
Мотивирано предложе-
ние за изграждане на паме-
тен знак на бившия кмет на 
Айтос Борис Щерев, на пло-
щада, който получи негово-
то име, е внесъл за гласува-
не в Общински съвет - Ай-
тос Инициативният комитет 
„Борис Щерев”. „Изграж-
дането ще се организира 
от ИК, като финансирането 
на дейностите ще се извър-
ши с доброволни дарения, 
спонсорство от граждани, 
физически и юридически 
лица, по регистрираната 
събирателна сметка в Бан-
ка ДСК”, каза за НП пред-
седателят на инициативния 
комитет Кольо Колев.

Един от мотивите за съз-
даването на монумента точ-
но сега, е 95-та годишнина 
от рождението на Щерев - 
роден на 31 юли 1923 годи-
на. През месец юли тази го-
дина се навършват и 14 го-
дини от кончината му, при-
помнят от ИК. „Борис Ще-
рев е емблематичен за Ай-
тос ръководител, виден об-
щественик с принос за раз-

витието на общината и ней-
ното утвърждаване като 
икономическа, културна и 
административна единица. 
Известен е със своя рабо-
тохолизъм и с високото 
признание за заслугите му 
- 6 ордена и 16 медала, три 
златни значки и три звания 
„Заслужил ръководител и 
Отличник”. Това са доста-
тъчни мотиви, за да поис-
каме от Общинския съвет 
да приеме решение за из-
граждане на паметен знак, 
който да напомня на поко-
ленията за делото и за лич-
ния принос на Борис Ще-
рев за нашата община”, 
каза още за общинското 
издание Колев.

Паметният знак ще бъде 
издигнат в зелената площ 
на площад „Борис Щерев”. 
Комитетът прилага скица за 
точното място, идеен про-
ект на паметника и събра-
на подписка с 39 подписа 
на граждани, при изисква-
ните по наредбата 25.

Автор на идейния про-
ект на паметния знак е ху-
дожникът и скулптор Нен-
чо Русев. Според проекта, 
той ще представлява ма-
сивен блок от камък - ан-
дезит, висок 220 см и ши-
рок 40 см, върху постамент 
с релефен образ на Борис 
Щерев, изработен от бронз. 
Върху монумента ще рабо-
тят Ненчо Русев и айтос-
кият каменоделец Стефан 
Шона, казва още предсе-
дателят на ИК „Борис Ще-
рев”. Според предварител-
ните сметки, приблизител-
ната стойност на монумен-
та ще е 3750 лева.

„В дарителската сметка 

вече постъпват средства. 
Освен това членовете на 
комитета и наши сподвиж-
ници подпомагат кампа-
нията като обикалят гра-
да, посещават фирми, ин-
ституции и граждани и им 
предоставят писма за под-
крепа. Ако искате да дари-
те дребни суми и нямате 
време да посетите банков 
клон, можете да се обадите 
на личния ми телефон 0886 
94 54 88. За дарените сред-
ства всеки получава редо-
вен документ”, съветва ай-
тозлии Кольо Колев. 

Председателят на ИК „Бо-
рис Щерев” е взел присър-
це идеята и упорито работи 
за осъществяването й, пра-
вят го и останалите члено-
ве на комитета Здравко Ма-
нев, Кирил Стоянов, Жечо 
Георгиев и Енвер Ибрям Ха-
лил. Според тях, граждани-
те са изключително отзив-
чиви - не е имало случай 
досега да потърсят съдей-
ствие и някой да е отка-
зал. Ще припомним, че за 
именуването на площада, 
комитетът събра за кратко 
време 452 подписа. „Бърза-
ме със събирането на сред-
ства и изграждането на па-
метния знак, защото жела-
нието ни е да го открием 
на тазгодишния празник 
на град Айтос - 26 октом-
ври, Димитровден. Памет-
никът ще бъде тип „море-
на” с бронзова отливка на 
образа на Щерев, с рожде-
ната дата и датата на смър-

тта му.”, обяснява подроб-
ностите Колев.

Сега Инициативният ко-
митет чака решение от 
местния парламент, кой-
то преди това ще препрати 
предложението на Експерт-
ния съвет в администрация-
та за становище. Ако реше-
нието е „за” паметния знак, 
комитетът ще иска строи-
телно разрешение от Ди-
рекция „ТСУРР” в Община-
та, за да започне изгражда-
нето. „Дарителската сметка 
ще е открита докато се съ-
берат необходимите сред-
ства”, категорични са ини-
циаторите.

Питаме Кольо Колев, 
защо толкова ревностно 
защитава идеята за име-

то на площада и паметния 
знак. Оказа се, че има над 
20 години стаж в общин-
ската администрация, като 
през пет от тях е работил с 
кмета Борис Щерев. „По-
следно, работих с него, ко-
гато от януари 1990 година 
до провеждане на изборите 

през месец октомври 1991 
година, беше избран и ра-
ботеше като председател 
на Временния изпълните-
лен комитет на Общинския 
градски съвет - Айтос. По 
това време излезе минис-
терско постановление за 
увеличаване на заплатите 
на общинските служители. 
Беше важно, защото въз-
награжденията бяха мно-
го ниски. Като председа-
тел на профсъюзната орга-
низация в Общината оти-
дох при него да го попитам 
има ли средства за увели-
чението. Оказа се, че има 
резерв само от 3000 лева, 
които доникъде не стигат. 
Решихме да отидем до Со-
фия да търсим пари - той в 
Министерски съвет, аз - в 
Министерството на финан-
сите. Тогава финансов ми-
нистър беше Иван Костов. 
Почукахме на вратата му - 

той ни прие благоразполо-
жен и много любезен. Из-
вика бюджетаря, който от-
говаря за нашата община, 
за да решат какво да пра-
вят. Искаха да ни помог-
нат и го направиха. Оказа 
се, че в Камено имат неус-
воени средства по бюдже-
та и могат да прехвърлят 
пари в нашия. Не вярва-
хме на обещания, изчака-
хме да ни дадат платежно-
то нареждане и го донесох-
ме лично на главния счето-
водител тогава - Которова. 
Така бяха актуализирани 
заплатите на общинските 
служители”, разказа Колев 
един от многото общи слу-
чаи на съвместна работа с 
Борис Щерев. Преди Вре-
менната управа, Щерев е 
бил кмет на Айтос от 1966 
до 1979 година, или предсе-
дател на Градския Общин-
ски народен съвет - Айтос, 
научи още НП.
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Има идеен проект 
и набирателна 
сметка, ще се 

разчита на дарения

  
 

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

19 юли 2018, бр. 225

Община Айтос органи-
зира кампания за раздел-
но събиране на  излезли от 
употреба гуми и акумула-
тори на 25.07.2018г. Граж-
даните могат безвъзмезд-
но да предават тези отпа-
дъци на посочения адрес: 
град Айтос, улица „ Караге-
оргиевско шосе” №1,  „Ай-
тос Автотранспорт ” ЕООД 
(на  паркинга от западната 
страна на  Пункта за годиш-
ни технически преглед) от 
08:00 ч. до 14:00 часа.

За предотвратяване и 
ограничаване замърсява-
нето на въздуха, водите и 
почвите, както и ограни-
чаване риска за човешко-
то здраве и околната сре-
да е забранено изоставя-
нето, нерегламентирано-
то изхвърляне или друга 

форма на неконтролирано 
обезвреждане на излезли 
от употреба гуми и акуму-
латори, както и изгаряне-
то, с изключение на слу-
чаите, в които лицата при-
тежават съответното раз-
решение по чл. 35 от За-
кона за управление на от-
падъците.

Кампанията се отнася 
само за физически лица. 
По закона за отпадъците, 
фирмите са задължени да 
имат сключени договори с 
лицензиран оператор.

Тел. за контакти: 
0896463280 - Младши 
експерт К. иванова, Ди-
рекция „ТСУРР”

ИК „Борис Щерев” иска паметен 
знак за екскмета на Димитровден

Община Айтос организира кампания 
за разделно събиране на излезли от 

употреба гуми и акумулатори

Кольо Колев

Идеен проект за памет-
ника на Борис Щерев, ав-
тор Ненчо Русев

Скица на улица „Паркова” и площада, където ще бъде 
изграден паметният знак - (означено е с червен кръг)

Борис Щерев

Инициативен комитет „Борис Щерев”- град Айтос
Откри банкова сметка за дарения за изграждане на 

паметен знак на бившия кмет на Айтос Борис Щерев. 
Паметникът ще бъде монтиран на площада, за който 
има решение на Общински съвет - Айтос да носи име-
то „Борис Щерев”. 

Име на клиент: ИК „Борис Щерев”- град Айтос
IBAN: BG0STSA93000025174875
BIC: STSABGSF
Банка ДСК- ЕАД- град Айтос
   Апелираме за вашата подкрепа с финансови даре-

ния на посочената банкова сметка. Инициативен коми-
тет „Борис Щерев” - град Айтос разчита на Вашия жест 
за реализиране на идеята и Ви благодари.

Председател на ИК: К. Колев



Ритуалната зала на Об-
щина Айтос отново е подре-
дена с картини. Свои плат-
на, рисувани с пръсти, по-
казва самоуката художнич-
ка Иванка Пенева от бурга-
ския квартал „Банево“. Пе-
нева за втори път реди из-

ложба в Айтос, очарована 
от интереса на айтозлии 
към изобразителното из-
куство. 

По професия е детска 
учителка, сега пенсионер-
ка. Преди осем години ре-
шила, че трябва да рисува. 

Нищо не се получило с чет-
ката, затова опитала с пръ-
сти. Резултатът е впечатля-
ващ, убедиха се присъства-
щите на откриването на из-
ложбата.

Пейзаж, в който се про-
крадва образът на Богоро-
дица, море, в което прози-
ра профилът на стар мо-
ряк с лула, водопад, край 
който нетърсено се появя-
ва силуетът на папата. Това 
са само част от интересни-
те сюжети, които вълнуват 
авторката. Иванка с леко-
та и желание разказва ис-
торията на всяка картина. 
„Рисувам едно, а в крайна 
сметка на платното се поя-
вява и нещо друго. Младо 
момиче се разплака пред 
една от картините, а мои 
познати твърдят, че платно-
то с коня лекува”, каза Пе-
нева пред айтозлии.

Рисуването с пръсти не 
се случва всеки път, вдъх-

новение за авторката са 
съновидения или случайни 
житейски ситуации. На из-
ложбата присъстват някол-
ко платна с образа на Дева 
Мария в различни цвето-
ви гами, и винаги с едно и 
също лице, което художнич-

ката мистично рисува все-
ки път, без да се е старала 
да го повтори.

Пейзажи с брези и мор-
ски вълни са другите люби-
ми теми на Иванка Пенева. 
Трийсетината картини из-
лъчват добротата и енерги-
ята на авторката, която не 
пести сили и е готова да об-
съжда всяка своя картина с 
посетителите.

Изложбата ще бъде от-
крита до 29 юли. Заслужа-
ва си да я видите.

НП

19 юли 2018Народен приятел ×ôстр. 28
Иванка Пенева откри втора авторска 

изложба в Айтос

Действайте 
нападателно с  

„ало-измамниците“
„Ало-измамниците“ са 

страхливци. Затова вкарай-
те в действие твърдия тон, 
ако не дай, Боже, Ви се оба-
ди такъв човешки екзем-
пляр. Случи се и в редак-
цията на НП. Вчера. Ста-
ционарният телефон звъни 
продължително, отзовавам 
се любезно. Почти интели-
гентен дълбок мъжки глас 
ми съобщава, че обажда-
нето е от криминалната по-
лиция. Секунда мълчание, в 
която вече съм загряла за 
какво иде реч. Наясно съм, 
че ако имам вземане-дава-
не с криминалните - или ид-
ват на място, или ще ме при-
викат в управлението. 

Да, но изчаквам да видя 
докъде ще я докара теле-
фонният „криминалист”. А 
той, явно доста обръгнал и 
с „опит”, веднага подхваща 
темата. Искал съдействие 
за акция с телефонни из-
мамници. „Вижте, госпожо, 
работим по следа - трябва 
да заловим един престъп-
ник”, изрича на един дъх 
мъжът, който по  гласа е на 
възраст около 40-те.

„И как да ви помогна?”, 
питам, уж повярвала, че по-
лицията без мен не може. 
От другата страна на жи-
цата, мъжът с още по-убе-
дителен тон ми обяснява, 
че в района действат теле-
фонни измамници и ако ня-
кой ми се обади - веднага 

да се свържа с тях, за да ги 
заловят на местопрестъп-
лението. „За пари ли ста-
ва дума?!” питам наивно. 
„Ще получите инструкции”, 
ми отговаря гласът и мълчи 
изчаквателно.

„А колко години, мислиш, 
че ще ти дадат за тази из-
мама?, изненадващо пи-
там. Оня не е е сигурен 
какво точно е чул, затова 
казва декларативно: „По-
лицията разчита на добро-
съвестни граждани, зато-
ва избрахме Вас”. “Хубаво, 
че сте ме избрали, защото 
засичам обаждането ви,” 
лъжа безогледно без дори 
да знам дали това е техни-
чески възможно. Мълча в 
очакване на ефекта. А той 
идва поразително бързо: 
„Не съм измамник, накара-
ха ме, заплашиха ме, че ако 
не се обадя, ще ми напра-
вят нещо лошо”, вече хлен-
чи гласът отсреща. След 
което чувам сигнал и раз-
бирам, че скоростно е пре-
кратил разговора.

Вярно е, че вариантите за 
подобен разговор са толко-
ва, колкото са измамните 
схеми във всичките им раз-
новидности, и че някоя нова 
измислица може буквално 
да ви шокира. Затова, по-
кажете характер. Не забра-
вяйте, че онзи отсреща е 
по-страхлив от вас, защото 
рискува свободата си...

Не хвърляйте пари през терасата - 
ако ви заплашват, звънете на 112
Неведнъж сме провеждали кампании 

за запознаване на гражданите със слу-
чаи на телефонни измами. Престъпни-
ците са изобретателни и периодично се 
появяват нови схеми. Уж познати, ста-
рите схеми също действат, разчитайки 
на емоционалния шок у потенциални-
те жертви. Много често, за да постиг-
нат целта си, измамниците си служат 
със заплахи за тежки телесни повре-
ди. Най-добрата защита срещу този тип 
престъпления е информираността. 

Фалшивите обаждания не спират, 
затова припомняме на гражданите 
най-разпространени схеми за извърш-
ване на телефонни измами:

Под предлог „тежко пострадал род-
нина, на който е необходимо да се на-
прави скъпоструваща операция” из-
вършителите се обаждат на случаен 
принцип и плачейки създават у жерт-
вата представата, че разговарят със 
свой роднина. Извършителите се пред-
ставят за лекари и обясняват, че род-
нината е тежко пострадал и е необхо-
дима спешна скъпоструваща опера-
ция, за която в момента няма налич-
на сума в Здравната каса. 

Под предлог „заразени близки и 
роднини с птичи/свински грип и иска-
не на пари за скъпоструващи вакси-
ни”. Подходът е същият - извършите-
лите се обаждат на случаен принцип 
на жертвите и плачейки, създават у тях 
представата, че разговарят със свой 
роднина. Представят за лекари и обяс-
няват, че роднината е тежко болен и 
е необходимо спешно скъпоструващо 
лечение, за което в момента няма на-
лична сума в здравната каса. 

Под предлог „реализирано ПТП от 
близък роднина с починал човек, чес-
то малко дете”. Извършителите отно-
во плачат, после се представят за по-
лицаи, прокурори или следователи и 

обясняват, че роднината е направил 
пътно-транспортно произшествие, 
вследствие на което има пострадал 
или починал човек и спешно са не-
обходими пари за освобождаване на 
близкия човек;

Под предлог провеждане на поли-
цейска операция и необходимост от 
предоставяне на сума, която да пос-
лужи за задържане на извършителите. 
Извършителите се обаждат на случа-
ен принцип на жертвите и се предста-
вят за полицейски служители. Обясня-
ват, че в района „действат” телефонни 
измамници и предупреждават хората, 
при такова обаждане незабавно да се 
свържат с тях. Следва „обичайната” 
схема с плача, след което жертвата 
„набира” мнимия полицейския служи-
тел, който й обяснява, че за да бъдат 
задържани престъпниците е необхо-
димо да им предаде сума пари, която 
впоследствие ще им бъде върната;

Под предлог нужда от пари за осво-
бождаване на колетна пратка. Извър-
шителите се обаждат и обясняват на 
жертвата, че са техни близки или при-
ятели на техни близки и са изпратили 
колетна пратка от чужбина, която съ-
държа голяма сума пари. Но за да не 
бъде задържана на митницата, е необ-
ходимо да бъде заплатена сума, която 
ще си възстановят от „пратката”;

Под предлог закупуване на вауче-
ри във връзка с печалба от томбола 
на голям магазин. Извършителите се 
обаждат под предлог, че са служите-
ли на голям магазин и обясняват на 
жертвата, че е спечелила от томбола-
та. За да си вземе наградата обаче е 
необходимо да закупи ваучери за оп-
ределена сума и да им продиктува но-
мерата; Жертвите на този вид измама 
са по-млади хора.

При основните схеми, жертвите са 

предимно възрастни хора, като се на-
блюдава покачване на възрастовата 
граница – от 65 до над 75 години, като 
дори и да не бъде осъществена изма-
мата, травмите върху психиката на 
възрастните хора са доста болезнени 
и притеснителни.

Основният съвет към гражданите е: 
Не давайте пари на непознати!

- Не се доверявайте на непознати 
лица, не предоставяйте лични данни 
по телефона.

- Запазете самообладание при полу-
чаване на обаждане от човек, който се 
представя за ваш роднина, изпаднал в 
беда или за полицейски служител.

- Ако все пак имате съмнение, че се 
обажда ваш близък човек, първо се 
свържете с него или с друг роднина 
чрез свой съсед или познат.

- Ако получите обаждане от човек, 
който се представя за ваш близък, за-
дайте му въпрос, отговорът на който не 
би трябвало да е известен на непозна-
ти лица - например рождена дата, на-
селено място и т.н.

- По никакъв повод не хвърляйте 
пари през балкона.

- Важно е да знаете, че полицията 
никога не иска и не приема пари от 
гражданите.

- В случай, че получите такова обаж-
дане, незабавно подайте сигнал на те-
лефон 112. Често след своевременно 
подаден сигнал за извършваща се те-
лефонна измама, извършителите мно-
го бързо са задържани от органите на 
полицията.

Необходимо е гражданите да раз-
говарят и да предупреждават по-въз-
растните си родители и роднини за 
тези престъпни схеми, на които слу-
чайно могат да станат жертва.

Районно управление  
„Полиция” - Айтос

Републиканският консултант по съдова хирургия д-р 
Антон Елкин ще преглежда пациенти в Медицински цен-
тър „Прайм Клиник” - Бургас. Лекарят ще бъде в мор-
ския град на 25 юли (сряда) от 14:30 часа. Предварител-
но записване за консултация пациентите могат да на-
правят на тел. 0887 105 004 или на място в Медицински 
център „Прайм Клиник”.

Д-р Елкин е част от екипа на Отделението по съдова 
хирургия в болница „Тракия” - Стара Загора, с ръково-
дител доц. д-р Димитър Петков. 

Медицински център „Прайм Клиник“ се намира в ком-
плекс „Изгрев” в Бургас. Там функционира успешно и 
център за лечение на трудно зарастващи рани (диабет-
но стъпало, варикозни рани, декубитус).

Републиканският 
консултант по 

съдова хирургия - 
в Бургас



Тази година айтозлии от-
белязаха датата 18 юли и 
181 години от рождението 
на Левски в село Руен, пред 
сградата на Общината. По-
водът - откриването на бюст 
паметник на Апостола на 
българската свобода. Ли-
чеше силното айтоско при-
съствие на церемонията за 
откриването, на която прис-
тигна лично президентът  на 
РБ Румен Радев. 

Идеята е от 2009 година 
и още тогава Общинският 
комитет „Васил Левски” - 
Айтос и вестник “Народен 
приятел” я подкрепиха с 
апел към гражданите на об-
щините Айтос и Руен да на-
правят дарения за родолю-
бивата инициатива в откри-
тата банкова сметка. На 29 
юни 2011 година Общински-
ят съвет в Руен взе реше-

ние №251 за откриване на 
процедура за изграждане 
на монумента. Руен тръгна 
да реализира идеята с на-
мерението паметникът на 
Апостола да бъде симво-
лът, пред който местните 
да отбелязват национални-

те празници и патриотични 
годишнини. Преди две годи-
ни, под крилото на айтоския 
комитет, беше създаден и 
Общински комитет “Васил 
Левски” - Руен с председа-
тел Станко Апостолов. Го-
лямата заслуга за паметни-
ка, дело на скулптора Иван 

Бахчеванов от Бургас, е на 
инициаторите Мария Стан-
чева - председател на ИК, 
Станко Апостолов, Шук-
ри Ибрям, Ружди Камбер, 
Хасан Четов, вече покой-
ник от Мрежичко. “Това са 
хората, които в продълже-
ние на години работиха не-
уморно за реализиране на 
идеята”, каза за НП Атанас 
Атанасов - председател на 
Общински комитет “Васил 
Левски” - Айтос. 

Девет години по-късно, 
бюст паметникът на Лев-
ски, изграден със съвмест-
ните усилия на Инициатив-
ния комитет, на Общински 
комитет “Васил Левски” - 
Руен и с подкрепата на Об-
щина Руен, събра не само 
много руенчани, но и десет-
ки айтозлии. Тук бяха отря-
дите “Млад възрожденец” 
на СУ “Христо Ботев” и СУ 
“Никола Вапцаров”, чле-
новете на Общински коми-
тет “Васил Левски” - Айтос, 
Общинският съвет на БСП 
- Айтос, Военен клуб - Ай-
тос. Ставрофорен иконом 
Ромил Негозов отслужи чин 
за откриването на паметни-
ка. А венецът от президен-
та на РБ беше поднесен от 
айтоските млади гвардейци 

от СУ “Христо Ботев”. Цве-
тя за откриването изпрати 
и кметът на Община Айтос 
Васил Едрев.

След тържествената це-
ремония, отец Ромил успя 
да наруши протокола и 
лично да заведе президен-
та Румен Радев в новата 
черква “Св. Георги Побе-
доносец”, също изградена 
с дарения. Радев сърдеч-

но благодари на айтоския 
свещенослужител за родо-
любивата му мисия в общи-
на Руен.

В Айтос паметник на Лев-
ски няма, но затова пък 
Общинският комитет “Ва-
сил Левски” постави мра-
морна плоча с образа на 
Апостола на една от стени-
те на църквата “Св. Дими-
тър” точно преди 21 годи-

ни, по повод 160-та годиш-
нина от рождението му, с 
надпис “През 1872 г. Лев-
ски е минал през Айтос и 
е пял в този храм (по пре-
дания)”. В продължение на 
две десетилетия това е мяс-
тото, на което айтозлии от-
дават почит и се покланят 
пред личността на великия 
българин.

НП

стр. 3×ô Народен приятел

Фирма  
„Карнобатплод” 

АД - 
град Карнобат 

търси  
да назначи:

- началник-производ-

ство;

- инженер-технолог;

- стоковед;

- лаборант (с опция 

за сезонна работа);

Фирмата осигурява:

- постоянна работа;

- високо и навремен-

но заплащане.

Желаещите могат да 

подадат документи: 

Молба и CV на място 

или на e-mail: kplod@

abv.bg

Тел. за връзка 

0887/100897.
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Силно айтоско присъствие за откриването на 

паметник на Левски в Руен Много айтоски деца и 
граждани споделиха 
празника с руенчани

В програмата на президента Румен Радев не беше включено посещение на 
руенската църква „Св. Георги Победоносец”. Ставрофорен иконом Ромил Не-
гозов обаче го покани и Румен Радев прие с удоволствие. Тук бяха и някои от 
дарителите, които се снимаха с президента пред иконостаса.

Маринка МАРТиНОВА

Не е нужно много да се го-
вори, за да се охарактери-
зира същността и дейност-
та на един човек, станал 
символ за Айтос. Не, и ко-
гато този човек има желез-
ни принципи и неотклонно 
ги следва. Характеристика-
та на този човек може да се 
побере само в едно изрече-
ние: „Той е човек на дейст-
вията”.

На 12 юли тази година се 
навършват точно 14 години 
от кончината на Борис Ще-
рев. През юли е и рождена-
та му дата. Написах тези ре-
дове не защото сме длъжни 
да го поменем с добро, а за-
щото това е личността, ко-
ято Айтос особено уважа-
ва и цени. 

Аз съм негов съвремен-
ник, работила съм с него и 
добре зная какви са заслу-
гите му към града ни. В оне-
зи години икономиката в 
Айтос се развиваше добре. 
Той се интересуваше от дей-
ността на всички предприя-
тия, работещи тогава. Тясна 
беше връзката му с дирек-
торите им, които винаги мо-
жеха да разчитат на негова-
та подкрепа. Стремежът му 
беше да работи за хората 

така, че утре да живеят по-
добре от вчера.

Правеше впечатление 
неговата лична осведоме-
ност за живота на хората, 
знаеше дори чисто лични-
те им проблеми. Работният 
му ден не започваше в 8,00 
часа в кабинета. Много по-
рано, денят му започваше с 
определен маршрут в града 
или селата. Особено държе-
ше на кратките лични сре-
щи с обикновени и случайни 
минувачи по улиците. Едва 
след като се „въоръжеше” 
с лични впечатления, вли-
заше в кабинета, където ра-
ботният му ден продължава-
ше понякога до късно вечер-
та. А там започваха срещите 
– една след друга, без прие-
мен ден и час. В същото вре-
ме винаги беше там, където 
е най-необходим. Влияние-

то му беше огромно - нищо 
по-сериозно не се предпри-
емаше без неговата послед-
на дума.

Роден беше да се раздава 
на хората. Живееше с тех-
ните болки и радости. А те, 
хората, знаеха, че има едно 
място, където по всяко вре-
ме могат да отидат със сво-
ята болка.

Борис Щерев беше чо-
век, вярващ в собствените 
си сили и затова високо це-
неше професионализма на 
другите. Умееше да убежда-
ва хората, да открива у все-
киго ценното и необходимо-
то на града, да дава кураж, 
да стимулира, да съветва, 
да настоява, да налага. За-
това получи любовта и ува-
жението на хората и остана 
в паметта на всички, които 
го познават.

Спомен за Борис Щерев
На 31 юли тази година се навършват 

95 години от рождението му
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Портрети на Мария и Филип Кутеви представя на 

авторска изложба дъщеря им
Дъщерята на композито-

ра Филип Кутев, художнич-
ката Надежда Кутева, от-
кри поредна авторска из-
ложба „Живопис, рисунки, 
акварели” в галерия „Арте” 
в София. „Посвещавам тази 
изложба на годишнините от 
рождението на моите роди-
тели - 115 години - на баща 
ми и 100 години от рожде-
нието на майка  ми Мария 
Кутева”, пише в поканата 
за откриването на експо-
зицията, авторката. 

Надежда е наследник 
на своя знаменит баща не 
само по кръв, но и по дух, 
защото за нея фолклорът 

е най-вечното и истинско, 
което съществува на тази 
земя. Някои от платната 
на изложбата носят атмос-
ферата на айтоските праз-
ници „Славееви нощи”, на 
които тя често е гост, заед-

но с по-голямата си сестра 
проф. Елена Кутева.

Специалистите опреде-
лят Надежда Кутева като 
един от най-самобитните 
наши живописци. Създава 
изкуството си  от фолкло-
ра, митологията и иконо-

писта. Родена е в семей-
ството на Мария и Филип 
Кутеви, в София, през 1948 
година в София. Завърш-
ва „Стенопис“ (декоратив-
но-монументална живо-
пис) през 1972 година в На-
ционалната художествена 
академия. Специализира в 
Corcoran School of Art, Ва-
шингтон, САЩ.

Надежда Кутева има над 
30 самостоятелни изложби 
и стотици участия в общи 
изложби в страната и чуж-
бина. Носителка е на десет-
ки награди, сред които са 
Награда за живопис – „Ро-
допа” - град Смолян, Награ-

да за живопис – „Златю Бо-
яджиев”, „Владимир Дими-
тров - Майстора”. През 1986 
година участва в юбилейна 
изложба „40 години ЮНЕ-
СКО” – Париж, Франция, 
а през 2004 година печели 
Награда за живопис в І-во 
балканско квадринале „Ми-
товете и легендите на моя 
народ”, град Стара Загора. 
Нейни картини са собстве-
ност на Националната худо-
жествена галерия,  Софий-
ската градска художествена 
галерия и много други му-
зеи и частни колекции. 

По повод софийската из-

ложба, кметът на Общи-
на Айтос Васил Едрев из-
прати цветя и поздравите-

лен адрес до Надежда Ку-
тева в София, с поздрави и 
пожелания от айтозлии за 
поредна успешна творче-
ска изява.

Оказва се, че столична-
та галерия „Арте” за пър-
ви път в програмата си по-
казва творчеството на Ку-
тева. Организаторите при-
знават, че тя е чакана с не-
търпение и любопитство 
както от галеристите, така 
и от колекционери и цени-
тели. Живописните картини 
са в два цикъла – „Море“ и 
„Фолклор“. Акцентът Куте-
ва поставя върху картини-
те „Портрети на моите ро-
дители“, тъй като изложба-
та е посветена на годишни-
ните от рождението им.

НП

На „Славееви нощи” с уникалната и автентична 
група от Еркеч

Надежда Кутева на откриването на изложбата

Сестрите Кутеви пред портретите на Мария и Фи-
лип Кутеви

Картини на Кутева на изложбата в „Арте”, вдъхно-
вена от от айтоските фолклорни празници

Спомените на Кутева в „Портрети на моите ро-
дители”

Надежда Кутева 

поКазва в галерия 

„арте” в столицата 

платНа, вдъхНовеНи 

от „славееви Нощи”

Градините 
на Айтос

Гостите на Айтос остават 
впечатлени от зеленината на 
града ни и красивите, добре 
поддържани градини. Ние, 
айтозлии, някак сме свикна-
ли с тях и често не забеляз-
ваме  хармонията и умело съ-
четаната красота на пейзажа 

с цветните форми. Тази кра-
сота не е лесна за поддръж-
ка, а създаването й изисква 
безупречен вкус, внимател-
но планиране и средства. За 
това се грижат общинските 
специалисти и озеленители-
те, които работят с много же-

лание и грижа за всяко рас-
тение. Затова нека да пазим 
тази красота!

Благодарим на айтоския 
фотограф Владимир Ненов 
за две от снимките от фо-
тосесията му „Градините на 
Айтос”.

“БАРДФЕСТ ШУМЕН 2018” —  Девета година Шумен посрещна бардове от ця-
лата страна с открита сцена в парка. Поетесата с китара Татяна Йотова пред-
стави Айтос с авторски песни. В рамките на фестивала талантливите изпълни-
тели посетиха и Двора на кирилицата в град Плиска.

Ръст в парк „Славеева река” вдига Многофункционалният спортен комплекс, 
който се строи по проект на Община Айтос.  Още преди окончателно да бъде 
изграден, вече има предложения как да бъде именуван. Едно от тях е на Тра-
кийското дружество „1897 Петър Киприлов” - Айтос. Ръководството му пред-
лага, спортното съоръжение да носи името на създателя на парка - тракиеца 
Стоян Тошев.


