоро, по принцип, много се 
играе в Благоевградско и Север-
на България. Тук, при нас, в Тракия, 
не се играеше, но с тази песен вече 
всички го харесват и танцуват, кое-
то мен много ме радва”, казва още 
певицата и признава, че македонка 
взела “Бяла роза” и я пеела по ма-
кедонското радио. “За какви автор-
ски права става дума в България?!“, 
риторично пита певицата, която не е 
взела и стотинка за авторството на 
популярната песен. “От тази песен 
ми остава единствено удоволствието 
да виждам как хората й се радват и 
как празнуват с нея. И това, че вече 
18 години тя е все още най-големият 
хит”, признава още Калчева.

Цялото интервю на НП със Сла-
вка Калчева, в броя на НП на 14 
юни.

Стотици на хорото с песните на  
Славка Калчева на „Славееви нощи”



В парижкото общество се появява  един чаровен и 
амбициозен провинциалист, който събужда интереса на 
всички дами. Той иска успех, иска пари и всички краси-
ви жени. Ще успее ли да постигне мечтите си и каква е 
цената, която ще плати? Калин Врачански, Герасим Ге-
оргиев-Геро, Василена Атанасова, Васил Банов и още 
много талантливи актьори ще може да види айтоската 
публика във впечатляващия спектакъл на Малък градски 
театър „Зад канала“ - „Бел Ами“, в салона на НЧ „Ва-
сил Левски 1869” на 13 юни, от 18.30 часа! 

Юрий Дачев е направил пиеса по романа на Мопа-
сан, без да се притеснява да променя характери и диа-
лози, както и да добавя нови такива. Получило ли се е - 
да. Най-вече защото използва драматургичните канони 
с пълна сила, което очевидно се дължи и на режисьо-
ра Бина Харалампиева. Самата тя определя драматиза-
цията като най-виртуозната до момента работа на Да-
чев по епическа творба от такъв мащаб. Романът, оце-
нен от Толстой като най-големия шедьовър на френска-
та литература, още веднъж е послужил за нуждите на 
високото изкуство. Можем смело да заявим, че резул-
татът е отличен.

Две щъркелчета в беда 
бяха спасени в гнездото 
им в село Съдиево, след 
като единственият им роди-
тел беше поразен от гръм, 
паднал от гнездото и почи-
нал миналата сряда вечер-
та. Другият родител изчез-
нал преди време, каза за 
НП кметът на селото, Ще-
рион Щерионов. Няма как 
щъркел с малки да не се 
върне при тях, твърдят от 
„Зелени Балкани“ и пред-
полагат, че нещо необра-
тимо се е случило с изчез-
налия родител. 

 Осиротелите малки тряб-
ваше да бъдат спасени. Об-
щина Айтос и „Зелени Бал-
кани“ организираха акция-
та. Още рано сутринта на 
другия ден, след като се 
разбра, че няма кой да се 
грижи за мъничетата след 
бурята, представителят на 
„Зелени Балкани“ Кристи-

на Николова поиска под-
крепа и съдействие от кме-
та на Община Айтос Васил 
Едрев.

Акцията беше органи-
зирана спешно. Подаден 

беше сигнал до ЕВН да бъде 
спряно електроподаването, 
за да се обезопаси елек-
трическия стълб, на кой-
то щъркелите са гнездили. 
С общинската вишка беше 

достигнато щъркеловото 
гнездо, в което спасители-
те намериха две живи щър-
келчета и едно неизлюпено 
щъркелово яйце. За съжа-
ление, по време на порой-
ния дъжд, третото щъркел-
че беше паднало от високо 
и открито бездиханно. 

Гнездото в Съдиево оста-
на съвсем празно. Щъркел-

четата бяха прибрани в кли-
никата в Бургас. „Малките 
са много зле. В момента са 
на системи. Едното се опит-
ва да се изправи на крака, 
но другото е неподвижно. 
Поддържаме непрекъсна-
та връзка със Спасителния 
център - Стара Загора.”, 
каза за НП по телефона в 
петък, на 7 юни, Николова. 

Тя обеща да ни информира 
за състоянието на щъркел-
четата с надеждата, че ма-
кар и бавно, ще се възста-
новят от стреса.

Съдиевци пък се надяват 
напролет гнездото да не ос-
тане празно и в селото да 
се засели нова щъркелова 
двойка.

НП
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Община Айтос и „Зелени Балкани“ 
организираха спасителната акция

6
Спасиха две щъркелчета  
без родители в Съдиево

На 5-и юни, Световният 
ден на околната среда, бяха 
обявени резултатите и наг-
раждаването на победите-
лите в конкурса за детска 
рисунка на тема „Младите 
еколози от училище „Ата-
нас Манчев” в град Айтос 
в действие”. 

Целта на конкурса бе да 
се разшири детския кръго-
зор, като децата да научат и 
разберат повече за опазва-
нето на околната среда, за 
действията, които следва 
да се извършват с опасни-
те отпадъци и по-конкрет-
но с отпадъците от отрабо-
тени масла.

Конкурсът беше органи-
зиран от „Ойл рециклей-
шън” ЕООД, съвместно с 
Община Айтос, с която Ор-
ганизацията по оползотво-
ряване на отработени мас-
ла има сключен „Договор 
за създаване на система за 
разделно събиране и опол-
зотворяване на отработени 
масла на територията на 
Община Айтос”.

Конкурсът протече при 
голям интерес от страна на 
учениците. Всички рисунки 
на участниците бяха изло-
жени в коридорите на учи-
лището, като жури оцени и 
отличи най-добрите от тях. 

Награждаването се със-
тоя в ОУ „Атанас Манчев” 
- град Айтос. На първо мяс-
то и победител в конкурса 
е  Добринка Ангелова от V 
“А“ клас, която получи като 

награда таблет. 
На второ място е класи-

ран Борис Димитров от VII 
„А“ клас, който получи като 
награда слушалки.

На трето място е класи-
ран Ангел Йорданов от VI 
„Б“ клас, който получи като 
награда очила за виртуал-
на реалност.

Всички участници в кон-
курса получиха грамоти и 
лакомства, лично връчени 
от представители на орга-
низацията по оползотворя-
ване на отработени масла 
„Ойл рециклейшън” ЕООД. 

„Ойл рециклейшън” 
ЕООД работи активно и 
провежда комплекс от ин-
формационни и образова-
телни дейности по изпълне-
ние на условията, заложе-
ни в Разрешение № ООп – 
ОМ - 01 - 00/ 27.02.2013 г. и 
Решение № ООп – ОМ - 1 - 
01/ 15.01.2018 г., за продъл-
жаване срока на Разреше-
нието, издадени от минис-
търа на околната среда и 
водите, като организира и 
провежда различни меро-
приятия на територията на 
община Айтос, свързани с 
популяризирането на орга-
низираното разделно съби-
ране на отпадъците от отра-
ботени масла, като прави 
съпричастни към мисията 
си и местната власт. 

„Ойл рециклейшън” 
ЕООД и Община Айтос бла-
годарят на ОУ „Атанас Ман-
чев” и на всички участници 
в конкурса за интересните 
идеи и за желанието, с ко-
ето твориха!

Еколозите на ОУ „Атанас 
Манчев” в действие

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 2018/2019г е предви-
ден да се проведе през месец септември.

За удовлетворяване в максимална степен потребно-
стите на клиентите на БДЖ,  в официалния сайт на Об-
щина Айтос е публикувано извлечение от проекта на 
разписание на влаковете за получаване на станови-
ще, мнения и предложения от заинтересованите граж-
дани на община Айтос.

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
ВАСИЛ ЕДРЕВ

О Б Щ И Н А  А Й Т О С
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява гражданите, че на 13 юни,  
14 юни и 15.06.2018г. от 9.00 часа ще се извърши пръска-
не в жилищната зона в град Айтос с препарата „ДИПЕЛ” 
срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.

Препаратът е биологичен инсектицид и е разрешен 
за употреба срещу гъсениците на бялата американска 
пеперуда.

При неблагоприятни условия, пръскането ще се извър-
ши в рамките на следващите три работни дни.

Необходимо е собствениците на пчелни семейства да 
вземат съответните мерки за опазване на пчелите.

При констатиране на нападение от БАП можете да по-
давате сигнали на тел.: 2 24 69 или 2 34 40.

О Б Щ И Н А  А Й Т О С
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Кметство - село Съдиево

„Бел Ами“ в Айтос  
на 13 юни

Калин врачански и Геро в пиеса на  
Юрий Дачев по романа на Ги дьо Мопасан



Община Айтос обяви об-
ществена поръчка с пред-
мет „Реконструкция и реха-
билитация на улична мрежа 
на територията на община 
Айтос.“ Предвидени за ре-
конструкция и рехабилита-
ция са основни градски ули-
ци: „Панайот Волов”, „Васил 
Левски”, „Стефан Караджа”, 
„Станционна”, „Паскал Яна-
киев”, „Димчо Карагьозов” 
(до ул. „Цар Освободител“), 
„Цар Освободител” (от ДСК 
до Автогарата). 

Планираната реконструк-
ция и рехабилитация на 
уличната мрежа е на площ 
от 25 229,95 кв.м, а трото-
арната площ за ремонти е 

16 224,06 кв.м. Прогнозната 
стойност на поръчката, без 
ДДС е  1 882 852.58 лева. 

Обществената поръчка е 
във връзка с проект на Об-
щина Айтос: „Реконструкция 
и рехабилитация на улич-
на мрежа на територията 
на община Айтос.“ Финан-
сирането е съгласно дого-
вор за отпускане на фи-
нансова помощ на Община 
Айтос №02/07/2/0/00608 от 
13.03.2018 г.

Срокът за получаване на 
оферти или на заявления за 
участие е 04.07.2018  година. 
Офертите ще бъдат отворе-
ни на 5 юли т.г.

НП
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Спасиха две щъркелчета  
без родители в Съдиево

Двама айтозлии на Европейското  
по борба в Италия

Община Айтос пуб-
ликува на официална-
та си страница  Обя-
ва за обществена по-
ръчка с предмет „Те-
кущ ремонт на сгра-
дите на Община Ай-
тос и второстепен-
ните й разпоредите-
ли с бюджетни сред-
ства през 2018 годи-
на” по четири обосо-
бени позиции за теку-
щи ремонти на сгради 
на Общинската адми-
нистрация, на здрав-
ни кабинети в общи-
ната, на сгради на Ди-
рекция „Култура, об-
разование, вероиз-
поведание, здравео-
пазване и спорт” при 
Община Айтос и из-
граждане на вътрешен санитарен възел 
в офиса на здравните медиатори при Об-
щина Айтос.

Процедурата има за цел избор на из-
пълнител, като основните дейности, пред-

мет на поръчката са зидарски, мазачески, 
бояджийски, настилки и облицовки, тене-
кеджийски, дърводелски, покривни, изо-
лационни, инсталации в сгради и др.

Общата прогнозна стойност на поръч-
ката, без ДДС е 156 666.67 лева, от тях 

- за ремонта на 
сгради на адми-
нистрацията - 32 
916.67 лева, за 
здравни кабине-
ти - 14 583.33 лева, 
за сгради на Ди-
рекция „КОВЗС” - 
104 166.67 лева и 
за офиса на ме-
диаторите - 5000 
лева.

Срокът за полу-
чаване на офер-
тите е 19.06. 2018 
година. Офертите 
ще бъдат отворе-
ни на 20 юни т.г., 
в 11.00 часа в За-
седателната зала 
на Общината.

НП

Търсят изпълнител за ремонта 
на общински сгради

• Тел. 0888 41 72 67 - Ай-
тос продава чисто нов ляв 
фар за «Мерцедес Прин-
тер 413» - 2005 г.. Цена 
160 лв.

• Тел. 0889591464 - ПРО-
ДАВА двуетажна вила 
в местността „Слънчева 
лъка” - мазе, таван и 900 
кв.м лозе и насаждения. 
Цена по договаряне.

• Тел. 0888 41 72 67 - про-
дава парцел от 1 дка в ре-
гулация, в град Айтос, до 
подстанцията. Цена по 
споразумение.

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

• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - 
ПРОДАВА МАГАЗИН - 22 
КВ.М, САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ-
СУПЕРЦЕНТЪР ГРАД ПО-
МОРИЕ, В СЪСЕДСТВО 
МАГАЗИНИ ЗА СРЕБРО, 
ЗЛАТО И ДР. - ЦЕНА 27 
ХИЛ. ЕВРО.

• Тел. 0884714212 - прода-
ва парцел (празно дворно 

място) в с. 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 - про-
дава парцел в центъра на 
град Айтос за застроява-
не, на калкан, с височина - 
до стрехата-10 м и възмож-
ност за увеличение на па-
раметрите.

• Тел. 0885/ 252 452 - про-
дава земеделска земя в 
местността „Могилата”. 
Цена по споразумение.

• Тел. 0876 10 38 55 - про-
дава 5 дка земи в село Съ-
диево, в регулация, в края 
на селото, посока „Аяз-
мото”.

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

Малки обяви

Община Айтос с обществена поръчка за 
реконструкция на основни градски улици

Най-добрите борци 
на Айтос ще представят 
България на Европей-
ското първенство от 30 
юли до 5 август в Рим, 
Италия, научи НП. Алиш 
Алиш и Октай Ружди, ко-
ито вече са в школата на 
„Армеец ЦСКА-София“ 
са сред най-успешните 
възпитаници на Клуба 
по свободна борба „Ай-
тос”. Талантът им на те-
пиха явно е изпъкнал и 
в армейския клуб, защо-
то и двамата бяха вклю-
чени в състава на наци-
оналния отбор по сво-
бодна борба, който тези 
дни участва в много сил-
но международно състе-
зание в Букурещ, Румъ-
ния. Състезанието събра 
най-силните борци и шампи-
они на Европа, за да излъчи 
фаворитите за участие в Ев-
ропейското.

Нашите момчета се пред-
ставиха отлично. Октай Руж-
ди стана вицешампион в Бу-
курещ, след няколко много на-

прегнати срещи в своята ка-
тегория - 79 кг, Октай срещна 
на тепиха първо шампиона на 
Полша, втората схватка беше 
с израелския фаворит, и тре-
тата - най-оспорваната, с пър-
венеца на Молдова. На полу-
финала нашият борец успя да 
пребори шампиона на Герма-

ния. На финала загуби по точ-
ки от шампиона на Иран, кой-
то зае първото място на кон-
тролите в Румъния. 

Само един ще представя 
България в категория 79 кг и 
това почти сигурно ще бъде 
айтозлията Октай Ружди, е 
мнението на треньорите от 

айтоския клуб. В Ру-
мъния Алиш Алиш за-
губи само от шампи-
она на Грузия, но вече 
е в състава на нацио-
налния отбор в катего-
рия 61 кг.

Край тепиха в Рим 
ще има и айтоска пуб-
лика, научи общинско-
то издание.  Треньори 
и състезатели на клуба 
ще пътуват до вечния 
град, за да подкрепят 
борците ни, които имат 
всички шансове да се 
преборят за европей-
ски титли в Италия.

НП

Близо 2 млн. лева ще бъдат инвестирани в уличните ремонти

Ул. “Цар Освободител” ще бъде рехабилитирана 
от ДСК до автогарата

Общината планира ремонт и на знаковата айтос-
ка улица „Станционна”

Община Айтос
Октай - вицешампион в Румъния

Сред най-добрите в борбатаИ в ДГ „Пролет” ще има текущи ремонти



Председател - Проф. д-р Елена Кутева - директор на Национален фол-
клорен ансамбъл „Филип Кутев” - София

Членове: 
Петър Димитров - директор и художествен ръководител на Фолклорен 

ансамбъл „Тунджа” - Ямбол
Цвета Кехайова - музикален педагог
Димитър Тонев - художествен ръководител на Фолклорен ансамбъл „Ата-

нас Манчев” - Бургас
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Под звуците на национал-
ния химн и химна на славеи-
те, кметът Васил Едрев и учас-
тници в конкурсите издигнаха 
националното знаме, знаме-
то на Община Айтос и знаме-
то на празниците на 8 юни т.г. 
Кукерите от село Вресово уп-
лашиха със страховити мас-
ки и с танци злите сили и под-
готвиха сцената за пъстрата и 
емоционална фолклорна ком-
позиция „Айтоска усуканица” 
на три поколения танцьори от 
айтоското читалище с ръко-
водители Ивелина Костади-
нова и Мая Христова. В кра-
сивия танцов спектакъл участ-
ваха фолклорни формации на  
НЧ “Васил Левски 1869”, заед-
но с най-малките от ДТС “Ша-
рено гайтанче”.

Кметът Васил Едрев поз-
драви участниците, органи-
заторите, гостите и първосъз-
дателите на “Славееви нощи” 
и откри юбилейните празници. 
“Нека за юбилея на “Славееви 
нощи” си подарим най-ценно-
то от българския фолклор - до-

брота и човечност. Нека си по-
дарим мъдрост, защото фолк-
лорът е мъдростта на народа. 
И нека да имаме силите и ку-
ража да продължим “Славее-
ви нощи” напред в годините”, 
заяви още кметът Васил Ед-
рев в словото си за открива-
нето на празниците. На деца-
та и младите хора той пожела 
да отпразнуват 100-годишния 
юбилей на “Славееви нощи” 
и връчи юбилейни плакети на 
създатели и организатори на 
фолклорните празници през 
годините.

От създаването си до 
днес, “Славееви нощи” са 
свързани със семейство Ку-
теви и с Националния фолкло-
рен ансамбъл, който носи име-
то на Филип Кутев. На 13 юни 
т.г., Айтос ще отбележи 115-та 
година от рождението на най-
известния айтозлия за всички 
времена. Затова и тази годи-
на, “Славееви нощи” бяха до-
брият повод, Айтос да почете 
създателя им. Националният 
ансамбъл, който, воден от своя 

директор проф. Кутева, изне-
се заключителния концерт в 
неделя вечерта пред много-
бройната публика на поляната 
пред откритата сцена. И в три-
те празнични вечери айтозлии 
се хващаха на дълги хора, ка-
паните и народната музика 
вдигаха на макс празнично-
то настроение в парк “Славе-
ева река”.

Тази година на открива-
нето, ансамбъл „Чинари” 
представи вълнуващия Фол-
клорен спектакъл “Ние, бъл-
гарите”. На сцената на “Сла-
вееви нощи” бяха още „Чина-
ри Дръмс“ и „Трио Булгари-
на“. Вторият вечерен концерт 
по право беше на айтоските 
фолклорни състави. Участваха 

НЧ „Васил Левски 1869“ с тан-
цовите си фолклорни състави, 
Съставът за изворен фолклор 
и Битовият хор, Детски тан-
цов състав “Тракийче”, Дет-
ски танцов състав “Славейче” 
и Битовият хор “Българка при 
ТД “Петър Киприлов 1987”-Ай-
тос. Ръководителите на певче-
ските и танцовите състави по-
лучиха благодарност, подаръ-
ци, почетни плакети и цветя от 
кмета Васил Едрев, за таланта 
и упоритостта, с които отстоя-
ват традицията. Втори концерт 
бяха подготвили организато-
рите за втората празнична ве-
чер. Певицата Славка Калче-
ва призна, че е за първи път на 
“Славееви нощи”, но пък успя 
да вдигне на крака и да събе-
ре стотици на хоро.

Близо 3000 изпълните-
ли участваха тази година в 
петте конкурса в три възрас-

тови групи, кои-
то се проведоха 
на 9 и 10 юни. 
За любовта към 
фолклора няма 
възраст - учас-
тниците в кон-
курсите бяха от 
5 до 85-годишни, 
всички, еднакво 
влюбени в на-
родната музика 
и танц. Журито 
търпеливо оце-
няваше изяви-
те им, резулта-
тите бяха обяве-
ни вечерта в не-
деля. Рекорден 
брой  общини - 
40, имаха свои 
представители 
на празниците 
тази година. 32 
танцови съста-

ва, 5 ансамбъла, 94 певчески 
групи, 11 инструменталисти, 
шест дуета, един квинтет и 93 
певци участваха във фолклор-
ната надпревара за награди-
те на Община Айтос. А зрите-
лите на поляната и тази годи-
на, със сигурност бяха двой-

но повече.
Идеята, с която са създа-

дени “Нощите”, е да бъдат 
сцена за изява на млади та-
ланти. Всеки млад изпълни-
тел би искал да бъде част от 
изключително напрегнатата 
надпревара за престижните 
награди на “Славееви нощи”. 
През годините немалко млади 
хора започват своя творчески 
път към големи ансамбли и на-
ционално известни състави и 
групи от конкурсната сцена в 
парк “Славеева река”. Тя е и 
своеобразен мост между по-
коленията, стимул за интереса 
и любовта към музикално-пев-
ческото и танцово изкуство.

Празниците са един от 
символите на Айтос. През го-
дините айтоски фирми, органи-
зации и граждани дават своя 
принос за подготовката и про-
веждането им. В конкурсите 
всяка година се присъждат и 
специални награди за дарова-
нията-открития на Празници-
те. Традиционни са Специал-
ната награда на кмета на Об-
щина Айтос “За най-ярко мла-
до дарование на   “Славееви 
нощи `2018”, Наградата на Ро-
тари клуб – Айтос за „Най-до-
бре представил се колектив от 
Айтос”. Традиционни са награ-
дите на семейство Кутеви за 
откритие на “Славееви нощи” 
и на “Агродар България” ЕООД 
с управител Дарина Ташкова 
- “За най-малък изпълнител на 
“Славееви нощи 2018” -

Още за участниците, три-
дневните празници, и пъл-
ният списък на наградени-
те в различните категории 
и възрасти, четете в броя на 
НП на 14 юни т.г. 

НП

За любовта към фолклора възрастта е 
без значение – от 5  до 85-годишни бяха 

изпълнителите на „Славееви нощи“

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ 
СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ НА 

„СЛАВЕЕВИ НОЩИ АЙТОС ’2018“

Нонстоп фолклорни ритми в парк 
„Славеева река“ три дни и три вечери

Министър-председателят на Република Бълга-
рия Бойко Борисов

Председателят на 44-то Народно събрание на 
Република България Цвета Караянчева

Министърът на културата Боил Банов
Комисията по културата и медиите в 44-то На-

родно събрание
Народните представители от ПП „ГЕРБ“ от Бур-

гаски избирателен район
Тодор Байчев - народен представител от „БСП 

за България”
Николай Тишев - народен представител от 

„БСП за България”
Петър Кънев - народен представител от „БСП 

за България”
Областен управител на област Бургас Въл-

чо Чолаков
РАО „Тракия”- изпълнителен директор проф. 

Иван Върляков
Община Поморие- кмет Иван Алексиев
Община Несебър- кмет Николай Димитров
Община Карлово- кмет Емил Кабаиванов
Община Тунджа- кмет Георги Георгиев
Община Карнобат - кмет Георги Димитров
Община Средец - кмет Иван Жабов
Общински съвет на БСП - Айтос с  председа-

тел Милена Куртова- Радева
Общинска организация на ПП «ГЕРБ» - Айтос

„АЛЕКСИЯ - АЙТОС“ ЕООД

ЗКПУ „ЕДИНСТВО” - Айтос

Нотариус Жулиета Димитрова

„КОКАЛА“ ЕООД

„МУРАД 61“ ООД

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 
„СИЛА“ - ПИРНЕ

„МБАЛ-АЙТОС” ЕООД

КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ 
ООД

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ “АЕ-
ТОС”

„БОШНАКОВ“ ЕООД

„ДЕМЕТРА“ ООД

„СИМПТО“ АД

ГЕОРГИ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ

„СТЕФАНОВИ” ООД

„БИНЕВИ“ ЕООД

ЗСК „ЛОЗОВО“ АД

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 
АЙОС“ 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 - АЙТОС“

„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 - СО-
ФИЯ

ПК “НАПРЕД” - АЙТОС

АГРОКОРН ООД

ЕЛСТРОЙ - Делян Георгиев

«АГРОДАР БЪЛГАРИЯ» ЕООД - 
ДАРИНА ТАШКОВА

СЕМЕЙСТВО КУТЕВИ

«РОТАРИ КЛУБ» - АЙТОС

ПК «КООПЛЕС» - Величко Ве-
ликов

„ГЕНГЕР“ ЕООД- общинско 
дружество

„АВИЦЕНА” ЕООД - общинско 
дружество

Фабрика за преработка на 
скариди - „Алмар сийфуд“ АД

„ЮРОБАНК България“ АД

СВЕТЛА ПЕНЧЕВА ДРАГАНОВА

Поздравителни 
адреси към айтозлии 

за юбилея на 
„Славееви нощи“

Журито на „Славееви нощи `2018”

Проф. Севдалина Турманова връчи на кмета Васил Едрев Почет-
ния знак на Областния управител на област Бургас за принос за про-
дължаване на българските народни традиции.


