
В Айтос тържествата за 
142 години от Освобожде-
нието на България започ-
наха още през февруари 
с конкурси, тържествени 
клетви и концерти. Рано 
сутринта на 3 март, ве-
чните песни на България 
огласиха площад „Сво-
бода” и събраха стоти-
ци граждани и гости на 
града на тържественото 
честване на националния 
празник. 

Заради грипната епи-
демия и извънредната 
ваканция беше отложе-
но участието в празнич-
ната програма на деца-
та, победители в общин-
ския конкурс за поезия 
и песен „Моята България 
2020”. Но празник имаше, 
истински и запомнящ се. 

Традиционно, гост на 
тържествата в Айтос 
беше народният пред-
ставител от 44-ото На-
родно събрание Севим 
Али. Присъстваха пред-
седателят на Общински 
съвет - Айтос Красимир 
Енчев и общински съвет-
ници. Кметът Васил Ед-
рев и гвардейци от VІ-и 
Ученически гвардейски 
отряд на СУ „Христо Бо-
тев” участваха в ритуала 
за издигане на знамена-
та на Република Бълга-
рия, Европейския съюз 
и Община Айтос. Став-
рофорен иконом Ромил 
Негозов отслужи на пло-
щада Благодарствен мо-
лебен за загиналите за 
Освобождението на Бъл-
гария.

Кметът Васил Едрев 
сърдечно поздрави ай-
тозлии и гостите на Ай-
тос по повод 142-ата го-
дишнина от Освобожде-
нието. „Празнуваме сво-

бодата, дошла с апос-
толското дело на Лев-
ски, с бунтовните стихо-
ве на Ботев, с кръвта на 
априлци, с безстрашие-
то на опълченци, с вяра-
та на батакчани и с под-
вига на хилядите воини. 
Затова няма по-светла 
дата в българския кален-
дар, която трябва да съх-
рани националната ни па-
мет. Дължим го на наши-
те предци, които мечтае-
ха, работиха и пролива-
ха кръвта си за Отечест-
вото. Дължим го и на на-
шите деца, които един 
ден, също като нас, ще 
могат свободно да из-
викат: „Да живей Бълга-
рия!”, каза още в праз-
ничното си слово градо-
началникът.

Народната певица Илка 
Александрова и нейният 
оркестър вдигнаха праз-
ничното настроение на 
площада. Айтозлии се 
наредиха на дълги хора, 
празникът продължи по-
вече от две часа.
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Уважаеми дами,
Приемете в аванс моите сърдечни поздра-

ви и пожелания по случай 8 март – Между-
народен ден на жената! 

Желая на всички Вас да бъдете здрави, ува-
жавани и щастливи! 

Нека настъпващата пролет Ви зарежда със 
сили и топлина! 

Мечтайте, вдъхновявайте, бъдете увере-
ни и горди!

Пожелавам Ви лични и професионални ус-
пехи! 

Честит празник!

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

народен
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Честит Осми март!

Скъпи дами,
Пожелаваме Ви да бъдете горди и уверени в живо-

та и в професионалния си път!
Покорявайте с красотата си и смело мечтайте!
Носете обич в сърцата и топлина в семейството!
Бъдете и борбени, и нежни!
И не забравяйте, че Вашето призвание е да пра-

вите света по-добър!
Честит 8 март!

ПП ГЕРБ - Айтос

Честит празник 
на дамите от община Айтос!

Стотици на хорото за 3 март в Айтос



Максим МОМЧИЛОВ 

След тежко боледу-
ване почина айтозлията  
инж.Иван Ченгелиев, пото-
мък на фамилията Ченгели-
еви, която айтозлии свърз-
ват с трагедията на 21 май 
1944 година. Роден е две го-
дини след трагичната кончи-
ната на Тодор, Иван и Каля 
Ченгелиеви, и поета Атанас 
Манчев - на 29 декември 
1946 година в Айтос.

Преди 75 години в Айтос, 
полиция и жандармерия об-
кръжават укритите в къщата 
на Каля Ченгелиева - Иван 
и Тодор Ченгелиеви и Ата-
нас Манчев и ги убиват след 
престрелки. Третият син на 
баба Каля, Димитър, умира 
през 1958 година. 

Иван Ченгелиев завърш-
ва средното си образование 
през 1964 година Айтос и се 
дипломира като инженер-
химик във ВХТИ „Проф.д-р 
Асен Златаров”-Бургас през 
1969 година в специалност-
та „Технология на органич-
ния синтез”. По-късно ста-
ва секретар „Учащи”, първи 
секретар на Градския коми-
тет на ДКМС-Бургас и секре-
тар на Окръжния комитет на 
ДКМС-Бургас. 

През 1975 година завърш-
ва Академията за общест-
вени науки в Москва, а по-
късно отново е изпратен на 
школа в КГБ-Москва. Започ-
ва да работи и в органите на 
Държавна сигурност. 

Две години е началник 
на Районно управление на 
МВР при „Нефтохим”-Бур-
гас. От 1977 година е начал-
ник на отдел „Икономиче-
ски” на Държавна сигурност 
към Окръжното управление 
на МВР-Бургас. 

От 1979 година до 1983 го-
дина е избран за първи се-
кретар на Общинския коми-
тет на БКП-Айтос. През 1983-
1987 година е вече първи се-
кретар на Общинския коми-
тет на БКП-Бургас. От 1987 
година е първи секретар на 
РК на БКП в район НХК-Бур-
гас. През 1986 година Ченге-
лиев е избиран за кандидат-
член на ЦК на БКП. 

От месец декември 1989 
година е избран за първи се-
кретар на Областния коми-
тет на БКП-Бургас, а от ме-
сец декември 1990 година е 
безработен. До пенсионира-
нето си, Ченгелиев практи-
кува в сферата на експерт-
ни консултации за нефтохи-
мически услуги. 

Експлозия от силни и не-
забравими емоции... Това 
беше най-краткото и въл-
нуващо определение за 
празничното присъствие 
на пирненци на връх Шип-
ка, на националния праз-
ник 3 март, което сподели 
с вестник „Народен прия-
тел“ по телефона читалищ-
ният секретар на село Пир-
не Янка Савова. 

„С песни, хора и мощно 
„Ура!“, огласихме памет-
ния връх. Браво на нашите 
деца - горещи родолюбци 
и истински българи! Смело 
и гордо младите пирненци 
крачиха по земята, напоена 
с кръвта на нашите предци - 
опълченците. Никой не мо-
жеше да ни спре към вър-
ха, за да изнесем своята 
патриотична програма. С 
думи не може да се опише 
гордостта и националното 
ни самочувствие от учас-
тието в този най-български 
празник”. Това разказа за 

общинското издание Саво-
ва, която поведе групата на 
Пирне към Шипка навръх 
националния празник.

Потърсихме я, защото 
деца и възрастни от група-
та, изключително развъл-
нувани от родолюбивото 
пътуване, позвъниха в ре-
дакцията на вестник „На-

роден приятел“ и поиска-
ха да бъде огласено учас-
тието им в този истински 
празник. Те поискаха още 
да поднесем горещи поз-
драви към Янка Савова за 
перфектната организация 
и за преживените на върха 
патриотични чувства.

НП
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На 3 март пирненци изкачиха връх Шипка

Община Айтос
Съобщение

Община Айтос уведомява всички собственици на жи-
вотновъдни обекти с пасищни селскостопански живот-
ни, регистрирани в Интегрираната информационна сис-
тема на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за 
ползване на общински мери  и пасища съгласно чл.37 
и от ЗСПЗЗ е от 1 до 10 март 2020г.

Списък с необходимите документи, образци на заяв-
ленията и приложенията към тях се предоставят в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите, на партер-
ния етаж в сградата на Община Айтос.

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за 
опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начи-
ните за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че 
ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 06.03, 07.03 и 08.03.2020г. от 06:00 до 10:00 часа и от 
17:00 до 02:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши 
третиране срещу плевели на 385дка рапица в местността Българов-
ски сърт П, 800дка ечемик в местността Карапелит и 850 дка пше-
ница в местността Карапелит, находящи се в землището на град 
Айтос с препаратите „биатлон+ДеШ“ и „Стратос ултра“ и лис-
тен тор „Лумбреко“ и „Алмагерол есенс“.

3. На 09.03, 10.03 и 11.03.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа и от 
17:00 до 02:00 часа „Агродар България“ ЕООД ще извърши трети-
ране срещу плевели на 630 дка рапица в местността Азмака1, зе-
млище село Съдиево, 395 дка рапица в местността Меселим дере, 
землище град Айтос, 156 дка ечемик в местността Домуз орман, 
270 дка ечемик в местността Карапелит, землище гр. Айтос, 730дка 
пшеница в м. „Азмака 2“ землище с. Съдиево и 1372 дка пшени-
ца в местността Карапелит, землище град Айтос и 1000 дка пше-
ница в местността Карамеше, землище град Айтос с препаратите 
„биатлон+ДеШ“ и „Стратос ултра“  и листен тор „Лумбреко“ и 
„Алмагерол есенс“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат не-
обходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Зов за помощ!
Димитър Апостолов Великов, на 52 години от Айтос, дъл-

гогодишен работник в Автомивка „Мъни”, има нужда от по-
мощ! Животът на Димитър се преобръща, след като чува от 
лекарите диагнозата - злокачествен тумор в черния дроб.  
Близките му се обръщат към айтозлии с молба да по-
могнат за събирането на 2000 лв. за здравни осигуров-
ки. Парите са необходими за животоспасяващо лече-
ние на айтозлията. 

Кутии за набиране на средства ще бъдат поставени в 
магазини в град Айтос! 

Помощта Ви може да спази един човешки живот!

ПокАнА
за свикване на редовно годишно общо събрание на членовете 

на СнЦ „настоятелство при оДЗ „Пролет” - град Айтос”

Уважаеми членове,
  Съветът на настоятелите при ДГ „Пролет” - град Айтос, на осно-

вание Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и в изпъл-
нение Решение, взето с протокол от 27.02. 2020 г. и на Устава на 
сдружението, свиква годишно Общо събрание на всички членове 
на сдружението, което ще се проведе на 29 април 2020 година, 
от 17.30 часа, в сградата на Детска градина „Пролет”, град Ай-
тос, находяща се на адрес: град Айтос, улица „Кирил и Методий” 
№ 1, при следния проект на

ДнеВен РеД
1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността 

на Настоятелството, както и Годишния финансов отчет (ГФО) за 
2019 г.

    2. Разни.
На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, в случай на липса на кворум 

в обявения час, заседанието на общото събрание на клуба ще се 
отложи с един час по-късно, на същото място и при същия дне-
вен ред, и ще се проведе, независимо от това, кои и колко чле-
нове са се явили.

Председател на Съвета на настоятелите при
СнЦ „настоятелство при оДЗ „Пролет” - град Айтос”

Янка Савова: Браво на нашите деца - горещи родолюбци и истински българи!

На 74 години почина Иван Ченгелиев 

Иван Ченгелиев на поклонение в Айòоñ - 21 май 
2017 година



Геновева ЗАФИРОВА

Животът носи едно от чуде-
сата на света – детската душа. 
Нали всички идваме от нашето 
детство. От тогава е и неосъз-
натата мечта на малката Таня 
да стане учител. Детето расте 
будно, одухотворено, витално и 
все търси тайнственото в обик-
новените неща...

Майка й, уважаваната от 
всички г-жа Данка Павлова, по-
някога я води със себе си в клас-
ната стая в часовете по българ-
ски език и литература. „Аз бивах 
изпълнена с енергия на радост и 
непреодолимо желание да съчи-
нявам на белия лист, който ви-
наги слагаха пред мен на чина,” 
спомня си днес с усмивка Та-
тяна Йотова – учителка, поете-
са и бард. 

Такова желание пали у мъ-
ничката Татяна и вуйчо й, Йор-
дан Павлов, и той преподавател 
по български език и литература 
в Ямболски техникум. Изключи-
телният интелектуалец и ерудит 
въвежда в изкуството Татяна с 
разкази за творци и творби от 
световната литература. Впро-
чем, още когато Таня и сестра 
й Мария са в крехка възраст, в 
дома им цари творческа атмос-
фера: двете си играят... на риму-
шки и срички-сестрички.

С божествен усет към мере-
ната реч, Таня започва да съчи-
нява кратки стихчета и да пее 
измислени от самата нея дет-
ски песнички. Първата учител-
ка, която забелязва неоспори-
мия талант на момичето е Иван-
ка Йорданова, след нея – Суза-
на Коен, а в горния курс – Зла-
тка Надърлийска.

Неповторими са часовете по 
литература при Иванка Йорда-
нова: тя печели обичта на бъде-
щата поетеса с нежност и любов 
към мерената реч. Както самата 
Татяна Йотова пише в спомени-
те си, и двете учителки – Йорда-
нова и Надърлийска – я „грабват 
с expresiata на креативността и 
богатството на изказа си.” 

И в часовете по музика се 
откроява гласът на Татяна, за-
белязва го Кина Стоева и се 
старае да развие дарбата на 
тийнейджърката. Татяна нико-
га няма да забрави и музикал-
ния педагог Димка Парушева и 
как веднъж, на сцената, я даря-
ва с  целувка – спонтанно и ис-
крено, с цялата си наивност и 
чистота. Бъдещата литератор-
ка и бард върви стремглаво към 
целта – да се посвети на поези-
ята и музиката.

В сърцето си пази спомени 
и за треньора по спортна гим-
настика Делчо Манолов, който 
й преподава първите уроци по 
трудолюбие, упоритост и сила 
на духа. В седми клас вече се 
възторгва от изпълненията на 
момчетата китаристи в училище. 
Тогава се влюбва за първи път 
– не в момчето, а в таланта му 
да владее струните. Няма как да 
забрави и протегнатата ръка на 
незабравимата Живка Йордано-
ва, която тогава е част от група-
та на китаристите. От това време 
са и участието на Татяна в учи-
лищния хор, ръководен от Дой-
но Чолаков, и уроците по цигул-
ка в продължение на две годи-
ни при Димитър Златев – Цецо. 
После свири на пиано и успява 
да вземе двегодишния материал 
за шест месеца. С огромна бла-
годарност си спомня и за покой-
ния вече Йови Вълев, който по 
онова време движи читалищна-
та самодейност.

В Софийския университет 
съдбата я свързва „на живо” 
със светила в българската на-
ука: Симеон Хаджикосев, Йор-
данка Холевич, Стефан Младе-
нов, които надграждат знанията 
й и “свръхжеланието да раздава 
от себе си на другите”.

И чудото се случва – всичко, 
до което се докосне младата та-
лантлива жена, ражда мелодия и 
прекрасно слово. Не само пише 
поезия и композира музика по 
авторските си творби, но ги из-
пълнява на китара. Не забравя 
откъде е тръгнала и е благодар-
на за всеки жест, за всяка по-
дадена ръка.

Днес разговаряме с Татяна 
за таланта, за успеха. Споделя, 
че талантът е искра божия, но 
ако човек не се труди ежеднев-
но, то огънчето ще изгасне. Та-
тяна обгрижва своето дарова-
ние с благи мисли, чисто сър-
це и изключително трудолю-
бие, за да я дари то с плодове-
те на успеха.

Учител в СУ „Христо Ботев”, 
поет с китара, автор на стихо-

сбирки, новели, книги за деца, 
сценарии за театър, поезия и 
музика, Татяна не обича застоя, 
мисълта и чувствата й винаги ра-
ботят на високи обороти. Зато-
ва лесно влиза от роля в роля в 
житейски план.

Спомня си първите години 
от съпружеския живот, (съпру-
гът й Йотко Йотов е бивш вое-
нен) когато сменили девет гар-
низона. Поетичен израз на тези 
пътувания е стихотворението 
“Пътища”. Битовите неуредици 
само каляват духа й. Готова е 
на всичко, защото знае: „…нуж-
но е само, от път отмалели, вър-
ху пагона коси да разстелим…”. 
А лирическата й героиня жадува 
за „галактика нова, безкрайна и 
чиста”, осеяна само с цветя. 

При Татяна вдъхновението 
е странна и необяснима магия 
– щастлив миг, видение, което 
спохожда само истинските та-
ланти. Изпод пръстите й, от ста-
рата китара се изтръгват не зву-
ци, а „стонове сподавени”, до-
като духът й обитава едно запа-
зено само за нея място – меж-
ду Ада и Рая.

Живеем във време, в което 
мярата за таланта е разтеглива. 
Но Татяна Йотова е сред мал-
цината щастливи поети у нас. 
И има запазено място високо 
над времето и пространството. 
Името й отдавна е символ на 
най-лъчезарното състояние на 

духа. Затова всеки път ни изне-
надва с изяществото и велико-
лепието на стиховете и песните 
си. Забелязва го и проф. Симеон 
Янев на Годишните награди „Пе-
гас” в град Бургас.” Тази жена 
е родена за това, което прави, 
иначе не мога да си обясня ог-
ромния труд, който е вложила не 
само да напише, но и да рази-
грае, да направи театър, и да из-
върши огромните, невидими в 
спектакъла практически неща, 
правейки го възможен.” Оцен-
ката му е за книгата на Татяна 
„Роли, роли...”, в която са събра-
ни авторските й сценарии. Всич-
ки, представени на сцена с ней-
ните възпитаници от Школата за 
стих, мелодия и театър.

Към думите на проф. Янев бих 
добавила – чудо! Да, това е чудо 
от светлина! Татяна е многоба-
грена, многопосочна, многопа-
ралелна, личност с интелекту-
ален усет за изкуство. Тя сама-
та се определя като „пламъче и 
песъчинка във вечността”, веч-
но търсеща „думите и мелодии-
те, които се обичат”.

Много са превъплъщенията й 
в поетичните творби: ту слаба 
и безразсъдна, ту грешна и из-
мамна, ту жертвена. Сякаш ви-
наги търси себе си, а годините не 
й дават покой, все забързана и 
целеустремена, като воин, кой-
то с цялата си същност се стре-
ми към победа.

Татяна обича символите и ме-
тафорите, умее тайничко да над-

нича в социалното и да фило-
софства елегантно. Удивляват я 
простите неща и колко сложно 
стигаме до тях. Луда е по малки-
те, но истински неща в живота. 
Неистово е желанието й „да пее 
като ангел и да гостува из все-
лените с пленяващи концертни 
програми”. Живее в тайнството 
на времето, когато „ще се роди 
– за някого, за някъде, за няко-
га”. Самата тя е загадка. А истин-
ски щастлива е, когато на сцена-
та излизат нейните актьори, за 
да сеят добри послания.

Може би някои вече са забра-
вили, но и крилатият стих „Учите-

лю, без теб светът не може!” дъл-
жим на Татяна. Тя е превърнала 
в песен това вълшебно стихотво-
рение, автор е на текста и музи-
ката на Химна на Айтос, на хи-
мните на училища и детски гра-
дини. Осъзнала своята мисия, 
тя цялата принадлежи на Айтос 
като творец от голяма величина. 
Няколко поколения айтозлии я 
познават, обичат и ценят твор-
чеството й. А себе си определя 
като „айтоски генгер“ – с жилав 
корен и бодлички: подканя, при-
помня и накрая бодва.

Вдъхновена, възторжена и ус-
михната – такава е всякога. Ко-
легите й от Църковния хор я на-
ричат „Госпожа Хармония”. Ха-
ризматична личност –  такава е 
пък оценката на колегите й от 
СУ „Христо Ботев”. Главен учи-
тел е, но равна с другите, вина-
ги готова да помогне. В часове-
те по литература класната стая 
става сцена, на която се изявя-
ват бъдещи поети, актьори и пе-
вци, а Йотова е и учител, и ав-
тор, и режисьор, и композитор, 
и техен най-добър приятел. Ин-
тересът на нейни колеги към 
авторските сценарии я подтик-
ва да събере всичко написано. 
Така през 2017 година се роди 
книгата „Роли, роли – сцена за 
театър, поезия и музика”. Кни-
гата привлича почитатели и пе-
чели аплодисментите на съсло-
вието. Защото е издание, неиз-
давано у нас поне от 50 годи-
ни насам.

Много от песните й звучат по 
радиата. Една от тях е истински 
хит през лятото на 2019-а. На 
конкурса „Бургас и морето”, пе-
сента по текст на Татяна „Меч-
тай, море” получи най-ценна-
та награда – тази на публиката. 
А най-ценното качество на ай-
тозлийката е умело да баланси-
ра всички свои паралелни све-
тове. Последната й книга „Чуд-
на весела история с баба Танка 
и Виктория” е посветена на лю-
бимите внуци, за които винаги 
намира време. 

Но сякаш най й приляга ро-
лята да пали сърцата на мал-
ки и големи с огънчето на съзи-
данието. Обича изявите на вся-
какви сцени, но Айтос е нейният 
град. Остава вярна на Айтос и на 
училище „Христо Ботев”, в кое-
то работи почти 40 години. Неу-
държима в порива си да твори, 
от много време ръководи Шко-
ла за стих, мелодия и театър в 
училището. Нейна е идеята да 
бъде издаден сборникът „С дъх 
на детство” по проект „Общин-
ският артсалон – ключ към мул-
тиетнически ценности”. 

През 2014 година печели на-
градата за поезия „Николай Ис-
къров” от Националния конкурс 

„Свищовски лозници”, награда-
та за поезия на вестник „Уикенд” 
- 2006 година, наградата за песен 
за България от „Софийски вече-
ри на авторската песен”, награ-
дата за песен за виното от „Мел-
нишки вечери” и на „Дром дро-
мендар” – на ромска тематика, 
на Фондация „Буквите”. Мно-
го са наградите й от традицион-
ния конкурс „Жени и вино, вино 
и жени”, от „Рада Казалийска” 
и „Пролет моя”, София. С много 
емоция посреща наградата на 
МОН „Учител на годината” за 
2015 година и първата награда и 
Гранд при за поезия „От учите-
ля - с любов” на Международна 
фестивална програма „Приятели 
на България”. Следват лауреат-
ски звания и специални награди, 
призове за успехи в образова-
телния процес на РУО - Бургас, 
високи оценки от национални и 
международни конкурси и фес-
тивали на изкуствата.

Животът й е „вселенска вър-
тележка” – намира покой само 
когато е в движение. Напред-
ва като водата, приглажда вся-
ка грапавина, всяко ръбче и не-
съразмерност. Умее да държи 
будни сетивата си с възхита към 
всичко в природата и живота. 
Поезията й е усещане за един 
друг свят. Слушаш песните й и 
те спохождат щастие, ласка, уха-
ние. Тя цялата е една вселена, 
от която струи музика.

Издала е 14 книги, а всяко 
представяне на нейна книга се 
превръща в празник за при-
състващите. Татяна опроверга-
ва твърдението, че днес не се 
чете поезия. Тиражът на книги-
те й преминава бързо в ръце-
те на ценителите на хубавите 

рими: „Анти стоп”, 1992 година, 
„Капризни разпятия”, 1995, „Бо-
жури в снега”, 1999, „Дарове за 
непослушни”, 2000, „Нито спо-
мен за дъжд”, 2002, „Съм”, 2002 
г., „От любов живей”, 2000, „Опа-
шати истории за любими муцун-
ки”, 2003, „Между Ада и Рая”, 
2005, „Веднъж ще ти се случа”, 
2008, „Извор с очи на дете”, 2014, 
„Кафето предстои”, 2014, „Роли, 
роли...”, 2017 и последната – 
„Чудна, весела истории с баба 
Танка и Виктория”, 2018. 

Бях първата, която в аванс на-
учи, че през месец юни 2020 го-
дина предстои участие на възпи-
таниците на Йотова в Междуна-
родния фестивал „Приятели на 
България”, който се организира 
от айтозлийката Мари Агасян. 
Паралелно с лирическите, му-
зикалните послания и учебния 
процес, Йотова работи за про-
фесионалното си усъвършенст-
ване. През 2003 година придоби-
ва Първа професионална квали-
фикационна степен в ДИПКУ -  
Стара Загора. Получава серти-
фикат за завършени курсове за 
работа с изявени ученици, за-
вършва семинар-тренинг за ус-
пешни учители, за агресията в 

училище. Работи по подготовка-
та на училищни проекти по про-
грами на МОН, „Америка за Бъл-
гария”, „Коменски”, „Еразъм+”, 
„Успех”. Държи на синкретизма, 
защото според нея, да предста-
вяш само едно изкуство не е 
достатъчно – липсва полифония 
и многопластовост на възприя-
тието. Затова школата, която ръ-
ководи, има многостранни изя-
ви, печели из цялата страна ап-
лодисменти и отличия. Освен с 
родителската общност, школата 
си партнира с Община Айтос, с 
Военния клуб, с писателската 
общност в Бургас, с редакция-
та на вестник „Народен прия-
тел”. Младите таланти имат сре-
щи с писатели, поети, музикан-
ти и художници. През последни-
те две-три години „Генгерчета”-
та на Йотова представят с голям 
успех в страната уникалния ав-
торски спектакъл на своята ръ-
ководителка „Екология на отно-
шенията”. Не едно и две са учас-
тията им в различни форуми на 
изкуствата: „Радост на Брега” в 
Бургас, „Сцена край морето” в 
Поморие, „Бургаски изгреви”, 
„Слънце, радост, красота” в Не-
себър, „Наука на сцената” в Со-
фия и Севлиево. Поколенията в 
Школата се сменят, но името й 
остава запазена марка за мно-
го сцени с постановки, които 
взривяват залите: „Хапчето до-
бро”, „Мечта за милиони”, „Бил-
ка самодивка”, „Даскал Буньо”, 
„Мечта за милион”, „Как Цар Ге-
нгер стигна до истината”, „Клю-
чът” и др. 

Една от многото вълнуващи 
роли на Татяна е на сцената на 
бард фестивалите в Ловеч, Бур-
гас, София. С китара в ръка съ-
преживява с поетите бардове 
един друг свят и печели пър-
ви награди за принос към ду-
ховността и за ярко поетично 
присъствие.

Йотова не само учи децата 
на художествено слово и пес-
ни, но ги привлича и като илю-
стратори на книги. В рисунки-
те на учениците в „Извор с очи 
на дете” е пресъздадена цялата 
училищна атмосфера, а стихове-
те се родеят с поезията на Пе-
тко Р. Славейков, но със съвре-
менния лайтмотив „Да бъдем от-
криватели!” Нейни възпитаници 
са и автори на илюстрациите в 
„Роли, роли...” 

Татяна работи с убеждението, 
че в училище са нужни освен те-
оретико-литературни знания, и 
нестандартни прийоми в извън-
класните форми на обучение, за 
да бъдат децата сътворци. Зато-
ва ги среща с поети като Роза 
Боянова, Елка Василева, Борис 
Бухчев. Вълнуващи, неповтори-
ми срещи с децата – за орга-
низирането им учителката има 
пълната подкрепа на директора 
Пенка Кирязова.

За Татяна може да се пише 
много, защото неизмерими са 
нейните превъплъщения като 
жена, майка, баба, учител и тво-
рец. Учудващо лесно влиза от 
роля в роля, а преодоляването 
на трудностите я зарежда за ши-
рокия диапазон на възможност-
ите й. Удивлявам се на нейната 
влюбеност – във всичко, и на от-
кровението, че й е тясно в пре-
делите на поезията, затова съз-
дава музика за стиховете си. 
Музикалните й албуми „Закъс-
няла молитва”, 2007, и „Песента 
на токчетата”, 2009, са събрали 
най-ценното й песенно творчест-
во. Но има още толкова много – 
неиздадени. Песни по нейни сти-
хове ще откриете в учебниците 
по музика и в репертоара на из-
вестни певци като Тони Дими-
трова и Драгомир Драганов. В 
тандем с композитора Хайгашод 
Агасян са създадени още много 
песни –  за малки и големи. 

Татяна Йотова отдавна е 
прекрачила границата на наци-
онална известност. Тя предста-
вя България на форуми на изку-
ството във Франция, Испания, 
Португалия, Македония, Турция, 
Албания и Германия. А спекта-
клите й са сравними с мюзикъ-
ли, защото в хармония преливат 
слово, музика, песен и танц. И 
винаги носят образователен ак-
цент с художествено поднесени 
послания. 

Затова, след толкова години, 
пророчески звучат майчините 
думи: „Не се безпокой, Танич-
ка, че не те приеха в Театрал-
ната академия. Ти цял живот 
ще бъдеш на сцената пред тво-
ите ученици. Не само в ролята 
на учител!”.

Пожелавам ти още много 
сцени, Татяна!
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На 3 март пирненци изкачиха връх Шипка Житейските сцени на Татяна Йотова – 
пъстри светове на любовта, душата, словото, песента и бъдното
Геновева Зафирова ни среща с Татяна Йотова - учител, поет и бард

„Екология на отношенията” на айтоска сцена 2017 година

На конкурса „Моята България 2018”, с талантливите Кю-
бра, Ивона, Синем, Татяна, Мария 

С приятелите бардове на концерт в Айтос - 2009 година

Татяна Йотова В дует с композитора Хайгашод Агасян - 2014 
година

С колеги от СУ „Христо Ботев“ в Оксфорд - за по-добър ан-
глийски - 2019 година



В навечерието на на-
ционалния празник праз-
ник 3 март – Деня на бъл-
гарското освобождение, 
още два клуба „Млади 
възрожденци” с деца от 
подготвителните групи на  
ДГ „ПРОЛЕТ“ и ДГ „РА-
ДОСТ” – град Айтос, се 
заклеха да следват за-
ветите на Васил Лев-
ски и да бъдат достой-
ни последователи на бъл-
гарските възрожденци. 
 Гости на церемонията за 

полагане на тържествена-
та клетва бяха Атанас Ата-
насов – председател на 
Общински комитет „Васил 
Левски“ - Айтос, препода-
вателите от СУ „Никола Ва-
пцаров” Александрова, Пе-

ткова, Феимова, Петрова и 
родителите на децата.

След вълнуващите думи 
на обич към Апостола и 
България, малките члено-
ве на новоучредените клу-
бове целунаха знамето и 

положиха клетва. Портре-
тът на Левски получи всеки 
от малчуганите, а на фина-
ла на тържеството, и те, и 
възрастните, запяха вечни-
те песни на България.

НП

Патриотичен концерт 
„Свобода - свещена 
дума” подариха на ай-
тозлии в навечерието на 
3 март художествените 
състави на Народно чи-
талище „Васил Левски 
1869”. Спектакълът беше 
посветен на 142 години 
от Освобождението на 
България и на 1 март - 
Деня на художествената 
самодейност. 

Младите читалищни 
таланти и участници в 
традиционния конкурс 
на Община Айтос за пое-
зия и песен „Моята Бъл-
гария 2020” представиха 
един запомнящ се спек-
такъл на родолюбието. 
Публиката дълго аплоди-
ра представителна група 
на четвъртите класове с 
ръководител Албена Ки-
шишева, и песенния та-
лант на Виктория Тасма-
джиева от Х „А“ клас на  
СУ „Христо Ботев”, по-

лучили първи награди на 
общинския конкурс. 

Читалището изненада 
айтозлии със специално 
подготвен за празника 
репертоар. Изпълнени-
ята на съставите за лю-
бителско художествено 
творчество при Народ-
но читалище „Васил Лев-

ски 1869” - Айтос с ръко-
водители Пенка Димова, 
Маргарита Петрова, Мая 
Христова, Ивелина Кос-
тадинова и песните на 
Иван Иванов създадоха 
неповторима атмосфе-
ра на родолюбие  и почит 
към освободителите.
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Читалището с концерт-спектакъл 

„Свобода - свещена дума”

Тържествена клетва на още два клуба 
„Млади възрожденци”  

в навечерието на националния празник

Деца, учители и родители на тържеството в ДГ „Радост”

Младите възрожденци от ДГ „Пролет”

50-годишен юбилей празнува ставрофорен иконом Ромил Негозов. 
В деня на кръглата му годишнина, в Айтос се проведе и заседание 

на Епархийския съвет на Сливенска митрополия. Лично Негово 
Високопреосвещенство Сливенски Митрополит Иоаникий поздрави  

отец Ромил и му поднесе ценен дар за личния празник.


