
Здравейте, граждани на община Айтос!

Движение „ЗАЕДНО за промяна“ е граждан-
ско-политическо обединение с ясно изразен 
опозиционен профил, противопоставя знание-
то, експертизата и програмното началото срещу 
неграмотността, рекета и корупцията на сегаш-
ната власт. Повече за движението може да нау-
чите от сайта на движението: zaednobg.eu.

Листата ни от общински съветници е съставе-
на от кандидати, заети в частния сектор, със зна-
ния и собствен опит, готови да работят за интере-
сите на гражданите на община Айтос. Със своята 
работа те са познати и търсени от гражданите на 
общината.

Ето някои от целите, които си поставяме за 
достигане като общински съветници:

1. Прозрачност на публичните средства! Разхо-
дите на парите, които се изразходват през кмета 
на общината да са на сайта на общината и се ак-

туализират ежедневно.
2. Дигитализация на услугите за гражданите. Получаване на 

документи от общината по електронен път.
3. Зоната за отглеждане на животни да се 

развие в съвременна зона за развитие на жи-
вотновъдството.

4. Пряко договаряне с общини от страните 
от ЕС за финансиране на проекти за реали-
зация в община Айтос.

5. Да продължи работата за изграждане на 
новата индустриална зона в общината.

На тези местни избори 2019 година подкрепяме кандида-
турата за кмет на Община Айтос на г-н Ивелин Йорданов.

Нашите мотиви са:
1. Човек с опит, който ще поеме работата в община Айтос в 

движение и ще надгражда.
2. Стратегията му за развитието на община Айтос покрива го-

ляма част от нашите виждания за управление на общината.
3. Икономист с натрупан професионален опит.
4. Доказал се с активната си работа като кмет на община 

град Айтос през мандат 1999 – 2003 година, и впоследствие - 
два мандата като общински съветник - има активна позиция и 
е работил за развитието на Айтос.

5. Успя да изведе община Айтос от колапса, в който бе из-
паднала през 1998 година и остави стабилност след своето уп-
равление.

6.  Диалогичен и открит в работата си.
7.  С профил, който се отличава от предложените кандида-

тури на ГЕРБ и БСП
Считаме, че това ще е успешният кмет на община Айтос.  
Община Айтос е една за всички!
Гласувайте за нас с отметка в квадрат с № 58.
Гласувайте за кмет на общината - Ивелин Йорданов с 

отметка в квадрат с № 55. 
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купуването и продаването на гласове е престъпление

До
участниците в 
секционните 
избирателни комисии

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящи-
те на 27 октомври 2019 г. Из-
бори за общински съветници 
и кметове, Общинска изби-
рателна комисия - Айтос ще 
проведе обучение на учас-
тниците в секционни изби-
рателни комисии (СИК), на  
18 октомври 2019 година, 
от 18.30 часа в читалище 
„Васил Левски” - Айтос.

ЗА кмЕт 
НА ОБЩИНА АЙтОС
мАрИАНА ДИмОвА
Заповед за заместване 
№РД-08-503
20.09.2019 г.

Движение „ЗАЕДНО за промяна“
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По повод Деня на българската община, сърдечно поздравявам всички слу-
жители от Общинска администрация - Айтос! За мен е удоволствие да поз-
дравя и всички, вече бивши и бъдещи общински съветници и кметове на на-
селени места в община Айтос! На всички пожелавам да бъдат още по-моти-
вирани да работят за интересите и потребностите на гражданите.

Скъпи колеги от  
Общинска админи-
стðация,  

Благодаря за всеот-
дайността в работата! 
Никога не забравяй-
те, че с отговорности-
те, стоящи пред всеки 
от нас, с ежедневните 
си действия и вложе-
ните усилия, изпълня-
ваме основната роля 
на местната власт - ре-
шаване на проблемите 
на хората!

Пожелавам Ви, като 
служители на Община 
Айтос, всеки ден да до-
казвате своя професи-
онализъм! 

Бъдете здрави и още 
дълги години работете с 
ентусиазъм за развити-
ето на Община Айтос!

Честит празник!
12.10. 2019 г.

За кмет 
на Община Айтос
мариана ДИмОвА
Заповед за  
заместване рД-11-
503/20.09.2019 г./

Честит празник, общинари!

Във връзка с произвеж-
дането на Избори за об-
щински съветници и кме-
тове на 27 октомври 2019 
година, всеки гласопода-
вател след проверка в из-
бирателния списък може 
да поиска: от датата на 
обявяване на избирател-
ните списъци 16 септем-
ври 2019 г. :

До 19.10.2019 г.
Заявления за отстраня-

ване на непълноти и греш-
ки в избирателните списъ-
ци избирателите могат да 
подават до кмета на об-
щината или кметството

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА  
МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

на 27 октомври 2019 г.

Конкурс „Клас на годината“
Община Айтос, мк-

БППмН обявява конкурс 
„клас на годината“, кой-
то ще се проведе в рамки-
те на учебната 2019/2020 
година.

Призоваваме всички учи-
лища на територията на Об-
щина Айтос да се включат 
по техен избор с класове 
от V до XII клас и да пока-
жат екипност, лична отго-
ворност, активност, учеб-
ни постижения, качества и 
завоювани успехи в извън-
класни дейности, проекти и 
състезания.

Целта на конкурса е да се 
стимулира и поощри изграж-
дането на дейни ученически 
колективи, способни да про-
явяват инициатива, да рабо-
тят в екип, да взимат актив-
но участие в часовете, как-
то и да се стимулира учеб-
ния процес.

С нашата инициатива 
ние целим:

– Свеждане до минимум 
на неизвинените и безпри-
чинни отсъствия;

– Мотивиране на ученици-
те към екипност, толерант-
ност и по-голяма лична от-
говорност;

– Сплотяване на учениче-
ските колективи;

– Показване на нови ини-
циативи и идеи;

–Повишаване на познава-
телната активност;

– Развитие на мотивация-
та за учене;

– Формиране на интерес 
към училищния живот, чрез 
създаване на атмосфера на 
съревнование;

– Развитие на ученическо-
то самоуправление;

– Развитие и обогатяване 
на училищните традиции;

– Привличане на родите-
ли в учебно-възпитателния 
процес.

Предложенията и оцен-
ките за „клас на годи-
ната” ще се извършват 
от представители на МК-
БППМН, съвместно класни-
те ръководители. Класовете 
ще се оценяват по следните 
показатели:

- Допуснат минимален 
брой неизвинени отсъст-
вия;

- Среден училищен успех 
на класа;

- Постижения в спорта;
- Участия и постижения в 

състезания и олимпиади;

- Участия и отличия в кон-
курси, фестивали, т.н.;

- Участие в извънкласни 
мероприятия;

- Работа по проекти или в 
полза на обществото;

- Липса на наказания от 
педагогически съвет или до-
пуснати противообществе-
ни прояви.

До 25.10.2019 год. все-
ки желаещ клас може да 
се включи в надпреварата 
чрез писмено МКБППМН 
заявление, попълнено от 
класния ръководител и по-
дадено до на адрес: гр. Ай-
тос, ул. „Васил Левски” № 5, 
ет. 2, ст. 1 или на e-mail: mk_
aitos@abv.bg

От кмета на Община Айтос 
за отличилите се класове ще 
има атрактивни награди

Допълнителна инфор-
мация за условията за 
участие може да получи-
те на: mk_aitos@abv.bg 
и GSM 0898553492 – ма-
рия костова – секретар на  
мкБППмН в Община Ай-
тос.

    До
    ръководството на община Айтос
    и общинската администрация
    град Айтос

ПОЗДрАвИтЕлЕН АДрЕС
От млАДЕжкАтА СЕкцИя ПО турИЗЪм

кЪм турИСтИЧЕСкО ДружЕСтвО „ЧуДНИ СкАлИ“ - ГрАД АЙтОС

Уважаеми госпожи и господа,
Най-сърдечно Ви поздравяваме по случай 12 октомври – Ден на българ-

ската община, като изразяваме своето искрено уважение и благодарност 
към ръководството и общинската администрация за всеотдайната работа и 
приноса Ви в развитието на Община Айтос. 

Ние изключително ценим Вашите усилия за развитието на туризма в об-
щината и безрезервната Ви помощ за осъществяването на туристическите 
ни мероприятия и походи.

Вярваме, че ще продължите да работите все така – с неизчерпаема енер-
гия, устрем и професионализъм за развитието, просперитета и модерниза-
цията на община Айтос, за да продължим да се гордеем с това, че сме ней-
ни граждани!

Пожелаваме Ви здраве, благоденствие и успехи във всички начинания! 
Честит празник!
12.10.2019 г.   С уважение,
гр. Айтос   младежката секция по туризъм към
    туристическо дружество „Чудни скали“ – 
    гр. Айтос

ЧЕСтИт ДЕН НА БЪлГАрСкАтА ОБЩИНА!

Уважаеми госпожи и господа,
Поздравявам Ви по случай Деня на Българската община - 12 октомври!
Бъдете все така последователни в действията си и отговорни при вземане 

на решения и изпълнение на задълженията си в полза на гражданите.
В личен план Ви пожелавам най-вече здраве, а в ежедневната Ви отговор-

на работа - да има по-малко стрес и повече удовлетворение от постигнато-
то. И нека въпреки трудностите, винаги намирате мотивация  да продължа-
вате да работите за каузата местно самоуправление!

Честит празник!

Проф. Иван вЪрлякОв
Изпълнителен директор на рАО „тракия”

ПОкАНА
за свикване на извънредно общо събрание 

на сдружение „волейболен клуб Айтос“

увАжАЕмИ ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение „Волейболен клуб Айтос” гр. Айтос регистира-
но в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписвани-
ята при Министерство на правосъдието с ЕИК 147108329 на основание чл.26, ал.1 от 
ЗЮЛНЦ, във връзка с чл.23 от Устава свиква извънредно Общо събрание (ОС) на чле-
новете на 14 ноември 2019 г. в 17:30 часа в град Айтос, спортна зала „Аетос, ули-
ца „6 февруари“ № 2 при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на решение за промяна в устава на Сдружение „Волей-
болен клуб Айтос“.

2. Разни.
Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в общото събра-

ние лично или чрез упълномощени представители, с писмено пълномощно с нотари-
ално заверен подпис. 

Началото на регистрацията на членовете на сдружението е в 17:00 часа  на 14 но-
ември 2019 година след представяне на лична карта.

При липса на кворум към обявения начален час на общото събрание (17:30 часа) 
на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.3 от Устава на сдружението общото събра-
ние ще се проведе от 18:30 часа на 14 ноември 2019 година на същото място и при 
същия дневен ред.

Забележка: Материали по дневния ред на общото събрание може да получите 15 
(петнадесет) дни преди неговото провеждане в град Айтос, улица „Славянска“ 13 А 
(сградата на Районна служба  „Пожарна безопасност и защита на населението”) все-
ки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. 

мариян мАрИНОв     
Председател на уС на 
Сдружение „волейболен клуб Айтос”



Айтозлии, а и много фе-
нове от региона, са в очак-
ване на мотокроса в неде-
ля - 20 октомври. Надпре-
варата на Мотополигон - 
Айтос е за Отборната Купа 
на България в Републикан-
ския шампионат. Най-за-
палените ще присъстват и 
на атрактивните трениров-
ки в събота, на 19.10.2019г. 
Как изглежда класиране-
то, преди мотонадпрева-
рата в Айтос?

МХ65 - Фаворити са 
шампионът Вeнцислав 
Тошев (МСК „Севлиево“, 
„КТМ“, 216 т.), вицешампи-
онът Мирослав Димитров 
(Марица Рейсинг Тийм, 
КТМ, 215 т.) и носителят 
на бронзовото отличие 
Дани Цанков (М6 „Ямаха 
Рейсинг Тийм“, „Ямаха“, 
205 т.).

МХ85 - Шампион за го-
дината стана Християн Ге-
оргиев („Пловдив Мотор 
Спорт“, „КТМ“, 243 т.). Ви-
цешампионската титла е в 
Румъния, при Золтан Ор-
дог („Топ Крос ТЦС Ото-
пени“, „Ямаха“, 195 т.), а 
трети за годината се на-
режда Виктор Борисла-

вов („Мотоспорт Варна“, 
„КТМ“, 161 т.). 

МХ2/МХ2J - Името на 
шампиона за 2019 годи-
на и в двете категории е 
Алекс Димитров („Мотос-
порт“ - Варна, „КТМ“, 281 
т./260 т.). Жулиан Георги-
ев („Киппен МХ Рейсинг 
Тийм“, „Кавазаки“, 225 
т./202 т.)  грабна среброто 
за сезона. Виктор Нейчев 
(„Еърмакс рейсинг“, „Яма-
ха“, 221т./192 т.) е бронзо-
вият медалист за сезона.

МХ1 - Шампион за се-

зона е Любомир Васев 
(НСА „Моторспорт“, „Яма-
ха“, 280 т.), вицешампион – 
Стефан Нейчев („Еърмакс 
рейсинг“, „Ямаха“, 267 т.), 
а бронзов медалист е Ка-
лоян Илиев (МСК „Севли-
ево“, „КТМ“, 248 т.). 

МХ - Шампион за го-
дината е Григор Царев 
(„Джей Ар Си Моторс-
порт“, „КТМ“, 250 т.), сре-
брото отиде в Северна 
Македония при Зоран Ка-
ранфилоски, а бронзов 
медалист за годината ос-

тана Николай Колев (СК 
„Велико Търново“, „Хон-
да“, 120 т.).

МХ Ветерани Класът из-
вестен като МХ40 в Бълга-
рия има своя нов шампион 
- Мартин Тодоров (М6 „Яма-
ха Рейсинг Тийм“, „Ямаха“, 
294 т.). Атанас Петров (АИТ 
„Рейсинг Тийм“, „КТМ“) взе 
среброто, Васил Стоянов 
(„Пловдив Мотор Спорт“, 
„Кавазаки“, 220 т.) е с брон-
зов медал.

Имайки в предвид пред-

ставянето на състезатели-
те по мотокрос през го-
дината и спечелените 19 
от възможни 21 отличия, 
не е случайна и поредна-
та отборна шампионска 
титла (деветнадесета по-
дред) за България. На ход 
е предстоящата Отборна 
Купа на България в Репу-
бликанския шампионат: 
19-20 октомври 2019 годи-
на, Мотополигон - Айтос, 
град Айтос.
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Хиляди в очакване на мотокроса 
в Айтос на 20 октомври

Конкурс „Клас на годината“

През миналата седмица 
трите основни политически 
сили в Айтос - ГЕРБ, БСП 
и ДПС дадоха началото на 
предизборната си кампания 
и представиха кандидатите 
си пред айтозлии. След като 
ОИК заличи трима кандида-
ти от ДПС, на изборите на 27 
октомври отиват 170 канди-
дати от Община Айтос. По 
данни на ОИК, общият  брой 
на избирателите в община 
Айтос е 25 574 души. Броят 
на  образуваните СИК (Се-
кционни избирателни коми-
сии) е 50, от  тях 27 - основ-
ни секционни комисии по 9 
члена и 23 основни секцион-
ни комисии - по 7 члена. Ето 
кои са политическите сили 
и кандидатите, за които ще 
гласуват гражданите на Об-
щина Айтос.

26 са кандидатите за 
кметове на кметства в 
Община Айтос. Рекордът 
държи с. Караново със 7 
кандидати - досегашният 
кмет Димчо Владимиров е 
издигнат от партия “Средна 
европейска класа“, екскме-
тът Белчо Белчев е канди-
дат на ПП „Движение за ра-
дикална промяна „Българ-
ската пролет“, Хаккъ Исуф-
ов ще е с номера на “Дви-
жение за права и свободи“ 
– ДПС, Николай Ненков - 
на ПП „ГЕРБ“, Мара Михай-
лова Димитрова е издигна-
та от БСП за България, бив-
шият кмет на с. Пирне Трен-
дафил Шатаров пък оти-
ва на вота като кандидат 
на „Национално движение 
за права и свободи“, Колю 
Георгиев е кандидатът на  
ПП „Атака“. 

Четирима ще се борят за 
кметския стол в с. Кара-
георгиево. Свои кандида-
ти на местните избори из-
пращат „Движение за пра-
ва и свободи“ – ДПС - Зюм-
бюл Ариф, ПП „ГЕРБ“ - Ме-
тин Нихатов, БСП за Бълга-

рия - Сезай Исмет Исмаил, 
МК „Воля” („Български де-
мократичен център” - БДЦ) 
- Ружди Сеид.

Четирима са кандидатите 
за кметове на Кметства, ко-
ито ще се състезават сами 
със себе си. И четиримата 
вече са кметували. Само по 
един кандидат за кмет има в 
с. Пирне - Манчо Железов - 
ПП „ГЕРБ“, в с. Поляново - 
Ферад Мюмюн - Движение 
за права и свободи – ДПС, 
в с. Черна могила - Юсеин 
Юсеин - Движение за права 
и свободи - ДПС, в с. Чер-
ноград - Юмер Иляз - Дви-
жение за права и свободи 
- ДПС. По двама кандида-
ти за кметове има в селата 
Малка поляна - Адем Апту-
ла - ДПС и Ферадие Назиф 
- ПП „ГЕРБ“, в с. Мъглен  - 
Ахмед Акиф - ИК „Ахмед 
Акиф Ахмед“ и Мертол Мю-
мюн - Движение за права и 
свободи – ДПС, с. Пещер-
ско - Юмер Хюсеин Муста-
фа - Движение за права и 
свободи – ДПС и Хюсеин 
Салим - ПП „ГЕРБ“, в Топо-
лица - Акиф Реджеб Акиф - 
Движение за права и сво-
боди – ДПС и Юри Миляков 
- ПП „ГЕРБ“. В с. Чукарка 
кандидатите са трима - Ок-

тай Якуб - Движение за пра-
ва и свободи – ДПС, Сюлей-
ман Садула - ИК Сюлейман 
Емин Садула, и Севим Мус-
тафа - ПП „ГЕРБ“. 

Кандидатите, които ще се 
състезават за кмет на Об-
щина Айтос са трима - Ва-
сил Едрев - ПП „ГЕРБ“, Пла-
мен Чолаков - БСП за Бъл-
гария, Ивелин Йорданов - 
Движение за права и сво-
боди – ДПС.

10 са регистрираните 
листи с общински съвет-
ници.  6 са кандидат-съ-
ветниците на 

ПП „Атака“. Водач на 
листата е лидерът Радко 
Пенчев, Апостол Божиков, 
Камелия Дончева, Стоян-
ка Радкова, Цонко Марев, 
Колю Петров. Листата на 

„Движение за права и 
свободи“ – ДПС води ли-
дерът Ружди Хасан, втори е 
кандидатът за кмет на общи-
на Айтос Ивелин Йорданов, 
следван от Юзджан Фаик, 
Бехчет Ремзиев, Христо Ан-
гелов, Ереджеб Аптали, Руж-
ди Ахмед, Дениз Хайрула, 
Турхан Фаик, Якуб Якуб, Ша-
бан Сюлейман, Ерол Ахме-
дов, Сезер Севгин, Акиф 
Реджеб, Рамадан Мустафа, 
Рухи Шукри, Садък Адем, 

Ерол Халил.
Движение „ЗАЕДНО за 

промяна” е с водач Кирил 
Стоянов, следват кандида-
тите за общински съветни-
ци Иван Трифонов, Краси-
мира Балева, Живко Лечев, 
Златина Карайотова.

ПП „АБв“ (Алтернати-
ва за българско възраж-
дане) има листа само с 
един кандидат - Нина Ма-
ринова.

ПП „Движение за ради-
кална промяна „Българ-
ската пролет“ също ще раз-
чита на един кандидат за об-
щински съветник - Диан Ге-
оргиев.

мк вмрО-БНД (вмрО-
БНД и НФСБ) е избрала да 
тръгне на избори с 18 канди-
дати за общински съветни-
ци. Водач на листата е ли-
дерът на ВМРО - Айтос Га-
лина Димитрова, следвана 
от Владислав Владимиров, 
Александър Радославов, 
Йотко Йотов, Златина Кири-
лова, Стефан Костадинов, 
Станислав Дарачев, Веска 
Дачева, Александра Дими-
трова, Данка Рангелова, 
Костадин Желев, Маргарит-
ка Янкова, Десислава Ге-
оргиева, Станчо Димитров, 
Ганка Тенева, Диана Желе-

ва, Цеца Рускова Тодорова, 
Димитър Комитов.

ПП „ГЕрБ“ има листа с 29 
кандидати за общински съ-
ветници. Водач е лидерът на 
ГЕРБ-Айтос Красимир Ен-
чев, следван от Пенчо Же-
лев, Стоян Стоянов, Дими-
тър Колев, Женя Пеева, Пе-
тър Хараламбов, Фикри Са-
лим, Дечо Коешинов, Ми-
лен Минчев, Здравко Кос-
тов, Дафина Петкова-Геор-
гиева, Бранимира Марино-
ва-Николова, Георги Колев, 
Мария Веселинова, Бист-
ра Костова, Севда Чавда-
рова-Хаджиева, Тодор То-
доров, Тодор Грудев, Анто-
ния Петкова, Таня Минко-
ва-Василева, Пламен Ди-
мов, Галиб Боз, Маргари-
та Вълева, Николай Недел-
чев, Ралица Момчева, Ва-
лентин Иванов, Кязим Ап-
тилязим, Светлана Дечева, 
Слави Страхилов.

мк „воля” („Български 
демократичен център” - 
БДЦ) тръгва с 22-ма канди-
дати за общински съветни-
ци. Водач на листата е Ге-
орги Янев, втори е Евгений 
Генчев, трета - Радослава 
Автанска, следвани от Елка 
Атанасова, Петър Димов, 
Мария  Мутафчиева, Живко 

Георгиев, Димитър Георги-
ев, Любомир Вълчев, Таня 
Атанасова, Анести Стойчев, 
Димитър Петров, Николи-
на Георгиева, Татяна Мин-
кова Колева, Жасмина Съ-
бева Иванова, Георги Ян-
ков Кръстев, Мюмюн Тахи-
рюмеров, Росица Пламено-
ва, Юлиян Неделчев, Матей 
Янев, Иван Тодоров, Денка 
Георгиева.

Национално движение 
за права и свободи е из-
брало да участва в местния 
вот с 12 кандидати за об-
щински съветници. водач е 
Рамадан Нуретин, в листата 
са имената на Метин Муста-
фов, Мустафа Хасан, Окшан 
Халил, Джихан Иляз, Байчо 
Байчев, Джабил Мустафа, 
Сабри Шабан, Назмие Есуф, 
Сами Мустфа, Али Емин, 
Трендафил Шатаров.

БСП за България има 
листа с 29 имена. Водач е 
лидерът на БСП-Айтос Ми-
лена Куртова-Радева, вто-
ри е кандидатът за кмет на 
Община Айтос Пламен Чо-
лаков, следван от Атанас 
Маринов, Руси Събев, Сил-
вия Маркова-Попова, Анка 
Апостолова, Светлана По-
пова, Милка Димитрова-До-
нева, Васил Тенчев, Дани-
ела Василева, Ремзи Мех-
мед, Елена Христова, Сул-
танка Канева, Николай Ге-
оргиев, Александър Димов, 
Руско  Марковски, Татяна 
Христова, Недялко Стоя-
нов, Михаил Живков, Цон-
ка Ангелова, Лазарин Бла-
гоев, Марияна Автанска-
Петрова, Панайот Которов, 
Мара Михайлова, Петко Ла-
заров, Стела Русева, Павле-
та Петрова, Евгени Врабчев, 
Янко Макаков.

(Имената на паðтиите 
и кандидатите за мест-
ния вот в община Айтос, 
публикуваме по ðеда, 
пðедоставен ни от ОИК-
Айтос)

10 партии и 170 кандидати за 
местната власт в община Айтос

Мотонадпреварата е 
традиционна за 
празника на Айтос - 
Димитровден



През миналата седмица 
едно събитие в „Старата къща” 
събра, за първи път от много 
време насам, възторжена мла-
да и четяща айтоска публика. 
Поводът - среща с 26-годишния 
писател от Ямбол - Боян Боев 
и неговия роман „Сайбиева не-
веста”. Домакини и организа-
тори на срещата с талантли-
вия младеж бяха директорът 
и учителите от Детска гради-
на „Радост”. 

Цената, която трябва да пла-
тиш, ако се противопоставиш 
на патриархалните норми, спо-
ред които честта стои над чув-
ствата. Това е темата на ро-
мана, който пренася читателя 
един век назад в българско-

то село, за да покаже диле-
мата на едно 18-годишно мо-
миче - дали да живее, или да 
обича, на фона на български-
те ритуали и традиции от края 
на ХVІІІ век.

Феноменален беше успехът 
на младия автор в Айтос. Още 
преди да се появи в града ни, 
десетки ценители бяха изчели 
романа. Опашка от почитате-
ли се изви в очакване да се за-
познаят на живо с Боян и да 
получат автограф.

„Нещо ново е за мен тази 
мания по романа. Аз по прин-
цип съм човек, който не оби-
ча да се показва, не обича та-
кова внимание, но е факт, че 
признанието много ме зареж-
да. Обичам си работата в мо-
мента, но се надявам един ден 
само да пиша. Защото работа-
та ми „изяжда” много време 
за писане”, каза Боян в Ай-
тос. Оказа се, че младият пи-
сател работи в книжарница и 
сам продава романа си, който 
в момента е един от най-тър-

сените по лавиците не само в 
Ямбол, но и в страната.

Публиката беше впечатле-
на от лекотата, с която мла-
дият автор си служи с арха-
ичната лексика. Боев призна, 
че като дете често посещавал 
своите прабаби, които му раз-
казвали истории от младостта 
си. „Тогава винаги питах как-
во означава тази или онази 
думичка. Когато пишех рома-
на, използвах тези думи, кои-
то те са ми казвали. По този 
начин като че ли заключвам 
спомена за тях в произведе-
нията си. Това са думи, които 
не използвам в ежедневието, 
но са съвсем на място в този 
стил, в който пиша”, беше от-
говорът на писателя.

Айтозлии го питаха още дали 
е готов да напише за живота 
на съвременните хора и дали е 
готов да излезе от стила, кой-
то много се харесва на читате-
лите. „Имам такива произведе-
ния на такава тематика, които 
така и не видяха бял свят. На-

дявам се, че поне едно от тях 
ще бъде посрещнато с интере-
са, на който се радва „Сайбие-
ва невеста”, каза още Боев.

Идеите при него идвали 
спонтанно. „Специално за 
разказите - сутрин като ста-
на имам идея, която не ме из-
оставя, докато не я излея на 
белия лист. Затова моите про-
изведения никога не са плани-
рани. Това е всъщност вдъхно-
вението. При повестите и ро-
маните премислям повече не-
щата и нахвърлям чернови. 
При „Сайбиева невеста” има-
ше много герои и съдби, кои-
то с времето отпаднаха, защо-
то ми се струваха нелогични в 
цялата тази история. Бях зами-
слил например Минка също да 
има друг мъж, след смъртта на 
нейния, но впоследствие ре-
ших да променя нейната съд-
ба. И мисля, че крайният ва-
риант се оказа успешен”, при-
зна пред айтоската публика 
авторът. 

Боян Боев не скри огромна-
та си благодарност от топлото 
посрещане в Айтос. Беше из-
ключително впечатлен от не-
традиционния начин, по кой-
то беше представен романът 
му. Директорката Славка Ра-
чева, учителките Мария Тодо-
рова и Радка Стоянова, как-
то и целият педагогически ко-
лектив на ДГ „Радост” вложи-
ха много енергия и дариха с 
изключително внимание Боев. 
Драматизация на първа глава 
и детски танц внесоха в зала-
та атмосферата на „Сайбие-
ва невеста”. ДГ „Радост” из-
ненада присъстващите с ори-
гиналност и специална гри-
жа за младия талант, за кое-
то айтоската публика горещо 
благодари.

НП
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Фурор в Айтос - огромен успех за младия 
Боян Боев и романа му „Сайбиева невеста“

БлАГОДАрИм НА  
СПОмОЩЕСтвО- 

вАтЕлИтЕ НА ПрАЗ-
НИкА НА АЙтОС  

ДИмИтрОвДЕН 2019

 „ХИТЕКС“ ЕООД

„АВИЦЕНА“ ЕООД

„АЙТОС АВТОТРАНС-
ПОРТ“ ЕООД

ЗК „СИЛА“ - С.ПИРНЕ

„ДЕМЕТРА“ ООД

КООПЕРАЦИЯ „ВКК-
ЧЗС-АЕТОС“

„МУРАД 61“ ООД

„СИМПТО“ АД

„АДЕНА ТРЕЙД“ ЕООД

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - НО-
ТАРИУС

„МБАЛ - АЙТОС“ ЕООД

„БУРГСТРОЙ“ ООД

„БОШНАКОВ“ ЕООД

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕН-
ТЪР 1 АЙТОС“ ЕООД

- Бояне, какво си завършил? Обра-
зованието ти свързано ли е с езика, с 
художествената литература?

- Не, нищо общо с това. Завършил съм 
икономически техникум и след това за-
писах икономика във Варна. В един мо-
мент реших, че просто не искам да се за-
нимавам с това и икономиката не е това, 
което искам за себе си. Прекъснах, не 
съм записвал нищо друго. Но сега, дори 
и след като съм издал книга, мисля да 
завърша.

- „Сайбиева невеста” ли е единстве-

ната книга, която си издал досега?
- Не, през 2010 година издадох една по-

вест. Бях на 17 години. Тя не се прие мно-
го добре и сега, когато се върна и проче-
та тази повест, разбирам колко голяма е 
разликата с новата ми книга, която беше 
приета много ласкаво. 

- как приемат романа в родния ти 
ямбол?

- Радват ме интересът и отзивите за 
„Сайбиева невеста” на моите близки, на 
приятелите и учителите ми. Особено кога-
то чуя похвали от моите учители - това ме 
прави много щастлив. Защото всеки един 
учител в моя живот е оказал влияние за 
развитието ми.

- много малко писатели днес създа-
ват творчество в стила на старите кла-
сици, но с модерен изказ. Продължа-
ваш ли да пишеш в този стил, или ще 
ни изненадаш с нещо ново?

- Аз съм в период, в който съм запле-
нен от този стил. В момента съм започ-
нал няколко неща - по-точно два рома-
на. Но не обичам да говоря преди да съм 
свършил работата. Само ще кажа, че в 
единия от романите се връщам още на-
зад във времето, когато България е още 
под турско робство. Няма да има истори-
чески събития, но сюжетът ще се разви-
ва в това време. 

НП

Десетки млади хора дойдоха на срещата  
с писателя, организирана от ДГ „Радост”

Боян Боев: Пиша нов 
роман - връщам се още 
по-назад във времето

Роден е в Ямбол пðез 1993 годи-
на. Когато е на 16 години издава по-
вестта „Кðасавицата и отшелникът”, 
а по-късно и сбоðник „Разказите на 
ðазличните”. Издателство „Пðосвета” 
включва един от ðазказите на Боев в 
учебника по литеðатуðа за VІ клас.

Вълнуващ беше танцът на децата от ДГ „Радост”

Боян Боев

Много пðеди началото на сðещата Боян вече ðаз-
даваше автогðафи

Дðаматизацията

Много почитатели в Айтос - част от 
тях останаха пðави

Маðия Тодоðова и нейното семей-
ство бяха инициатоðи на сðещата в 
Айтос


