
Инвестираме близо 6 
млн. лева за реконструк-
цията и рехабилитацията 
на водопроводна система 
в община Айтос. Това е до-
брата новина, която съоб-
щи кметът на Община Ай-
тос Васил Едрев на 27 юни 
т.г., ден след като подписа в 
София договора за финан-
сиране на общински про-
ект по Програмата за раз-
витие на селските райони 
с изпълнителния директор 
на ДФ „Земеделие“ Живко 
Живков. 

Точната сума, одобре-
на по проекта и записана 
в договора, е 5 863 738.23 
лева. Подобна инвестиция 
за водоснабдяването в об-
щина Айтос не е правена 
със сигурност от повече от 
30 години. 

Трите обекта, включени в 
проекта, са „Външно водо-
снабдяване - село Чукарка” 
и подмяна на уличната во-
допроводна мрежа в села-
та Карагеоргиево и Мъглен. 
„Най-спешен е този проект 
за село Чукарка. Селото се 
водоснабдява изключител-
но от местни водоизточни-
ци, чийто дебит в последни-
те години е драстично на-
малял. През лятото хората 

са много притеснени, село-
то е на воден режим. Про-
блемът с липсата на питей-
на вода е изключително се-
риозен и чака решение от 
70-те години. С този проект, 
проблемът ще бъде решен”, 
коментира пред НП кметът 
Васил Едрев.

НП научи, че през 70-те 
години на миналия век е 

било възложено проектира-
не за подаване на питейна 
вода към селото от дерева-
ция „Камчия”. Десет години 
по-късно е изпълнен само 
част от проекта до село 
Кликач, а през 2004 година 

трасето е продължено до 
село Соколово и е завър-
шен строежът на помпена 
станция „Соколово”. 

„Деревация „Камчия” ми-
нава на границата между 
Соколово и Чукарка. Техни-
чески възможно е да бъде 
изградено отклонение към 
Чукарка. Предвижда се из-
граждане на водопровод от 

помпена станция „Соколо-
во” до водоема над селото. 
Общата дължина на трасе-
то е около 5 км на терито-
риите на две общини - Ай-
тос и Карнобат. Трасето 
на водопровода ще мине 
по обслужващи селскосто-
пански пътища”, каза за НП 
инж. Иван Биделев, дирек-
тор на Дирекция „ТСУС” в 
Община Айтос.

Що се отнася до уличната 
водопроводна мрежа в най-
голямото населено място 
на общината - село Караге-
оргиево, тя е стара и амор-
тизирана. Частично изгра-
дена е преди десетилетия 
от азбесто-циментови тръ-
би, които подлежат на ця-
лостна подмяна. По проек-
та, изграждането на ВиК- 
мрежата ще се извърши с 

полиетиленови тръби с ви-
сока плътност. Ситуацията 
в село Мъглен е аналогич-
на. Там водоснабдяването 
е проектирано с два глав-
ни клона, с главен пръстен 
и 27 разпределителни кло-
на, които по проекта тряб-
ва да бъдат напълно обно-
вени”, каза още инж. Би-
делев.

Реализирането на този 
проект е от изключител-
на важност за ежедневни-
те потребности на над 4000 

жители на общината. Край-
ната цел е Чукарка да полу-
чи вода от „Камчия” за пър-
ви път в своята история, а 
уличната водопроводна 
мрежа и домовите отклоне-
ния в двете най-големи на-
селени места на общината, 
Карагеоргиево и Мъглен, да 
бъдат изцяло подновени.

„Създаването и обновя-
ването на ВиК-мрежата ще 
подобри качеството и коли-
чеството на водата в тези 
населени места, и ще огра-

ничи възможностите за по-
ява на аварии в мрежата. 
Ще бъде решен основният 
проблем на хората - нерит-
мичното водоподаване и 
честите спирания на вода-
та. В голяма степен ще се 
подобри санитарното със-
тояние и охраната на кап-
тажите и резервоарите. Ад-
министрацията има готов-
ност с проекти за подмяна 
на уличната водопроводна 
мрежа и в други населени 
места,” каза още кметът Ва-
сил Едрев.

След подписването на до-
говора и осигуреното фи-
нансиране, предстои Об-
щинската администрация 
в Айтос да обяви обществе-
на поръчка за изпълнител. 
Градоначалникът се надя-
ва процедурата да приклю-
чи до края на тази година, 
а реализацията на проек-
та - през 2019 година. Как-
ви ще са сроковете и дру-
гите параметри по изпълне-
нието на проекта ще стане 
ясно при обявяване на об-
ществената поръчка.
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Инвестираме 6 млн. лева за реконструкция 
на водопроводната система в община Айтос

Голяма победа за Иван и Селин

Кметът подписа договор с ДФ „Земеделие” 
за финансиране на общински проект

Село Карагеоргиево ще има чисто нова водопро-
водна мрежа

За първи път в историята си Чукарка ще пие вода 
от „Камчия”

Голяма радост и за село Мъглен

Кметът Васил Едрев, заместник-кметът Мариана Димова, инж. Иван Биделев 
и главният финансист Станка Господинова обсъждат два нови проекта, за кои-
то ще искат одобрението на Съвета на заседанието на 28 юни т.г.

Кметът Васил Едрев:

Иван и Селин на финала на 
Световното

Сред най-добрите на пла-
нетата

Не голяма, огромна по-
беда за смесената айтос-
ка двойка по ловна стрел-
ба - най-точните стрелци 
не само само на Айтос, но 
и на България - Иван Геор-
гиев и Селин Али. 

Двете млади надежди 
извоюваха третото мяс-
то и бронзовите медали 
на Световното първен-
ство за младежи в град 
Зул, Германия, в дисци-
плина трап. 

Честито на талантите 
на Айтос!

НП



Малко са селата като Съ-
диево, които имат двутом-
на история. Повече от 20 
години активна работа са 
били необходими на авто-
ра Връчбо Станев, за да 
издаде двете книги, а като 
цяло, с проучване на исто-
рията на селото, краеведът 
се е занимавал шест десе-
тилетия. „По пътя на годи-
ните” е заглавието на исто-
рията на село Съдиево, ко-
ято излезе от печат през 
2010 година. „Казваха ми 
не се захващай, трудна ра-
бота е. Да, така е, но както 
пиша в самия край на вто-
рата книга - и най-бледото 
мастило е по-добро от най-
силната памет. Само напи-
саното остава”, казва Ста-
нев, по повод „История на 
село Съдиево - РОДОВЕ-
ТЕ”, новото издание, кое-
то съвсем скоро представи 
пред съдиевци.

- Г-н Станев, защо беше 
нужно да пишете вто-
ра история за село Съ-
диево?

- След като прочетоха 
първата книга, съдиевци 
сметнаха, че е трябвало да 
спомена нещо за местните 
родове. Аз нямах възмож-
ност да го направя, това 
беше първата ми книга. 
Не съм писател, това, кое-
то съм написал е за съдие-
вци, не за някакви високо-
поставени хора. Ще ви при-
зная, че даже не знаех как 
да започна втората книга 
за родовете, затова напи-
сах малко история. Но фа-
ктите, които изнасям, неща-
та, които пиша, са автентич-
ни. Това е полезното.

- Откъде черпихте тези 
факти?

- За съжаление никой не 
е оставил нищо написа-
но за селото, за хората му 
през годините и това мно-
гократно затрудни работа-
та ми. Независимо, че мно-
го години съм събирал дан-
ни, спомени, разкази, ле-
генди и лични впечатления 
и съм прочел много лите-
ратура. Не е без значение 
и това, че написах книгата 
на 88 години, като смятам, 
че изпълнявам човешкия си 
и обществен дълг.

- Как представяте ро-
довете и кой е изводът, 
до който стигнахте, ко-
гато затворихте послед-
ната страница?

-  Стараех се да предста-

вя родовете 
по най-крат-
кия начин, 
под формата 
на схеми - Ро-
дословно дър-
во. Всяка от 
схемите е гра-
фично изобра-
жение на един 
род. За по-го-
ляма наглед-
ност използ-
вах цифрови 
родови наи-
менования и 
букви.

Що се от-
нася до мои-
те изводи, ще 
кажа само, 
че ако се на-
прави ана-
лиз на живо-
та на всеки 
род, ще види-
те, че качест-
вата на деди-
те се развиват 
в поколения-
та, в една или 

в друга степен. А голямата 
ми цел и в двете книги е да 
не се прекъсва връзката и 
да не забравят корените си 
новите поколения.

- Кога е създадено село 
Съдиево, кой е основате-
лят и кой е първият род?

- Днешното село Съдиево 
се е казвало някога „Коли-
бите сред блатата“, Кадъ, 
Къдиево, Къдъкьой. Мести-
ло се е три пъти, за четвър-
ти път - на днешното място. 
Точната година е 1612-а. Не-
гов пръв основател, съдия 
и водач е бил Връбчо, кой-
то се отличавал със сила и 
мъдрост. Умело е ръково-
дел и защитавал хората и 

селото от крадци и грабите-
ли. Той е бил и първият во-
еначалник. Негов наслед-
ник е бил Паскал, за който 
се знае твърде малко, а на-
следник на Паскал бил Ге-
орги. Те са от първия съди-
евски род Филеви. Вторият 
от трите най-стари родове е 
родът Ракови. Един от този 
род, Васил Раков, е първи 
братовчед  на големия бъл-
гарски възрожденец Петко 
Рачов Славейков. Третият 
най-стар род са Стайкови 
(Пастровите).

- Има ли други интерес-
ни факти и личности, на 
които попаднахте, дока-
то събирахте информа-
ция за историята?

- Да. Свързана е с вре-
мето, когато Капитан Пе-
тко войвода води последно-
то си сражение в Пловдив-
ско. Точно в това време, в 
Айтоска околия се появяват 
Стайко и Димитър Митоша 
с по три катъра, натоваре-
ни със самари и на тях - ка-
рабини и боеприпаси. През 
1887 година Стефан Стамбо-

лов започва гонението сре-
щу русофилите, включител-
но и привържениците на Ка-
питан Петко. За да се спа-
сят, те пазят самоличнос-
тта си в тайна. Наложило 
се да се пръснат из цяла 
България. Затова се крият, 
не казват дори бащините си 
имена, както правят Стойко 
и Митош. И вижте какво ста-
ва. През 1885 година Петко 
Радев (Малък Петко), след 
като посещава Капитан Пе-
тко и получава пари от него, 
идва в Бургас и чрез близ-
ки хора и адвокати успява 
да закупи недвижими имоти 
в село Кадъ, околия  Айдос 
(Айтос). Земята е предаде-
на на Атанас, син на Стоян 
от село Кадъ (Атанас Дълък-
манов). След една година 
той я препродава на същия 
този Стайко. Там Стайко и 
Димитър Митош си постро-
яват кашли, навеси и егре-
ци, закопават оръжието на 
сигурно място. На смени ид-
вали, и то само вечер - па-
зели както стадото, така и 
оръжието. И Стайко, и Ми-

тоша са имали малки къщи в 
селото, за които се грижели 
жените им. Около 2001 годи-
на, когато пожар запалва 
плевника на Стайко, става 
ясно, че гредите, вместо с 
дървени шишове или зако-
вани с гвоздеи, са свърза-
ни с цевите на пушки „Ман-
лихери”. Така е било и при 
Митоша. Женят се за мест-
ни моми - Стайко за Васи-
ла от рода Айваджийските, 
а Митош - за Ана от рода на 
Мариновите.

- Какво още включва 
историята на родовете?

- За повече яснота съм 
ги групирал в „Основни“, 
„Стари родове“ и „Тракий-
ци“, общо 124 родове. Ня-
мам претенциите за задъл-
бочен анализ на събитията 
и родовете. Но съм убеден, 
че историята на едно село, 
на един род, на едно семей-
ство е полезна не защото 
четем в нея миналото си, а 
защото можем да прочетем 
в нея бъдещето си.

НП
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И най-бледото мастило е 
по-добро от най-силната памет

Айтозлии и софиянци с приятелска 
среща на Витоша

Ст. ТОДОРОВА, 
Клуб „Туристи-ветерани” 
град Айтос

Три дни през месец юни, 
ние, туристите-ветерани от 
КТВ „Чудни скали” - град 
Айтос, осъществихме от-
давна планираното госту-
ване на туристите-ветерани 
от КТВ „Витоша” - град Со-
фия. Групата ни наброява-
ше 21 туристи, най-възраст-
ният - 85-годишният Мирчо, 
а най-малкият – Динко, на 
8 години.

В София, на гарата, ни 
посрещна председателят 
на клуб „Витоша” – Емилия, 
и към нас се присъедини-
ха и членовете от клуб „Ви-
тоша”. Бяха организирали 
транспорт, имаха перфек-
тен план за действие. Като 
начало разгледахме експо-
натите на Полиграфическия 
музей, след което ни отве-
доха в Боянската църква, 
включена в списъка на све-
товното културно наслед-
ство на ЮНЕСКО, заради 
уникалните стенописи от 
1259 година. 

Целта ни беше Витоша, 

хижа “Планинец”, където се 
настанихме. След кратка по-
чивка домакините ни пове-
доха посока Боянските во-
допади. Стръмна пътека ни 
отведе до хижа „Момина 
скала”, а после по-смелите 
продължиха към водопади-
те. Останалите поехме към 
хижа „Камен дел“.

Посетилите водопади-
те бяха заредени с много 
емоции - теренът бил много 
труден, до големия водопад 
стигнали само най-подгот-
вените петима, сред които и 
най-малкият планинар, Дин-
ко. Смелчаците дружно из-
казаха възхищението си от 
зашеметяващата гледка от 
30-метровия водопад. Вър-
нахме се в хижата уморени, 
но щастливи. Вечерта, сре-
щата ни с колегите от „Вито-
ша” преливаше от поздрав-
ления, размяна на подаръ-
ци, музика, игри и песни.

На следващия ден дома-
кините ни изненадаха с по-
ход из дебрите на Витоша. 
Водеха ни по пътека през 
красиви местности, пресе-
чени от буйни потоци и мо-
рени, които се спущаха като 

каменни реки. Минахме 
през Златните постове, Яво-
рова поляна и други красиви 
местности, за да отпочинем 
в хижа „Еделвайс“. Поехме 
обратно по друг маршрут, по 
който красотите на Витоша 
бяха още по-впечатляващи. 
Отново преминахме пенли-
ви потоци и морени, за да 
стигнем до хижа „Кумата“, 
където хижарите ни гоща-
ваха с кафе, чай и сладо-
лед. След шестчасовия пре-
ход се прибрахме в хижата 
за още приятни мигове с на-
шите приятели.

На третия ден отпътува-
хме за София, но не просто 
да я подминем, а да посетим 
музеи, включени в списъка 
на 100-те национални турис-
тически обекта. Посетихме 
Зоологическата градина, 
където най-щастлив беше 
Динко, обходихме Военно-

историческия музей, Регио-
налния исторически музей, 
НДК, музеят към стадион 
„Васил Левски” и др. Най-
дълго се застояхме в музея 
„Земята и хората”, създаден 
през 1986-87 година, където 
са изложени минералните 
ресурси от националното ни 
природно богатство. В него 
се съхраняват скъпоценни 
и декоративни камъни. Пре-
ди да си тръгнем от столи-
цата бяхме и в храм-памет-
ника „Св. Александър Нев-
ски”, посетихме и изложбе-
ната зала-крипта с експона-
ти от XIII и XIV век.

Отправяме сърдечна и 
искрена благодарност към 
приятелите ни от КТВ „Ви-
тоша”, които не пожалиха 
време и внимание за нас. 
Разделихме се с пожела-
ния за здраве и нова сре-
ща в Айтос.

Връбчо Станев

Село Съдиево

СЪОБЩЕНИЕ
Ежегодно от втората неделя на месец декем-

ври влиза в сила ново разписание на влаковете и 
е валидно за една година напред. Окончателно-
то обсъждане на Графика за движение на влако-
вете за 2018/2019 г. е предвидено да се проведе 
през месец септември.

За удовлетворяване в максимална степен по-
требностите на клиентите на БДЖ,  в официалния 
сайт на Община Айтос е публикувано извлечение 
от проекта на разписание на влаковете за получа-
ване на становище, мнения и предложения от за-
интересованите граждани на община Айтос.

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
ВАСИЛ ЕДРЕВ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



През миналата седмица, 
Общинската епизоотична 
комисия - Айтос с предсе-
дател Мариана Димова, за-
местник-кмет на Община 
Айтос, заседава във връз-
ка с необходимостта от на-
лагане на мерки за предо-
твратяване на проникване-
то и разпространението на 
болестта „Нодуларен дер-
матит“ при говедата и би-
волите. В началото на тази 
седмица, комисията има-
ше ново работно заседа-
ние - този път, за да набе-
лежи мерки срещу проник-
ването и разпространени-
ето на чума при дребните 
преживни животни - овце и 
кози. Има огнище на чума 
по дребните преживни жи-
вотни в село Воден, общи-
на Болярово, стана ясно по 
време на заседанието.

„Заболяването се проявя-

ва най-напред с повишаване 
на температурата. Животно-
то е с влошено общо състоя-
ние, отпаднало, омърлушено 
е, не иска да се храни. След-

ва течение от носа и афти 
по езика и в устата. При 80-
90% от заболелите животни 
изходът е летален. Заболя-
ването се предава при кон-

такти между болни и здра-
ви животни. Силно зараз-
но е за животните, но няма 
никаква опасност за хора-
та”, описа по време на ра-
ботната среща симптомите, 
д-р Тодор Тодоров - официа-
лен ветеринарен лекар. Има 
ваксина, но в момента Бъл-
гария не ваксинира срещу 
чума по дребните прежив-
ни, научи още НП.

Комисията реши, че най-
важно е кметовете да ин-
формират за заболяване-

то собствениците на овце 
и кози в общината и да ги 
инструктират да не съби-
рат стадата си и да не ку-
пуват животни без докумен-
ти и марки.  Собственици-
те се задължават при вся-
ко заболяване на животно 
да уведомяват незабавно 
обслужващия обекта вете-
ринарен лекар и официал-
ния ветеринарен лекар на 
общината.

„Другата опасност е без-
контролното движение на 

животни без документи. 
Това е и най-голямата опас-
ност от пренасяне на за-
разата. Ветеринарните ле-
кари от общината са пре-
дупредени, те също разго-
варят със собствениците 
за мерките, които трябва 
да предприемат. Собстве-
ниците трябва да са много 
внимателни, да следят жи-

вотните си и да сигнализи-
рат при всяко отклонение в 
здравното им състояние.”, 
каза още д-р Тодоров.

Въз основа на решени-
ята на Общинската епизо-
отична комисия, кметът на 
Община Айтос Васил Едрев 
издаде заповед № РД- 08-
398 от 26 юни 2018 г.

НП

стр. 3×ô Народен приятел

Професионална гимназия по селско стопанство 
„Златна нива” - град Айтос

Обява

Професионална гимназия по селско стопанство „Злат-
на нива” - град Айтос, 

ул. „Славянска” №50, продава ечемик за фураж, ре-
колта 2018 година.

Телефон за връзка: 0888 20 66 82 - Счетоводство.
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И най-бледото мастило е 
по-добро от най-силната памет

• Тел. 0897498765 - продава 
дворно място - 1721 кв. м в село 
Дрянковец, община Айтос, с кла-
денец и 10 ореха. 

• Тел. 0888 41 72 67 - Айтос про-
дава чисто нов ляв фар за «Мер-
цедес Принтер 413» - 2005 г.. Цена 
160 лева.

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

• 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 - ПРОДА-
ВА МАГАЗИН - 22 КВ.М, САНИТА-
РЕН ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕНТЪР ГРАД 
ПОМОРИЕ, В СЪСЕДСТВО МАГА-
ЗИНИ ЗА СРЕБРО, ЗЛАТО И ДР. - 
ЦЕНА 27 ХИЛ. ЕВРО.

• Тел. 0884714212 - продава пар-
цел (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, суперцентър 
- 250 лела месечно. 

• Тел. 0896885477 - продава 
парцел в центъра на град Айтос 
за застрояване, на калкан, с ви-
сочина - до стрехата-10 м и въз-
можност за увеличение на пара-
метрите.

• Тел. 0885/ 252 452 - прода-
ва земеделска земя в местност-
та „Могилата”. Цена по спора-
зумение.

• Тел. 0876 10 38 55 - продава 
5 дка земи в село Съдиево, в ре-
гулация, в края на селото, посо-
ка „Аязмото”.

• Тел. 0558/2 61 96 - Айтос дава 
под наем нива 990 кв.м в мест-
ността „Провадийско шосе” - 
празно място. Цена по спора-
зумение.

Малки обяви

Общинската епизоотична комисия 
с две заседания за две седмици

Уважаеми граждани,
Община Айтос уведомява всички притежатели на 

МПС без регистрационни номера,  находящи се на об-
щински терени - тротоари, пътни платна, зелени площи 
и др., да бъдат премахнати в 7-дневен срок от публику-
ване на обявата. 

Във връзка с Наредба за излезли от употреба МПС, 
след този срок предстоят административни мерки.

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Д-р Тодор Тодоров - официален ветеринарен ле-
кар на община Айтос

Комисията заседава

Този път проблемът 

е чума по дребните 

преживни животни

З А П О В Е Д
№ РД- 08-398

 гр. Айтос, 26.06.2018 г.

На основание чл. 44, ал.1 т.8 и ал.2  от ЗМСМА, запо-
вед № РД -10-104/21.06.2018г. на Областен управител на 
област Бургас, във връзка  с решенията от заседание на 
Общинската епизоотична комисия от 26.06.2018г., относ-
но необходимостта от налагане на мерки за предотвра-
тяване проникването и разпространението на болес-
тта чума по дребните преживни животни, констатирана 
в село Воден, община Болярово, област Ямбол

З А П О В Я Д В А М :
1. Забранявам търговията на дребни преживни живот-

ни на територията на Община Айтос.
2.Да се засили контролът при придвижването на дреб-

ни преживни животни.
3. Кметовете и кметските наместници на населените 

места в общината да уведомят собствениците на жи-
вотновъдни обекти за възникване на болестта чума по 
дребните преживни животни и при съмнение за зараз-
но заболяване, да уведомят незабавно обслужващия 
обекта регистриран ветеринарен лекар и официалния 
ветеринарен лекар. 

4. Служителите на МВР да оказват съдействие на офи-
циалните ветеринарни лекари при контрол на движени-
ето на животни. 

Настоящата заповед да се публикува на електронна-
та страница на общината, във вестник „Народен прия-
тел” и се постави на видно място в кметствата по насе-
лени места.

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам 
лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

На специално внимание 
се радваше през юни един 
от айтоските ветерани от 
Втората световна война 
- Стойчо Иванов Узунов. 
Старият воин отпразнува 
юбилеен 95-и рожден ден 
с малко разклатено здра-
ве. Стоплиха го и му вдъх-
наха сили обаче многото 
поздравителни адреси, по-
даръците и вниманието на 
кмета Васил Едрев и ръко-
водствата на Съюза на ве-
тераните от войните в Со-
фия и Айтос.

Навръх рождения си ден, 
Узунов посрещаше и гости. 
Още рано сутринта празни-
кът му честити Иван Ила-
рев - председател на Съ-
юза на ветераните в Айтос. 
Доц. д-р Иван Сеченов, 
председател на СВВБ, пък 
му изпрати вълнуващ по-
здравителен адрес от сто-
лицата. „Поздравите са от 
всички Ваши другари, с ко-
ито рамо до рамо воюва-
хте по фронтовете на Вто-
рата световна война. По-
желанията на всички, ко-
ито Ви ценят, уважават и 
обичат са за много здраве 
и дълголетие”, пише още в 
поздравителния адрес на 
доц. Сечанов.

Централният управите-
лен съвет на Съюза на ве-

тераните от войните на 
България удостои Стой-
чо Узунов с най-високото 
отличие - Почетен плакет 
на СВВБ и с книгата „Хра-
бростта и мъката на Бълга-
рия”, по повод юбилея, за 

участието му във войната 
и за големия му принос в 
развитието и укрепването 
на Съюза на защитниците 
на Отечеството по бойни-
те полета.

НП

Високо признание за Стойчо Узунов
Айтоският ветеран от войната празнува 95-и рожден ден



На 25 юни танцовите 
състави на НЧ „Васил 
Левски 1869” взеха учас-

тие в заключителната ве-
чер на международния 
фестивал „Созополска 

панорама” в Созопол.  
Резултатите красноречи-
во говорят за труда и по-
стиженията на читалищни-
те самодейци, които се за-
върнаха от морския град 
само с първи места. 

Първо място и аплодис-
ментите на публиката и жу-
рито получи Модерен ба-
лет „Джуниър” с ръково-
дител Мая Христова. Две 
първи в категория „Фол-
клорни танци” и в катего-
рия „Хип-хоп” танци заслу-
жиха грациите от ФСХТ 
„МИСИС” с ръководители 
Мая Христова и Ивелина 
Костадинова. И ФТС „Ша-

рено гайтанче” с ръково-
дител Ивелина Костади-

нова се поздрави с пър-
во място.
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Може би малко от ай-
тозлии знаят, че дърво-
резбарят Емил Найде-
нов е първият майстор в 
Алеята на старите зана-
яти в Етнографския ком-
плекс „Генгер”. Работил 
там, даже преди още да го 
има комплекса. Напуснал 
„Генгер” преди 20 години, 
за да се завърне отново 
през 2014 година. 

Емил има ателие в ком-
плекса, но всъщност рабо-
ти в малка къщичка в село 
Пирне, която купил, след 
като продал панелка. „Дос-
коро идваха групи по 4-5 
дни в седмицата, но минало-
то лято нямаше туристи. Не 
е ясно, как ще е тази годи-
на. Подготвили сме се, ако 
пристигнат групи - ще ни из-
викат”, разказва половинка-
та на Емил - Велизара, с ко-
ято са заедно повече от де-
сет години. 

Събрала ги Старопатица, 
видинското село, от което са 
родом и двамата. Запозна-
ли се в селската църква, на 
освещаването й. „Не можех 
да откъсна очи от иконоста-
са, който Емил беше израбо-
тил като дарение на църква-
та. А после и от него.... Като 
Рафе Клинче е - голям май-
стор”, усмихва се Велизара, 
много горда с 11-те иконо-
стаса, излезли изпод ръце-
те на Найденов. После уточ-
нява единствената прилика 
между двамата - „дървото е 
като восък в ръцете му”.

Първите му опити са 
като дете - покрай дядо си 
- железароколар, започнал 
да си дялка. Когато бил на 
година, семейството се пре-
местило в Айтос, заради на-
значението на баща му в ту-
кашното военно поделение, 
пък и майка му е с айтос-
ки корен. 

Завършил училището в Ко-
тел, специалност „Битова 
мебел и дърворезба“. „За-
върших и направих първа-
та си самостоятелна излож-
ба в Айтос. Точно отваряха 
Младежкия клуб в Битовия 
комбинат. Беше през лято-
то на 75-а. Спомням си, че 

кореспондентът на „Черно-
морски фронт” тогава, Руси 
Маразов, ми взе интервю. 
Бях много впечатлен, беше 
първото интервю в живо-
та ми,” вълнува се Емил от 
спомените.

В Младежкия клуб пока-
зал всичко, което е израбо-
тил в училището и в кварти-
рата си - повечето декора-
тивни пана. „От Комсомола, 
по-точно Иван Шопов, лека 
му пръст, ми поръча да на-
правя по повод изложбата 
едно пано - танцуващи мла-
деж и девойка. Направих 
го, платиха ми, сложиха го 
в клуба - беше с размери-
те на една стандартна вра-
та. Постоя някоя друга годи-
на и изчезна - не знам как-
ва е съдбата му”, и до днес 
се чуди Емил.

От този период на живо-
та му са и „Тримата братя”, 
които направил от дънери 
на площадката до бившия 
ресторант „Република”. „Те 
не знам къде пропаднаха. 
В един момент изчезнаха, 
явно някой ги отряза. Дори 
и снимка не остана за исто-
рията”, разказва още май-
сторът.

След казармата, през 
1978 година, се завърнал 
в Айтос да чака „разпреде-
ление”. Предлагали му да 
стане началник на цех за су-
венири в Слънчев бряг или 
да работи нещо подобно на 
гара „Дружба”. Стоял един 
месец в „Дружба” и решил, 
че тази работа не е за него. 
Върнал се в Айтос, и в съ-
щия ден се появил в кабине-
та на тогавашния кмет Борис 
Щерев, който отсякъл - оста-
ваш тук, работа ще ти наме-
рим. Назначили го като общ 
работник към Съвета. Тога-
ва „Генгер” не съществувал, 
нямало даже още проект за 
комплекса. Но там, където 
сега е механата, имало ста-
ра къща, преди това - во-
деница. „Разрешиха ми да 
я ползвам безвъзмездно, 
заедно със Стефан Шона, 
който още тогава изчукаше 
скултури. По това време во-
дех и кръжоци към Пионер-
ския дом, имах кръжоци във 

всяко училище. Правихме 
изложби с децата, а през 
1981 година бях и учител по 
дървообработване в Между-
училищния център”, спомня 
си майсторът годините, пре-
ди да се появи Алеята на ста-
рите занаяти. 

Когато взели да гласят 
проекта за „Генгер”, по-
търсили го, за да обяснява 
как точно трябва да изглеж-
да ателието за дърворезба. 
По това време работел като 
дизайнер в ТПК „Толбухин”, 
сега „Кооплес”. „Бях първи-
ят, който се нанесе в Алея-
та. Поканиха ме в работил-
ницата, в която днес е мед-
никарят Евгений Русев. Тога-
ва той още учеше в Габрово, 
а като се завърна се наста-
них в съседното ателие, ко-
ето днес е хотелска стая. То-
гава в комплекса освен дър-
ворезбар и медникар, ра-
ботиха часовникар, сарач, 
майстор на музикални ин-
струменти, тъкачки и др. Бай 
Георги, светла му памет, из-
работваше гъдулки, дудуци, 
кавали. Имаше и магазин за 
сувенири, бай Кольо, вече 
покойник, го държеше. Пом-
ня, веднъж ме изпратиха в 
едно Троянско село да взе-
ма локарини. Бяха интерес-
ни времена, всички много се 
стараехме, бяхме задружни 
и горди с комплекса”, запа-
зил е хубави спомени за оне-
зи времена Найденов.

Промените от начало-
то на 90-те години и раз-
нобоя с уредника на ком-
плекса били причина Емил 
да напусне не само „Ген-
гер”, но и Айтос. „Не се из-
държаше. Ние, майсторите, 
настоявахме за минимален 
наем, за сметка на поддръж-
ката на ателиетата. Налага-
ха ни работно време, а ние 
вече имахме фирми, плаща-
хме си тока и всички разхо-
ди. Даже по този повод, из-
несох реч пред Общинския 
съвет в защита на занаят-
чиите, но никой не ни чу. 
Затова си отидохме”, раз-
казва още дърворезбарят. 
И като човек свободолю-
бив, който разчита на две-
те си ръце, макар и трудно, 
Емил се разделил с „Генгер”. 
Купил си място в Лясково и 

си направил къща-работил-
ница. После, в най-трудни-
те за занаятчийството годи-
ни, продал всичко и тръгнал 
към София, а пет години по-
късно - към родното си ви-
динско село.

Питам Емил за всички-
те тези години, когато е 
бил далеч от Айтос. „Срещ-
нах Велизара. Издържах из-
пит в Светия синод, за да по-
луча правото да изработвам 
иконостаси. Работих, много 
работих. Срещах и добри, и 
лоши хора, имах и добри, и 
лоши моменти”, казва ми в 
отговор, и не крие, че с Ве-
лизара страхотно се допъл-
ват, и че тя е неговото вдъх-
новение. „Готова е за кал-
фа!” смее се майсторът, и 
обяснява какво е прочел в 

старите книги на дядо си. „В 
една от тях пише, че за да 
станеш марангоз (дърворез-
бар) трябва най-дълго да ра-
ботиш и да се учиш. Четири 
години трябва да си чирак, 
три години - калфа. Вече й 
имам пълно доверие - може 
да се справи с всичко”, ка-
тегоричен е Емил. А Велиза-
ра е слънчева - рисува, пра-
ви проекти, хваща и длетото, 
учи се на иконопис, има мно-
го идеи, винаги усмихната и 
подкрепяща - точно жената, 
която е търсил много години 
майсторът. А тя била в род-
ното му село...

Голямата им радост и 
надежда сега е малката 
спретната къщурка в село 
Пирне. Там е ателието на 
майстора, там го намират в 
интернет много хора, които 

нито познава, никога някога 
е виждал. „Намират ме даже 
чужденци. Уговаряме се как-
во да изработя, изпращат 
ми капаро на доверие. По-
сле им нося поръчката, опо-
знаваме се. Реставрираме 
къщи, купени от англичанин 
- Велизара знае перфектно 
английски, тя е моят прево-
дач. Има немалко българи, 
които държат на традиция-
та. Аналог на стара тревнен-
ска къща направихме за се-

мейството на един млад чо-
век в Дрянковец, с резбова-
ни тавани и старинни мебе-
ли”, обяснява Емил. Поръч-
ват му навеси, розетки, ре-
шетки, мебели. Заради та-
ланта му и заради топлина-
та и уюта на най-мекото дър-
во, с което работи - липа и 
череша. И ги поръчват точ-
но на него, защото това, ко-
ето прави не е просто дър-
воделство, а изкуство.

„Не е лесно, някои го 
правят на машини, ние ра-
ботим всичко на ръка. На 24 
май т.г. ни поканиха на ос-
вещаването на църквата в 
село Искра, където Емил из-
работи иконостаса. Всеки от 
иконостасите му е различен 
от другите, но всички еднак-
во красиви”, казва половин-
ката на Емил в живота и май-
сторлъка. Иконостасите на 
Емил красят още храмове-
те в Порой, в „Меден руд-
ник“, село Росеново, в Дас-
кал - Атанасово. И в момен-
та изработва иконостас на 
новата църква „Св. Георги 
Победоносец” - село Хаджи 
Димитрово.

Емил има много работа и 
една грижа - не се е намерил 
млад човек, на който да пре-
даде занаята. Имало мера-
клии, но първо питали за па-
рите, а за тази работа душа 
трябва. Трябва постоянство, 

желание и много, много дни 
и години работа. „Надежда-
та ми е в децата. От три го-
дини водя кръжок в учили-
щето в село Тополица. Де-
цата имат интерес, стара-
ят се, работят с желание”. 
Това, според Емил е пътят - 
от малки у децата да се въз-
питава отношение към из-
куството, красотата, хармо-
нията. И се ядосва, че днес, 
в училище нямало трудово 
обучение. „Ето затова не мо-
гат да се намерят нито кал-
фи, нито чираци, които да се 
готвят утре за майстори”.

Сега, с ръководството 
на училището в Тополица 
са намислили да направят 
изложба-базар на детските 
произведения. Ще търсят съ-
действието на Общината за 
зала, а събраните средства 
ще инвестират за необходи-
ми учебни пособия. Майсто-
рът мечтае и за самостоя-
телна изложба, но ще трябва 
още да се готви. А това, ко-
ето най-много му се иска, е 
да има време, за да израбо-
ти цялостно обзавеждане на 
къщата в Пирне в стар бъл-
гарски стил - дървени скри-
нове, легла, маси и тавани. С 
Велизара вече знаят как ще 
изглежда домът им, умуват и 
механа да обзаведат...

Творците обичат да пъту-
ват, да търсят нови прежи-
вявания, вдъхновение. „Дос-
та се скитах, но вече край - 
пускаме корени в Пирне”, 
категоричен е Емил, който 
тази година навършва 62, 
и иска уседнал живот, кой-
то да посвети на любимата 
си работа.

НП

Само първи места за читалищните 
състави на „Созополска панорама”

До утре записват в  
Лятната танцова  
академия `2018

НЧ „Васил Левски 1869” 
- Айтос организира 

Лятна танцова акаде-
мия `2018 за деца, в три 
възрастови групи - 7-8 
години, 9-10 години и  

11-14 години. 

Лятната танцова 
академия на читалище-
то тази година ще има 
занятия от 2 до 13 юли. 

Записвания -  
от 26 до 29 юни  

2018 година  
в читалището.

Едно дълго завръщане: 
Пускаме корени тук

Заричат се майсторът 
резбар Емил Найденов и 
половинката му Велизара

След 20 години, Емил 
Найденов отново в „Ген-
гер”

С Велизара се допъл-
ват, тя е вдъхновението 
на майстора резбар

Къщата в Пирне

Най-щастливите мигове - с децата в Тополица


