
Проект “Интегрира-
ни услуги за ранно дет-
ско развитие на деца 
до 7 години и техни-
те семейства от общи-
на Айтос” се осъществя-
ва с финансовата подкре-
па на Оперативна програ-
ма “Развитие на човешки-
те ресурси”, съфинансира-
на от Европейския съюз 
чрез Европейския социа-
лен фонд.

Стойност на проекта: 
387 763,90 лева

Период на изпълне-
ние: от 04.08.2016 до 
12.02.2021 г.

Основни цели:

1. Предоставяне на под-
крепа на деца в ранна дет-
ска възраст и техните се-
мейства за подобряване 
достъпа до здравна гри-
жа, формиране на роди-
телски умения, подобря-
ване на семейната среда, 
както и предотвратяване 
на настаняването на деца 
в специализирани инсти-
туции. 

2. Подобряване на готов-
ността на децата за включ-
ване в образователната 
система.

3. Подкрепа за форми-
ране на родителски уме-
ния сред уязвимите гру-
пи родители, с цел да се 
ограничи и предаването 
на бедността между поко-
ленията.

Потребителите на услу-
гите се възползват от съ-
временно оборудван цен-
тър, както и от мобилна 
услуга.

Постигнати 
резултати по 
проекта:

По Услуга 1 “Предоста-
вяне на псих. подкрепа и 
консултации на бъдещи и 
настоящи родители за фор-
миране и развитие на ро-
дителски умения. Семейно 
консултиране и подкрепа, 
вкл. работа с родителите и 
децата, дейности за семей-
но планиране, индивидуал-
на работа, в т.ч. и индиви-
дуална и групова работа с 
деца и родители, включи-
телно и с деца и родите-
ли, които не са от уязвими 
групи, с цел посещаване на 

детска градина”:
Оказана подкрепа на 

174 семейства и 195 
деца.

По Услуга 2 „Подкрепа 
за осигуряване на здравна 
детска консултация и дей-
ности по превенция на за-
боляванията“:

- Прегледани 720 
деца;

- Консултирани 605 ро-
дители.

По Услуга 3 „Допълни-
телна педагогическа под-
готовка за повишаване на 
училищната готовност на 
децата за равен старт в 
училище“:

Обучени 120 деца - 
осем групи по 15 деца.

Община Айтос органи-
зира поредица от срещи с 
експерти, с директори на 
дирекции и сдружения, на 
които се обсъждаха про-
ектни идеи за разработва-
нето на Плана за интегри-
рано развитие на община-
та (ПИРО) в периода 2021-

2027 г. 
Във връзка с подготов-

ката на проект на Плана, 
на сайта aytos.bg, Общин-
ската администрация пре-
достави на гражданите 
анкетна карта, с възмож-
ност да изразят идеите си 
за развитието на община-

та през следващите седем 
години. 

Ще бъде изготвен ана-
лиз и проект на стратеги-
ческа рамка на Плана за 
развитие, които ще бъдат 
представени за публично 
обсъждане. 
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Община Айтос приключи 
успешно социален проект

Резултатите - оказана е подкрепа на 
174 семейства и 195 деца, прегледани 
са 720 деца, консултирани -  
605 родители, обучени - 120 деца

Подготвят План за интегрирано 
развитие в периода  
2021-2027 година

Проект BG05M9OP001-2.004-0039 „Интегрирани услуги за ранно детско 
развитие на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”, 
по процедура „Услуги за ранно детско развитие“, финансиран от Опе-

ративна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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143 години от освобождението на град Айтос

Йото ЙОТОВ 

Руският поход на 
изток през 1878 г.

Бойната заслуга за ос-
вобождението на Сли-
вен, Карнобат, Пирне, 
Айтос, Българово, Бур-
гас, Анхиало, Месем-
брия и Созопол се пада 
на 13-и Драгунски (Фин-
ландски) на Военния ор-
ден полк.

Отрядът на полковник 
Лермонтов имал задача, 
достигайки крайната си 
цел, да заеме позиции 
в Бургаския залив и да 
спре нахлуващите от се-
вер през Дюлинския про-
ход черкези и дезертира-
ли турски войници.

На 4 февруари е достигнат 
Карнобат, на 5 февруари - Ай-
тос, на 6 февруари отрядът вли-
за в Бургас. 

Навсякъде русите са посре-
щани възторжено от изстрада-
лото население, с радостта, че 
този път на робството завинаги 
е сложен край. 

Героите на 13 
драгунски полк

Историческите хроники са за-
печатали малко имена на герои-
те на 13 драгунски полк и освен 
снимката на командващ отряда 
те остават невидими за нас. Но 
от запомненото на преден план 
излизат имената на първия вля-
зъл с бой в Карнобат поручик 
Сундстрьом начело на  взвод 
от 16 души драгуни, унищожил 
в източните покрайнини на гра-
да турски разузнавателен от-
ряд. След него с полуескадрон 
кавалеристи заема града капи-
тан Лобановски.

Веднага изпратен в посока Ай-
тос от командира на втори див-
изион майор Кардашевский, по-
ручик Сундстрьом начело на два 
взвода драгуни устремно про-
дължава напред. Получил сведе-
ние за варварско насилие и гра-
беж от турски башибозук, черке-
зи и цигани в южното от Айтос 
село Пирне, той повежда руси-
те право в тази посока.

Насилниците, всички на коне 
с награбеното, вече са се из-
теглили. Сундстрьом изпраща 
след тях за преследване в по-
сока Айтос взвод от 16 души с 
прапоршчик Кунсц. Преди Айтос 
той ги застига, посича 11 баши-
бозуци, другите на коне се пръс-
кат, изоставяйки оръжия и пляч-
ката си. Сундстрьом от юг, с по-
луескадрона си от втори еска-
дрон на 13-и Драгунски полк за-
ема Айтос. Градът е завзет без 
изстрел.

На 24 януари/5 февруари ос-
новните сили на летящия отряд 
на полковник Лермонтов поте-
глят от Карнобат. 

 В късния следобед на 6 фев-
руари 1878 г. вече целият отряд 
е достигнал Айтос. По спомен 
на съвременници: „население-

то съглежда руски сили - до 400, 
конница и пехота…” - според П. 
Панчев. Часове наред цялото 
айтоско гражданство чака ос-
вободителите. Църквата е опо-
жарена и разрушена, но кам-
банарията е устояла и под звъ-
на на нейната камбана първен-
ците на града и духовенството 
тържествено посрещат руските 
воини. Стъпвайки в града, пол-
ковник  Лермонтов влиза в ста-
рото училище, (бивше Логопе-
дично), където за кратко е щабът 
на летящия отряд. За гарнизон в 
града са оставени 5 роти от 104 
Устюжки полк, полуескадрон от 
13 драгунски на военния орден 
полк - 1038 души с 4-те оръдия 
на 20 конна батарея. Началник 
на гарнизона е майор Ветлиц. В 
близките месеци до април 1878 г. 
той води борбата с върлуващи-
те групи башибозуци. До настъп-
ването на пролетта за усилване 
на Бургас поетапно от Айтоския 
гарнизон са изтеглени повечето 
от ротите пехота.

Двама офицери от 
Айтоския гарнизон-
бъдещи руски генерали

Имената на двама офицери, 
преминали през Айтос в тази 
война, са влезли впоследствие 
в списъците на руския генера-
литет. Несъмнените им качест-
ва, бойни заслуги и дългите го-
дини на следвоенната им карие-
ра ги поставят там. И несъмнено 
най-напред сред тях се откроява 
поручикът, първи влязъл в гра-
да ни. Поручикът с шведска фа-
милия, офицер на руска служ-
ба Сундстрём (Сундстрьом) Гус-
тав Густавович, с рождена дата 
06.03.1852 г., повишен в зва-
ние  генерал-майор от 13.05.1910 
година.

Известно е, че в освобож-
дението на България участ-
ват финландци. По това време 
Финландия със статут на Вели-
ко княжество в Руската импе-
рия имала право да поддържа 
автономна войска – Финланд-
ска гвардия, която влизала в 
състава на руската император-
ска армия.

В Руско-турската война участ-
вал Трети стрелкови батальон, 
който бил най-боеспособната 
част от Финландската гвардия. 
Той наброявал близо хиляда 
души – офицери и войници, но 
само пехота. А драгунският по-
ручик, чието поприще е служба-
та в кавалерията, е от стар ари-
стократичен род и натурален 
швед по произход. Основание 
за това ни дава препратката в 
руската история - във Финлан-
дия шведска диаспора винаги 
е имало, както и от други скан-
динавски и германска народно-
сти. Болшинството шведски ро-

дове след 1721 г. съвър-
шено се сливат с мест-
ната балто-немска ари-
стокрация и дребното 
финско дворянство.

Неслучайно 13-и дра-
гунски полк се е назова-
вал и Финландски, защо-
то част от неговия офи-
церски и подофицерски 
състав е рекрутиран от 
този район на импери-
ята. Затова не е чудно, 
че наред с братята руси 
нас ни освобождават и 
воини с шведски, фин-
ландски и немски фа-
милни имена: Сундс-
трьом, Кунсц, Краузе, 
Ветлиц, Кукс, Ашенбре-
нер, Лейман.

В историята на гр. Ай-
тос е записано: ”Първи 
руски околийски упра-

вител-капитан Краузе. Издир-
ванията в руски архиви хвърли-
ха светлина и върху неговата са-
моличност: Краузе, Август Си-
гизмундович - роден 29.10.1841 
г. Вероисповедание – лютера-
нин.

През 1888 г. награден с ор-
ден „ Св. Владимир 4-та сте-
пен с лента „За 25 години  без-
упречна офицерска служба“. 
От 26.03.1877 г.  – капитан. На 
11.01.1899 г. е уволнен в оставка 
с мундир и пенсия с производ-
ство в генерал-майор. Кампании 
и походи: 1877-1878 – Руско-тур-
ска война. Семейство: женен 
през 1896 г., деца - няма.  

Имената и вероизповедани-
ето на този драгунски офицер 
подсказват неговата принад-
лежност към същата балтий-
ско-немска общност на местно-
то дворянство.

Походът към Бургас

Докато отрядът се прегрупи-
ра за заминаване от Айтос,  на 
6 февруари 1878 г., по айтоското 
шосе в Бургас пристига първият 
руски разезд от 30 кавалеристи 
с разузнавателна цел (начело с 
кап. Кукс).По негово донесение 
за липса на противник в града 
на същия ден сформираният от-
ряд за освобождението на Бур-
гас, потегля от Айтос. На 25.01. 
(06.02. н.с.) отряд в състав 4 роти 
пехота, 2 конни оръдия и 3 взво-
да драгуни, потеглят за Бургас 
по пътя, минаващ Кадикьой (Съ-
диево), а втори ескадрон драгу-
ни - по пътя край езерото Вая-
кьой (Бургаското езеро) - съоб-
щава в донесението си начал-
никът на Бургаския отряд полк. 
Лермонтов. Бургас също е зает 
без изстрел.

Впоследствие Бургаският от-
ряд пристъпва към разполага-

не на лазарети в Карнобат и 
Айтос и военна болница в Бур-
гас и тяхната охрана и защита, 
както и на населените пункто-
ве от набезите на черкезки бан-
ди и турски дезертьори. Бурга-
ският военен хоспитал е под 
ръководството на Александра 
Лермонтова, дъщеря на коман-
дира и доброволка в медицин-
ския корпус.

В Карнобат и Айтос през 1878-
79 г. са разположени етапни во-
енно-временни лазарети с пер-
сонал от местни жени-санитар-
ки и по 15-ина медсестри, транс-
портирането на болните войни-
ци и офицери се извършвало 
с помощта на военните интен-
дантски части. Болните тръг-
вали рано сутринта от Ямбол и 
вечерта нощували в Карнобат. 
На следващия ден се подкре-
пяли и нощували в Айтос, откъ-
дето продължавали за Бургас. 
Транспортирането на болните 
ставало почти всеки ден. Начал-
ник на интендантския транспорт 
бил капитан Ашенбренер, а не-
гов помощник - поручик Лейман. 
(П.Панчев)

Незабравеният воин от 
1878 г.

Руско-турската война неот-
давна е завършила. В продъл-
жение на година и половина ча-
стите на победните руски вой-
ски една след друга се отпра-
вят към родината си.

Но не така е било писано на 
един обикновен войник-артиле-
рист от стоялата на гарнизон в 
Айтос 20-а отделна конна бата-
рея - да се завърне жив и не-
вредим у дома си, сред свои-
те близки.

Канонирът Андрей Гаевский 
умира на 2 септември 1878 г. и 
остава завинаги в българска-
та земя. Защо и как съдбата е 
решила така, за нас, днешните 
хора, остава незнайно, но по-
важно е друго. Руският воин не 
е останал неизвестен и безиме-
нен, неговият гроб не е останал 
скрит от очите на признателни-
те българи. Андрей ни е оста-
вил името си и спомена за себе 
си, на каменния му кръст бъл-
гарските деца са полагали вся-
ка година свежи цветя, Андрей 
е останал за всички ни символ 
на Русия.

За всички воини като Андрей, 
убити и починали от раните си 
или болест, чиито имена са ос-
танали неизвестни, айтоското 
гражданство е съградило парак-
лис-костница „Свети великомъ-
ченик Димитрий” още през ав-
густ 1902 г. с волни дарения. 

Този Дом на мъртвите воини 
от Русия е святото място, къ-
дето и тленните останки на Ан-
дрей Гаевский намират покой в 
деня на освобождението на Ай-
тос през 2021 г. На 6 февруари 
те ще бъдат тържествено пре-
погребани. Очаква се, по по-
вод тържествения ритуал, в Ай-
тос да гостуват Владимир Алек-
сандрович Климанов - Генера-
лен консул на Руската Федера-
ция в гр. Варна и Тонко Фотев - 
Почетен консул на Руската фе-
дерация в Бургас.

На тази снимка е запечатан общият развод на 13-и драгунски полк в пълен 
състав, вече след войната в постоянния си гарнизон

Оръдията са образец 1867 г. 
- нарезни „оръдия Пруска 
система” на Круп, с подобре-
ния в Русия

Медицинските конвои на Червения кръст 1877-1878 г.

По повод 143 години от 
Освобождението на град 
Айтос, Съюзът на офицери-
те и сержантите от запаса и 
резерва (СОСЗР) - град Ай-
тос, с председател о.з. под-
полковник Ончо Ончев и 
секретар о.з. капитан Иван 
Иларев, дарява на парак-
лис-костница “Св. Димитър” 
мощехранилница, в която да 
бъдат положени костите на 
воини и свещенослужители, 
свързали живота си с исто-
рията на града.

Патриотичен жест на  
СОСЗР - Айтос в навечерието 

на годишнината
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Ваксинират айтоските учители с Pfizer

На 3 февруари 2021 г., 
в специално обособен 
център в „МЦ І“ ЕООД 
- Айтос започна вакси-
нирането на учителите 

и служителите в образова-
нието от община Айтос с 
ваксината на Pfizer срещу 
COVID-19.

Предвид междусрочна-
та ваканция и отпуски-
те, в първия ден на вак-
синиране, по часови гра-
фик в центъра дойдоха 24 
от общо 36 учители и слу-
жители от СУ “Христо Бо-
тев” - Айтос. Първият вак-
синиран от айтоската об-
разователна гилдия беше 
Пенка Кирязова - дирек-
тор на училището. Час по-
късно Кирязова сподели 
пред НП, че се чувства до-

бре и е убедена, че вакси-
ната е единственият начин 
да излезем от пандемията, 
а училищата - да си върнат 
нормалния присъствен ри-
тъм на обучение. Ваксини-
рането на учителите про-
дължава. 

Ще припомним, че по дан-
ни от списъците общият брой 
на пожелалите да се вакси-
нират е 101 човека, което е 
22% от работещите в тази 
сфера в общината. Процен-
тът на желаещите ваксина в 
СУ “Христо Ботев” е далеч 
по-висок от средния за стра-
ната - 44%. На територията 

на община Айтос, само в ОУ 
“Христо Ботев” село Пирне, 
процентът е по-висок - там 
готовност да се ваксинират 
заявиха 50% от работещите 
в училището.

На 4 февруари, за присъст-
вено обучение в класните 
стаи се завърнаха ученици-
те от VІІ, VІІІ и ХІІ клас и тех-
ните учители. Част от препо-
давателите ще обучават сво-
ите възпитаници и присъст-
вено, и дистанционно, пред-
вид факта, че учениците от V, 
VІ, ІХ и ХІ клас остават пред 
компютрите.

НП

Директорът на  
СУ „Христо Ботев” 
Пенка Кирязова беше 
първият ваксиниран

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че със за-
повед №ОХ-48/21.01.2021 г. на министъра на отбраната 
на Република България за обявяване на вакантни длъж-
ности във Военномедицинска академия (25 (двадесет и 
пет) офицерски длъжности за лекари) за приемане на 
военна служба на лица, завършили граждански висши 
училища в страната и в чужбина.  

Срок за подаване на документи – до 26.02.2021 г. 

Повече информация за останалите длъжности в стра-
ната, както и за кандидатстването и подаването на до-
кументите можете да получите в сайта на ЦВО http://
www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Во-
енно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите за военен 
отчет в общините. 

Конкурсът се организира по повод 
Националния празник 3ти март,

от Община Айтос, Дирекция КОВЗС, и ще 
се проведе в навечерието на празника, в 

Актовата зала на  
СУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” - град Айтос.
Целта на конкурса е да възпитава  

у подрастващите патриотични чувства.

РЕГЛАМЕНТ:
КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕЗИЯ 

“ЗА БЪЛГАРИЯ – СЪКРОВЕНО”

1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
- Деца и ученици от следните възрастови 

групи:
Индивидуални изпълнени:

I – ІІ клас - по двама ученици от училище	
ІІІ – ІV клас - по двама ученици от училище	
V – VІІ клас - по двама ученици от учи-	

лище
VІІІ – ХІІ клас - по четирима ученици от 	

училище
Колективни изпълнения:
По една колективна група от училище, без 

значение в коя възрастова група ще заяви 
участие.

2. ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ НА УЧАС-
ТИЕ

изпълнение на поезия 	
 - индивидуално – до 5 min
  - колективно – до 10 min 

3. ГРАФИК:
 В срок до 18.02.2021 г. се предават За-

явки за участие от всяко училище – писмено до 
Дирекция КОВЗС в стая №11, на word файл, и 
на email: okvstaitos@abv.bg

Заявките да съдържат: 
- трите имена на участника или групата;  
- възрастова група 
- автор; 
- име на стихотворението;
- ръководител и времетраене; 

Конкурсът за изпълнение на поезия ще 
се проведе на 25.02.2021 г., от 10.00 часа в 
Актовата зала на СУ „Никола Й. Вапцаров”. 
Конкурсът ще бъде проведен при спазване 
на противоепидемичните мерки - всички 
участници трябва да носят предпазни мас-
ки. При промяна на противоепидемичните 
мерки ръководствата на училищата ще бъ-
дат уведомени своевременно.

След получаване на заявките, ще бъде из-
готвен часови график за участието на всяко 
училище, който ще бъде изпратен на елек-
тронните пощи на училищата.

Изпълнения, които не отговарят на изисква-
нията, не се допускат до участие.

4. РЕЗУЛТАТИ И НАГРАЖДАВАНЕ:
Обявяване на резултатите - на 26.02.2021 г. 	

на електронната поща на всяко училище. В съ-
общението ще бъдат посочени редът и начинът 
за получаване на наградите. 

Оценяването е от компетентно жури (пре-	
подаватели по български език и литература от 
училищата на територията на община Айтос). 

Наградите са осигурени от Община Ай-
тос

Всички участници получават грамота.	
За всяка възрастова група ще бъдат при-	

съдени награди.

За повече информация: тел.  0884 530 455. 

ОБЩИНА АЙТОС 
ОБЯВЯВА КОНКУРС  “МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2021”

“ЗА БЪЛГАРИЯ – СЪКРОВЕНО”  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕЗИЯ 

Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на община Айтос Васил Едрев

„Моята България 2020”

Организирането и провеждането на об-
щинското състезание се осъществява от 
Община Айтос със съдействието на Ле-
коатлетически спортен клуб „Айтос” и СУ 
„Христо Ботев” гр. Айтос.

Право на участие: Всички ученици, за-
почнали учебната 2020/2021 година, в след-
ните възрастови групи:

1. ІІІ – ІV клас; родени през 2011-2010 
год.

2. V – VІ клас; родени през 2009-2008 
год.

3. VІІ-VІІІ клас; родени през 2007-2006 
год.

4. ІХ- Х клас; родени през 2005-2004 год.
5. XI-XII клас; родени през 2003-2002 год. 

Всяко учебно заведение има право на 
участие с отбор по едно момиче и едно 
момче във всяка възрастова група.

Място на провеждане: Физкултурен 
салон при СУ „Христо Ботев”, база №2 
(бивше начално училище).

Дата на провеждане: 18 февруари 
2021 година в 10.00 часа.

Необходими документи:
1. Списък с имената, дата и година на 

раждане на участника, за установяване на 
възрастовата група, в която състезателят 
има право да се състезава, подписан от ди-
ректора на учебното заведение;

2. Предсъстезателен медицински пре-
глед;

3. Бележник на ученика.
Заявки за участие, придружени със спи-

съци на участниците, следва да се предста-
вят до 12 февруари 2021 г. в Дирекция 
КОВЗС при ст. експерт Фатме Нуретин.

Съдийска колегия - момичета в със-
тав:

1. Лидия Костадинова - ПГСС „Златна 
нива” 

2. Димчо Данов - СУ „Н. Й. Вапцаров”
3. Милко Чаушев - ОУ „Атанас Манчев”

Съдийска колегия - момчета в със-
тав: 

1. Стамена Димитрова - ОУ „Атанас Ман-
чев”

2. Милен Минчев - СУ „Христо Ботев”
3. Валентин Герджиков - СУ „Н. Й. Ва-

пцаров”

При равен резултат по-предна позиция в 
класирането заема участникът, чийто вто-
ри резултат е по-силен.

Състезанието ще се проведе при спаз-
ване на противоепидемичните мерки – 
всички участници да носят предпазни 
маски. При промяна на противоепиде-
мичните мерки, ръководствата на учи-
лищата ще бъдат уведомени своевре-
менно. 

След получаване на заявките ще бъде 
изготвен часови график за участието на 
всяко училище, който ще бъде изпратен 
на електронните пощи на училищата. 

ОБЩИНА АЙТОС

Н А Р Е Д Б А
за

провеждане на общинско състезание ”Лъвски скок 2021”
по повод 148 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски

„Лъвски скок 2020”

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че  със 
заповед  ОХ-22/13.01.2021 г. на министъра на отбрана-
та на Република България е обявена 1 (една) вакантна 
длъжност за оркестрант в Представителния  военен ор-
кестър на Националната гвардия завършили граждан-
ски средни или висши училища в страната и в чужби-
на, както следва:

Срок за подаване на документи – до 11.02.2021 г. 

Повече информация за кандидатстването и подаване-
то на документите можете да получите  в сайта на ЦВО 
http://www.comd.bg/, както и в стая №14, в сградата на 
Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите за вое-
нен отчет в общините. 



- Тони, здравей, как е в Мос-
ква? Как се чувстваш, какви са 
там мерките за COVID-19?

- В момента в Москва и в цяла 
Русия мерките са много строги. 
Всички, и млади и стари ходят 
с маски и ръкавици в метрото, в 
автобусите, в магазините. Но ис-
тината е, че руснаците са много 
възпитани и дисциплинирани. На 
улицата много рядко можеш да 
видиш човек без предпазна мас-
ка. Магазините са отворени, няма 
ограничения. Свикнала съм с жи-
вота в Москва, харесва ми. Все 
пак, тук съм вече 42 г., а в Бълга-
рия съм живяла 25. Тук съм рабо-
тила, тук се пенсионирах. Пенси-
онерите в Москва живеят добре. 
С една пенсия тук може да се жи-
вее спокойно.

- От 42 години живееш в 
Москва, липсват ли ти Бълга-
рия и Айтос?

- Всяка година идваме в Бълга-
рия. Аз съм българка, нямам двой-
но гражданство. Единствено през 
2020 г не дойдохме - нямаше по-
лети. Дай боже, тази година през 
лятото всичко да е наред. Обичам 
България и моя роден Айтос. Мои 
приятели тук много често ми за-
дават въпроса: Какво толкова ти 
харесва този Айтос?! Как да им 
обясниш? Не зная дали има друг 
човек, който да обича Айтос по-
вече от мен. Всеки ден си спом-
ням за бащината къща, за двора с 
асмата, и често си пускам песен-
та на Веселин Маринов “Под ста-
рата асма”. Естествено, сълзите 
ми текат, защото мисля, че тази 
песен е написана специално за 
мен - за моето семейство, което 
се събираше точно там, под асма-
та, спомням си за разговорите и 
щастливите детски години. Да, и 
моите родители, и двора с асмата 
вече ги няма. В интервал от 2 годи-
ни загубих най-скъпите си хора - 
родителите и съпруга си. Това им 
е хубаво на спомените, че никой 
не може да ти ги отнеме. Живея 
със спомените си от България - 
през ден слушам песента на Па-

найот Панайотов “Айтозлия, май-
ко”. Чета всичко за Айтос в интер-
нет и фейсбук, поддържам връзка 
с съученици, с много познати и 
приятели. Всеки ден имам обаж-
дания от България. Но с годините 
носталгията по родния град става 
все по-силна.

- Преди години в НП напи-
сахме за твоята романтич-
на история. Моля те, да разка-
жеш за по-младите ни читате-
ли как срещна голямата си ру-
ска любов?

- Беше отдавна - през октом-
ври 1962 г. Аз бях ученичка във 
ІІа клас в тогавашното основно 

училище “Никола Вапцаров”, с 
класен ръководител Жеко Тодо-
ров. И си спомням, как той влиза 
в клас и казва: Антоанета, имаш 
писмо от Съветския съюз. Тогава 
беше модерно, в Пионерския дом 
децата от България и СССР да си 
разменят адреси, за да си корес-
пондират. Обикновено, първото 
писмо беше “до непознато дру-
гарче”. Писмото, което ми даде 
моят учител, беше за №1 във ІІа 
клас на нашето училище, и започ-
ваше както всички писма тогава: 
„Здравствуй, незнакомый това-

рищ или подруга....“ Детето, ко-
ето ми пишеше, не знаеше дали 
№1 е момиче или момче. Писмо-
то беше кратко с красив почерк - 
аз съм момче в ІV клас, живея в 
Москва, казвам се Юра. Бях щаст-
лива, но и едновременно с това 
разочарована, че ми пише не мо-
миче, а момче. Но моят татко ми 
каза: „Няма страшно, вие сте още 
малки, пишете си...“ И така ние си 
писахме цели 17 години. Писахме 
си, писахме и накрая се разписа-
хме. За тези 17 години Юра нико-
га не ми е изпращал своя сним-

ка - обяснението беше - “я нефо-
тогеничен”. А аз се влюбих - не в 
портрета му, а в красивия почерк 
и в писмата...

- Как се стигна до сватбата с 
това “непознато другарче”?

- Бяхме вече големи - завърших 
гимназия, после станах студент-
ка. И си мислех, че той има няка-
къв проблем, някакви аномалии 
по лицето или не зная къде, за да 
не ми изпраща своя снимка. Има-
ше един период, в който писмата 
идваха много рядко. Разбрах, че 
вече е войник в Ракетни войски. 

Казах си, щом е войник, значи 
всичко му е наред. 

Първа го видя моята майка - 
естествено, бъдещата тъща беше 
“на разведку” в Москва. Как се 
случи?! През април 1979 г. мои 
учители организираха екскур-
зия до Москва и поканиха майка 
ми в групата. Тези учители също 
бяха осведомени за нашата ко-
респонденция с Юра. Така през 
през пролетната ваканция отидо-
ха в Москва. Юра ги посрещнал 
на летището - описаха ми го като 
снажен и красив, нещо като Павка 
Корчагин и Юрий Гагарин. А име-
то му е Юрий Алексеевич, но не 
Гагарин, а Сиора. Беше завършил 
инженерен институт със специал-
ност „Архитектура“. Разбрах, че ги 
е водил из всички забележител-
ности на Москва, че е възпитан и 
интелигентен. Аз бях вече акушер-
ка. Предложението за брак полу-

чих, разбира се, в писмо. Между 
другото, официално беше поискал 
ръката ми от майка в Москва. И 
така, вкъщи решихме - тръгвам за 
Москва. Пристигнах в на 22 сеп-
тември 1979 г. на летище Шереме-
тево. Без никога да съм го вижда-
ла - веднага го познах. Носеше 17 
карамфила - толкова, колкото са 
годините, в които сме си писали. 
16 бяха белите и един червен - за 
най-важната година в живота ни 
- 1979-та. Сключихме брак на 30 
октомври в Москва, а на 30 де-
кември, същата година - и в Ай-

тос, в Съвета. Помня, че ни бра-
косъчета една прекрасна жена - 
Радка Андреева, разбрах, че вече 
не е между живите, светла й па-
мет. Поканих на сватбата и пър-
вия си учител Жеко Тодоров - чо-
века, който ми донесе първото 
писмо от Юра.

- Как продължи тази при-
казка? 

- Започнахме живота си с една 
кристално чиста платоническа 
любов. От тогава, вече 42 години 
живея в Москва. Но тази краси-
ва приказна история завърши на 
4 юли 2017 г. Само за 10 дни Юра 
беше покосен от тежка болест. 
Моят прекрасен съпруг почина, 
вече 4 години откакто го няма на 
този свят. Но всички негови писма 
от кореспонденцията ни в продъл-
жение на 17 г. са съхранени, пазя 
грижливо всяко едно от тях. Сега, 
много често вечер ги чета и преп-
рочитам. Топло ми е с тях, защо-
то Юра беше и остава единстве-
ният мъж в живота ми.

- Освен спомените и писма-
та от Юра, имаш една прекрас-
на дъщеря и внуци. Знаят ли 
български?

- Имам една дъщеря Грета, ко-
ято е вече зрял човек - завър-
ши международно право. Зет ми 
също е юрист, имам и две пре-
красни внучета - Александър и 
Варвара. Александър е ученик, 
Варвара е още в детската гради-
на. Живеят в Москва, близо до 
мен. И дъщеря ми, и внуците гово-
рят на чист български език, дори и 
малката Варвара знае прекрасно 
български. И как иначе, възпита-
ни са в семейство, в което всичко 
българско е на почит. На всички 
национални и официални празни-
ци празнуваме в българското по-
солство. Обаждат се, изпращат 
покани, присъствам на всички съ-
бития, които организират. Когато 
има избори в България, там съм, 
за да гласувам. Не съм пропусна-
ла нито един избор. Сърцето ми е 
в България. Благодарение на ин-
тернет поддържаме връзките си с 
българските приятели. Красивият 
стар Айтос винаги ми се върти на 
лента. Моята молитва е: „Бог да 
пази България, Русия и Айтос“. 
Щастлива съм че съм българка, и 
най-важното - айтозлийка.

НП
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Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

Приказната история на една айтозлийка в Москва
В телефонно интервю с 
Антоанета Кънчева-Сиора, 
специално за НП

Огромен ресторант грейна в „квартала на богатите“ в ромската махала

Айтоският квартал “Стран-
джа” трудно се вписва в пред-
ставата за ромска махала. На 
пръв поглед - нищо различно. 
Многоетажни лъскави къщи, в 
които са инвестирали парите 
си работещи в чужбина и пред-
приемчиви местни жители. И бе-
дни има - на високото, предим-
но многодетни семейства, стру-
пали с подръчни материали по-
добие на къщи. Разликата обаче 
е друга - тук и децата вече зна-
ят, че ако си грамотен и се пот-
рудиш, няма да мизерстваш. И 
имат немалко примери за това - 
на успели, грамотни и предпри-
емчиви съкварталци. Последни-
ят е от тези дни. 

След тригодишен упорит труд, 
уважаваният в квартала бизнес-
мен и общински съветник Хрис-
то Ангелов сбъдна мечтата си 
да изгради едно истинско бижу 
- огромен ресторант с красивото 
име “Селена” вече хвърля свет-
лини край пътя за село Мъглен. 
Оказва се, че при пълен капаци-
тет, просторната зала на новата 
квартална придобивка може да 
побере до 500 души. “При тези 
извънредни условия - в гради-
ната на ресторанта отвън, през 
метър и половина, със сигурност 
ще събера още 300-400 души. На-
правили сме така, че ако кажат 
да работим с 50% от капацитета, 
спокойно ще настаним 400 души 
при спазване на правилата” ко-
ментира за НП Ангелов.

След като ресторантът бил 
готов, Ангелов лично организи-
рал първото събитие - годежа 

на щерка си - 20-годишната Се-
лена, чието име носи заведени-
ето. Не е тайна, че идеята на соб-
ственика е в тези огромни ма-
щаби да се случват сватбите 
на квартала. Но ще работи и 
като ресторант без организи-
рани събития, твърди още соб-
ственикът. По думите му, вече 
има доста заявки за сватбени 
тържества, първите ще са още 
напролет. 

Новата луксозна сграда 
явно вдигна адреналина на 
местните. Нещо повече, НП 
научи, че на терена, в юго-
източна посока и в близост 
до ресторанта започва масо-
во строителство на жилищни 
сгради. “Там ще се оформи 
най-новият квартал - “кварта-
лът на богатите”, както вече 
го наричат нашите хора. Имам 
представа за почти всички 
проекти - всяка от къщите ще 
е от над 150 квадрата”, обяс-
нява Ангелов. И признава, че 
в първия и единствен засе-
га ресторант в “Странджа” с 

подобни мащаби, е инвестирал 
всичко, което е спечелил с ра-
бота в строителството от 20 го-

дини насам, плюс “малко” пари 
от кредити. Ресторантът е изгра-
ден от собствената му строител-

на фирма, вдигал го бавно, но с 
мерак. Не се уплашил от много-
то работа - нищо, че е шеф на 

солидна фирма - носел и тухли, 
и цимент.

Около градежа в квартала 
има и гордост, и завист, но 
най-вече амбиция у много 
млади хора да следват при-
мера на Христо. Преди чет-
върт век той бил младеж 
като всички в махалата, но 
с упорство и с много труд 
се захванал да пише и да 
печели проекти. Завършил 
висше образование и съз-
дал строителна фирма, коя-
то е вече с име в страната - 
и всичко това, с желанието 
да докаже, че и ромите мо-
гат да успеят с постоянство 
и търпение. 

“Официалното откриване 
ще е през май или юни - дано 
дотогава мерките да отпад-
нат, или да не са толкова 
строги”, пожелава си Хрис-
то Ангелов. Успелият строи-
телен предприемач сега по-
ема рисковете и позитивите 
на ресторантьорството.

НП

„На открито и при разстояние 1.5 м побира 400 гости“, твърди собственикът Христо Ангелов 

Последната снимка на Антоанета с Юра, на рождения й ден 
- 1 май 2017 г. - два месеца преди да си отиде от този свят

Сватбата в Айтос - 30 декември 1979 г.

На сватбения ден с Жеко Тодоров - учите-
лят, донесъл съдбовното писмо на второк-
ласничката Тони

Сватбеният подарък на 
първия учител - актуални-
ят през 1979 г. герб на Ай-
тос, вече 42 години украся-
ва една от стените в дома на 
Антоанета в Москва

Ангелов с красивата си щер-
ка Селена

Просторната открита част на “Селена”, която може да побере до 400 гости 
при спазване на противоепидемичните мерки

Ресторант “Селена” - бижуто на ромския квар-
тал “Странджа”

Христо (вдясно) със съпругата си Ани, сина си и 
малкия им племенник


