
Двоен празник имаше в 
СУ "Никола Вапцаров" - Ай-
тос на 14 май 2021 г. - пър-
вокласниците положиха Ва-
пцаровска клетва и запом-
нящо се бяха изпратени два-
надесетокласниците от Ви-

пуск 2021.
За първи път двете най-ва-

жни училищни събития бяха 
обединени в общ празник. 
Вокална група "Усмивка" с 
ръководител Валя Ивано-
ва огласи двора с химна на 

училището и развълнува до-
макини и гости с песента "От 
тука започва България". С 
нова композиция, специал-
но за случая, изпъкна и ма-
жоретният състав "Морски 
сирени" с ръководители Ве-
села Захариева и Маргарита 
Стратиева.

Гости на тържеството бяха 
кметът на община Айтос Ва-
сил Едрев, директорът на Ди-
рекция КОВЗС Диню Динев, 
началникът на Военен клуб 
Айтос Иван Иларев, предсе-
дателят на Общински коми-
тет "Васил Левски" Атанас 
Атанасов, учители-ветера-
ни, оставили трайна следа в 
живота на училището, роди-
тели и много приятели на Ва-
пцаровци.

Вълнуващо беше обръще-
нието на директора на учи-
лището Ирина Вътева към 
първокласниците и зрелост-

ниците, които "остават Ва-
пцаровци завинаги". Думи 
на благодарност към ръко-
водството на училището и 
преподавателите поднесо-
ха Росица Георгиева от име-

то на родителите на първок-
ласниците и Биназие Мех-
мед - от името на родители-
те на абитуриентите. Двана-
десетокласниците, и първок-
ласниците засадиха дръвче-

та, в чиито корени положиха 
капсули на времето.

Снимките от събитие-
то са на фотографа Мария 
Филипова.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

18-20 МАЙ 2021, бр. 470

Тази година 28 от общо 75 
абитуриенти са отличници, 
стана ясно на 14 май., деня, 
в който СУ "Христо Ботев" - 
Айтос тържествено изпрати 
Випуск 2021. Онлайн обуче-
нието на зрелостниците не 
се е отразило на традици-
онно отличните резултати 
на всеки училищен випуск, 

категорични бяха и препода-
вателите, и родителите. 

Тържественото събитие 
за изпращането на Випуск 
2021 започна с предаване 
на училищното знаме на ХІ 
клас. Всеки от отличниците 
на випуска получи от дирек-
тора Пенка Кирязова плакет 
и грамота за достойното си 
представяне през 12-годиш-
ното обучение. 

Емоционалното събитие 
беше оцветено от балони, 
усмивки, много цветя и въл-
нуващи сбогувания с люби-
мите преподаватели.

НП

СУ „Никола Вапцаров“ изпрати випуск 2021

Випуск 2021 на СУ „Христо 
Ботев“ с 28 отличници

Първолаците положиха Вапцаровска клетва

Вапцаровска клетва

Всеки от 
тях получи 
плакет и 
грамота от 
директора



Писателката Неда Антонова 
гостува в Айтос на 11 май - Деня 
на светите братя Кирил и Мето-
дий, за да представи историче-
ските си романи на среща с учи-
телите и учениците на СУ "Хрис-
то Ботев". Гостуването на Анто-
нова беше във връзка с Проект 
на Национален фонд „Култура”, 
Програма „Творчески инициати-
ви“ за стимулиране на четенето 
на младите хора и запознаване-
то им с българските национал-
ни герои през съвременната ли-
тература в романите на Неда Ан-
тонова. НП не пропусна възмож-
ността да се срещне и да разго-
варя известната писателка.

- Познаваме Ви като ав-
тор на 20 исторически рома-
на. Какво още трябва да зна-
ем за Неда Антонова?

- Има много неща, които за 
автора, като за жив човек, мо-
гат да се знаят, но те не са инте-
ресни, те са просто част от бита. 
Но това, което за всеки автор 
трябва да се знае е, какво му е 
струвало онова, което той е ос-
тавил на листа. Струва парче-
та душа. Или както отговаря Хе-
мингуей, когато го питат „как пи-
шеш?“: "Ооо, проста работа, ся-
даш на пишещата машина и кър-
виш". Точно това е всеки такъв 
художествен труд. Превръщаш 
себе си в думи, в образи или в 
сграда, или в нещо такова - ако 
е архитект човекът на изкуство-
то. Но това заедно, с огромно-
то изчерпване на наличността, 
носи зареждане. Защото е нуж-
на само една добра дума - ние 
на повече не разчитаме. Добра-
та дума на читателя за нас е най- 
голямата награда.

- Как намирате време за 
всички огромни като труд из-
следвания, за да се доберете 
до една историческа истина?

- Точно така - за да се добе-
ре човек до търсената информа-
ция, много трябва да се рови и 
да търси. И не само от един из-
точник - два, три и да ги срав-
нява, за да види къде е исти-
ната. И все пак, има едно мал-
ко облекчение в нашия труд, за 
разлика от труда на историците 
изследователи. И то е, че ако в 
някои исторически периоди има 
факти, за които никой не знае, 
писателят може да ги измисли, 
докато историкът не може. Исто-
рикът вижда само това, което е 
било, той нищо повече не може 
да привнесе в историята или в 
сцената, или в случая. Но авто-
рът може да си послужи с хипо-
теза, с някакво свое предполо-
жение художествено, и така да 
продължи нататък работата си. 
И това може би, прави разлика-
та между художествената исто-
рическа проза и изследванията 
на историците специалисти.

- Кое ви насочи към истори-
ческа проза и личностите от 
нашата история? Защо реши-
хте точно за тях да пишете?

- Има едно такова правило, 
което всички писатели го зна-
ят. Има теми, които авторът тър-
си. Има и теми, които сами тър-
сят автора. Навремето, кога-
то бях млада и пишех стихотво-
рения, дори първата ми книга е 
стихосбирка, един много стра-
нен случай ме тласна към писа-
нето на проза. Много дълга ис-
тория. Аз не допусках, че мога 
да пиша проза, такава ми беше 
нагласата. Но случаят беше та-
къв, че не биваше да го пропус-
на и приех. Беше много трудно, 
но после се оказа, че имам най-
голяма вътрешна нагласа за ис-
торическите теми. А що се отна-
ся за нашите възрожденци Лев-
ски, Ботев, Паисий, безсмърт-
ната според мен царица Елео-
нора, там темите сами ме нами-
раха. Търсех нещо в интернет 
за нестинарството, по друг по-
вод ми трябваше. Изведнъж на-
мерих едно изречение, че цари-
ца Елеонора е спасила от разру-
шаване Боянската църква. Това 
беше достатъчно. Аз просто ах-
нах и викам си: ето това е, и за-
почнах да търся, да пътувам, да 
събирам.... 

- Дотогава царица Елеоно-
ра беше непозната личност 
за Вас?

- Абсолютно. В България мал-
цина знаят за нея, макар че на-
правихме документален филм 

и книгата се преиздава непре-
къснато. Но все пак, малко по-
вече хора вече знаят. Беше при-
ключение на духа. Търсиш нищо 
в нейното княжество - никак-
во съдействие, не ме пуснаха 
дори в замъка. Много руски из-
вори ползвах, беше страшно ин-
тересно. И после, когато тряб-
ваше всички парчета, всичките 
тези трохички да се омесят за-
едно в един хляб, и когато всич-
ко свърши - изпитах удоволст-
вие, че съм си свършила рабо-
тата. Въздъхнах и си казах „Ох, 
свърши се“. И остава една тиха 
радост и тъга, че нещо мно-
го хубаво е свършило, оттам е 
и тъгата. 

- Има ли исторически пери-
оди, в които е неизвестно как-
во се случва с Вашите герои? 
И как запълвате тези периоди 
от живота им? 

- Имало е, разбира се. Има 
такива периоди, и най-яркият в 
това отношение е в книгата за 
Паисий. Защото много малко 
се знае за него. Но все пак от 
малкото, което се знае, попад-
нах на едно изречение в една 
историческа статия, че той оти-
ва в манастира „Хилендар“ през 
1745 година. Десет години, до 
1755 г., за него не се знае нищо. 
Брат му е бил там и за брат му 
пише в кондиката на манасти-
ра, за другите монаси се пише, 
но за Паисий - нито дума. Къде 
е бил през това време, никой не 
може да каже.

Големият български специа-
лист, изследовател на Паисий - 
акад. Иван Радев., написал по-
редица от книги под заглавие 
„Паисиада“, за съжаление пре-
ди три-четири месеца почина. 
Питам го и него - той казва: ни-
кой не знае. И тука вече, това е 
златната мина за автора.

Знае се едно - че е постъпил 
в манастира. Но не и къде е бил 
през тези десет години и какво 
е правил? И тука вече авторът 
започва, т.нар. фикция, т.е. худо-
жествената измислица, която не 
е произволна в никакъв случай. 
Тя трябва да произтича от дото-
гавашния му живот и равномер-
но да стига до бъдещия, т.е. до 
написването на историята.

- Т.е. трябваше да напише-
те какво вероятно се е случи-
ло в живота му през тези де-
сет години?

- Ама как, като никой нищо не 
казва и не знае. И тук е вече го-
лямата търсаческа роля. Под-
робности оттук-оттам, за вре-
мето - как са се хранили хора-

та, как са се обличали, какво е 
било? Всичко трябва да произ-
тича от времето. Не може да е 
произволна измислицата. И ко-
гато книгата стана готова, аз по-
молих Иван Радев да я проче-
те. И той ми каза: „Е, не пред-
полагах, че това е било възмож-
но, но така си го разказала, че 
го вярвам“. Но тука не е мое-
то майсторство или нещо дру-
го - това е част от Божията ис-
кра в нас. Да умеем някак си да 
свързваме нещата и измисли-
цата да звучи като истина. Но е 
трудно. Трудно е, но пък радост-
та е голяма.

- Паисий ли беше най-труд-
ният Ви образ?

- Да, той беше. Защото при 
Левски - проблемът беше ог-
ромен масив от книги, от спо-
мени, от какво ли не, много из-
следвания. И аз трябваше да из-
бера онова, което ми е най-ва-
жно, най-върши работа за тема-
та. При Паисий беше точно обра-
тното - огромен масив от праз-
нота. Нищо.

- Как ви стига времето за 
всичко това?

- Когато имах деца, които ис-
каха да се грижа за тях, съпруг 
и къща, беше ми трудно. Тогава 
сложих очилата, защото рабо-
тех само нощем, когато къщата 
утихне и децата заспят. После 
децата ми пораснаха, съпругът 
ми, за съжаление, се пресели 
в по-добрия свят, и аз останах 
сама. С децата си живея, сина и 
снахата, но те, да ми са живи и 
здрави, поеха абсолютно всич-
ки битови грижи. Аз с нищо не 
се занимавам, никой не ме без-
покои. Аз за нищо друго не ми-
сля, освен за книгите си. Труд-
но е, ако авторът няма тази сво-
бода, от битието освободен. За-
щото колега ми разказваше, че 
е започнал една добра книга - 
разказа ми даже сюжета, мно-
го интересен. "Но като седна да 
пиша, първата ми мисъл е дали 
ще можем да вържем месеца, и 
ми се отщява да пиша", споде-
лял ми е той. Слава богу, не съм 
имала такива проблеми, благо-
дарение на Бог, на мъжа ми, на 
децата ми и на всички хора око-
ло мен. Но има жени пенсионер-
ки, които по цял ден гледат те-
левизия, няма лошо, но те ня-
мат нагласата за друго. Дока-
то при нас - то отвътре ти идва 
- всяка свободна минута да пра-
виш нещо, което да привличаш 
към темата. Това е основна цел 
в живота. Заради това живееш. 
Няма друго.

- Вярно ли е, че Паисий е бил 
рус, висок? Някаква асоциа-
ция с Левски ли търсихте?

- Да, абсолютно. Случи се, ко-
гато прочетох едно интервю на 
акад. Петър Динеков по повод 
на Паисий. Той казва: „Преда-
нията донасят, от много стари 
хора съм чувал, че той е бил ви-
сок, рус, пъргав, много слаб, т.е. 
жилав, буен, пламенен“. И по-
неже вече бях написала книга-
та за Левски, когато ги сравня-
вам, виждам една малка разли-
ка - само в ръста. Левски е бил 
със среден ръст - 172 см, дока-
то Паисий е бил висок. Прили-
ката е във всичко останало - и 
в това, че после Левски усвоя-
ва прабългарското бойно изку-
ство. Всичкото това идва от Па-
исий. И вече ща - не ща, запо-
чнах да вярвам, че съществува 
прераждането. В XVIII век същи-
ят, но на по-високо ниво - орга-
низатор през XIX век. Дори да 
бях върл материалист, пак щях 
да повярвам в това.

- Има ли друг такъв автор 
в България, който непрекъс-
нато чете, за да извади исто-
рическата истината и после 
да я поднесе в художестве-

на форма?
- Сигурно колегите четат, все-

ки в своята област. Разбира се, 
когато се пишат съвременни ро-
мани, много неща са преживени 
лично. Не че се пишат по-лесно. 
Но човек го е преживял или го е 
наблюдавал у близките си. Дока-
то в историческите не можеш да 
се отклониш. 

Има един такъв морал в рабо-
тата - можеш да измислиш само 
тогава, когато няма кой да каже 
как е било. Било то книга, било 
спомен, било човек - само тога-
ва можеш да измислиш. Докато 
в съвременния роман може да 
измислиш колкото искаш. Никой 
не знае утре какво ще стане.

- Историците какво казват 
за Вашите исторически ро-
мани?

- Не само за моите - те по 
принцип се отнасят скептично 
към историческото четиво. Те 
казват - хубаво е, че чете на-
родът, че се интересува, че ус-
воява исторически факти, исти-
ни, но писателите много измис-
лят. Да, така е и това е разлика-
та между нас и тях. И тогава им 
казвам, така, малко злобничко - 
да, но нас ни четат, а вас ви изу-
чават само други историци и ни-
кой вас не ви чете.

- Всички исторически лич-
ности ли могат да бъдат 
обект на внимание от Ваша 
страна?

- Могат, всички. Самият факт, 
че са творили история - това 
вече е вид творчество. Достатъч-
но е да опишеш, да кажем Филип 
Тотю. С всичките му противоре-
чиви деяния -   и в полза, и във 
вреда на българското революци-
онно движение. Животът на все-
ки човек е един роман. Друг е 
въпросът, че някои са по-скучни 
романи, други по-ярки, по-инте-
ресни, но що се отнася до исто-
рическите личности, всяка една 
личност е ярка посвоему. Друг е 
и въпросът, че не всички са ед-
накво популярни. Да кажем, да 
напишеш книга за Филип Тотю 
е добре, но едва ли много хора 
ще посегнат към нея. И колкото 
неприятно да звучи, авторът си 
мисли за колко хора пише. Нещо 
може да е  много интересно за 
теб или за науката, но ако няма 
кой да го прочете, какъв е сми-
сълът да бъде написано?

- Сигурно трудно се стига 
до интимния живот на тези 
личности? До отношенията 
им с жените, до пикантното?

- Това е човешкото. Ботев си 
е Ботев, обаче е казал: „Знай, 

че после Отечеството, най- мно-
го съм обичал тебе“. Коя е тази 
жена, която този гениален, кра-
сив мъж, атрактивен герой, оби-
ча най-много след Отечеството, 
т.е. до смърт?

- От какво е продиктувана 
тази любов?

- Няма да кажа. Прочетете 
книгата и ще видите.

- Кой е следващия Ви ге-
рой? Сигурно вече работите 
върху нова книга?

- Луд умора няма. Дарбата е 
такова нещо - като заразата, 
като наркозата. То не те оставя 
намира - болен, здрав, щеш, не 
щеш, каквото и да правиш - то 
те върти отвътре.

- Може ли да се изчете всич-
ко за една историческа лич-
ност? Ако има една непроче-
тена книга и се окаже, че там 
има нещо важно, нещо, което 
сте пропуснали?

- Много съжалявам, и това 
го приемам като личен неус-
пех. Имала съм такива случаи 
- ти знаеш ли, че в еди-коя си 
книга, преведено от еди-къде 
си, е казано това-онова - а аз 
не го знам. Предимството е, 
че има втори издания и винаги 

можеш да прибавиш това, кое-
то искаш. 

В момента, за това, за което 
пиша, е голяма каша. Но големи-
ят проблем на книгата е, защо 
беше допуснато от балканските 
владетели да паднем под турско 
робство. А глазурата на тортата, 
сладкото е голямата любов меж-
ду българската княгиня Кера Та-
мара и султан Мурад I. 

- Може ли тези човешки от-
ношения да са диктували ис-
торията?

- Разбира се. Той много я оби-
чал, а има и други обстоятелства 
- като излезе книгата, ще видиш. 
Наложила му е да иде до Източ-
на Странджа - нейна собстве-
ност и нейно владение. Владе-
ела е Източна Странджа дълго 
време, докато тя и синът й са 
били живи, а там турчин не е 
стъпвал. Това нещо е било чис-
то българско и тя го е владеела, 
тъй както е гледала баща - вла-
детел на българските земи. Из-
ключителна жена, която с всич-
ко, което е правила и с влияни-
ето си върху Мурад е задържа-
ла с 18-20 години агресията на 
турците.

- От историята не знаем 
много за тези личности и за 
отношенията им.

- И аз не знаех. Нещо гово-
рихме във фейсбук с една моя 
позната, и тя ми пише: „Знаете 
ли че аз съм от Хасекията и тя е 
била там“ - и така се почна. За-
ведоха ме в Източна Странджа, 
обиколихме и видяхме. Прекрас-
но, но проблемът е дали ще мога 
така добре да го изразя, че вие 
да усетите тази прекрасност. 
Нашият проблем е на автора - 
той го усеща пълно, ярко, хуба-
во. Знаеш ли колко е голяма раз-
ликата между онова, което плу-
ва в съзнанието - красиво, ярко, 
и като го гледаш даже сълзи ти 
текат. Напишеш го, и като го про-
четеш си казваш - този боклук аз 
ли съм го написал?

- Има ли такива случаи - да 
се откажете от написаното?

- Имало е скъсани и хвърлени 
страници. При мен е и качество, 
и недостатък - помня ги наизуст. 
Каквото съм написала, го помня, 
цели сцени, пасажи. Но когато 
имаш звезден час и когато си из-
лееш душата, има и такива мо-
менти - после като го прочетеш, 
си викаш: Господи, аз съм вели-
ка. Боже, страхотен текст.

- За първи път сте в Ай-
тос? 

- За първи път. Мислех да ид-
вам още преди тази среща.

- Къде живеете в момен-
та?

- Живея в Търговище, иначе 
съм от Плевенския край. А дру-
гата ми къща е в София -  там 
живяхме дълго и после се ус-
тановихме в Търговище. Мои, 
чисто творчески причини. Тук, 
през Айтос, е минавала грани-
цата между България и Турска-
та империя най-напред, когато 
цар е бил Иван-Александър. Тук 
е минавала - през Айтос, Ямбол, 
Карнобат. Затова имах нужда да 
видя ландшафта и да видя как-
во е било.

- Коя книга ще представи-
те на учениците от СУ "Хрис-
то Ботев"?

- Понеже училището се казва 
„Христо Ботев“, аз исках за Бо-
тев повече да говоря, но ако де-
цата се интересуват, бих им раз-
казвала и за други исторически 
личности. Искам да разкажа не 
за нещата, които се знаят. За ца-
рица Елеонора, например, която 
е изключителна жена.

- Ще Ви върна към романа 
за Паисий. Защо го нарекохте 
"Безмълвие"?

- Защото има една част от ро-
мана, наречена „Безмълвие“. 
Това е във времето когато Па-
исий се е готвил за таксидар - 
да ходи и да събира поклонни-
ци, да ги води в Хилендар, за да 
оставят там дарения. Защото ма-
настирът е задлъжнял пред тур-
ската власт с данъци - и са ка-
зали: или си плащате данъци-
те, или ви рушим. Подбират де-
сетима по-интелигентни монаси 
за тази работа, обучават ги на 
прабългарско бойно изкуство, 
за да могат да се защитават и 
да не ги обират разбойниците 
по пътищата. Но за да си готов, 
ти налагат едно безмълвие от 40 
дни, през които не трябва нито 
дума да произнасяш. Целта е да 
се опита максимално да забра-
ви всичко, което е знаел дото-
гава - майка, баща, братя, сес-
три, къде е роден, къде е учил. 
Всичко да забрави и да осво-
боди ума си, за да може, кога-
то срещне разбойници по пъти-
щата, да има толкова ясна и ос-
тра мисъл, че да предвиди ония 
какво мислят да направят. Дали 
с ятаган ще го ударят, дали с ко-
пие, дали с камък - да може да 
предвиди, и да удари на точно-
то място, за да не бъде жертва. 
Това го може само чистият ум. 
Много е трудно.

- Това исторически факт 
ли е, или е художествена из-
мислица? 

- Истина е, говорих с хора, ко-
ито са били в Хилендар, и с един 
архимандрит, с когото станахме 
приятели. Той твърди, че са чу-
вали, че през XVIII век е имало 
обучение в безмълвие. А без-
мълвието е безмълвие на душа-
та, на мисълта. Да няма мисъл 
- съзнанието ти да е чисто като 
бял екран.

- Ходихте ли до манасти-
ра?

- Да, но там жени не се до-
пускат. Много разговарях с мо-
наси извън манастира, разгова-
рях даже с двама студенти, кои-
то са били там като зидаро-ма-
зачи през лятото - в килията на 
Паисий са зидали и боядисвали. 
Сега и мъж да отиде, не може да 
види килията на Паисий, защото 
сърбите са я зазидали. Хилендар 
винаги е бил сръбски манастир, 
Зограф е бил български.

- Някой разказва ли за тази 
килия? Някъде има ли я оп-
исана?

- Има хора, които са я видели, 
и затова в Банско има Мемоа-
рен комплекс, където е възста-
новена едно към едно тази килия 
- с дървената маса, с камината, 
и всичко което е било.

- Имате ли, да го кажем - ис-
торическо образование?

- Не. Първоначално съм за-
вършила средно-педагогиче-
ско училище преди много годи-
ни. Аз съм на 80 години. През 
1958 г. съм завършила и ведна-
га се ожених. И така тръгнахме 
учители по Добруджа, но тежко 
беше и затова влязохме в Уни-
верситета във Велико Търново. 
Бях там само една година, защо-
то издържах конкурс и отидох в 
Ленинград. Там завърших Инсти-
тута за култура. “Управление на 
културата“, това е моята специ-
алност. Но като се завърнах, не 
ми се наложи да работя по нея, 
защото откриха списание "Оте-
чество" в София и веднага ме на-
значиха. Не е лек, но е много ин-
тересен животът ми.

НП
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Неда Антонова в Айтос

Авторката на  
20 исторически 
романа пред НП



Първи областен конкурс 
по испански език и кул-
тура с участието на ай-
тозлии се проведе в за-
лата на Областна упра-
ва - Бургас на 14 май т.г. 
Конкурсът беше органи-
зиран от „ЕSTREYA“ БЪЛ-
ГАРО-ИСПАНСКИ КУЛТУ-
РЕН ЦЕНТЪР,  с подкре-
пата на областния упра-
вител Вълчо Чолаков и на 
общините Айтос, Поморие 
и Бургас.

Инициативата включва-
ше и Първи областен кон-
курс за изработване на 
плакат по темата "Испан-
ски език и култура", в кой-
то участваха 20 ученици 
от СУ "Христо Ботев" - Ай-
тос. Изложбата на плакати 
беше официално открита 
на 14 май, можете да я по-
сетите в залата на Област-
на администрация - Бургас 
от 21 май т.г., научи НП от 
организаторите.

В същия ден представи-
телите на БЪЛГАРО-ИС-

ПАНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕН-
ТЪР Петя Кирилова и Ан-
тонио Перез организира-
ха и Първия областен кон-
курс за своите ученици 
от градовете Бургас, По-
морие и Айтос. Темите на 
конкурса бяха „Грамати-

ка“, „Музика“ и „Испанска 
кухня“ с практическа зада-
ча - испанска тортиля. 

Изключително добро 
беше представянето на 
нашия отбор - "Орлите на 
Айтос". "След английския, 
дойде ред на испанския 
език! Предизвикахме се 
с един много благозву-
чен и мелодичен език, с 
една нова култура. Пода-
рихме си емоции, спортен 
хъс и мъничко адреналин 
с участието си. Благодаря 
на ЕSTREYA и на страхот-
ния отбор на Las Aguilas 
del Aytos („Орлите на Ай-
тос“)", коментира за об-
щинското издание учас-
тието на айтозлии, препо-
давателката по английски 
език в СУ "Христо Ботев", 
Бранимира Николова.

НП

Иван Русев, ученик в IX 
в клас на СУ "Никола Й. 
Вапцаров" - Айтос беше 
сред най-силните учас-
тници в Седмия кръг на 
националното мотосъсте-
зание по планинско спус-
кане (DH - downhill). в Пе-
трич, на 15 май 2021 г. И 
както винаги, в оспорва-
ната надпревара по този 
екстремен спорт, Иван 
беше в топ три на фаво-
ритите. С много спортен 
хъс и умения нашето мом-
че завоюва второто място 
и сребърния медал.

Иван е не само успешен 
състезател, но и активен 
участник в живота на учи-
лището. Той е част от еки-
па, който осигурява озву-
чаването на всички учи-
лищни събития.
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„Орлите на Айтос“ със запомнящо се участие в първия 
областен конкурс по испански език и култура

Ако имате в домакин-
ството си непотребни 
електрически уреди или 
излязло от употреба елек-
тронно оборудване, мо-
жете да се освободите от 
тях лесно, при това на-
пълно безплатно. Услуга-
та се предлага от Община 
Айтос, като част от стра-
тегията й за опазване на 

околната среда. Мобилни 
екипи на „Елтехресурс” 
АД, организират  събира-
нето от домовете и извоз-
ването. 

Заявки могат да се по-
дават всеки работен ден 
на единен телефонен но-
мер – 0 800 14 100, или на 
e-mail: order@makmetal.
eu.

ОБЩИНА АЙТОС
СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО  

ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 
ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 

Има теми, които  
сами търсят автора

Иван Русев сред фаворитите 
по планинско спускане

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Напомняме на гражданите, че на територията на Об-
щина Айтос няма депо за отпадъци. Всички отпадъци от 
територията се извозват от лицензирани фирми на Ре-
гионално депо Братово.

Бъдете бдителни - не предоставейте отпадъците си на 
фирми и лица, които нямат разрешителни за транспор-
тиране на отпадъци. Възползвайте се само от лицензи-
рани за тази дейност фирми.

Нарушителите, които изхвърлят отпадъци на нерегла-
ментирани места ще бъдат санкционирани, съгласно За-
кона за управление на отпадъците.

За повече информация и за въпроси - Катя Ива-
нова, Старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, стая №6, 
тел. 0897 992 321.

Отбор „Орлите на Айтос“ Откриване на изложбата на плакати

Испанска надпревара между групите на Айтос, Бургас и Поморие

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД 
гр. Бургас

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че провеждането на пролетната про-
филактика на съоръженията от водоснабдителна систе-
ма „Камчия“ е насрочено на 18 и 19.05.2021 г.

Планираме спиране на водоподаването в гр. Бургас, 
гр. Камено, гр. Айтос, гр. Поморие, гр. Карнобат, гр. Сун-
гурларе, с. Руен след 22.00 часа на 18.05.2021 г.

Водоподаването ще бъде нормализирано след 23.00 
часа на 19.05.2021 г.

За ж.к. „Меден рудник“ предвиждаме спиране на во-
доподаването след 16.00 часа на 19.05.2021 г., като во-
доподаването ще бъде нормализирано след 16.00 часа 
на 20.05.2021 г.

Съобразно регламента на Наредба № 4 на МРРБ /ДВ 
бр.88/2004 г./ оповестяваме жителите на региона чрез 
средствата за масово информиране.

С уважение:  
Инж. Ганчо Тенев- Изпълнител директор

ЗК „Сила” - с. Пирне
П О К А Н А 

На основание чл.16. ал.3 от Закона на Кооперациите, чл.26 
от Устава на Кооперацията и решение на УС взето с протокол № 
1/14.05.2021г. 

У С   С В И К В А
Редовно годишно-отчетно събрание на ЗК „Сила” с.Пирне, кое-

то ще се проведе на 05.06.2021г. /събота/ от 09 часа в салона на 
читалището на с. Пирне при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :
1. Отчетен доклад на УС за дейността на кооперацията за 2020г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2020г.
3. Отчет за дейността на КС през 2020 год. Заключение на КС 

по отчета на УС и ГФО на кооперацията.
4. Приемане на производствената програма за стопанската 

2020-2021 година.
5. Утвърждаване на приетите решенията на УС през 2020 г. Осво-

бождаване от отговорност на председателя и членовете на УС и КС.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-

късно от първоначално обявения, независимо от броя на при-
състващите. 

от УС на ЗК „Сила” 

Сдружение Ловно-рибарско дружество „Сокол“ гр. Айтос по слу-
чай 1-ви юни „Ден на детето“, организира риболовен турнир, кой-
то ще се проведе на 30.05.2021 г. (неделя) от 8.00 часа в язовир 
„Парка“ гр. Айтос.

Регламент:
1. До участие се допускат деца до 14 г. възраст със заверена 

членска карта риболов за 2021 г.
2. Риболовът ще е на плувка с една пръчка с една кука.
3. Задължително е използването на живарници за уловената 

риба и куковад.
4. След претеглянето в края на турнира, рибата задължително 

се връща във водата.

Програма за турнира по часове:
- Записване на участие на 30.05.2021 г. от 8.00-8.30 ч. на мяс-

то
- 8.30-9.00 ч. теглене на жребий за местата за риболов
- 9.00 ч.- Заемане на местата и подготовка.
- Начало на турнира 9:30 часа.
- Продължителност 2 часа.
- Край 11.30 часа
- 11:30-12:00 Отчитане на резултатите
- 12:30 Награждаване на победителите

От организатора СЛРД „Сокол“ гр. Айтос се осигуряват на-
градите за победителите. Ще има награди за най- много уло-
вена риба, най- голяма риба и много забавление и усмивки.

ДЕТСКИ  
РИБОЛОВЕН ТУРНИР



Ателие-магазин "Мишел" 
отвори врати в Айтос на ул. 
"Иларион Макариополски“ 
№3. Собственик е предпри-
емчивата млада дама Мила 
Неделчева. Да действа, 
това е мотото на талантли-
вата айтозлийка.

За да развиеш собствен 
бизнес, днес ти трябва та-
лант, и то в големи количе-
ства. Но първо, трябва да 
знаеш в кое си най-добър. 
Мила има куража да раз-
вие своите силни страни в 
малък бизнес, в неща, ко-
ито прави с изключител-
но удоволствие. А когато 
си в "свои води", се раж-

дат добрите идеи. "Талан-
тът за мен е искрата, коя-
то те държи буден. Гори в 
теб и ти дава сили да рис-
куваш, за да разкриеш най-
доброто от себе си. Енерги-
ята, която те кара да про-
дължиш напред!", призна-
ва младата жена.

В ателие-магазин „Ми-
шел“ откриваме уникални 
подаръци ръчна обработ-
ка, аксесоари за семейни 
празнични събития, парти 
артикули... Толкова кра-
сиво разнообразие, че се 
чудиш къде по-напред да 
спреш поглед. "Не всич-
ки подаръци са изработе-

ни ръчно, затова го наре-
кох "магазин и ателие". Но 
една част от парти-артику-
лите също са изработени 
от мен", признава Мила. 

Торти от памперси за но-
вородени, рецептурници за 
любителите на кулинария-
та, цифри за рожден ден, 
подаръчни кутии за всяка-
къв повод, персонални по-
даръци уникати, албуми, 
специално за абитуриен-
ти, картички, украси - това 
са само малка част от ори-
гиналните предложения на 
Мила към айтозлии и гос-
тите на Айтос. Много пре-
ди да открие кипрото мага-

зинче, младата дама прие-
ма поръчки онлайн. Така 
че, ако искате празникът 
Ви да е по-цветен, по-емо-
ционален и различен, по-
търсете Мила. Тя притежа-
ва най-ценното - вярата и 
умението да се справи, да 
се справи блестящо...

НП

Свежи цветя, цветни аранжировки и красиви букети предлага новооткрита-
та в Айтос „Творилница Кастеда“, която отвори врати на 17 май. Нова въз-
можност за айтозлии да намерят свежи цветя на ул. "Щерю Русев" 3 (срещу 

входа на бившата детска болница). 
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Танцова школа „Тиара“ с 12 високи отличия  

от Международния фестивал в Пловдив

За юбилейната си 10-а годишнина, 
акробалет „Тиара“ при Военен клуб-
Айтос получи поредното високо при-
знание. Въпреки ковид-ограничени-
ята. На 8 май т.г., Златина Колева и 
нейните момичета и момчета ни за-
радваха с 9 първи, 3 втори и едно тре-
то място от Международния фестивал 
„Пловдив древен и вечен“, който се 
проведе на 8 май т.г.

 Въпреки сложната ковид-ситуация 
и многократните прекъсвания на ре-
петиционния процес, танцова шко-
ла ,,Тиара‘‘ към Военен клуб гр. Ай-

тос успя да подготви 16 танца, с кои-
то да се яви на международния тан-
цов конкурс в Пловдив. 

В програмата на фестивала бяха 
включени над 270 композиции. Танцо-
ва школа ,,Тиара“ участва в 5 танцови 
стила - Musical theatre, Urban Dance, 
Acrobatic Dance, Open и Lyrical. Със-
тавът с ръководител Златина Колева 
се завърна от престижната надпрева-
ра не с една и две, а с общо 12 високи 
оценки от строгото жури -  с 9 първи 
места, с 3 втори и 1 трето място.

,,За нас вече е успех, че въпре-

ки трудната ковид-ситуация, на пър-
во място съставът успя да се задър-
жи, да запазим танцьорите си в до-

бра физическа форма, да подготвим 
композиции на необходимото ниво 
за подобен тип конкурс. А награди-

те са едно приятно допълнение, като 
оценка за положения труд", споделя 
талантливата ръководителка Злати-
на Колева.

Тази година танцова школа ,,Тиа-
ра‘‘ навършва 10 години от създава-
нето си. Във връзка с юбилея, акро-
балетът подготвя редица изненади за 
всички, които следят изявите на шко-
лата и са фенове на нейните твор-
чески изяви. За тези 10 години "Ти-
ара" е донесла за Айтос много на-
гради от републикански и междуна-
родни конкурси, и десетки медали и 
купи от световни първенства по тан-
ци. Айтоските грации имат участие в 
тв предаването ,,България търси та-
лант“, участие в конкурса ,,Бургас и 
морето‘‘, както и съвместни участия 
с певицата Гюлсюм Али. Акробалетът 
се гордее и с многобройните си из-
яви в празнични и благотворителни 
концерти в Айтос и областта. 

Танцова школа ,,Тиара“ благода-
ри на ръководството на Военен клуб 
гр. Айтос за постоянната подкрепа, 
да чудесните условия за репетиции 
и предоставените възможности за 
изява. "Надяваме се още дълги годи-
ни да имаме възможността да съз-
даваме изкуство и да възпитаваме 
у децата любов към него", коменти-
ра за общинското издание Злати-
на Колева.

НП

Танцовата школа празнува 
10-годишен юбилей

Мила Неделчева за силата  
да покажеш най-доброто от себе си...

След строгите противоепидемични мерки, туристите ветерани са отново за-
едно, този път - в парк "Славеева река"-Айтос. Един от поводите - рождени-
ят ден на дългогодишната туристка Руска Минчева, на която 83-те години ни-
как не личат.

Отвориха „Творилница Кастеда“ в Айтос

ПредПриемчивите

Талантливата айтозлийка откри ателие-магазин „Мишел“


