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Проф. Елена Кутева: Тази година - рекорден
“Славееви
нощи 2019” брой деца в конкурсната програма
Председателят на журито пред Народен приятел
- Проф. Кутева, какво е
мнението Ви на председател
на журито за конкурсите на
„Славееви нощи 2019”?
- Първо - участниците тази
година съм много повече, второ - има страшно много деца.
Спрямо предишните години
броят на децата в конкурсната
програма се е увеличил значително. А това говори за интерес. От години съм председател на журито, никога не е имало толкова много деца. Броят
им е рекорден.

Журито на “Славееви нощи 2019”

С доайена на Празниците Дянка Павлова - организатор на първите “Славееви нощи”
- Много сме писали и говорили за баща Ви, композитора Филип Кутев. Вие,
имате ли детски спомени от
времето, в което е обикалял
села и градове, за да търси
талантливи певци, танцьори и музиканти за Ансамбъл „Филип Кутев”? Имате ли някакви спомени за
тези първи години на Ансамбъла?

- Това, което помня беше, че
моите родители вечно ги нямаше. Те пътуваха из България.
Или само баща ми, който винаги липсваше, беше из страната, за да си подбира певци,
инструменталисти. до колкото знам от него самия - той
ги е оглеждал, слушал ги е и
ги е канел да дойдат на конкурс в София. Знам, че имаше
конкурси за съответните мес-

та в хора, оркестъра и танцовия състав и на тях се явяваха точно такива хора, чийто
талант баща ми откриваше и
в най-малкото селце. Не съм
била свидетел как ги е подбирал, но съм била свидетел, че
заедно с майка ми вечно ги нямаше вкъщи. Отгледала ме е
баба ми Елена, майка на моята майка. Родителите на баща
ми са починали много отдавна,
дядо ми - в 1920 година, а баба
ми - през 1926 година.
- Кога е тръгнал за София
Филип Кутев?
- Още щом е завършил гимназия. Общо взето - дете, с
един лев в джоба е тръгнал
за столицата, за да се явява в Консерваторията да учи
цигулка.
- С какво се е занимавал
баща му Кутю Тенев Скубарев?
- Бил е дребен търговец, но
не зная точно с какво се е занимавал. Баба ми пък е от бежански род, от Беломорска
Тракия. Те всички са с едни
страхотни светлосини очи, такива имаше и баща ми. А нейният баща, моят прадядо Антон, е бил първият свещеник в
Айтос. Това, което са ми казвали, че са били род с много
земи в Беломорска Тракия. Когато тръгнали да бягат, опасали около кръстчетата на децата пояси с жълтици, за да имат
средства да се изучат. Това е,
което знам за идването им тук,
когато прадядо ми Антон е бил
още дете.
- Къде е била къщата им там, където сега е паметната плоча на Филип Кутев?
- Там е имало една малка къщичка, но това не е къщата, в

Дъждът не прекъсна конкурсите - журито слуша
изпълнения “на сухо”
според него самия - от инфар- нистратор, успях. Казваше ми
ти в очите. Той непрекъснато във всеки момент какво трябпишеше ноти и димеше с цига- ва да се направи, как да се оррата, димът влизал в очите му ганизира и т.н. Много ми беше
- беше убеден, че това е причи- трудно в началото.
- Какво ново около Ваната. Тогава лазерът прохождаше и не посмяха да му кориги- шия син, който носи името
на Филип Кутев?
рат зрението по този начин.
- Вие как поехте Ансам- Имам внучка София, коябъла?
то е вече на две и половина
- През 1994 година минис- години. Живеят в Лондон, там
търът на културата освободи работят.
предишния директор, не зная
- И тази година семейство
по какви причини. Извика ме Кутеви осигурява традиции ме попита: „Ще поемеш ли онна парична награда за
Ансамбъла?” А аз хабер си „Славееви нощи”?
нямам. Бях дребен началник,
- Нашата традиционна нане съм отговаряла за пари, града е винаги за автентичен
за издръжка... за всичко. Бях фолклор. Давали сме я на иншеф на една секция, препода- дивидуални изпълнители, на
вател, учен - въобще „пей сър- певчески групи и танцьори.
це”. Аз казах „да”, мъжът ми Тази година я заслужи АнсамПроф. д-р Елена Ку- каза: „Ти си луда”. Но благода- бълът за автентичен фолклор
рение на него, лека му пръст, при Народно читалище “Протева
а той, Димитър Тръпков беше света 1927” - град Камено.
НП
която са живеел поп Антон. Чу- композитор и гениален адмивала съм, че през 1878 година
той е бил заможен човек. Негов съсед го издебнал и казал:
„Поп Антоне, дай парите, иначе ще те заколя“.
- Имате ли спомен за отношението на артистите от Ансамбъла към Филип Кутев?
- Много го уважаваха всички. когато си отиде имаше една
огромна опашка за поклонението. Дори и враговете му се изказаха почти топло.
- Никога не съм Ви задавала въпроса: от какво поОрганизаторите на тазгодишните Фолклорни
чина Филип Кутев?
- Той ослепя постепенно - празници

Успех за каратеките ни във Варна

В неделя, на 9 юни тази
година, се проведе състезание по карате-киокушин за Купа „Варна
2019” за деца от 4 до 13годишна възраст, в което взеха участие каратеките СК „Киокушин” - Айтос с треньор Семпай Борислав Калчев. Младите
каратеки се представиха блестящо и се завърнаха в Айтос с три златни, един сребърен медал
и едно четвърто място. За
актива на Клуба, злато от
морската столица донесоха Галена Спасова, Виктор Станчев и Съби Христов. Стефания Станчева се окичи със сребро,
а Али Али се представи
достойно и зае четвъртото място при много силна
конкуренция.
НП
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Тракийци от Казанлък гостуваха на Айтос
Димитър ОШАВКОВ
Тракийско дружество
„1897 Петър Киприлов“
беше домакин на тракийци
от Долината на розите за
участието им в 51-ото издание на традиционния фолклорен фестивал „Славееви нощи 2019“. Началото на
гостуванията беше поставено на 29 октомври 2013-а
година с участието на тракийци от Айтос в „Тракийска Задушница“ за 100-годишнината от разорението на тракийските българи, организирана от Тракийско дружество „Капитан Петко Войвода“ - град
Казанлък.
Честването се проведе
пред „Паметника на Победата“ край село Шейново,
където Вейсел паша заедно

Участваха във фолклорните празници „Славееви нощи 2019“

Казанлъчани и айтозлии - заедно на „Славееви нощи 2019”
издига мемориален паметник под формата на забит
меч. На двадесети септември 2014 година, заедно с
тракийци от Казанлък, Айтос, Енина и Крън, в чест на
170-ата годишнина от рождението на Петко Киряков,
родом от село Доган Хисар – Беломорска Тракия,
по-известен като Капитан
Петко Войвода, посетихме
родното му място и положихме венец пред паметника на тракийския водач. Забележително е, че за първи
път пред паметника, който
се намира в частен двор,
беше отслужена заупокойна молитва от гръцки свещеник в присъствието на
кмета на селото.
По покана на колегите от
Казанлък, тракийци от Айтос, през 2017 година гостувахме за „Празниците на
розата“, едно вълнуващо
тържество на младостта и
красотата за жителите от
„Долината на тракийските
царе“, посетено от хиляди
гости от страната и чужбина. Заслугата за взаимни-

Група „Българка” на
Тракийско дружество
„1897 Петър Киприлов”
на сцената на „Славееви нощи 2019”

те чествания на събитията
от календара на Тракийската организация е на Костадинка Димитрова, почетен
председател на Тракийското дружество в Казанлък,
носител на Златен орден с
лента „Капитан Петко Войвода“- I-ва степен.
На 8 юни тази година
казанлъчани, ръководени от Данчо Аданев, бяха
посрещнати от членове на Тракийско друже-

ство “1897 Петър Киприлов“, по стар български
обичай - с погача и сол. С
приветствие към гостите
се обърнаха Пламен Михайлов - председател на
айтоското дружество, и
Златка Вълева - председател на Клуба на жените-тракийки с пожелания
за нови срещи и взаимни
чествания. С голям интерес гостите изгледаха документалните видеофилми от фонда на Тракийско дружество „1897 Петър
Киприлов”-Айтос, за честването на 100-годишнината на Тракийското дружество в Казанлък и посещението през 2014 година на
родното място на Капитан
Петко Войвода. Тракийци от Казанлък участваха в конкурсната програма на сцената на „Славееви нощи 2019“ с два певчески състава за изворен
фолклор и индивидуални
изпълнения на тракийски
народни песни. Гостите от
Казанлък изразиха своето
възхищение от прекрасната природа на обновения
парк и благодариха на домакините за оказаното им
гостоприемство.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос уведомява гражданите, че на 13.06.2019г.
и 14.06.2019г. ще се извърши пръскане 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 извърши 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 подавате сигнали на тел.: 2 24 69 или 2 34 40.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО - 1897
ПЕТЪР КИПРИЛОВ“

с 22- хилядна турска войска
предава сабята си на руския генерал. Днес на това
място, пропито с кръвта на
хиляди млади хора от различни националности, се

Казанлъчани в Айтос

ОБРЪЩЕНИЕ
Родолюбиви български граждани,
Инициативен комитет от членове на „Тракийско дружество - 1897 Петър Киприлов” - град
Айтос обявява дарителска кампания за набиране средства за издигане паметен знак на
патрона на дружеството, един истински народен будител, свързал завинаги името си с
населението на Айтос и региона.
Банка ДСК ЕАД Клон 0203 Айтос, ул. „Станционна” №31
Титуляр: СНЦ „Тракийско дружество - 1897
Петър Киприлов” - гр. Айтос
ЕИК: 176617432, БИЦ код-STSABGSF,
IBAN:BG42STSA93000023334721
Инициативен комитет
8500 Айтос, ул.”Щерю Русев”№4
E-mail: trakia.aytos@abv.bg, тел. 0894 417 436

Малки обяви

Паметникът на свободата край село Шейново

Честването за 170-годишнината от рождението на Капитан Петко Войвода

• Тел. 0894 411 125 - продава лозе – 1 дка + бунгало,
между „Военно стрелбище” и „Набожна къща”
• Тел. 0898 440336 - Димитър, ПРОДАВА 3.200 дка
дворно място в регулация – село Малка поляна или ЗАМЕНЯ за недвижим имот или земеделски земи.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДАВА лозе, УПИ І-490,
кв. 32 „ПРОВАДИЙСКО

ШОСЕ”, 745 кв. м, нотариален акт.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДАВА 2.5 дка празно дворно място в село ДРЯНКОВЕЦ, УПИ V-48, кв. 6, договор с EVN - 12 kW, партида
за вода, скица с виза за
строеж, нотариален акт.
• Тел. 0879590266 - ПРОДАВА апартамент - 108
кв.м, на улица „Ради Боруков” 18. Цена по споразумение.
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Ние, айтозлии, сме доказали, че в
трудни моменти се обединяваме
Да подкрепим в бедата семейството на Дора Русинова!
беда. Бедата, която утре може да споходи всеки от нас.
„Кой от нас не е сполетяван от беда? Ето на, сполетя ме и
мене... Вчера гледах огъня, който изпепеляваше родната ми
къща, със страх за живота на близките ми, попаднали в огнен капан и недоумение, колко много са 15 минути за огнената стихия. Гледах с удивление съпричастните съседи и хора,
които дори не познавам, а се опитваха да помогнат. Винаги
съм вярвала в доброто и разбрах, че не греша. В огъня обаче изгоряха илюзиите ми за някои „приятели”. Онези обаче, в
които съм вярвала безусловно, са до мен и изхвърлят заедно
с мен изгорелия ми дом и споделят своя с мен и семейството ми; други, макар и от далечни разстояния, се обадиха, за

Дора Русинова не пести сили, време и усилия да
помага на другите. Да помогнем на семейството й
в трудния момент!
Всеки има трудни моменти. Ако са споделени - преживяваме ги по-лесно. Сега от подкрепа се нуждае едно айтоско семейство, чийто дом трябва основно да бъде ремонтиран след
опустошителен пожар. А за това са необходими немалко материали и средства. Трогателна е учителската съпричастност
с проблeма на колегата им, нека да последваме примера на
педагозите.
Познавате Дора Русинова - директор на ОУ „Светлина” село Тополица. Човек неуморен, искрен, работещ, раздаващ
се. Педагог, който не пести сили, време и усилия за децата и
всеки, нуждаещ се от подкрепа. Точно сега е моментът ние,
като общност, да дадем подкрепата си за семейството на Русинова. Бяхме буквално разтърсени от поста на Дора Русинова
във фейсбук, в който айтозлийката разказва за неочакваната

да чуят как сме и да ми напомнят, че мога да разчитам на тях;
трети ме подкрепят без дори да съм очаквала. Странно нещо
е бедата - гори илюзии, но пък разпалва още повече истинските приятелства.”
Ние, айтозлии, сме доказали, че в трудни моменти можем
да се обединяваме. Че общите каузи са нашата сила. Нека да
помогнем - кой с каквото може, най-вече с материали и средства. Своята подкрепа за семейството на Русинова може да
дадете на:
BG28TTBB94001526971651 „Сосиете Женерал Експрес
Банк“ АД. Банков код TTBBBG22 Тодорка Георгиева Русинова

Геновева Зафирова представи новата си,
пета книга, „В шепот тайствен заслушана”
На премиерата във Военния клуб дойдоха
много близки, приятели и колеги на поетесата

Вълнения преди премиерата - Геновева Зафирова
с двамата си синове, снахата и внука Лъчко
С песента “Празнично ретро” по музика и в изпълнение на Хриска Стойкова, започна на 11 юни срещата на
айтоската поетеса Геновева
Зафирова с приятели и почитатели във Военния клуб в
Айтос. Текстът на популярната преди десетина години песен за родния град, по
стихове на Зафирова, беше
добър повод айтозлии да си
припомнят творчеството й,
и да я поздравят за новата,
пета поетична книга „В шепот тайнствен заслушана”.
В една цикличност от 4-5-6
години Геновева Зафирова
изненадва айтозлии с поредно издание. След белетристичната „Хора без дубъл”
авторката обеща да напише
втора книга на тема „неповторимите”, и изпълни обещанието си - този път в рими.
Лирическите й герои „В
шепот тайнствен заслушана”
са анонимни, „защото поетичната реч не се нуждае от
подобна конкретика”. Макар
разделени от времева граница от 7-8 години, двете книги
взаимно се допълват и създават една поредица от образи на интересни личности
от Айтос, които „физически
не са сред нас” и на съвременници на поетесата, които

по специален начин са я докоснали и са оставили следа
в живота на айтозлии.
Само в лирическата поема „В памет на моите предци” героите на Зафирова са
назовани с имена. След желание, което тлее години наред, в петата си книга тя стига до своите корени. Стига до началото на своя род
от село Черково, Старозагорско - сега Братя Кунчеви, родното място на бащата на нейния прадядо. Зафирова е горда със своя род,
особено, когато пише редовете за своя прадядо Пе-

тко и за скромния му принос в боевете на връх Шипка. Горда е и с прабаба си
Въла Поп Атанасова - грамотна и веща жена, станала
причина родът да се пресели в Айтос. В духа на народната поезия, Геновева е написала един прекрасен поетичен разказ за отношенията в семейството на нейните предци - факти, прекрасно
облечени в рими, с оптимистичен край за силното женско начало в рода.
И въпреки този оптимизъм, в поезията на Зафирова се чувства носталгията
по едно друго време (“Размисъл за нашето време”).
Тежки са размислите й за
настоящето, за разделението, за лицемерието и боричкането. И в търсене на
„светлината”, Геновева се
обръща към децата и младите хора - другата поетична посока, в която е натрупала много опит, искрена
обич и познаване на детската душа от десетилетията на
учителстване в две айтоски
училища - ОУ „Любен Каравелов” и СУ „Никола Вапцаров”. Второкласници от СУ

Цветя от една от героините на Зафирова в „Хора
без дубъл - фармацевтът Светла Пенчева

„Никола Вапцаров” рецитираха стихове на Зафирова.
А петокласниците Ваня, Мелис, Клавдия, Соня и Пламена изпяха песен по нейни
стихове и музика, подарена
на Зафирова от непрежалимата й колежка и музикален
педагог Таня Бижева - „Все
чакам да си дойдеш, мамо”.
Присъстващите аплодираха
и рецитала на петокласничките по нейни стихове „Айтос, пред теб коленича”.
Голямата изненада на вечерта бяха песните по стихове на Зафирова, които
учителят по английски език
в СУ „Никола Вапцаров”
Здравко Димов за първи
път представи пред публика. Според него, римите на
айтозлийката носят своята
изключителна музикалност,
затова създаването на песните е естествен процес.
Димов благодари на поетесата за това, че му е вдъхнала желанието да учи чужди езици, и призна, че няма
по-хубави стихове за Айтос
от тези, написани от Зафирова.
Публиката възнагради
Зафирова с много ласкави отзиви за новата й книга. Много от присъстващите пожелаха да рецитират
стиховете й. В залата бяха
и много от лирическите й
герои в раздела „ОБИЧ ОТ
СЛЪНЦА”, в който Геновева е събрала възхищението и уважението си към хората, които е почувствала
като различни, всеотдайни
и добронамерени. Тази група от стихотворени я- продължение на поредицата
„Хора без дубъл”, тя е посветила на личности от Айтос
- на д-р Иван Николов, д-р
Петя Златанова, на учителката Мария Попова, на свои
колеги учители, хора на науката, на приятели, които

Здравко Димов на пианото
са оставили следа в живота й. Доброта, искрено уважение и признателност звучат в тези рими. Приятелите й признаха, че Геновева
е човек, който е безкрайно
благодарен за „всяка капчица топлина”, която е получила от хората около себе
си. „Получавам топлина и
я връщам в стихове. Това
е един непрестанен цикъл
- смисълът на моя живот”,
призна Зафирова.
Има още един цикъл стихове в новата й книга - продължение на „Хора без дубъл” „Опит да се сбогуваме с неповторимите”, написан за
скъпи хора, които вече не са

между живите - „Опит да се
сбогуваме, „Самотна звезда”, „Мое цвете, прекършено”, „Духът ти бе винаги с
мен”. В стила на „Хора без
дубъл” авторката си спомня с тъга и болка за неповторими хора, които ще помни винаги. С искрена благодарност за поетичния празник, подарен на айтоската
публика, Веска Апостолова
рецитира стихотворението
на Зафирова - „Вик”, а Групата за стари градски песни
с ръководител Величко Апостолов поднесе на авторката
като специален поздрав песента „Ти помниш ли”.
НП
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Хор „Морски звуци” - Пенсионерски клуб „Морски звуци” град Бургас
III място:
Певческа група – Пенсионерски клуб - село Твърдица
Певчески групи
Изворен фолклор
I възрастова група - До 14
години
I място:
Фолклорна група – СУ „Елин
Пелин” - село Руен;
Фолклорна група „Зорница”Общински детски комплекс Ямбол;
Детска фолклорна група „Сребърно звънче”- ДГ „Сребърно
звънче” - село Страцин;
Детска камерна формация
„Светлина” (момичета) - ОУ
„Светлина” - село Тополица
Детска вокална група „Шарени мъниста”- НЧ „Светлина-1924”
- село Дебелт, община Средец;
II място:
Детска фолклорна група –
НЧ „Просвета 1928” - село Черни връх

Киприлов 1897” - град Айтос
Певческа група „Еделвайс”Общински пенсионерски клуб
„Розова долина” - град Казанлък
Женска певческа група „Равнечанка”- Пенсионерски клуб
„Равнец” - село Равнец;
Певческа група – Пенсионерски клуб „Тракиец” - село Миролюбово
Фолклорна група „Златна
есен”- Пенсионерски клуб „Недялко Царев” - град Ямбол;
Певческа група „Здравец”НЧ „Христо Ботев-1928”- село
Завет,община Сунгурларе
Певческа група – Пенсионерски клуб „Тополите” - град Гълъбово;
Певческа група –НЧ „Гео Милев 1930” - село Ведрово, община Сунгурларе
III място:
Певческа група – НЧ „Захарий
Княжески-1931 г.”- село Княжевско, община Опан, област Стара Загора;
Певческа група „Орхидея”Пенсионерски клуб „Демокрация”, квартал „Меден рудник“
-град Бургас;
Певческа група жени над 18
год.– НЧ ”Съзнание 2009” - село
Русокастро, община Камено;
Певческа група „Факийски
бялки”- Пенсионерски клуб
„Здравец” - село Факия;
Женска певческа група –НЧ
„Просвета 1928” - село Черни връх;
Певческа група „Здравец”-НЧ
Просвета-1928” - село Воденичане, община Стралджа
Група за изворен фолклор НЧ „Христо Ботев-1928” - село
Подвис, община Сунгурларе;
Женска група за автентичен фолклор – НЧ „Васил Левски 1929” - село Прилеп, община Сунгурларе;
Певческа група -Пенсионерски клуб „Иглика”, квартал „Сарафово“ - град Бургас;
Битов хор – НЧ „Васил Левски
1869” - град Айтос

Детска певческа група „Деница”- НЧ „Пробуда-1929” - село
Равнец
Детска камерна формация
„Светлина” (момчета) - ОУ „Светлина” - село Тополица;
III място:
Вокална група „Прилепче”- НЧ
„Васил Левски 1929” - село Прилеп, община Сунгурларе;
II възрастова група - До 18
години
I и II място не се присъжда
III място:
Певческа група момичета
до 18 години – НЧ „Съзнание
2009” - село Русокастро, община Камено
III възрастова група -Над
18 години
I място:
Състав за изворен фолклор
– НЧ „Васил Левски 1869” - град
Айтос;
Певческа група – НЧ „Светлина-2004” - село Дряново, община Тунджа;
Женска певческа група –НЧ
„Развитие-1912 г.” - село Опан,
община Опан;
Фолклорна певческа група „Пей сърце” - Пенсионерски клуб „Свети Георги” - град
Поморие
Мъжка певческа група – НЧ
„Възраждане 1912” - град Болярово;
Фолклорна група „Раковчанка” – НЧ „Георги С. Раковски –
2013” - село Раковсково, община Несебър;
НЧ „Просвета“ - село Люлин,
община Ямбол
II място:
Певческа група „Росна китка” – Пенсиоерски клуб „Дълголетие” - село Роза, община
Тунджа
Фолклорна група – ТД „Георги
Кондолов”- село Ливада
Фолклорна група „Българка”Тракийско дружество ”Петър

Група за жетварски песни –
НЧ „Надежда-1929” - село Крумово Градище;
Фолклорна формация „Иглика”- НЧ „Христо Ботев 1928” квартал „Банево“;
ДФГ „Шарена китка”-ККП
„Златна есен”-Бургас
Тракийска певческа група
„Никола Ганчев” – НЧ ”Възраждане-1927”, квартал „Рудник“ град Бургас;
Фолклорна певческа група
„Тракийска огърлица”- Пенсинерски клуб – квартал „Лозово“
- град Бургас
Индивидуални певци
I възрастова група - до 14
години
I място:
Карина Станимирова Тодорова - НЧ „Любен Каравелов 1940”
- град Бургас;
Стефани Тодорова Сотирова
- град Камено
Кристиян Янев Папанчев –
град Бургас;
Славея Яворова Младенова СУ ”Сава Доброплодни” - град
Шумен;
Ема Хараламбева Маринова
– НЧ ”Любен Каравелов-1940” град Бургас
Денислав Иванов Василев
– СУ „Добри Чинтулов” - град
Бургас;
Мария Панайотова Стойчева – СУ „Добри Чинтулов” - град
Бургас
Памела Лилова Петкова Школа по народно пеене „Славейче”- НЧ ”Христо Ботев1897 ”
- град Сливен;
Стефания Ивайлова Георгиева - Школа по народно пеене
„Славейче”- НЧ ”Христо Ботев
1897” - гр. Сливен;
Никол Стефанова Тенева Школа по народно пеене ”Славейче”- НЧ ”Христо Ботев 1897”
- гр. Сливен;
Виктория Димчева Маринова-

И кметът васил Едрев на хорото, което се изви на концерта на родопската
певица Росица Пейчева
ДО ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ!
ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ НАГРАДИТЕ СИ, ОБАДЕТЕ СЕ НА
ТЕЛ. 0558/2 27 23 - НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869” - АЙТОС,
ИЛИ ИЗПРАТЕТЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ЧИТАЛИЩЕТО СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
- ЗА ГРУПОВИ НАГРАДИ ТРИТЕ ИМЕНА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ И АДРЕС
- ЗА ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ - ТРИТЕ ИМЕНА, ЕГН
И АДРЕС
Славееви нощи 2019 г.
ПРОТОКОЛ
Специални награди
Наградата на кмета на Община Айтос „За най-ярко дарование” на ТС „Усуканица“ НЧ „Васил Левски 1896“ - град Айтос
Наградата на „Ротари клуб“
- Айтос за най-добре представил се колектив от град Айтос –
ФСХТ „МИСИС“ НЧ „Васил Левски 1896“ - град Айтос
Наградата на семейство Кутеви се присъжда на Ансамбъл за
автентичен фолклор
НЧ „Просвета 1927“ - град Камено
Наградата на „Агродар България“ ЕООД с управител Дарина
Ташкова, за най-малък участник
се присъжда на Мария Христова
Янакиева, НЧ „Светлина 1924“ село Дебелт, община Средец.
Ансамбли обработен фолклор
I място:
Ансамбъл за народни песни и
танци на ветераните-нефтохимици - Бургас
Представителен танцов ансамбъл „Здравец”- НЧ ”Просвета-1927” - град Камено
Ансамбли автентичен фолклор
I място:
Група за автентичен фолклор
– НЧ „Светлина-1928” - село Гюльовца
II място:
Танцов състав „Детелина” –НЧ
„Иван Вазов-1946”-град Генерал
Тошево
Танцови състави
Деца-предучилищна възраст
I място:
Танцов състав „Усмивчица”НЧ „Светлина 1929” - село Роза,
община Тунджа
II място:
Танцова група при Детска
градина „Кольо Тенев” - село
Тенево
I възрастова група - До 14
години
I място:
Детски фолклорен състав
„Шарено гайтанче”-НЧ „Васил
Левски 1869” - град Айтос
Студио за народни танци –
Общински детски комплекс Ямбол
Детски танцов ансамбъл

„Здравец” – НЧ „Просвета-1927”
- град Камено
Детски танцов колектив „Здравец” - НЧ „Слънце-1928”-село Гавраилово, община Сливен
II място:
Танцов състав „Младост” град Бургас
Детски танцов състав „Мечта” –НЧ „Пробуда-1929” - село
Равнец
III място:
Детски танцов състав –НЧ
„Искра-1929” - село Крушаре, община Сливен
Детски танцов състав „Тополчанче”- ОУ „Светлина” - село Тополица
Танцова група „Росна китка”- НЧ „Светлина-1928” - село
Лозенец
II възрастова група -До 18
години
I и II място – не се присъжда
III място:
Смесен младежки танцов състав „Луди-млади”-НЧ „Пробуда
1931”- село Чубра
III възрастова група - Над
18 години
I място:
Младежки танцов състав
„Пандъклийчета 2006”- НЧ „Просвета 1910” - село Тенево
Танцов състав „Усмивка”- НЧ
„Светлина 1929” - село Роза, община Тунджа – над 18 години
Танцова формация „Велико
Сяров-НЧ „Светлина-1926 – село
Селиминово,община Сливен
Танцов състав „Хоп-троп” град Провадия
II място:
Фолклорен танцов колектив
„Тракийска китка” - НЧ „Слънце-1928” - село Гавраилово, община Сливен и НЧ „Светлина1926” - село Селиминово, община Сливен
III място:
Танцов състав „Цветница”- НЧ
„Развитие-1893” - град Елхово
Смесен танцов състав „Феникс”- НЧ „Пробуда 1931” - село
Чубра
Младежки танцов състав – НЧ
„Искра-1929” - село Крушаре, община Сливен
Певчески групи
Обработен фолклор
I възрастова група- до 14
години
I място:
Вокална група „Морски звездички-3 и 4”- ОДК – Несебър
Вокално студио „Славееви
гласове” - ОУ „Васил Априлов”
- град Бургас
II възрастова група – до 18
години – не се присъжда
III възрастова група – над
18 години
I място: – не се присъжда
II място:
Певческа група „Ветренка”
- Пенсионерски клуб „Четирилистна детелина” - квартал „Ветрен“

НЧ ”Светлина-1924” - с. Дебелт,
общ.Средец;
Ванеса Василева Мантарева
– град Бургас;
Дамян Асенов Каравасилев –
ОДК - Несебър
II място:
Георги Георгиев Георгиев –
ОУ ”Георги Бенковски” - град
Бургас;
Мария Ненова Михалева – НЧ
”Просвета 1928” - с.Черни връх;
Ванеса Александрова Кючукова- НЧ ”Зора-1945”- Ямбол;
Ивона Дичкова Неделева -

Стефан Сираков - Пенс. клуб
„Георги Димитров” - гр. Бургас;
II място:
Ирина Дойчева Долапчиева Пенсионерски клуб”Единство” гр. Каблешково;
Гюрга Балтова – Пенсионерски клуб ”Свети Георги” - гр.
Поморие;
Николинка Миндова - Пенсионерски клуб”Дълголетие”,
ж.к. ”П. Р. Славейков” - град
Бургас;
Златка Пройкова Динкова –
кв. „Ветрен“, гр.Бургас;

Школа по народно пеене ”Славейче”- НЧ ”Христо Ботев 1897”
- гр. Сливен;
Деница Здравкова Димитрова
- НЧ”Светлина-1924” - с.Дебелт,
общ.Средец;
Мария Веселинова Желязкова - НЧ”Светлина-1924” с.Дебелт,
общ.Средец;
Мария Стоянова Кисьова - гр.
Приморско - 10 год.
III място:
Мария Иванова- НЧ”Зора
1945”гр. Ямбол;
Иван Станков Янев – НЧ
”Светлина-1924” - с. Дебелт, общ.
Средец;
II възрастова група –до 18
години - не се присъждат
III възрастова група – над
18 години
I място:
Бойка Танева – Пенсионерски клуб ”Дълголетие” - с. Роза,
общ. Тунджа;
Цочо Цочев – НЧ ”Възродена
искра-2002” - гр. Казанлък;
Доротея Радева Жекова –
НЧ ”Развитие-1912г”- с. Опан,
общ.Опан;
Маринка Георгиева - Пенс.
клуб ”Недялко Царев” - гр. Ямбол;
Величка Теохарова - Пенс.
клуб „Зора” - гр. Бургас;

Никула Димитрова – НЧ ”Христо Ботев-1928” - с. Завет, общ.
Сунгурларе;
III място:
Ангел Драгов - Пенсионерски
клуб ”Люляците - с. Брястовец,
общ. Бургас;
Елена Танчева - Пенсионерски клуб ”Иглика” - кв.
„Сарафово“,общ. Бургас;
Руси Казаков - Тракийско дружество „Петър Киприлов 1897” гр. Айтос;
Славка Иванова- Тракийско
дружество „Петър Киприлов
1897” - гр. Айтос
Инструменталисти
III възрастова група -Над
18 години
I място:
Станко Маринов Казаков – Пенсионерск клуб –
с.Русокастро, обл.Бургас
Петко Петков Петков –
НЧ”Слънце-1928” - с.Гавраилово,
общ.Сливен
Петко Кушев - Пенс.клуб ”Недялко Царев” - гр.Ямбол
Инструментални групи
I място:
Трио - НЧ”Светлина-1928” - с.
Гюльовца
Дуо „Камчия”- НЧ ”Христо Ботев-1928” - с. Завет, общ.Сунгурларе

ОБЩИНА АЙТОС И АЙТОЗЛИИ
БЛАГОДАРЯТ НА СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ
НА “СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2019”
СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО “СОКОЛ” АЙТОС
ПК “КООПЛЕС” - ВЕЛИЧКО
ВЕЛИКОВ,
“АЛЕКСИЯ” ЕООД - ЯНИ
АЛЕКСИЕВ
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ
“АЕТОС”
„ГЕНГЕР“ ЕООД
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1
АЙТОС“ ЕООД
ТОДОР ЙОРДАНОВ МАНЕВ
„БКС“ ООД
„ПЕТРОВ ЕВГ“ ЕООД
„НИКС СПОРТ“ ЕООД
„ДЕМЕТРА“ ООД
БОШНАКОВ ЕООД
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - НОТАРИУС
ЗСК „ЛОЗОВО“ АД
„БУРГСТРОЙ“ ООД
ЗК „СИЛА“ - С. ПИРНЕ
„КОКАЛА“ ЕООД
„ДЕСИЙ“ ЕООД
„ДИ ЕМ ДЖИ - 72“ ЕООД
„ДЯДО ДАНЧО“ ЕООД
„КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ“ ООД
СВЕТЛАНА КАНАРИЕВА-НОТАРИУС

БИСЕР ДЕМИРЕВ - НОТАРИУС
„ОГИ СТАРТ“ ЕООД
ЗКПУ „МЪГЛЕН“ - С.МЪГЛЕН
„АДЕНА ТРЕЙД“ ЕООД - МИТКО ЩЕРЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП
- АЙТОС
„МБАЛ АЙТОС“ ЕООД
„ФИОРЕ“ ЕООД
„АРТСТРОЙ“ ООД
„СТЕФАНОВИ“ ООД
„РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
„ЕЛ СТРОЙ - ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ“ ЕООД
„СИМПТО“ АД
„АКВАМАРИН“ ЕООД - СВЕТЛА ПЕНЧЕВА
„АГРОДАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
- ДАРИНА ТАШКОВА
„РОТАРИ КЛУБ“ - БЪЛГАРИЯ
СЕМЕЙСТВО КУТЕВИ
„БАМБОЛИНО“ ЕООД
„АТАНАС ПЛАМЕНОВ-2014“
ЕООД
МУРАД 61
РКС „ЧЕРНОМОРИЕ“
ЕТ “ГРАДИНА”- НВМ - НИКОЛАЙ МАРКОВСКИ
„А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

