
Рефренът „изграждане на па-
метник на воините, загинали във 
войните”, звучи в Айтос повече 
от 100 години. Още след края на 
Първата световна война, местни 
активисти се захващат да агити-
рат в общността - на Айтос му 
е нужен паметник, за да знаят 
потомците, че и градът ни е дал 
своите жертви на фронта. В про-
дължение на век, периодично и 
спорадично, никнат комитети, 
сдружения и фондове, провеж-

дат се сбирки, събрания и бла-
готворителни концерти, все с 
идеята да бъде „вдигнат” мону-
мент в памет на айтозлии, дали 
живота си за България. Провеж-
дат се конкурси, командироват 
се представителни личности в 
столицата, търси се компетент-
ното мнение на скулптори - въ-
обще голямо движение по те-
мата. За съжаление, не дръпна-
ло идеята нито крачка напред. 
За сто години паметник в Ай-
тос не е издигнат, независимо, 
че показна активност никога не 
е липсвала.

Сигурно затова на айтозлии 
не им се вярва (то и как да по-
вярваш), че не след година, две, 
или след месец, а на 31 юли 
2019 година, в сряда, (да, точ-
но тази сряда), най-сетне гра-
дежът на лелеяния паметник за-
почва. Има и час за първата ко-
пка - в 9.30! С една дума, в на-
вечерието сме на историческо-
то събитие! 

„Всичко е готово, в сряда за-
почват изкопните дейности, а в 
четвъртък (1 август) - монтира-
нето на паметника на загинали-

те във войните айтозлии”, зая-
ви за „Народен приятел“ на 26 
юли тази година Кольо Колев, 
един от членовете на Инициа-
тивния комитет за построяване-
то на паметника - ИК „Воинска 
памет” - Айтос. Дългогодишната 

мечта на ветераните от войни-
те се сбъдва, жалко само, че да 
видят паметника доживяха един-
двама от тях. 

На 1 август тази година (чет-
въртък) за старта на монтиране-
то на паметника в Айтос прис-

тига скулпторът и автор на про-
екта Христо Митев от Добрич. 
„Няма човек, който да е видял 
проекта и да не го е харесал. 
Върху постамента ще бъдат по-
ставени пет плоскости-колони, 
върху които ще бъдат изписани 

имената на убитите във войните 
айтозлии. Кръстът за храброст и 
орелът, които ще стоят върху па-
метника, вече са изработени от 
бронз. Беше необходимо да оси-
гурим 120-тонен кран, с който да 
поставим тежката основа”, раз-

каза още Колев.
„Днес всички ние, без значе-

ние на етнос, религия или поли-
тическа принадлежност, обеди-
нени от идеята за увековечаване 
на героизма и саможертвата на 
180 синове на град Айтос, падна-
ли по бойните полета, сме гото-
ви да доведем това дело до ус-
пешен край. Инициативният ко-
митет, подкрепен от кмета Ва-
сил Едрев и Общински съвет - 
Айтос, работи с идеята, мону-
ментът да бъде открит в нача-
лото на месец септември 2019 
година, в дните между две ис-
торически дати - на Съединени-
ето и Независимостта на Бълга-
рия”, пише в обръщение към ай-
тоските граждани Иван Иларев - 
председател на ИК „Воинска па-
мет” - Айтос.

Инициативният комитет е 
сформиран през февруари-
март 2019 година. Неговите чле-
нове са представители на па-
триотичните организации в гра-
да, дълбоко и искрено вярва-
щи, че сдружени, и с подкрепа-
та на местната власт, могат да 
осъществят вековната айтоска 

идея. „Сигурно, отстрани неща-
та изглеждат лесни, някои ще ка-
жат - какво толкова му е сложно-
то на един паметник?! Ще им от-
говоря, че един паметник може 
да се изгради и за няколко ме-
сеца, но за това са нужни: Пър-
во - верни сподвижници, Второ - 
много хъс и много работа, и Тре-
то - немалко средства. Благода-
рим на всички дарители, на кме-
та и на Общинския съвет, че пре-
гърнаха идеята на ИК „Воинска 
памет”, и заедно ще я осъщест-
вим”, заяви Кольо Колев пред 
общинското издание.

Набирането на средства про-
дължава. Всеки, отворил сърце-
то си за тази идея, може да даде 
своята лепта като го направи: в 
брой в касата на Инициативния 
комитет на улица „Станционна“ 
29 - Военен клуб - Айтос, или по 
банкова сметка: 

ИК” ВОИНСКА ПАМЕТ” - 
гр.АЙТОС

IBAN : 
BG16STSA93000025945847

BIC : STSABGSF
БАНКА ДСК – ЕАД 

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

народен
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БезБолезнена стоматология; Последни технологии в 
стоматологията със сертифицирана  яПонска аПаратура; 

Професионално изБелване; всички видове корони и 
мостове; изграждане на зъБи с фиБростъкло, всички 
видове модерни Протези; детска стоматология и др.

Бургас, ул.”хан аспарух” 70 (до IIIта поликлиника); 0896 128 895
Само с предварително записване!

център за естетична стоматология
“еstheticDent” - Бургас

д-р мартин цонев
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На 31 юли 2019-а започва строителството 
на войнишки паметник в АйтосИСТОРИЧЕСКО!

Къде да бъде изграден монументът? - Инициативният комитет при кмета Васил 
Едрев

Пейзажът пред сградата на Общината скоро ще бъде изцяло променен

Началото на март 2019 г. - едно от първите заседания на ИК „Воинска памет” във 
Военен клуб - Айтос

Така ще изглежда паметникът, който айтозлии изди-
гат 75 години след края на Втората световна война

“На това място ще бъде изграден паметник на загиналите във войните”, пише на 
паметна плоча - единственото материално доказателство, че идеята за монумент е 
съществувала във времето. По неофициални данни, тя стои в градинката пред Об-
щината поне от 1998 година, вече повече от 20 години.

Идеята е от поне  
100 години,  
най-сетне - копаят 
основите в сряда
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СъОБщЕНИЕ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мер-

ките за опазването на пчелите и пчелните семейства 
от отравяне и начините за провеждане на растително-
защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, 
Община Айтос уведомява гражданите, че от 29.07.19 г. 
до 01.08.2019 г. от залез слънце до 07:30 часа „Комета 
Е“ ЕООД ще извърши третиране на 105 дка праскови и 
круши, в местността Карапелит, находящи се в земли-
ще град Айтос, с препарата „Топаз 100ЕК“.

Собствениците на пчелни семейства следва да пред-
приемат необходимите действия за предпазване на 
пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

6

Айтос пак има повод да 
се гордее с признание в 
спорта. Редовните чита-
тели на „Народен прия-
тел“ знаят, че Клубът по 
свободна борба „Айтос” 
е школа-трамплин за та-
ланта на не един местен 
борец. Много от айтос-
ките състезатели с ус-
пехи на тепиха вече са 
в областни и национал-
ни клубове и достойно 
защитават не само чест-
та на Айтос, но и на Бъл-
гария.

Един от най-талантли-
вите млади айтозлии в 
този спорт е Октай Руж-
ди - категория 79 кг, кой-
то представя страната 
ни в юношеския нацио-
нален отбор. В момента 
Октай е студент и състе-
зател на „НСА Академик” 
- София и един от чети-

римата юноши, които са 
част от българския наци-
онален отбор по свобод-
на борба. 

Заедно с националите 
и старши треньора Ва-
лентин Ангелов, Октай 
Ружди е на подготвите-
лен лагер в Румъния, а на 
1 август тази година ще 
участва в международен 
турнир в Букурещ. Тур-
нирът в румънската сто-
лица е етап от подготов-
ката на националите за 
Световното първенство 
през септември, което е 
и олимпийска квалифи-
кация. Октай и тримата 
му съотборници пък се 
подготвят за Световното 
в Талин, Естония, което 
ще се проведе от 12 до 18 
август тази година.

НП

Октай Ружди ще се бори за 
световна титла в Талин, Естония

Клубът на туристите-ветерани 
празнува юбилей през септември

Съобщение до собствениците  
на свиневъдни обекти 

Община Айтос уведомява собствениците на сви-
невъдни обекти, че Областна дирекция „Земеде-
лие” – Бургас организира информационна кам-
пания, която ще се проведе на 29.07.2019 г. от  
11 часа в заседателна зала на Институт по земе-
делие град Карнобат. 

В работната среща ще участват научни работни-
ци от Ветеринарно-медицинския факултет на Тра-
кийския университет, с цел разясняване на мерки-
те за профилактика, ограничаване и ликвидиране 
на болестта Африканска чума по свинете.

2006 г. - Октай с пълен комплект медали до гор-
дия си баща и треньор Ружди Ахмед

2018 г. - поредна награда за успехите на айтос-
кия борец от кмета Васил Едрев

Състезателят е на подготовка  
с националите в Румъния

През месец септември 2019 го-
дина Клубът на туристите-ветерани 
към Туристическо дружество „Чуд-
ни скали”- град Айтос ще празнува с 
колеги и приятели 45-годишен юби-
лей. Празникът ще е тридневен, от 
сега планираме какво трябва да се 
случи по дни и часове, коментира за 
„Народен приятел“ ръководителка-
та на Клуба Ирина Николова. 

Как се изнизаха толкова години?, 
питат се членовете на един от най-
старите клубове в страната. Част от 
тях са туристи от 70-те години, но 
тогава били в други клубове. Ири-
на Николова е ръководител на Клу-
ба на туристите-ветерани - Айтос от 
2003 година, но тръгва по планин-

ските пътеки с ветераните 
още съвсем млада. Вече 15 
години го ръководи със за-
мах и води ветераните към 
върхове, на които, много 
млади хора, дори имената 
не са чували.

От години, Клубът на ту-
ристите ветерани е най-ак-
тивният в ТД „Чудни скали” 
- Айтос. Много инициативни 
и подкрепящи се, ветерани-
те са винаги сред природа-
та или организират пътува-
ния в България и чужбина. 
Енергичността и младежки-
ят ентусиазъм на членове-
те му са пословични, ярък 

пример за подражание за всички 
айтоски поколения. 

Началото на клуба е сложено 
през 1974 година, а първи негов ръ-
ководител е Петър Драганов. Дра-
ганов води ветераните до 1979 го-
дина, когато ръководството пое-
ма Луиз Димитров до 1985 година. 
Цели 5 години клубът оглавява Ге-
орги Левтеров - Левчо, за да го пое-
ме Ангел Славов от 1990 до 1993 го-
дина. 11 години водач на ветерани-
те е доайенът Георги Стоянов, кой-
то предава щафетата на настоящия 
председател Ирина Николова.

НП

НЕ ПАЛЕТЕ СУХИ ТРЕВИ!, предупреждават от Район-
ната служба „ПБЗН” - Айтос. Изглежда безобидно „за-
нимание”, но може да стане причина за огромен пожар 
с щети и не дай, Боже - жертви. 

Скорошен пример, че това е рисковано, даде 88-годи-
шен айтозлия, собственик на имот във Вилна зона „Слън-
чева лъка” край Айтос. На 23 юли, в най-голямата жега 
по обяд, човекът запалил сухи треви - просто почистил 
обработваното от него място. От силния вятър пожарът 
сериозно се разпалил и обхванал фургона, в който ра-
ботливкото  прибирал инвентара си. Фургонът изгорял, 
за радост айтозлията се разминал само с уплаха.

Не палете 
сухи треви!

2009 г. - Клубът празнува 35 години, знаменосец е Христо Будаков

Неуморна! 15 години Ирина Ни-
колова ръководи Клуба на тури-
стите-ветерани - Айтос

През 2019 г. се навършват 45 години от създаването  
на Клуба на туристите-ветерани в Айтос



Градоначалникът отго-
варя:

Според договора, подпи-
сан с фирмата изпълнител 
- ДЗЗД „Стройстийл” - град 
Пазарджик, спечелила об-
ществената поръчка за из-
пълнител на проект „Рекон-
струкция и рехабилитация 
уличната мрежа в община 
Айтос”, „срокът за изпълне-
ние на строително-монтаж-
ните работи и съпътстващи 
дейности е 360 календарни 
дни”, т.е. една година. Все-
ки гражданин може да се 
информира по-подробно, да 
се запознае с фирмата и да 
види договора, който е пуб-
ликуван на официалния сайт 
на Община Айтос - aytos.bg. 

С ръководството на фир-
мата имаме ежеседмични 
разговори и срещи. Имам 
уверението, че ремонтът на 
улиците в града ще приклю-
чи в края на месец октом-
ври тази година. Служители 
от администрацията са про-
вели лично разговори с хо-
рата с двигателни пробле-
ми, живеещи на улиците в ре-
монт. Взети са предварител-
ни мерки и е осигурен достъп 
за придвижването им. Пред-
ложени са резервни вари-
анти, които хората с двига-
телни увреждания могат да 
ползват. Там, където е било 
необходимо, сме направили 
допълнителни ремонти, за да  
създадем достъпна среда.

Прави впечатление, че за-
почнаха спекулации с качест-
вото на изпълнение на улич-
ните и тротоарни ремонти. Не 

желая да коментирам в де-
тайли, ще кажа само, че не 
е коректно, на срещи с граж-
даните да се говори за нека-
чествено изпълнение. Кон-
трол върху ремонтните дей-
ности от страна на Общин-
ската администрация се осъ-
ществява ежедневно от Ди-
рекция „ТСУС”. Да, има про-
пуски, безспорно, на всяка 
среща тези пропуски се по-
ставят на вниманието на из-
пълнителя. На 25 юли беше 
направен обход по цялата 
дължина на улица „Станцион-
на”. Открити са 168 „хлопащи” 
плочки, които ще бъдат отре-
монтирани. Така че контролът 
е добър и проектът ще бъде 
изпълнен качествено. 

Следващата седмица ули-
ца „Станционна” ще бъде по-
чистена и ще бъде завърше-

на, с акт 15. Ще бъде поло-
жена асфалтовата настил-
ка и там ремонтът приключ-
ва. Ще продължат ремонти-
те на другите улици. Да, ули-
ците „Станционна”, „Васил 
Левски” и „Паскал Янаки-
ев” са основни артерии, ко-
ито създават затруднение за 
движението на МПС, защото 
там е автомобилният поток и 
там е движението на между-
градския транспорт. Но още 
месец ще трябва да потър-
пим. Имайки уверението на 
фирмите, че ще приключат в 
срок, убеден съм, че ще има-
ме нови и качествени улични 
и тротоарни настилки.

Ремонтите ще приключат в 
рамките на два-три месеца. 
След това ще започнат нови, 
но по други улици.

НП
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Октай Ружди ще се бори за 
световна титла в Талин, Естония

ОБЯВА

Тел. 004915215392425 
- Германия, Николай и 
0898316996 - Злати-
на ПРОДАВА къща с 
гараж и малък двор 
на улица „Бреза” 4 
„А“ в Айтос, на кал-
кан със съсед или  
ЗАМЕНЯ за къща или 
тухлен апартамент в 
центъра, около Авто-
гарата или други квар-
тали на града. Цена по 
споразумение.

Тракийско дружество 
„1897 ПЕТЪР КИПРИЛОВ” - ГРАД АЙТОС

ОРГАНИЗИРА
Посещение на „Петрова нива” 

на 17 август 2019 година (събота), 
по повод

ЧЕСТВАНЕТО НА 116-ТА ГОДИШНИНА ОТ 
ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ. 

Справки и записвания:
Всяка сряда от 15.00 часа до 18.00 часа в Клуба на 

дружеството на улица „Щерю Русев” №4 или на 
телефони 0899 848 500, 0878 825 964, 0887 805 893

ТАКСА ЗА ПЪТУВАНЕТО - 5.00 ЛВ.
ТРЪГВАНЕ ЗА „ПЕТРОВА НИВА” С АВТОБУС 
В 13.00 ЧАСА ОТ КЛУБА НА ДРУЖЕСТВОТО.

ОТПЪТУВАНЕ ЗА АЙТОС - 22.00 ЧАСА.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Айтозлии, поканени сте на Рилските езера

Традиционно, в края 
на всяко редовно засе-
дание на Общинския съ-
вет в Айтос, съветниците 
задават въпроси, а кме-
тът отговаря. На юлско-
то заседание, кметът Ва-
сил Едрев отговори на 
въпроси на общинския 
съветник Андрей Андре-
ев, по които коментари-
те в местната общност 
са многопластови: Кога 
се очаква да бъдат за-
вършени ремонтите на 
уличните и тротоарните 
настилки в Айтос и какво 
се прави за придвижва-
нето на хората с двига-
телни проблеми по вре-
ме на ремонтите?

Проектът за ремонт на улиците ще 
приключи в края на месец октомври

Кметът Васил Едрев:

Улица „Георги Димитров”  (сега улица «Станци-
онна”) –  1975 година, положени са уличните и тро-
тоарни настилки

Улица „Станционна” - 2019 година, първият след 
44 години генерален ремонт на уличните и трото-
арните настилки

Съветниците питат - кметът Васил Едрев отговаря 

Скъпи съграждани,
На 31 юли 2019 година 

се навършват 96 години от 
рождението и 15 години от 
кончината на ръководителя, 
кмета и родолюбеца Борис 
Радев Щерев, отдал живо-
та си за Айтос, общината и 
нейните жители.

Това, с което днес го спо-
менаваме е неговата за-
гриженост за развитието 
на града ни като икономи-
чески център и добро мяс-
то за живеене. Тази негова 
мечта никога не го напусна 
до последния му земен ден. 
Помним го с неговия рабо-
тохолизъм и построеното в 

годините на неговото кме-
туване.

Инициативен комитет „Бо-
рис Щерев” - град Айтос 
кани всички граждани, съ-
мишленици и приятели да 
поднесем цветя и венци и да 
се поклоним пред Паметна-
та плоча на Борис Щерев в 
град Айтос, на площад „Бо-
рис Щерев”, на 31 юли 2019 
година, от 10.30 часа.

Да почетем с цвете и със 
спомен, човекът, които ис-
каше да види Айтос като 
град градина!

ИК „Борис щерев” - 
град Айтос

Имаше такова време, 
имаше такъв човек...
96 години от рождението на Борис Щерев

Състезателите от клуба по баскетбол при строи-
телството на спортната зала по времето на кмета 
Борис Щерев

2019 г. -  Това лято основно ремонтират и разши-
ряват залата, построена през 70-те години на ми-
налия век

Откриване на паметната плоча в Айтос на площад 
„Борис Щерев” - януари 2019 година

Борис Щерев



Разговорът води  
Катя КОСТАДИНОВА

- Ива, броиш ли танците, 
които си поставила на ай-
тоска сцена? Заимстваш ли 
стъпки и движения или се 
стремиш към свой собст-
вен стил?

- Танците, които са поставе-
ни на айтоска сцена, са изклю-
чително много, няма как да се 
преброят. За да задържим вни-
манието на публиката пък и на 
самите танцьори се старая за 
всеки концерт и изобщо изява 
да правя по нещо ново. Опит-
вам се да бъда в крак с новите 
танцови тенденции - хитова му-
зика, нови движения в опреде-
лени стилове, непрестанно се 
уча. Гледам много ансамбли, 
танци, клипове. Това, разби-
ра се, ми доставя огромно удо-
волствие… Създаването на един 
танц, колкото и прост на пръв 
поглед да изглежда, е свърза-
но с много работа и поняко-
га безсънни нощи. Естествено, 
имам собствено виждане, вла-
гам свои идеи, и като комбини-
рам всичко това - мисля, че не-
щата се получават. Всеки хоре-
ограф, даже тези с дългогоди-
шен опит, може да заимстват 
определени стъпки или движе-
ния, важно е какво искаш да по-
стигнеш и резултатът да радва 
публиката.

- На тазгодишните „Славе-
еви нощи” всички читалищни 
танци бяха оценени от жури-
то с награди. Това е много 
труд - как се справяш?

- Да, наистина вложихме мно-
го труд. Мисля, че се справи-
хме, защото с моята колежка, 
хореографката Мая Хистова, 
правим всичко с много любов 
към танца. Обсъждаме, спорим 
понякога, но винаги стигаме до 
консенсус, защото знаем, че 
най-важен е резултатът.

- Изключително добра тан-
цьорка си - защо не потърси 
Ансамбъл „Филип Кутев” или 
друг голям ансамбъл, а реши 
да останеш в Айтос?

- В момента, в който завър-
ших Музикалното училище в 
Котел, имаше един период, в 
който традиционният фолклор 
не се ценеше. Нямаше я пуб-
ликата, на каквато се радваме 
днес. Тогава реших да спра да 
се занимавам с народни тан-
ци. Записах да уча съвсем раз-
лична специалност - „Публична 
администрация“. Но вече знам, 
че танцът е моето призвание. 
Няма по-хубаво нещо от това 
да си влюбен в това, което пра-
виш, до такава степен да оби-
чаш работата си, че да не мо-
жеш да си представиш да се 
занимаваш с нещо друго и тук 
мисля да вметна, че когато вла-
гаш толкова много желание и 
любов, успяваш да докоснеш 
публиката дали с танца, или с 
начина, по който танцуваш, хо-
рата успяват да уловят посла-
нието ни.

- Публична администрация 
- това е нещо много различно 
от танците и изкуството? 

- Да, много е различно. Не 
съм сигурна дали някога ще ра-
ботя по специалността. Опреде-
лено, танците са това, което ис-
кам да правя - отдавна съм го 
разбрала. Обичам ги, обичам да 
се занимавам с това, харесва 
ми да танцувам. Обичам деца-
та и искрено се радвам, когато 
видя първите им успешни изя-
ви на сцената.

- Как успяваш да привли-
чаш толкова млади хора и 
как ги запалваш да танцу-
ват? Танцьорите, групите и 
съставите на читалището не-
прекъснато се увеличават. 
Знаеш ли броя на танцува-
щите в читалището?

- Тази година, дойдоха може 
би над 80 деца. В танцовата сю-
ита, която направихме за от-
криването на „Славееви нощи” 
участваха около 50 танцьори, но 
има още, които поради разме-
рите на сцената не бяха вклю-
чени. Възрастовата граница на 
участниците в съставите на чи-
талището е от 4 до 30 години. 
Тази година най-малката участ-
ничка в лятната танцова ака-
демия беше на 3 годинки и по-
ловина. Щастлива съм, че има 
такъв голям интерес. Много ме 
радва факта, че от малки деца-
та имат желание да се занима-
ват с танци. Танците са здраве, 
нови приятелства, много усмив-
ки и незабравими мигове. 

- С много танцьори и пер-
фектна хореография беше 
представена Танцовата Ви 
сюита за откриването. Месе-
ци репетирахте, за да се под-
готвите?

- Направена е с много труд и 
безсънни нощи. Това са много 
дни работа с децата, десетки 
репетиции. Трудно се получава-
ха нещата, защото всички тан-
цьори от „голямата” формация 
работят и учат. Трудно се съ-
бирахме, все някой се оказва-
ше ангажиран, но използвахме 
всяка минута. Защото над всич-
ко стои желанието ни да танцу-
ваме и да се представим отлич-
но. Що се отнася до малките, те 
нямат достатъчно опит, с тях ре-
петициите са двойно повече. Но 
те се справиха блестящо.

- За какво мечтаеш?
- Мечтая за много неща. Ми-

слила съм за създаването на 
фолклорен ансамбъл в Читали-
щето. Мисля за нови танци през 
новия творчески сезон. Нещо 
повече - тази година Народно 
читалище „Васил Левски 1869” 
ще празнува 150-годишен юби-
лей. Подготовката започва още 
отсега. Имаме достатъчно вре-
ме и наистина вярвам, че ще 
се справим.

- Кажи ми повече за семей-
ството си?

- Радвам се на огромна под-
крепа от страна на родителите 
ми и съпруга ми. Страшно мно-
го ми помагат . Имам дъщеря 
на 9 години. Тя тръгва по мои-
те стъпки, може би защото е с 
мен на всички репетиции. Знае 
всички танци и танцува с огро-
мно желание. Иска да е на сце-

на - дори да не е включена в 
танците, появява се със стихче 
или с песничка на концертите. 
Тя е изключително музикална, 
има усет и музикален слух. Сви-
ри на пиано и танцува в съста-
вите на читалището. 

- Толкова млади хора има 

край теб, как 
успяваш да ги 
„укротиш”, да 
ги овладееш, 
да ги накараш 
да те следват?

- По принцип 
младите хора 
и м а т  м н о г о 
енергия, разнос-
транни интере-
си, малко труд-
но е да ги сра-
ботиш, но при 
нас се получава 
- ние сме прия-
тели. Понякога 
има драми , съл-
зи, но бързо ми-
нава... Танците 
са терапия. Не-
прекъснато сме 
заедно, шегува-
ме се по време 
на работа, зна-
ем проблемите 
и радостите си. 
Така че на тях 
им е приятно - 
приемат с леко-

та и с желание да повтарят де-
сетки пъти едни и същи стъпки, 
и нещата се случват.

- Имате голям репертоар - 
вероятно мечтаете за изяви 
извън Айтос?

- Малко трудно е от финан-
сова гледна точка, но пък ко-
гато и където можем - участва-
ме. Традиционно се изявяваме 
на конкурси и концерти в Созо-

пол, в Несебър, Бургас. Това е 
начин да усетим публика, раз-
лична от айтоската. Представя-
ме се успешно, печелим награ-
ди. Разбира се, мечтая за из-
яви извън страната, няма тво-
рец, който да не го иска. Силно 
се надявам скоро да осъщест-
вя тази мечта.

- През последните две-три 
години на сцената се появи, 
да го наречем „средното по-
коление” танцьори?

- Да, децата растат. Това са 
танцьори от „малките” състави, 
но има и съвсем нови деца, кои-
то сега правят първите си стъп-
ки в танца. Има и много желае-
щи да се запишат да танцуват. 

Това се случва 
най-вече след 
приключването 
на Лятната тан-
цова академия. 
Тази година в 
нея се включи-
ха над 80 деца. 

Много от тях, надяваме се, ще 
се завърнат отново в читалище-
то през септември. Стремим се 
към най-важното - децата да об-
икнат танца. Явно успяваме, за-
щото поне половината от мал-
ките участници в Академията 
искат да продължат да танцуват 
в съставите на Читалището.

- Правиш ли кастинги? Ко-
гато някой не може да танцу-
ва, как реагираш? 

- Не, не правим кастинги, за-
щото съм убедена, че дори и 
неможещите на пръв поглед да 
танцуват, имат потенциал, кой-
то могат да развият, стига да 
имат желание. Имала съм таки-
ва случаи. Важно е желанието 
- има ли желание, с много труд 
всичко се постига. Важно е да 
не се отказваш. Повторението 
е майка на знанието. Поняко-
га ми се е налагало да повторя 
дадено движение многократ-
но... Така както първокласник 
се учи да чете, така е и в танци-
те. Бавно, стъпка по стъпка, ко-
гато виждам желанието, хъса, 
това ме мотивира. Никой не се 
е родил научен, както казах, и 
аз продължавам да се уча.

- Във фолклорния със-
тав има ново мъжко попъл-
нение?

- Малко са момчетата, кои-
то имат желание и смелост да 
дойдат в читалището, за да тан-
цуват. Но ето, че нашите юнаци 
се представиха отлично в кон-
курсите на „Славееви нощи”, 

за което им благодаря! Много 
труд положиха, въпреки че по-
вечето работят и са много за-
ети. Доста се постараха и ре-
зултатът се видя. 

- Какво си мислиш за бъ-
дещето?

- Не обичам да правя плано-
ве, но знам, че искам да про-
дължавам да се занимавам с 
това, което правя. Страхотно е 
да работиш това, което ти ха-
ресва и да си сред колеги, ко-
ито оценяват труда ти и те под-
крепят. Обичам танците и не 
мога да си представя, че ще 
дойде това време, в което тряб-
ва да спра да танцувам.

- Как изглежда ежедневи-
ето на един хореограф, който 
не само поставя танците, но и 
танцува? Имаш ли подкрепа-
та на семейството си?

- Седем дни в седмицата - ра-
бота. И най-усилената - в събо-
та и неделя, когато повечето от 
танцьорите са свободни. Благо-
дарна съм на семейството на 
съпруга ми и на моето семей-
ство. Всички ме разбират, под-
крепят ме и много ми помагат, 
особено за отглеждането на дъ-
щеря ми. Без тяхната подкрепа 
трудно бих се справила.

- В събота и неделя репе-

тираш и с много деца?
- Обичам децата, говорим си 

с тях на езика на танца - сре-
щам разбиране и от страна на 
родителите. Много вълнуващ 
момент за мен е Лятната ака-
демия. Повечето от децата ни-
кога не са танцували, а само 
след две седмици са готови за 
сцена и за един истински тан-
цов спектакъл. За мен това е 
истински празник.

- Да се върнем към нача-
лото - какво си учила в НУФИ 
„Филип Кутев”? 

- Завършила съм „Български 
народни танци”. Всъщност не 
само - там учихме всички сти-
лове - танци на народите, исто-
рически танци, класически ек-
зерсис, съвременни техники, 
актьорско майсторство... Вто-
рата ми специалност е „Народ-
но пеене и пиано”. Национално-
то училище за фолклорни изку-
ства е голяма школа. Най-пре-
красните години, които никога 
няма да забравя. Научих се на 
дисциплина, създадох много 
приятелства и осъзнах, че тан-
ците са едно съкровище. За съ-
жаление, в днешни дни народът 
забравя своите традиции, пес-
ни и танци, стремейки се да сме 
по-модерни . Голям процент от 
подрастващите не знаят да тан-
цуват нито едно хоро. В мина-
лото е нямало човек, на кого-
то думите „ръченица“ , „Дайчо-
во“ да са били непознати и да 
не ги владее. 

- Проф. д-р Елена Кутева, 
като председател на журито 
на „Славееви нощи”, високо 
оценява твоята работа?

- За мен е голяма чест! Бла-
годарна съм на възможност-
та да се срещам и да разго-
варям с ръководители и арти-
сти от Ансамбъла. Ансамбълът 
е може би най-добрата танцо-
ва школа в България. Естестве-
но, радвам се, че проф. Кутева 
оценява това, което правя. Този 
професионален интерес и оцен-
ката им значат много за мен и 
това е вече достатъчно призна-
ние. Всъщност, всеки работи за 
това - някой да оцени и да при-
знае труда му. 

- Кой е танцът, които искаш 
да направиш?

- Тази година представихме 
„Северняшки танц“ – обичам 
музиката на северняшките тан-
ци, а самите танци толкова ди-
намични и игриви - бяхме енту-
сиазирани от танца на Ансам-
бъл „Филип Кутев”- „Дунавска 
плетеница.“ Осъществихме я, и 
то много успешно. Имам много 
идеи, които обсъждаме с Мая 
Христова и с колегите от чита-
лището. Ако сериозно порабо-
тиш върху детайлите на един 
танц, който вече е поставян, 
може да се получи напълно нов 
и много по-добър танц. В този 
смисъл, винаги мечтая за пер-
фектния танц. Танцът, който ис-
кам да направя и мисля от дос-
та време по него, е „Нестинар-
ски игри“. 

- Танците на коя фолклор-
на област най-много харес-
ваш?

- Обичам танците от всяка 
една фолклорна област. Харес-
вам много носиите им. Обожа-
вам пиринските носии. Шоп-
ските и северняшките танци 
също харесвам, затова, че те 
са много бързи, а аз обичам 
динамиката. Но пък ние сме 
си в Тракия, така че обичам 
и тракийските, и странджан-
ските танци. Добруджанските 
танци – стъпките им наподобя-
ват ежедневния труд и връзка-
та на хората с плодородната 
земя. Няма танц, който да не 
харесвам. Всичките ги обичам, 
всеки по някакъв начин е кра-
сив и различен. Танцът е ма-
гия, той гони умората и лошото 
настроение. Българският наро-
ден танц се подчинява на всич-
ки природни закони. Специал-
ният хват в някои хора, форма-
та на хорото, движенията на ръ-
цете, краката и тялото.

- Каква е оценката ти на 
специалист за танците, кои-
то видя на „Славееви нощи” 
тази година?

- На „Славееви нощи” има до-
бри състави. Според мен, все-
ки хореограф прави това, ко-
ето счита за добре, това кое-
то на него му харесва. Щом го 
представят, щом всеки състав 
харесва това, което танцува, 
значи си заслужава да го по-
каже пред публика. Във всеки 
танц има по нещо, което ми ха-
ресва. Три дни бях на Празни-
ците, гледах танците с интерес. 
Радвам се, и продължавам да 
се уча постоянно. Някой пред-
ставя нещо ново, у друг - виж-
дам интересни елементи. Все-
ки има собствено виждане и на-
чин, по който да пресъздаде и 
поднесе на публиката си това, 
което иска да каже и изрази – 
чрез танца.

- Не си ли мислила да из-
бягаш от Айтос, в София или 
друг голям град?

- Не мисля. Тук ми харесва, 
удовлетворена съм от това, ко-
ето правим и постигаме. Оби-
чам Айтос и работата си и ми-
сля, че човек може да се разви-
ва и да работи навсякъде, сти-
га да го прави с желание. Как-
то казва народът „камъкът си 
тежи на мястото“. За да може 
един човек да бъде личност в 
обществото, той не бива да за-
бравя своите корени и мястото, 
от което е тръгнал.

- Получаваш ли съдействие 
от ръководството на Чита-
лището?

- Имам изключителното им 
съдействие. Плътно са зад мен 
са, за което им благодаря от 
сърце.

- Откога танцуваш, какво 
ти носи танцът? 

- Танцувам от 20 години и още 
след първата репетиция се влю-
бих в танците.

Емоцията, спокойствието и 
енергията, които ми носи тан-
цът, не могат да бъдат писа-
ни с думи. Тялото ти танцува, 
а ти просто го следваш. Танцу-
вайте – това води до добро на-
строение, искри в очите и мно-
го усмивки.
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стр.4 Животът край Славеева река8
Ива - хореографката, която накара Айтос да затанцува 

Ивелина Димитрова Костадинова e 
хореограф в НЧ „Васил Левски 1869” - 
Айтос. Завършила е Национално учи-
лище за фолклорни изкуства „Филип 
Кутев” - град Котел. Хореограф и ръ-
ководител е на състави в Народно чи-
талище „Васил Левски 1869” от 12 го-
дини. За едно десетилетие харизма-
тичната млада дама, с чар и талант, 
успя да привлече в читалището де-
сетки млади хора и деца, и да ги на-
кара да заобичат танца във всичките 
му стилове.

Ива и Мая Христова - един забеле-
жителен хореографски тандем, с по-
редна специална награда от кмета Ва-
сил Едрев на “Славееви нощи 2019”

След успеха на „Шопска сюита” - 2017 година, с колегите и прия-
телите от Народно читалище „Васил Левски 1869” - Айтос

Ивелина Костадинова

На сцената на айтоските Фолклорни празници

Ива със съпруга и дъщеря си


