
На 2 юни Айтос от-
беляза тържествено 
Деня на Ботев и заги-
налите за освобожде-
нието и независимост-
та на България. Органи-
затори на тържествата 
бяха Община Айтос и 
СУ "Христо Ботев", ко-
ето чества делото на 
своя патрон.

И двата Ботеви па-
метника в града бяха 
покрити с цветя. Точно 
в 12.00 часа, със сире-
нен сигнал в продълже-
ние на две минути, ай-
тозлии се включиха в 
отдаването на всена-
родна почит към памет-
та на Ботев и загинали-
те за свободата на Бъл-
гария. 

От няколко години 
честванията се провеж-
дат в градската гради-
на и с шествие продъл-
жават в двора на СУ 

"Христо Ботев", пред 
монумента на патрона 
в двора на училището. 
Традиционно, и тази го-
дина тържествата за-
почнаха с поклонение 
и поднасяне на венци 
и цветя пред паметни-
ка на Христо Ботев в 
градската градина. Тър-
жественият ритуал, из-
пълнен от VІ Учениче-
ски гвардейски отряд 
с ръководител Николай 
Матев, и вълнуващото 
слово на Ирина Донче-
ва за поета революци-
онер събраха деца, уче-
ници и учители от всич-
ки детски градини и 
училища и много граж-
дани. Сред присъства-
щите бяха кметът на об-
щина Айтос Васил Ед-
рев, председателят на 
Общински съвет - Айтос 
Красимир Енчев и об-
щински съветници. 

Венци и цветя под-
несоха Община Айтос, 
Общински съвет Айтос, 
читалище "Васил Лев-
ски 1869", общинските 
училища и детски гра-
дини. Третокласници-
те на СУ "Христо Бо-
тев" приятно изнена-
даха присъстващите с 
венци, които сами са 
изработили, възраж-
дайки една стара мест-
на училищна традиция, 
която айтозлии свърз-
ват с 24 май.

По-късно гвардейски-

ят отряд поведе шест-
вие към СУ „Христо Бо-
тев“. Пред училищния 
паметник Лазарина Ян-
чева и нейните талант-
ливи възпитаници от Х 
и ХІ клас представиха 
един уникален поети-
чен прочит на Ботеви-
те рими и проза. След 
родолюбивите слова и 
стихове, всеки един от 
малките възпитаници на 
училището положи цве-
те пред паметника на 
патрона. И в двора на 
училището изключител-
на тържественост на съ-
битието придаде строят 
на Ботевите гвардейци, 
които ритуално положи-
ха пред монумента учи-
лищните венци.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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С шествие и венци  
пред двата паметника на Ботев

Най-малките учени-
ци - първолачетата на 
СУ " Христо Ботев", от-
белязаха с много игри 
и весел смях Междуна-
родния ден на детето - 
1-ви юни. В украсената 
Спортна зала на учили-
щето малчуганите се на-
играха до насита. Сцена-
рият включваше всички 
забавни игри, които де-
цата си пожелаха. Пре-
подавателите ги изнена-
даха с още игри, забав-
ни задачи и танци, усър-
дието на всеки от пър-
вокласниците беше въз-
наградено с подаръци и 
лакомства.

Първокласните Бо-
тевчета пожелават на 
всички да приемат жи-

вота като детска игра, с 
препятствия, които ви-
наги да преодоляват, и с 

приятели, с които от сър-
це да се забавляват.
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Много игри за първолаците на Първи юни 

Айтос отбеляза  

2-ри юни

СУ "Христо Ботев" тържествено 
чества делото на своя патрон 

Третокласниците на СУ "Христо Бо-
тев" сами изработиха венците за па-
трона на училището

Всеки от малките Ботевци поднесе цвете пред училищния паметник

Възпитаниците на Лазарина Янчева трогнаха при-
състващите с уникален прочит на Ботевата поезия 
и проза



Реквием за свещеник Иеремия Хранков

Янка ИВАНОВА 
Клуб „Вяра“ – Айтос

Пандемията нанесе страхот-
ни поражения върху социалния 
живот на учителите-пенсионери 
от клуб "Вяра" - Айтос. Повече от 
година не сме се събирали всич-
ки заедно. Телефонната ни връз-
ка обаче никога не е прекъсвала. 
Винаги сме се интересували един 
от друг - кой къде се намира и 
как се чувства. Защото взаимна-
та грижа и вниманието осмислят 
сдружаването ни в клуба. 

Колкото и трудно да е по време 
на пандемия, ние намираме фор-
мата и начина да уважим наши-
те членове. Ще се върна към една 
инициатива в навечерието на но-
вата година. Решихме да поздра-
вим с картичка всеки член от ко-

лектива. Най-интересното беше, 
че за да избегнем живия кон-
такт, пуснахме десетки картички 
в личните пощенски кутии. Ние, 

които осъществихме идеята, бя-
хме приятно изненадани от отзи-
вите. Бяхме докоснали много чо-
вешки сърца с един макар и скро-

мен жест, който носеше послани-
ето: "Хора, не сте забравени, ми-
слим за Вас!".

Не пропуснахме и 90-годишния 

юбилей на доайена на учителския 
клуб - Дянка Павлова. С поздра-
вителен адрес и цветя, поднесе-
ни пред прага на дома й, разпла-
кахме не само заслужилата учи-
телка, но и нейните близки.

По Великденските празници, 
спазвайки противоепидемичните 
мерки, се събрахме десетина чле-
нове. Сред прекрасна великден-
ска украса, изработена от детски-
те учителки, си разменихме боя-
дисани яйца и пожелания в ръч-
но изработени картички.

Незабравима ще остане и сре-
щата ни в парка на 11 май, деня, 
в който Православната църква от 
1863 г. почита паметта на светите 
славянски равноапостоли Кирил 
и Методий. Тодорка Жишева се 
беше постарала да украси едно 
кътче в парка и да подготви сце-

нарий за импровизираното тър-
жество. Като дългогодишни учи-
тели, всички се включихме - въ-
одушевено рецитирахме и пяхме 
в чест на Солунските братя. Сре-
щата беше повод да почетем па-
метта на тримата ни починали ко-
леги - Димитрина Алексиева, Не-
вена Велкова и Виолета Ляпчева. 
Издадохме и некролози "Спете 
спокойно във вечния си дом!"

Ще завърша оптимистично! 
Животът продължава - ние сме 
живи, жив е и клубът ни! Това си 
казахме и на последната среща, 
в навечерието на 24 май. Защото 
дори пандемията няма силата да 
прекъсне нишката, която ни дър-
жи заедно - нишката, в която са 
оплетени десетилетията, отдаде-
ни на педагогическата професия 
и децата.

4-7 ЮНИ 2021Народен приятел ×ôстр. 28
Учителите-ветерани:  
Живи сме, и клуб „Вяра“ е жив

След изолацията - отново заедно

Иде лято - срещите ни ще са в парка, радват се ветераните

Едно проучване на  
Ангел ТОДОРОВ

Ние, българите, сме странен 
народ. Историята ни е насите-
на с многобройни примери на 
героизъм, но ние често забра-
вяме това и продължаваме да 
се потапяме в национална ам-
незия. Със следващите редове 
ще се опитам да ви изведа от 
това състояние, разказвайки 
ви история отпреди 70 години 
за един забравен герой – све-
щеник Иеремия Петров Хран-
ков. Един от малкото свещени-
ци, минали през ада на Народ-
ния съд - действително осъден 
и излежавал присъда в 
лагера Белене.

Историята на отец 
Иеремия Хранков започ-
ва в село Писарево, но 
трайно е свързана с град 
Айтос. На 28.04.1929 г. е 
ръкоположен за свеще-
ник от Сливенския мит-
рополит Иларион, а хи-
ротонията е извършена 
в храм „Св. Димитър“ – 
гр. Айтос. В Айтос той 
служи до 01.10.1944 г., ко-
гато е арестуван. Освен 
като свещеник в църква-
та „Св. Димитър“, отец 
Иеремия преподава ре-
лигия и нравоучение в 
Айтоската Непълна гим-
назия.

Свещеникът е арес-
туван през 1944 г., като 
името му е замесено в 
9 акции на жандарме-
рията в Айтоския район, 
при които са заловени и 
убити около 50 партиза-
ни. Като обвиняеми са привле-
чени общо 32 души, срещу кои-
то се гледа дело №1 от 1945 г. 
от Народния съд в Бургас. От 
това дело са разсекретени из-
ключително малко документи, 
като само два от тях са свър-
зани с отец Иеремия. Това са 
обвинителният акт и собстве-
норъчно написани от него по-
казания. Освен тях същест-
вуват само още два официал-
ни документа за драматична-
та съдба на свещеника: справ-
ка за отец Иеремия и Удостове-
рение №1641/1952 г. от дирекци-
ята на затвора – общежитие в 

Белене. B нашата научна и кра-
еведска литература има само 
няколко разработки, които са 
крайно недостатъчни, както и 
наличните документи, за изя-
сняването на съдбата и исто-
рията на свещеника.

В какво всъщност е обви-
нен айтоският свещеник Иере-
мия Хранков? В обвинителния 
акт пише, че „…. Хранков е бил 
в постоянна и доброволна ус-
луга на фашистката полиция в 
Айтос, като активно подпома-
гал последната в борбата сре-
щу партизаните и другите бор-
ци за народните свободи в този 
край, като през м. юни 1944 г. 

заедно с полицейския агент Ге-
орги Георгиев, с мотоциклета 
на обвиняемия отвеждат зало-
вения в село Просеник парти-
занин Ралю Кехайов, който по-
късно бива убит от полицията в 
село Топчийско. Много често е 
ходил по полицейски обиколки 
заедно с околийския началник 
Милев и двамата въоръжени с 
пистолети и шмайзери, за да 
провеждат кървавата фашистка 
политика в този край...“

В какво е обвинен отец Иере-
мия се вижда също и от справ-
ка, писана от старши разузна-
вач И. Стоицев, която е изгот-

вена на 02.08.1952 г. и има над-
пис „Строго поверително“. Тя е 
разсекретена на 30.08.2004 г. В 
справката случаят с превозва-
нето на партизанина се мултип-
лицира до безкрайност: „Като 
свещеник преди 09.09.1944 
г. Иеремия Хранков е водил 
злостна агитация против СССР 
и комунистите, а за партизани-
те и нелегалните агитирал, че са 
най-големите разбойници. Бил 
е в тясна връзка с полицията и 
жандармерията, на които дона-
сял за всички прояви, каквито 
забелязвал сред населението, 
представляващи опасност за 
фашистката власт. През пери-
ода 1941 – 1944 г. е взел активно 
участие срещу съпротивител-
ното движение. Носел оръжие, 
притежавал собствен мотоцик-
лет, с който се движел в Айтос-

ката околия и донасял сведе-
ния, интересуващи полицията. 
В навечерието на 09.09.1944 г. 
е бил в услуга на жандармери-
ята по провежданите акции за 
залавяне на партизани. При за-
лавянето на партизани свеще-
ник Иеремия ги е откарвал с мо-
тоциклета си в управлението за 
по-бърз разпит. Изкарвал е от 
управлението партизани в гора-
та, където са били ликвидирани 
от жандармерията.“

По всичко личи, че срещу 
отец Иеремия не е предста-
вено нито едно конкретно до-
казателство за вина. Акценти-
ра се само върху превозване-
то на партизанина Ралю Кехай-
ов с мотора, без да се търсят 
реалните обстоятелства. Пред 
съда свещеникът се защита-
вал смело сам. Въпреки това 

отец Иеремия е осъден заедно 
с хора, които действително са 
преследвали и убивали парти-
зани. Присъдата е произнесе-
на от II състав на Бургаски наро-
ден съд с председател Стефан 
Бакърджиев, Неделчо Пандов, 
Дончо Дасев и членове: Алек-
сандър Наумов и Кольо Колев. 
Народни обвинители са Сто-
ян Василев, Панайот Коларов 
и Неделчо Ралев, а секретар 
е Еленка Куршумова. Иеремия 
Хранков е осъден на доживотен 
тъмничен затвор, конфискация 
на цялото му движимо имуще-
ство, глоба – 5 млн. лв. Данните 
са взети от писмото на ДС Бур-
гас, преписка Н21268 в Отдел 
8 и досието му в отдел „ТВО и 
затвори“. В писмото пише още: 
„В съда се е държал много на-

хално. Като затворник в Бур-
гаския затвор е бил недисци-
плиниран…“

Интересни обаче са показа-
нията на Иван Григоров от Бур-
гас, който е арестуван по едно 
и също време с отец Иеремия 
и е лежал заедно с него в Бур-
гаския затвор: „Не отговаря на 
истината, че пред съда се е дър-
жал нахално, а в затвора - не-
дисциплинирано. Пред съда е 
оборил всички обвинения сре-
щу себе си със самообладание 
и дар слово и това е подраз-
нило комунистите. В затвора 
се държеше хармонично с ос-
таналите затворници. Движе-
ше се в кръга на най-интели-
гентните от тях. Уважаваха го 
всички. Докато аз бях в Бурга-
ския затвор нямаше случай да 
бъде наказан с карцер, с лиша-
ване от кореспонденция, храна 
и колети, каквито бяха наказа-
нията по затворническия пра-
вилник. А това означава, че се 
е съобразявал с реда в затво-
ра. Затворническият режим и 
живот понасяше бодро и стои-
чески. Имам най-добри споме-
ни от него.“

Интересно е да проследим 
историята около превозването 
на партизанина от свещеника - 
обяснение откриваме в показа-
нията на отец Иеремия: „През 
лятото на 1944 г., доколкото си 
спомням, беше юни, айтоският 
полицейски началник Милев ми 
се обади по телефона и ме по-
моли да отида в село Ръжица 
да закарам с мотоциклета си 
някой техен човек. На въпроса 
„Кой е този човек?“ той ми отго-
вори, че бил някой полицай. Аз 
се съгласих да му направя тази 
невинна услуга, още повече, че 
един път вече, когато същият ис-
каше да го откарам в село Про-
сеник, за да конфискува имо-
тите на заловените в Балка-
на партизани, аз категорично 
му отказах. При заминаване-
то ми, с мен дойде и цивилният 
полицай Георги Георгиев от ай-
тоското околийско управление 
с шмайзер. Това идване аз си 
обясних, че е или за моя лична 
охрана, или пък за охрана на 
полицая, когото ще вземем. По 
пътя мотоциклетът ми се повре-
ди и след поправката му Геор-
ги Георгиев ми обясни, че оти-
ваме да вземем не полицай, а 
един предал се партизанин. То-
гава ми предложи, не знам на 
шега или сериозно, следното: 

„Да го пусна, каза той, да бяга 
и да му тегля куршума“ и му ка-
зах: „Слушай, момче, това нещо 
не може да стане, а ако запове-
дта ти е такава, знай, че от тук 
напред не отивам. Никой не е в 
състояние да ме принуди.“ Той, 
видимо смутен, обеща, че нищо 
няма да му стори, след което 
продължихме пътя. На 15-ия ки-
лометър по шосето за село Ръ-
жица срещнахме една каруца, 
в която беше въпросният парти-
занин, придружен от двама сел-
ски каруцари. Снеха го от кару-
цата, качи се в коша на мото-
циклета ми и се върнахме в Ай-
тос, придружени пак от цивил-
ния полицай.“

Дъщерята на осъдения све-
щеник Соня Хранкова разказ-
ва за още една кампания сре-
щу баща й, организирана в ай-
тоското училище, в което тя е 
учила: „Бях ученичка в шести 
клас, когато арестуваха баща 
ми. Спомням си, че един ден 
малко позакъснях за училище. 
Когато пристигнах, всички уче-
ници бяха строени в двора на 
митинг. Някой нещо им говоре-
ше и ги приканваше да викат: 
„Смърт! Смърт!“. Започнах да 
викам и аз. После се оказа, че 
съм викала срещу баща си.“

От справката на разузнава-
ча И. Стоицев четем по-под-
робно за съдбата на отец Иере-
мия Хранков след присъдата: 
„Атестиран е като затворник 
до 01.01.1948 г., като непопра-
вим враг на народната власт. 
С указ №8/45 г. е оставен на 15 
години, с указ №2/46 г. е помил-
ван с 8 години, с указ №4/47 г. - 
с 3 години. Остава да излежава 
към 01.01.1952 г. – 1 година и 7 
месеца и 7 дена.“ Отец Иеремия 
излежава общо 7 години, като 
през цялото време е в ТВО Бе-
лене. След лагера се премест-
ва в Софийска епархия и слу-
жи в Драгалевския манастир 
до края на живота си.

За съжаление, няма дан-
ни дали той е реабилитиран. В 
хода на проучването безпре-
цедентно бяха открити автен-
тични снимки на отец Иеремия 
пред Народния съд. Всяка исто-
рия крие личности, които може 
да не са незаменими, но затова 
пък са неповторими. На страни-
ците на нашето минало откри-
ваме безброй такива имена, ко-
ито пораждат и до днес разно-
посочни чувства именно пора-
ди уникалността си.

Учителите ветерани въодушевено рецитират класиците на българската поезия

Служил в айтоския храм в 
продължение на 15 години 

Отец Иеремия Хранков 
като студент по богосло-
вие, след лагера в Белене

Факсимиле от секретната справ-
ка за отец Иеремия

Подсъдимите жандармеристи Асен Русев, Косьо Вла-
дев и отец Иеремия Хранков пред Народен съд - Бургас



На 30 май т.г., се прове-
де риболовен турнир за 
деца на язовир "Парка". с 
любезното съдействие на 
СЛРД "Сокол" - град Айтос. 
Дъждът и вятърът не по-
пречиха на малките енту-
сиасти, с усмивки и в при-

повдигнато настроение, да 
се наредят на брега с въ-
дици и такъми. 

В състезанието участва-
ха 15 деца на възраст до 
14 години. В рамките на 
два часа малките рибо-
ловци се радваха на бо-
гат улов. Похвална беше 
и активността и любовта 
им към природата - улове-
ната риба беше върната в 
язовира.

Поздравления за побе-
дителите! Първото място 
заслужи Йоан Николов, 
втори се класира Георги 
Карагьозов, на почетното 
трето място застана гос-
пожица - Никол Стойкова. 
Това не е първото риболов-
но участие на 5-годишната 
Никол, но пък е първата й 
голяма победа. Честито! 

Ръководството на СЛРД 
"Сокол" - град Айтос подна-

ся благодарност към всич-
ки участници в атрактивно-
то състезание. Благодар-
ности и към спонсора

"Хоби и спорт", ул. „Пар-

кова“ 38, с управител Сто-
ян Стоянов, който осигури 
за участниците помощни 
средства за риболов.
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Богат улов на риболовния турнир  
за деца на язовир „Парка“

Учителите-ветерани:  
Живи сме, и клуб „Вяра“ е жив

Важни срокове 
за

изборите за народни представители
за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Във връзка с произвеждането на избори за народни 
представители за Народно събрание на 11 юли 2021 
година всеки гласоподавател след проверка в избира-
телния списък  може да поиска: от датата на обявяване 
на избирателните списъци 31 май 2021 г. :

До 26.06.2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, 
които не им позволяват да упражнят 
избирателното си право в изборното 
помещение, но желаят да гласуват с 
подвижна избирателна кутия, заявя-
ват желанието си в писмена форма 
чрез заявление  по образец или чрез 
електронно заявление през интернет 
страницата на общините по постоян-
ния им адрес или настоящия им ад-
рес в случаите, когато своевремен-
но е направено искане за гласуване 
по настоящ адрес

До 26.06.2021 г.

Избирател, чийто постоянен и насто-
ящ адрес са в различни населени 
места, може да поиска да бъде впи-
сан в избирателния списък по насто-
ящ адрес. Искането се прави писме-
но до кмета на общината, кметството 
или до кметския наместник и съдър-
жа ЕГН на избирателя, вида и номе-
ра на документа му за самоличност 
и подпис; или чрез електронно заяв-
ление през интернет страницата на 
Главна дирекция ГРАО. 

До 03.07.2021 г.

Избирател спрямо когото са допус-
нати непълноти и грешки в избира-
телния списък подава заявление за 
отстраняването им до общинската 
администрация

До 05.07.2021 г.

 Избиратели с трайни увреждания, 
които не им позволяват да упраж-
нят избирателното си право в избор-
ното помещение и желаят да гласу-
ват с подвижна избирателна кутия, 
но не са подали заявление в срок 
по чл.37, ал.1 от Изборния кодекс 
/26.06.2021г./, може да гласуват с под-
вижна избирателна кутия, ако заявят 
това и при условие, че на територи-
ята на населеното място е назначе-
на подвижна СИК

З А П О В Е Д
№РД -08-479

02.06.2021г., гр.Айтос

На основание чл.44 ал.1, т.1 и ал.2 
от ЗМСМА, във връзка с разпоредби-
те на чл.4, ал.3 от наредба № 8121з-
968/10.12.2014г. за правилата и нор-
мите на пожарна безопасност при 
извършване на дейности в земедел-
ски земи, във връзка със Заповед № 
РД 04-85/28.05.2021г. на Директора 
на Областна дирекция „Земеделие“ 
гр. Бургас,

ЗАПОВЯДВАМ:

1.В изпълнение на Заповед № РД 
04-85/28.05.2021г. на Директора на 
Областна дирекция „Земеделие“ гр. 
Бургас обявявам за пожароопасен 
сезон в земеделските земи на тери-
торията на Община Айтос периода от 
01.06.2021г. до 01.11.2021г.

  2. Обявявам настъпването 
на етап „Восъчна зрялост“ в Общи-
на Айтос на посевите от житни кул-
тури/пшеница,ечемик,ръж,тритикале 
и овес/ от 01.06.2021г.

3. Да не се допуска паленето на от-
крит огън, тютюнопушенето и парки-
рането на моторни превозни сред-
ства в площите с посеви и на раз-
стояние по-малко от 50 м до тях, от 
настъпването на восъчната зрялост 
до окончателно прибиране на рекол-
тата и изораване на стърнищата съ-
гласно чл.6 от „Наредба № 8121з-968 
от 10 декември 2014г. за правилата 
и нормите за пожарна безопасност 
при извършване на дейности в земе-

делски земи.“
4. Не се разрешава в земеделски 

земи палене на стърнища и други рас-
тителни отпадъци и използването на 
открити огнеизточници на основание 
чл.12 от „Наредба № 8121з-968 от 10 
декември 2014г. за правилата и нор-
мите за пожарна безопасност при из-
вършване на дейности в земеделски 
земи: и чл.6 от Закона за опазване 
на земеделски земи.

5. Съгласно текста на чл.41а, ал.1 
от ЗОЗЗ: „наказва се с глоба от 1500 
до 6000лв ползвателят на земедел-
ска земя, на която е извършено изга-
ряне на стърнища и други растител-
ни отпадъци, чл.41, ал.3; при повтор-
но нарушение наказанието е от 2000 
до 12000лв.“

6. На основание чл.13 от Наред-
ба № 8121з-968 от 10 декември 2014г. 
за правилата и нормите за пожар-
на безопасност при извършване на 
дейности в земеделски земи, юри-
дическите и физическите лица, осъ-
ществяващи дейности в земеделски 
земи да организират и изпълняват 
изискванията на наредбата и да уве-
домят писмено съответната РСПБЗН 
преди започване на жътвата в площи 
над 100 дка.

7. Водачите на земеделска техни-
ка да спазват установените правила 
и норми на пожарна безопасност съ-
гласно чл.14 от наредбата.

8.Лицата, изпълняващи задължения 
като физическа охрана и наблюдение 
на земеделски земи, да познават и 
спазват установените правила и нор-
ми за пожарна безопасност съгласно 
чл.15 от горепосочената наредба.

9. При жътва в площ над 100дка да 
се осигурява дежурство на трактор с 
водач с прикачен инвентар плуг с ми-
нимална широчина на захвата 1 м.

10. При складиране или съхранява-
не на открито в земеделските земи 
грубите фуражи/слама, сено и др./ да 
се обособяват на фигури с единично 
тяло до 200т и в група до 600 т вър-
ху терен, почистен от растителни от-
падъци с разстояние между фигури-
те не по-малко от 15м, между групи-
те и не по-малко от 50м, на разстоя-
ние не по-малко от 10м от пътища и 
50м от горски насаждения с пожаро-
защитни ивици с широчина най-мал-
ко 5 метра.

11. В жътвената кампания да се из-
ползва земеделска техника, която от-
говаря на изискванията на произво-
дителя за безопасна експлоатация.

12. До участие в жътвена кампания 
да се допуска земеделска техника, 
преминала технически преглед, осигу-
рена с изискващите се пожаротехни-
чески средства и искрогасителни съ-
гласно наредбата.

13. При възникване на пожар неза-
бавно да бъде уведомена РСПБЗН.

Настоящата заповед да се връчи на 
кметовете и кметските наместници и 
да се оповести по местните средства 
за масова информация и да се све-
де до знанието на заинтересованите 
лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на запо-
ведта ще изпълнявам лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЯВА

Продава се апартамант в град Айтос, близо до автога-
рата- ет.2 /среден/. Напълно обзаведен - нова баня, нова 
дограма, три тераси, голямо мазе с метална врата.

За запазване на час за оглед и повече информация 
се обадете на тел. 0894/66 40 03.

Възможен коментар - 43 000 евро.

Жена загина при пожар 
в с. Малка поляна

При пожар в дома й, на 2 юни т.г. загина 85-годишната 
Емине Ахмед от Малка поляна. Сигналът за пламъците 
в дома на семейството Ахмед бил подаден малко след 
21.00 часа в РУ-Айтос. Екип от огнеборци с два проти-
вопожарни автомобила са потушили огъня. Напълно из-
пепелени са покривната конструкция и обжавеждането 
на едноетажното жилище. Съсед спасил от огъня съпру-
га на Емине. Причините за пожара и стойността на ще-
тите се изясняват.

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с решение на Общинската епизоотична ко-
мисия от заседание, проведено на 19.05.2021 г., относ-
но ограничаване разпространението на заболяванията 
Инфлуенца(грип) по птиците и Африканска чума по сви-
нете, Община Айтос уведомява всички собственици на 
животновъдни обекти-лично стопанство, строго да спаз-
ват мерките за биосигурност при отглеждане на живот-
ни и птици за лични нужди. Отглеждането да става само 
в регистрирани обекти, съгласно изискванията на Бъл-
гарската агенция по безопасност на храните.

П О К А Н А

Управителният съвет на ТД „Чудни скали“ гр. Айтос 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ кани всички членове на 
Дружеството на Редовно Общо Събрание на 15.06.2021 
г. /вторник/ от 17,30 часа в Заседателната зала на 
Община Айтос при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на дейностите на ТД „Чудни скали“ гр. Ай-

тос за 2020 г.
2. Отчет на Контролния съвет за 2020 г.
3. Избор за делегат за Общото събрание на БТС в 

гр. София.
4. Предложения за дейностите на ТД „Чудни скали“ 

гр. Айтос за 2021 г.
5. Разни.
При липса на кворум в определеният час, на осн. чл.27 

от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същият ден от 
18,00 часа на същото място и при същият дневен ред, 
независимо от броя на явилите се членове.

Събранието ще се проведе при спазване на проти-
воепидемичните мерки от Наредбата на Министъра на 
здравеопазването.

Йоан е фаворитът, малката Никол - на почетното 
ІІІ място с подарък - чисто нова въдица

Малките риболовци 
върнаха уловената 
риба в язовира



През юни 2020 г., в извън-
редна обстановка и при стро-
ги мерки заради ковид-ин-
фекцията, 52-рото издание на 
"Славееви нощи" не се със-
тоя. През тази година, пред-
вид продължаващата до края 
на м. юли извънредна обста-
новка, с желанието да про-
дължи традицията, Община 
Айтос реши - 52-рото изда-
ние на "Славееви нощи 2021" 
да се проведе с фолклорен 
концерт, без конкурсна про-
грама. Концертът ще е на "Ви-
евска фолк група", в традици-
онния за "Нощите" петък, 11 
юни, от 20.00 часа, на откри-
тата сцена в парк "Славее-
ва река". 

И макар че "Славееви 
нощи 2021" ще са само в един 
ден, със сигурност ще ни 
върнат усещането за праз-
ник. Защото няма айтозлия, 
които да не е зажаднял за 
онази, наша си, неповтори-
ма атмосфера, премесила в 
едно очарованието на сла-
веевите трели, български-
те народни песни и ритъма 
на дългите хора на поляна-
та в парка.

Ще припомним, че първо-
то издание на традиционните 
фолклорни празници в Айтос 
е през 1968 г. Форматът не е 
строго фолклорен, по-скоро 
е годишна програма на чита-
лищните състави. Интересен 
факт от историята на "Славе-
еви нощи" е, че през 1969 го-
дина композиторът Филип 
Кутев лично изготвя статута 
на празниците, по аналогия с 
Националния фолклорен съ-
бор в Копривщица, и въвеж-

да конкурсното начало. За-
ради липсата на достатъчно 
финансови средства и спо-
моществователи, от 1991 г. 
до 1995 година организатори-
те Община Айтос и НЧ "Васил 
Левски" решават конкурсите 
да отпаднат. През 1996 годи-
на, с еднократна финансова 
помощ от Министерството 
на културата, конкурсите са 

възстановени, а „Славееви 
нощи” за първи път са вклю-
чени в националния културен 
календар. 

От 1995 г. до 2000 г. конкур-
сите в рамките на Празни-
ците са само за деца, в две 
възрастови групи – до 14 и до 
18 години. От 2000 година до 
2019 г. се провеждат седем 
конкурса в три възрастови 

групи за обработен и изво-
рен фолклор.

Преди ковид последно-
то издание на празниците 
беше в пълния си блясък. 
Хиляди гости в народни но-
сии посрещна парк "Славее-
ва река" в трите дни на "Сла-
вееви нощи". През 2019 г., те 
се проведоха за 51-ва поред-
на година.Участниците в кон-

курсите бяха изненадани от 
новата визия на  парка. На-
чалото бе дадено с ритуала 
за издигане на национално-
то знаме и знамето на Праз-
ниците, звучаха Национални-
ят и Славеевият химн. Със-
тавите на читалището пред-
ставиха на откритата сцена 
уникален фолклорен спек-
такъл, последван от концер-
та на Николина Чакърдъко-
ва. Дълги хора се извиха на 
поляната.

Общо над 3000 изпълните-
ли от ансамбли, танцови със-
тави, певчески и инструмен-
тални групи и индивидуални 
певци и музиканти се качиха 
на сцената в двата конкурс-
ни дни. В три възрастови гру-
пи се проведоха конкурсите 
за изпълнители на народни 
песни, за инструменталист 
(гайда, кавал, гъдулка и там-
бура), за певческа група за 
изворен и обработен фолк-
лор, за инструментална гру-
па за изворен и обработен 

фолклор и за танцова група. 
Бяха връчени и традицион-
ните награди - на Кмета на 
община Айтос "За най-ярко 
дарование", на Ротари клуб 
- Айтос "За най-добре пред-
ставил се колектив от град 
Айтос", наградата на "АГРО-
ДАР БЪЛГАРИЯ" ЕООД - Ай-
тос с управител Дарина Таш-
кова и наградата на сем. Ку-
теви. Журито също беше в 
традиционен състав, пред-
седателствано от проф. д-р 
Елена Кутева. 

Неслучайно айтозлии каз-
ват, че "Славееви нощи са 
отлежала традиция", а кме-
тът Васил Едрев е категори-
чен, че празниците ще ги има 
докато го има Айтос. Така че 
традицията продължава. Ма-
кар и в редуциран вид, 52-
рото издание на "Славееви 
нощи 2021" ще го има. Въпре-
ки ковид, и с противоепиде-
мични мерки срещу инфек-
цията....
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„Славееви нощи 2021“ на 11 юни, 

без конкурсна програма

НЧ „Васил Левски 1869“ -Айтос традиционно праз-
нува детския празник 1 юни с флашмоб на сцена-
та на площада, с много танци и весели игри. Тази 
година, заради ковид-мерките, читалището го от-
беляза по-скромно - с много музика и с лакомства 
за децата.

Таня ПЕТКОВА

1 юни беше незабравим ден за мал-
чуганите от Iб клас на СУ "Никола Й. 
Вапцаров". Те отбелязаха своя праз-
ник с посещение в прочутото грън-
чарско ателие "Орлетата", което се 
намира в Етнографски комплекс "Ге-
нгер". Благодарение на домакините, 
които бяха приготвили големи изне-
нади, децата успяха да преживеят 
своя празник вълнуващо и неповто-
римо. Заради искрите в очите им си 
заслужава всяко усилие да им пока-
жем как да бъдат добри хора.

Не е нужно  
много...

ОБЩИНА АЙТОС

"СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2021"

Вижте отвисоко магията на айтоските "Нощи" - млади дарования на откритата сцена и дълги хора на поляната

И тази година ще бъде спазен ритуалът за издигане на националното знаме 
и знамето на Празниците

Преди ковид конкурсната програма на празниците събираше 
хиляди участници от различни фолклорни области

Айтос продължава 
фолклорната 
традиция в  
най-красивия парк 
в областта - 
„Славеева река“


