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Васил Едрев - кандидат за кмет на Община Айтос:

Има много работа за свършване
- най-доброто предстои!
- Г-н Едрев, новият
кметски мандат „влиза”
в новия програмен период на Европейския съюз.
Какви ползи може да има
за Община Айтос в периода 2012-2017 година?
- Този период ще е изключително важен и Община
Айтос не може да си позволи да го проспи. Става
дума за изключителна проектна динамика, за качествени проекти и бърза реакция от страна на Общинска-

та администрация.
Финансовите параметри,
както и начинът на прилагане на европейското финансиране за новия програмен период 2021-2027 година, ще дадат възможност за
по-широко участие на бизнеса, неправителствения
сектор и гражданското общество в подготовката и изпълнението на проекти.
Вече е известно, че уве-

личение на средствата е
заложено за държавите от
Южна Европа, като най-съществено е за България, Румъния и Гърция. Това е изключителна възможност не
само за общините, но и за
останалите сектори, да подготвят качествени проекти,
по които да бъдат финансирани проблемни обекти и
дейности, в които не е инвестирано от десетилетия.
През новия програмен период се очаква финансира-

не по един много мащабен
проект - за нов широколентов път Бургас-Айтос.
Новият програмен период стартира през 2021 година. В момента Община Айтос има проектна готовност
за 20 млн. лв. С тези проекти ще се кандидатства
по оперативните програми
на програмен период 20142020 година. Има достатъчно идейни и готови работ-

ни проекти, с които Община Айтос да се впише в новия програмен период, веднага щом станат ясни правилата за финансиране. А
от периода 2020-2021 година в най-голяма степен зависи готовността на Общината за новия програмен
период.
- Какви са другите възможности за реализиране на идеите на местния
бизнес и неправителствените организации?

По време на предизборната кампания се чуха
различни идеи от различни политически сили
и кандидати. Какъв е Вашият коментар?
- За мен, реалната подкрепа и добрите взаимоотношения с местния бизнес не означават организиране на срещи, на които да си говорим. Ролята
на Общината е да създава
условия и възможности за
инициативните и предприемчивите наши съграждани. И мисля, че в това отношение имаме успешна
практика от миналия мандат. Спомняте си, че преди десетина години беше
създадена първата Местна
инициативна група в Айтос
(МИГ), която претърпя неуспех. Въпреки това фиаско, през миналия мандат
подкрепихме създаването
на ново Сдружение „МИГАйтос” с убеждението, че
ще успее да защити една
нова Стратегия за местно

развитие, която да получи
безвъзмездно финансиране за проекти в общността. За да може с този финансов ресурс да се реализират местни проектни
идеи на Общината, бизнеса, НПО и гражданите от
Община Айтос. Бях изключително удовлетворен, че
новото сдружение «МИГАйтос», с активната подкрепа на Общината, успя да извърви един нелек и некратък
път, за да се
стигне до отваряне на приема на проектни предложения от 1 юли
т.г. по мярка
7.2 по ПРСР мярката с найголям финансов ресурс
-1 400 000 лв.
Като цяло, резултатът от
работата на екипа на МИГАйтос е близо 3 млн. лв, които ще бъдат предоставени
за реализацията на проекти по конкретни мерки от
Стратегията, по Програма
за развитие на селските райони за периода 2014-2020
година. За да се реализира този финансов ресурс,
единственото условие е Общината, бизнесът и неправителственият сектор да са
активни - да имат инициативата, идеите и желанието да работят. Общината,
местният бизнес и неправителствените организации имат прекрасната възможност да напишат своите проекти и да кандидат-
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стват за финансиране. Общината свърши своята работа и вече има два одобрени проекта на местно ниво.
От 15 октомври започна
приемът на проектни предложения по мярка 6.4.1. от
Програмата. Но няма как
да не подчертая, че за да
се стигне до тук, Общината и МИГ-Айтос работиха
в продължение на повече
от две години. А изпълнението на местната Стратегия за развитие е огромно
предизвикателство и изключителен успех за местната общност, тъй като тези
3 млн. лв. ще бъдат инвестирани на територията на
община Айтос. Крайната
цел е подобряване на качеството на живот на хората. Това е пътят - другото е

фразеология.
- Какви бяха ползите за
Общината и хората от добрите взаимоотношения
на местната и централната власт?
- Ако бъдем съвсем точни
- по Постановления на Министерски съвет, Община
Айтос получи допълнително финансиране по проекти
в размер на над 5 млн. лв.
Това са важни за гражданите на общината финансирани проекти, като проектът
за реконструкция и разширение на Спортна зала „Аетос” в градската градина,
за реконструкция и рехабилитация на улични настилки
в селата Черноград, Черна
могила и Тополица.
Продължава на стр. 2-3

Първата пречиствателна станция в историята на Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка със задължението на Общинската администрация да предприеме мерки, позволяващи на хората с
физически и зрителни увреждания да се придвижват и
гласуват на Изборите за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г., уведомяваме гражданите, че:
Организирани са и предвидени за обозначаване специализирани избирателни секции съответно:
№ 14 – Заседателна зала на Общината
№ 15 – бивш ЦУИГ (Малка заседателна зала)
№ 16 – ул. “Гурко” 3 ОЦСЗУ (Общински център за социални и здравни услуги)
Предприети са мерки за своевременното информиране на нуждаещите се граждани чрез средствата за масово осведомяване;
Заявки за помощ (превоз) предварително, както и в
деня на Изборите ще се приемат от Общинска администрация в часовете от 8.00 до 17.00 часа (в работните
дни) на телефон 2-35-42 (и в изборния ден от 07.00 ч. до
17.00 ч.), и ще бъде изготвен съответен график.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДО
СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
СЪОБЩЕНИЕ
Напомняме Ви за задължението на всички участници
в Секционни избирателни комисии /СИК/ за участие в
работата на комисии в предизборния ден 26 ОКТОМВРИ
2019 г. /събота/ 2019 г.
Получаването на изборните книжа и материали ще
бъде :
на 26 октомври /събота/ от 16.00 часа за СИК от града от 16.30 часа за СИК от селата.
Председателите на СИК получават материалите от
Общината, а членовете изчакват на място в избирателните секции.
Тръгване за селата на членовете на СИК на 27 октомври 2019г /неделя/ от 6.00 часа.
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Повече от 10 000 зрители на
Републиканското по мотокрос в Айтос
В навечерието
на Празника
на града

Пред повече от 10 000
зрители и уникална атмосфера, на 20 октомври т.г.
се проведе Осмият кръг на
Републиканския шампионат по мотокрос и Отборната купа за сезон 2019-а
на Мотополигон - Айтос.
Привържениците на мотоциклетния спорт пристигнаха още от сутринта на мотополигона и заеха местата си в зоните за фенове.
Публиката изгледа с интерес оспорваните състезателни маншове, в които по
последни данни на БФМ са
взели участие 78 пилоти от
16 клуба.
На пистата айтозлии се
радваха на таланта на вицешампиона Живко Богданов, който за пореден път
защити честта на известната в мотокроса айтоска фамилия Богданови. Айтозлии
добре си спомнят републиканските титли на Станимир Богданов повече от успешното му участие в шампионата години наред.
При най-малките в клас
„МХ 65сс“, победата и в
двата манша заслужи Мирослав Димитров (50 т, „Марица рейсинг тим“, КТМ).
Много интересен беше вторият манш, като до предпоследната обиколка водач
беше Дани Цанков (44 т,
„М6 Ямаха рейсинг“, „Ямаха“), но със силно каране
Димитров успя да го изпревари и да финишира първи. Цанков втори, а трети
и в двете състезания завърши Венцислав Тошев (40 т,

Най-добрите български пилоти решиха спора за
„Отборна купа 2019“ на Мотополигон - Айтос
„Мотоспорт Варна“, КТМ).
В „МХ 85сс“ двойна победа записа Християн Георгиев („Пловдив Мотор спорт“,
КТМ), който през цялото
време на маншовете водеше оспорвана битка за
първото място с Виктор Бориславов (44 т, „Мотоспорт
Варна“, КТМ). Във втория
манш, двамата на няколко пъти си размениха лидерската позиция. В крайна сметка, Георгиев успя да
стигне до успеха и да запише нови 50 точки за генералното класиране за сезона. Бориславов се качи на
второто място на подиума,
докато Живко Иванов (40 т,
„Диана рейсинг“, КТМ) финишира и в двата манша на
третата позиция.
Класовете „МХ2“ и „МХ1“
караха заедно на трасето в Айтос, но с отделни
класирания за шампионата. Много силно представяне за пореден път показа любимецът на публиката Майкъл Иванов („НСА
Моторспорт“, КТМ), който победи всички със сериозен аванс и съвсем закономерно стъпи на върха за награждаването в
МХ2. След него останаха
Хакан Халми (44 т, „Севлиево 2004“, КТМ) и Николай
Малинов (40 т, „Мотоспорт
Варна“, КТМ). За „МХ1“

„Кавазаки“).
В Отборната купа за сезона по мотокрос в клас
„юноши” („МХ 65“, „МХ 85“,
„МХ 2“ джуниър) със златния трофей и първото място
се поздравиха „Мото спорт
Варна“ - 12 т. Втори станаха момчетата от „М6 Ямаха
рейсинг“ с 31 точки, а трети
- „НСА Моторспорт“ - 38 т.
С голямата шампионска
купа в клас „мъже” („МХ1“,
„МХ2“, „МХ“ и „МХ40“) си
тръгнаха „НСА Моторспорт“, които приключиха
състезанието с 8 точки.
И двата приза за първото
място при юношите и мъжете бяха истинско произведение на изкуството.
В долната им част бяха
гравирани имената на тимовете победители през гоЛюбомир Васев („НСА моторспорт“, „Ямаха“) прибави 50 точки към актива си,
заради двете първи места, втори и трети останаха
Стефан Нейчев (44 т, „Еър
макс рейсинг“, „Ямаха“) и
Ивелин Манев (40 т, „М6
Ямаха рейсинг“, „Ямаха“).
Завърналият се след няколко годишна пауза от състезанията по мотокрос Николай Йовчев (50 т, „Еър макс
рейсинг“, „Хонда“) показа, че класата не си е отишла от времето когато ста-

на шампион в „МХ1“. В родния град Йовчев записа две
победи в маншовете в МХ.
Айтозлията, който е любимец на местната публика,
се включи в състезателния
уикенд основно да помогне на своя тим в битката
за Отборната купа за сезона. Втори стана Валентин Роглев (44 т, „НСА Моторспорт“, „КТМ“), който
финишира зад Йовчев, а
трети - Николай Колев (40
т, СК „Велико Търново“,
„Хонда“).

За класирането в МХ
„Ветерани“ (пилоти, навършили 40-годишна възраст)
Мартин Тодоров (50 т, „М6
Ямаха рейсинг“, „Ямаха“)
не остави шансове на конкурентите си с представянето в двата манша и логично се поздрави с крайния успех. След него на подиума за награждаване се
качиха Атанас Петров (42 т,
„АИТ рейсинг“, КТМ) и Янко
Зоков (38 т, „АИТ рейсинг“,

дините в историята на мотокроса. „Еър макс рейсинг“
взеха купата за второто
място с 19 точки, „М6 Ямаха рейсинг“ станаха трети
за 2019-а с 26 точки.
Следващият 9-и кръг от
календара на БФМ по мотокрос ще е на 9 и 10 ноември на мотописта „Зелен
дол”, Благоевград.
НП

Има много работа за свършване - най-доброто
Продължение от стр.1
По ПМС получихме към
бюджета на Общината финансиране за изграждане
на зони за отдих и спорт
в парк „Славеева река” и
т.н. Общината получи това
финансиране заради добра финансова дисциплина
и финансовата си стабилност. Затова искам категорично да отговоря на предизборните спекулации по
този въпрос - Айтос е сред
общините в България, които нямат нито един лев задължения.
- Какъв беше последният мандат за Община
Айтос?
- Динамичен. Големите
проекти, които готвехме от
началото на мандата, а някои - и преди това, тръгнаха едновременно през 2017
- 2018 година. Така че през
последните две-три години от мандата и администрацията, и Общинският
съвет имаха много работа.
Подписахме много договори за усвояване на европейски средства, и средства, одобрени с решение
на Министерски съвет. Ми-

сля, че сложихме една солидна финансова и проектна основа за мандат 20192023 година.
- Доволен ли сте от
изпълнението на целите, които си поставихте
през мандат 2015-2019
година?
- Винаги има какво повече да се желае, но съм доволен от изпълнението на
три основни приоритетни
цели - реалното строителство на Пречиствателната станция за отпадъчни
води в Айтос, изпълнението на проекта за парк „Славеева река”, и разбира се
- инфраструктурните проекти. Няма как да не бъда
доволен, че получихме европейско и национално финансиране в размер на над
10 млн. лв, за обекти и проекти, които от години чакат ремонти. Отделно, започнахме генералния ремонт на уличните и тротоарните настилки, не само
в града, но и в селата. Доволен съм, че получихме
финансова възможност да
ремонтираме ВиК-мрежата
в града и в немалко населени места. Не на последно място - доволен съм, че

можахме да ремонтираме
основно старата спортна
база и да изградим нови
спортни комплекси и игрища за децата и младите хора. И като всяка промяна, и тази не се случва
безболезнено. Винаги има
проблеми, свързани с неудобствата за гражданите,
има въпроси - защо така,
а не иначе, защо тази улица, а не моята и т.н. Но ми-

сля, че това са естествените реакции на хората - те
видяха, че нещата се случват, и е логично, всеки иска
да усети ползите от случващата се промяна - на своята улица, в своя квартал, в
училището, в което учи детето му и т.н..
- Какво обещавате на
хората в предизборната кампания за мандат
2019-2023 година?

- Не обещавам неща, които няма как да се случат.
Казвам на хората какви са
фактите. Получихме финансиране по проекти за над
41 млн. лв. В момента имаме проектна готовност за
20 млн. лв. Казвам им още,
че те не са достатъчни и не
решават проблемите, трупани от 30 години насам.
И че добрите проекти, които се пишат, и ще се пи-

шат и защитават, ще осигурят на Община Айтос възможности, които бюджетът
не може да й предостави.
Що се отнася до населените места - там всеки кмет
трябва направи своя анализ на проблемите, да поеме отговорност, и ясно да
заяви какви проекти иска.
За да може всяко село да
има своята проектна готовност. Не зная дали някой от
кандидатите си дава сметка колко качествена, обемна и съдържателна проектна готовност трябва да има
Общината, за да влезе подготвена в новия програмен
период 2021-2027 година.
- Какви ще са приоритетните Ви задачи, ако
бъдете избран за кмет
на Община Айтос за трети мандат?
- Що се отнася до това,
което трябва да се свърши
още на другия ден след изборите, това е подписването на Акт 16 за финализиране на проекта за реновиране и разширение на Спортна зала „Аетос”. Трябва да
продължи, все така в сроковете, изграждането на
Пречиствателната станция
за отпадъчни води в Айтос.
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Приключва основният ремонт
в Дома за стари хора „Св. Димитър”За три години
Айтос по общински проект Община
Айтос е
24 октомври 2019
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инвестирала над 220
хил. лв. за по-добри
условия на живот в
старческия дом

доставя социални услуги за
възрастни хора с откъсване от обичайната домашна
среда. Целта на инвестициите е да се повиши стандарът на живот на обитателите с осигуряване на съвременни условия за живот и
грижи.
Сградата на Дома е триетажна, с приземен етаж –

и подобряване на условията в Дома за стари хора,
Айтос получи 26 738.58 лв.
Договорът влезе в сила на
01.06. 2019 г. и е със срок на
действие 31.10 2019 г.
Ремонтите в Дома приключиха в началото на тази
седмица, за 24 октомври т.г.
е насрочена визитата на
приемателната комисия.
Ще припомним, че в рамките на три години това е
вторият проект на Община Айтос за Дома, по Фонд
„Социална закрила”. В края
на 2016 година беше реа-

Нова мазилка, удобен
достъп, ремонт на сервизните помещения, нови облицовки на санитарните възли, гранитогрес по подовете, ново санитарно оборудване, подмяна на ВиКсистемата с PVC-тръби и
подмяна на eлинсталацията, алуминиева и PVC- дограма, ремонт на прилежащия терен, ремонт и хидроизолация на терасата. Това
са само част от ремонтните
дейности, които бяха извършени по проект на Община Айтос „Подобряване ус-

ловията на живот в Дом за
стари хора „Св. Великомъченик Димитрий Солунски”
- град Айтос, община Айтос,
област Бургас”.
С проекта Общината кандидатства пред Фонд „Социална защита”, Министерство на труда и социалната политика и получи одобрение. Договорът за финансиране между Община
Айтос и изпълнителния директор на Фонда Марина
Сарадинова беше подписан на 26 март т.г. За строително-монтажни работи

предстои!
По големия проект за генерален ремонт на уличните и тротоарните настилки в града има още работа, а предстои стартирането и на друг проект за ремонт на още улици в града.
Уличните ремонти в Айтос
ще продължат, докато не
реновираме и последната
улица, колкото и малка да
е тя. Продължават уличните и ВиК-ремонтите в населените места на общината, общинските пътища.
На 3 октомври 2019 година
екипът на СНЦ “МИГ” - Айтос входира в Община Айтос решение за одобрение
на два проекта, на обща
стойност 725 хил. лв., без
ДДС, за ремонти на улични настилки в град Айтос и
две от населените места на
общината, което означава
още реална работа, дни
след изборите. Предвид
необходимостта от социална защита на хора с ниски доходи и в неравностойно положение, Общината трябва да продължи работата по всички европейски и национални социални програми, за да се повишава качеството и броят на предлаганите соци-

лизиран проект „Полагане
на топлоизолация по външни фасади на Дом за стари
хора „Св. Великомъченик
Димитрий Солунски”- град
Айтос, община Айтос, област Бургас” на обща стойност 23 999.71 лв. Сградата
беше изцяло санирана, а
сега и обновена отвътре.
През 2018 година, отново
за обитателите и персонала на Дома за стари хора,
беше реализиран друг проект по Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година, процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. По проект „Социални иновации в грижата за
възрастните хора” на стой-

ални услуги. Предстои да бъдат внесени за одобрение
по различни оперативни програми проекти за финансиране на основни ремонти в
Градската градина, на Зоопарка, за ремонти на ВиК
и улици в селата, проект за
генерален ремонт на читалището в Айтос и ремонти
на читалища в населени
места на Общината. Спечелихме над 3 млн. лв. по
ПУДООС за закриване и
рекултивация на градското сметище, където работата също трябва да започне в определените срокове. Проектната програма е
ясна и тежка, а подготовката на проекти трябва да
продължи със същото темпо. Извън проектите, трябва да се решат проблеми
като движението в града,
паркирането, да продължи процедурата с терена
на пазара в сряда за нов
хипермаркет. Обновената
Автогара трябва да започне да функционира, както
и търговските обекти в ремонтираната сграда. Работата е много, а най-доброто предстои.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

ност 170 203 лв. Общината,
в партньорство с „Хомек
АБ”, Швеция, за първи път
в България разработи процедура и учебна програма,
по която да се подготвят и
обучават кадри по професията „под-сестра“. Другата
иновация по проекта беше
свързана с предоставяне
на грижи на възрастни хора
на майчиния им език.
Домът за стари хора е
единственото социално заведение на територията на
община Айтос, което пре-

бивша сграда на Гражданска защита, построена преди околно 35 години в Лесопарк „Славеева река”. Реконстуирана е, и от 1996 година е Дом за стари хора.
Обитателите на Дома са
32-ма.
Проектът е в изпълнение
на приоритетите в социалната политика, заложени в
Общинския план за развитие на Община Айтос 20142020 година.
НП

Малки обяви
• Тел. 0876 74 95 87 - продава “Опел Мерива”-1,4 бензин, септември 2014, 43 хил.
км пробег. Цена 17 900 лв.
Тъмносив металик, климатроник, парктроник, мултифункционален волан, регулиране
на волана, автоматичен контрол на гумите, автопилот,
борд компютър и много други екстри. Много икономичен,
перфектен.
• Продавам тристаен апартамент в град Айтос - 68 кв. м.,
ет. 2, мазе - 12 кв. м. Цена 58
000 лв., тел. 0882 24 93 90
• Тел. 0885445426 - дава
под наем квартира в приземен етаж за семейство или за
жена с деца.
• Тел. 0896370138 - дава
под наем помещение - суперцентър, 20 кв.м за магазин или
офис - цена 250 лв.
• Тел. 0894 411 125 - продава лозе - 1дка + бунгало,
между “Военно стрелбище” и
“Набожна къща”
• Тел. 0898 440336 - Димитър, продава 3.200 дка дворно място в регулация - с. Малка поляна или заменя за недвижим имот или земедел-

ски 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 с. 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
ул. “Ради Боруков” 18. Цена
по споразумение.
• Тел. 0888417267 - продава в Поморие - Стария град:
• 1.Боксониера, 27 кв. м,
на 5 мин. от плажа и на 5 мин.
от центъра, тухла, обзаведена, цена 25800 евро, 2. Помещение в центъра на Поморие - стария град, до църквата, удобно за магазин, офис,
ателие, 20 кв. м, цена 23800
евро.
• ТЕЛ. 0888417267 — продава масивна двуетажна къща
със застроена площ 168 кв.м в
град Айтос, на ул. „Гарова“ 12,
с двор – обща площ на имота
511 кв.м. Тел. за връзка.

На 23.10.2019 г., в 15.15 часа - пристигнаха бюлетините, с които гражданите на община Айтос ще
гласуват на Местни избори 2019.
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От триото в Айтос, до триумфа
на световния шампионат
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26 години
група
„Реверанс”
към Военен
клуб - Айтос

Cyan Magenta Yellow Black

Геновева ЗАФИРОВА
Младежко дръзновение,
усмивки и много талант - това
е “Реверанс”, групата за стари градски песни, с ръководител Величко Апостолов.
Възторгът в очите на участниците от групата е толкова искрен и завладяващ, че
всеки път се питам, откъде
1996 г.
толкова енергия, настроение
и хармония в песните, които изпяват. Тези усмихнати и одухотворени дами са съхранили най-хубавите черти
на българката - нежност и всеотдайност.
За изпълнителките на стари градски песни концертите са не просто изява, а мисия
за нравствено извисяване и продължаване на един музикален стил, който пази романтиката и добрите традиции на лиричната градска песен. С богатия си репертоар
от вълшебства и ритми, вокалните изпълнения на „Реверанс” ни зареждат, вдъхновяват и пречистват от аморфното в живота. Певиците насищат с емоция всяка изява и дават нов живот на позабравени в
годините изпети хитове.
Началото
Годината е 1992-ра - група „Реверанс” работи към читалище „Васил Левски” - Айтос.
Самостоятелното й съществуване и изяви
започват през есента на 1993 година, вече
във Военен клуб - Айтос. Трима ентусиас-

“Златен кестен” - 1997 г.
ти, любители на старите градски песни и
пиринските напеви решават да създадат
трио - съпрузите Веска и Величко Апостолови и д-р Божана Самарджиева.
От тогава изминаха 26 години. Триото
отдавна е група „Реверанс”. Вече толкова години не се е случвало творческа среВ навечерието на празника на Айтос
- Димитровден, Георги Костадинов донесе в редакцията на „Народен приятел“, един „Царски сонет“, написан в
Айтос, и за Айтос от забележителния
поет, писател и университетски преподавател Радко Радков, при една от честите му визити през 80-те години в Етнографския комплекс „Генгер”.
Един спомен за големия Радко Радков, искрен приятел на Айтос и айтозлии.
АЙТОС
ЦАРСКИ СОНЕТ
И ето Айтос, орлово крило,
двуглав орел на медни легиони подвластен пак на старите закони
на римско право против всяко зло.
Това, което в Айтос е било
и днес духа към светлината гони в една сълза, която ще пророни
мъжът на Аспаруховото седло.
Аз бързо се изкачвам по баира
в екипа спортен, ветеран, спортист,
чиято кръв от вечността възвира.
След хълма обикалям язовира
и бягайки съзирам падащ лист
от клон, чиято песен не умира…
24.11.1987 г.
Радко РАДКОВ
Айтос

ща или концерт във Военния клуб без гласовитото участие на талантливите певици
Жана, Весето, Стонка, Станка, Ваня, Кръстинка и Митко - инструменталист, ръководени от Величко Апостолов.
По времето, когато се ражда групата, нашумява с известност фестивалът „Златен
кестен” в Петрич. Талантливите изпълнители на стари градски песни са привлечени от магията на току-що родилото се песенно състезание. Точно тогава Величко
Апостолов решава, че триото трябва да
стане вокално-инструментална група, с която айтозлии трябва да участват във фестивала. Надарен с изключително верен
музикантски слух, ръководителят успява
да направи много добър подбор. Привлечени са и други изпълнители - Светла Железова, учителка по български език и литература, Наталия Автанска, Явор Георгиев и Емил Христов. И така, в този състав и с нов репертоар, групата заминава
за Града на кестените - Петрич. И печели
първия си успех извън Айтос - втора награда за млад изпълнител.
Успехът стимулира певците,
а ръководителят търси нови
хоризонти. Репетират усилено, готвят нови и нови песни.
Публиката е пленена и всеки
път - изненадана от хармонията на гласовете им. И досега, всеки път, когато ги чуя,
се питам: „Защо група „Реверанс” няма повече изяви
в града ни, извън концертите, които организира Военният клуб? И коя е причината за това, щом вокалистките винаги са канени като желани гости на фестивали по
родните сцени?

те на „Реверанс”. После видеоматериалите се излъчват в две коледни предавания
на Драган Тенев „Минаха години”.
През 2000 година, по повод 6-и май Ден на българската армия, групата участва в Галаконцерта, посветен на празника в Зала 1 на НДК - София. Огромната
зала се тресе от аплодисменти след изпълнението на песента „За пилота”. Генерали и редници стават прави, за да отдадат чест на талантите от айтоската група
„Реверанс”
Изявите продължават - Сливен, Созопол,
Карнобат, Айтос. Участници в групата са
вече и Динко, и Валентин. А айтозлии, чуят
ли за участието на „Реверанс” се тълпят
пред залата на Военния клуб. Името на групата е запазена марка за качество на изпълнението и интересен репертоар. Съставът с ръководител Величко Апостолов добива изключителна популярност.
И така - година след година - досега. При
всяка своя изява, вокалите на „Реверанс”

са удостоени с Диплом и статуетка на националния фестивал „Сребро в косите, песен в душите”. Този фестивал се провежда край морето на Бургас ежегодно и оставя незабравими спомени както за участниците, така и за зрителите. А наградените участници се изявяват на Галаконцерта. Зрителите ще запомнят великолепното представяне на айтозлии. Наред с наградите нашите певци получават специално внимание - кошница с цветя и поздравителен адрес от Община Бургас.
Ежегодно е участието на „Реверанс” и в
Созополския конкурс „Красив роман е любовта“. През месец юни т.г., за шести път
групата получава грамота и купа за първото място. Но престижните награди не
ги главозамайват - със същото желание и
професионализъм се явяват на сцената в
с. Крапец, община Генералтошево, на фестивала на шлагерните и стари градски песни. Там, на фестивала „Подари ми море”, в
комплекс „Яница”, през 2018 година групата печели второ място и парична награда.
Апогеят

„Море и спомени” - 1999 г.

Апогеят на успехите е участието на състава в 8-я Балкански шампионат по фолклор „Еврофолк” „Жива вода”
в град Хисаря през месец
юни т.г. Фестивалът се организира от Европейската асоциация на фолклорните фестивали, официален партньор
на ЮНЕСКО.
Участници са над 2000
души, а зрителите в пъти повече. Певците на „Реверанс”
блеснаха сред останалите
изпълнители в раздела „Стари градски песни” и дадоха
своя принос за опазването и съхраняването на културната ни идентичност и традиции. А това е безценно богатство, предадено на поколенията след нас. Не случайно, лайтмотивът на фестивала беше
„Зад нас е паметта на предците ни, пред
нас са очите на децата ни”. Посланията на вокална група „Реверанс” стигнаха
до сърцата, защото носят красотата и непреходността на старите ни градски песни. И наградата беше заслужена - сребърен медал, грамота и албум с песните на
всички участници.
Този изключителен успех беше последван от втори. От 28 август до 4 септември т.г. в Поморие се проведе Световният шампионат по фолклор под егидата на

се потопяват в магията на песенното изкуство, а в очите им грее негаснещото пламъче, което извисява човешкия дух. И вълшебството се случва, запалено от творческия замах, светлината и хармонията, които струят от всеки член на групата. Неуморните радетели на песенното изкуство,
водени от своя ръководител, участват във
всички прегледи на художествената самодейност в българската армия и изявите на
военните клубове, под егидата на Министерството на отбраната.
Редят се плодоносни, успешни години 2005-а, 2006-а, 2008-а. И за всяко участие купи, грамоти, специални награди, ласкави оценки.
Известността им носи покана в предаИзявите
ването „Ако зажалиш...” на
Бони Милчева по телевизия
Изявите са записани със „СКАТ“. Мечтаното телевизлатни букви в дългогодиш- зионно участие не би могло
ната история на състава. На да се осъществи без моралфестивала „Море от спомени” ната и материалната подкрев град Варна, за изпълнението на песента па на Военен клуб - Айтос и
„Старата амфора”, групата печели Специ- Иван Иларев. Очаквано, „Реалната награда на журито за „Най-добро веранс” се представя отличизпълнение на песен с морска тематика. но, валят похвали от цялата
А следващата 1999 година е направо побе- област. Немалка заслуга за
доносна. Песента „Ела, девойко” със соли- успеха имат и инструментасти Дарина Кънчева и Иван Ангелов, беза- листите Добромир Янков и
пелационно получава първата награда. По Владимир Димитров.
същото време в групата пеят Татяна ЙоТворчески успехи съпътсттова и Елена Иванова. Незабравими дни ват групата и в годините
за групата - пристига екип на Българска- 2013-а, 2015-а, 2016-а, 2017-а.
та национална телевизия, по повод Праз- През 2016 година два дуета в
ника на Айтос - Димитровден и юбилейна- групата - на Величко и Веска
та годишнина на Читалището. Телевизио- Апостолови и Жана СамарЗала 1 на НДК - 2000 г.
нерите правят записи на много от песни- джиева и Костадин Терзиев
ЮНЕСКО. Айтоската група се завърна с
най-истинската оценка за 26-годишния
си труд и любов към песенното изкуство.
„Реверанс” заслужи първото място и златен медал.
От триото в Айтос, до триумфа на група
„Реверанс” през 2019-а изминаха 26 години. През всичките тези години, материална и морална подкрепа им дава Военният
клуб с началници през годините Пламен
Лазаров и Иван Иларев. Благодарни са и
на много свои съграждани - спомоществователи Хрисимир Колев - Хранителна верига „Кокала”, Община Айтос, Васил Едрев,
Бисер Демирев - нотариус, Галин Христов
- „Жасмин” ЕООД, Евгени Петров, фирма
„Топливо” - Айтос и др. На всички тях, от
името на групата, ръководителят Величко
Апостолов благодари и пожелава здраве и успехи.
А на смелите мечтатели и ентусиасти от
“Реверанс” пожелаваме бодрост и духовни сили, за да ни радват с още мелодични песни. Нека още дълго да разнасят по
големите сцени на България неувяхващата красота на старата градска песен. СпеВ СУ „Христо Ботев” - Айтос стартира кампанията „Живей активно“. По идея и инициатициални са и пожеланията на началника на
ва на няколко талантливи и амбициозни момичета от XII клас ще бъдат организирани редиВоенен клуб - Айтос към талантливите изца събития, свързани със здравословния начин на живот. Първото ще е днес, 24 октомври,
пълнители. “Здраве, творческо дълголетие
по повод Световния ден за борба със затлъстяването.
и нека успехите Ви през следващите годи-

