
Шестима сърцати мъже 
- екипът на EVN БЪЛГА-
РИЯ Димитър Колев, Ни-
колай Великов, Ангел То-
доров, Веселин Стоянов, 
Андон Големанов, Иво 
Ламбов - възродиха един 
скъп айтоски спомен - къ-
щичката на Баба Яга в 
парк "Славеева река". 

На 4 юни сутринта мъ-
жете запретнаха ръкави 
и безвъзмездно се тру-
диха цял ден, за да вър-
нат в детството няколко 
поколения айтозлии, и да 
зарадват децата на Ай-
тос с нова атракция. Иде-
ята е на общинския съвет-
ник Димитър Колев, а EVN 
БЪЛГАРИЯ я реализира 
като подарък за гражда-
ните и малчуганите, с из-
ключителното съдействие 
на Община Айтос. НП видя 
емоцията, с която енту-
сиастите визуализираха 
носталгията ни по онази 
малка къщурка след мо-
ста, вляво по алеята. 

Имаше някаква магия 
в тази къща край река-
та със старицата с метла-
та, щом всички не само 
я помним, но и я носим 
в сърцата си след толко-
ва години. Страхувахме 
ли се от Баба Яга, или ня-
как повярвахме, че при-
казките оживяват?! Все-
ки си знае... Но къщички-
те в парка бяха явление, 
феномен, бяха сбъдната 
мечта... Много важни съ-
бития от историята на Ай-
тос се изличиха от обща-
та ни памет, но не и къ-
щичката на баба Яга. И 
днес тя радва децата, но 
май, два пъти повече рад-
ва възрастните.

Та така, на 4 юни преди 
обяд видяхме, че вече е 
излят постаментът, осигу-
рен беше материалът и се 
изграждаше конструкция-
та. Видяхме готовите ин-
формационни табели, по-
ставени успоредно с гра-
дежа. Видяхме и фигурата 
на Баба Яга, готова да се 

"качи" на покрива. 
Усъмнихме се, когато 

Колев заяви, че къщата 
ще е готова до вечерта - 
все пак работата по гра-
дежа тепърва предстое-
ше. Затова рано сутрин-
та на 5 юни тръгнахме по 
алеята. И я видяхме! Сгу-
шена в парка, къщичката 
на Баба Яга ни зарадва 
като деца, много широки 
усмивки имаше и по лица-
та на най-ранобудните ай-
тозлии - тези, които посре-
щат всяко утро в парка. 

Фактите. Община Айтос 
прие с желание за под-

крепа идеята на EVN БЪЛ-
ГАРИЯ - осигури бетон, ра-
ботници и осветлението, 
изготви две информаци-
онни табели.  EVN БЪЛГА-
РИЯ се погрижи за дърве-
ния материал, а айтоски 
екип на КЕЦ-Карнобат из-
гради къщурката на мяс-
то, посочено от общин-
ските експерти - вдясно 
от главната паркова алея, 
в непосредствена близост 
до Многофункционалния 
спортен комплекс. Лят-
на читалня, място за от-
дих, детски кът с рисун-
ки - това са само част от 

идеите на строителите. А 
как да оживее къщурка-
та, май трябва да решат 
тези, които движат духов-
ната сфера...

Инициаторът. Истина-
та е, че нито една нови-
на в Айтос не е посреща-
на с такъв обединен въз-
торг. Затова веднага, след 
като градежът беше готов, 
се срещнахме с Димитър 
Колев. "Нашият екип сър-
дечно благодари на Об-
щина Айтос, на Управи-
телния съвет на ЕВН, ми-
сия "Добряк" да се случи и 
в красивия айтоски парк, 

и на Евгени Врабчев, кой-
то "нарисува" фигурата на 
Баба Яга", заяви за НП Ко-
лев. В личен план, като об-
щински съветник айтозли-
ята, който инициира стро-
ителството на къщичката, 
има и други идеи за добри 
дела. "Следващата ми цел 
е екопътека към айтоски-
те забележителности. За 
тази цел трябва да бъде 
изградено мостче над ре-
ката до Етнографския ком-
плекс "Генгер". Екопътека-
та ще върви от комплекса, 
през "Трите братя" към 
"Казаните" и "Орела". Иде-

ята е "Генгер" да бъде във 
фокуса на нова туристи-
ческа дестинация. Гости-
те на Айтос да видят ате-
лиетата на майсторите, да 
дегустират виното от айто-
ско грозде и да вкусят ху-
бавите местни гозби в Ме-
ханата", сподели целите си 
Колев. Три са основните 
направления, по които ще 
работи общинският съвет-
ник - строителство, тури-
зъм и почистване на ули-
ците от излезли от употре-
ба автомобили. Сред зада-
чите, които си е поставил, 
са нова организация на 

движението в града, едно-
посочните улици и спира-
нето на каруци в ЦГЧ. 

"Благодаря на моите 
колеги, които от половин 
дума взеха присърце иде-
ята да изградим нещо до-
бро и нещо красиво за Ай-
тос - за малките деца, за 
жителите и гостите, които 
редовно посещават пар-
ка. Моите родители са ме 
възпитали да правя добро 
за хората - приел съм го 
като задължение. Поже-
лавам много здраве на 
всички жители на община 
Айтос, защото здравето е 

най-ценно", каза Димитър 
Колев. Като ръководител 
на строителния екип, Ко-
лев е категоричен, че ай-
тоската група на КЕЦ Кар-
нобат изцяло поема  ан-
гажимента да поддържа 
къщичката в сегашното й 
състояние, и се надява тя 
да бъде опазена.

През уикенд вечерите 
НП видя как Айтос съз-
дава новите си спомени 
- с много емоция, десетки 
възрастни и деца се сни-
маха пред брилянтно ос-
ветената нова къщурка...  
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Айтоски феномен - всички помнят 
къщичката на Баба Яга в парка

Изградиха я отново - дар от EVN 
България, с изключителното 
съдействие на Община Айтос



Във връзка с произвеж-
дането на избори за на-
родни представители за 
Народно събрание на 11 
юли 2021 год., кметът на 
община Айтос Васил Ед-
рев проведе на 3 юни 2021 
г. консултации с предста-
вители на парламентар-
но представените партии 
и коалиции, представени 
в 45-ото Народно събра-

ние, за определяне със-
тавите на секционни из-
бирателни комисии и под-
вижни СИК на територия-
та на община Айтос. Пока-
нени бяха упълномощени-
те представители за Об-
щина Айтос на Коалиция 
ГЕРБ-СДС, ПП „ИМА ТА-
КЪВ НАРОД“, Коалиция 
“БСП за БЪЛГАРИЯ“, ПП 
ДПС, Коалиция “ДЕМО-

КРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, 
Коалиция “ИЗПРАВИ СЕ! 
МУТРИ ВЪН!“ Консулта-
циите бяха публични, мо-
жеха да участват и други 
партии, които не са парла-
ментарно представени.

Участващите партии и 
коалиции представиха 
писмени предложения за 
състави на СИК и списък 
на резервните членове. 
За проведените консулта-
ции беше съставен прото-
кол, постигнато беше съ-
гласие между представи-
телите на партиите и ко-
алициите, представени в 
45-ото НС.
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на СИК в община Айтос

Започва допълнител-
но набиране на пребро-
ители за Преброяване 
2021 - от 25 май до 10 
юни 2021 година. При 
предстоящото преброя-
ване на населението ще 
бъдат необходими около 
30 хиляди преброители, 
като над 25 хиляди от тях 
вече са набрани. По-го-
лям е недостигът на пре-
броители в големите гра-
дове. Повече от необхо-
димия брой кандидати за 
преброители има в Севе-
розападна България.

В периода 18 септем-
ври - 3 октомври 2021 
г. преброителите ще имат 
право да посещават до-
макинствата в техния 
преброителен участък от 
8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. 
вечер, включително съ-

бота и неделя. При Пре-
брояване 2021 населени-
те места на територия-
та на страната ще бъдат 
разделени на преброи-
телни участъци, като все-
ки ще съдържа приблизи-
телно 100 – 120 жилища и 
250 – 300 лица. Всеки пре-
броител ще може да пре-
брои по един, два или по-
вече участъка, в зависи-
мост от преброените он-
лайн лица.

Заплащането е по оп-
ределен ценоразпис. 
Преброителите ще се 
легитимират със служеб-
на карта, издадена от На-
ционалния статистически 
институт, като преди това 
ще преминат специал-
но обучение и ще подпи-
шат декларация за опаз-
ване на статистическата 

тайна на получената ин-
формация. 

Заявлението за кан-
дидатстване за пребро-
ител е по образец и се 
подава в Общината. До-
кументите за кандидат-
стване могат да се изтег-
лят на сайта на Община 
Айтос aytos.bg и на Пре-
брояване 2021 https://
bit.ly/3hsBlDG. Преброя-
ването на населението 
и жилищния фонд в Ре-
публика България ще се 

проведе в периода 7 сеп-
тември - 3 октомври 2021 
година, като ще премине 
на два етапа:

• Първи етап - чрез по-
пълване на електронна 
преброителна карта по 
интернет от 7 септември 
2021 г. до 17 септември 
2021 година.

• Втори етап - чрез по-
сещение на преброител 
на домакинствата - от 18 
септември 2021 г. до 3 ок-
томври 2021 година.

Набират кандидати 
за Преброяване 2021 до 10 юни

Ще посещават домакинствата от  
18 септември до 3 октомври 2021 година

Съобщават от "Айтос Автотранспорт" ЕООД
От 31 май 2021 г. /понеделник/ общинското търгов-

ско дружество "Айтос-Автотранспорт" ЕООД възстано-
ви всички свои курсове по общинската и областната 
транспортна схема - до и от населените места и град 
Бургас.

Актуалното маршрутно разписание можете да види-
те на сайта на Община Айтос, раздел "Общински тър-
говски дружества" - "Айтос-Автотранспорт" ЕООД и на 
Автогара - Айтос.

ВСИЧКИ АВТОБУСНИ  
КУРСОВЕ ДО СЕЛАТА И БУРГАС  

СА ВЪЗСТАНОВЕНИ

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 упраж-
нят избирателното си право в из-
борното помещение, но желаят да 
гласуват с подвижна избирател-
на кутия, заявяват желанието си 
в писмена форма чрез заявление  
по образец или чрез електронно 
заявление през интернет страни-
цата на общините по постоянния 
им адрес или настоящия им адрес 
в случаите, когато своевременно е 
направено искане за гласуване по 
настоящ адрес

До 26.06.2021 г.

Избирател, чийто постоянен и на-
стоящ адрес са в различни насе-
лени места, може да поиска да 
бъде вписан в избирателния спи-
сък по настоящ адрес. Искането 
се прави писмено до кмета на об-
щината, кметството или до кмет-
ския наместник и съдържа ЕГН на 
избирателя, вида и номера на до-
кумента му за самоличност и под-
пис; или чрез електронно заявле-
ние през интернет страницата на 
Главна дирекция ГРАО. 

До 03.07.2021 г.

Избирател, спрямо когото са до-
пуснати непълноти и грешки в из-
бирателния списък, подава заяв-
ление за отстраняването им до об-
щинската администрация

До 05.07.2021 г.

 Избиратели с трайни увреждания, 
които не им позволяват да упраж-
нят избирателното си право в из-
борното помещение и желаят да 
гласуват с подвижна избирател-
на кутия, но не са подали заявле-
ние в срок по чл.37, ал.1 от Избор-
ния кодекс /26.06.2021г./, може да 
гласуват с подвижна избирателна 
кутия, ако заявят това и при усло-
вие, че на територията на населе-
ното място е назначена подвиж-
на СИК

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвър-
ляне на строителни отпадъци в контейнерите за би-
тови отпадъци,  речни корита, ниви, горски територии, 
пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат наказвани с 
глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, жела-
ещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде 
заявление до кмета на Община Айтос, и да получи Раз-
решение от кмета на Община Айтос за извозването на 
строителния отпадък до съответната площадка. 

Заявлението се подава в Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите в сградата на Община Айтос или 
чрез електронна поща на адрес: aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя Иванова – Старши експерт, 
Дирекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897 992 321.

ОБЯВА

Продава се апартамент 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.

За изборите на 
народни представители 
на 11 юли 2021 г.

Главна дирекция "Граж-
данска регистрация и ад-
министративно обслуж-
ване" към Министерство 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то осигурява справка за 
номера на избирателна-
та секция и мястото на 
гласуване за избори за 
Народно събрание на 11 
юли 2021 г. за всички бъл-
гарски граждани. Всич-
ки избиратели могат да 
проверят адреса на из-
бирателната си секция по 
следните начини:

• През Интернет на ад-
рес https://www.grao.bg/
elections/

• За общинските адми-
нистрации, след иден-
тификация с електронен 

подпис, сайтът предос-
тавя възможността да 
се подават заявления за 
гласуване по настоящ ад-
рес и да се регистрират 
удостоверения за гласу-
ване на друго място по 
електронен път.

• Чрез SMS
• Изпраща се SMS на 

номер 18429. Номерът 
18429 е единен и за трите 
мобилни оператора (А1, 
Теленор и Виваком). Це-
ната на SMS e 25 стотин-
ки без ДДС. В текста на 
SMS се изписват един-
ствено десетте цифри на 
ЕГН. Системата връща 
SMS с номера и адреса 
на избирателната секция 
за въведения ЕГН.

• Чрез стационарен или 

мобилен телефон
• Избира се 0800 1 4726 

("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 
1 4726 е безплатен за ця-
лата страна.

Гражданите могат да 
подадат електронно за-
явление за гласуване по 
настоящ адрес, ако на-
селеното място на насто-
ящия им адрес е различ-

но от населеното място 
на постоянния им адрес, 
чрез страницата https://
regna.grao.bg/.

Избирателните списъ-
ци за произвеждане на 
избори за народно съ-
брание на 11юли 2021г. 
можете да видите на 
сайта на Община Айтос 
https://www.aytos.bg

Важно за вота



С фестивал, органи-
зиран от баскетболен 
клуб "Вихър" - Айтос 
през миналия уикенд, 
отборът на момчетата 
9-11 години официално 
завърши спортно-със-
тезателната година. 
Финалът беше повече 
от успешен - с две по-
беди над гостите - БК 
"Черноморец Бургас" и 

БК "Делфин". 
Бяха два страхотни 

двубоя и за първи път 
от месеци, в спортна 
зала "Аетос" дойдоха 
много фенове да ап-
лодират баскетбол-
ната игра. "Много да 
работим, да ставаме 
по-добри, и догодина 
- само победи", бяха 
пожеланията на тре-

ньорите Дечо Коеши-
нов и Драгомир Ива-
нов към най-младите 
айтоски баскетболни 
надежди.

Всички участници 
във Фестивала на бас-
кетбола в Айтос полу-
чиха медали и подаръ-
ци от Община Айтос.
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Баскетболен фестивал в спортна 
зала „Аетос“

Определиха съставите  
на СИК в община Айтос

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 Об-
ластна дирекция „Земеделие“ гр. Бур-
гас обявявам за пожароопасен се-
зон в земеделските земи на терито-
рията на Община Айтос периода от 
01.06.2021г. до 01.11.2021г.

2. Обявявам настъпването на етап 
„Восъчна зрялост“ в Община Ай-
тос на посевите от житни култури/
пшеница,ечемик,ръж,тритикале и 
овес/ от 01.06.2021г.

3. Да не се допуска паленето на от-
крит огън, тютюнопушенето и паркира-
нето на моторни превозни средства в 
площите с посеви и на разстояние по-
малко от 50 м до тях, от настъпването 
на восъчната зрялост до окончател-
но прибиране на реколтата и изора-
ване на стърнищата съгласно чл.6 от 
„Наредба № 8121з-968 от 10 декември 
2014г. за правилата и нормите за по-
жарна безопасност при извършване 
на дейности в земеделски 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 производи-
теля 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

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява всички собственици на до-
машни любимци, че съгласно Закона за ветеринарно-
медицинската дейност (ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замър-
сяват обществени места, като почистват мястото след 
дефекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опас-
ност за хора или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежела-
но размножаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съ-
образяват с физиологичните, анатомичните и поведен-
ческите им характеристики и да не допускат застраша-
ване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в 
себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го пред-
ставят за проверка на общинските и ветеринарномеди-
цинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт 
при посещение при ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация 
срещу бяс;

чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни 

кучета - и без намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и 

на места, обозначени от общините със забранителни 
знаци

За неспазване на горе описаните законови задъл-
жения ще бъдат налагани административно-наказател-
ни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отделението за ковид-паци-
енти в МБАЛ-Айтос е вече за-
крито, съобщи управителят д-р 
Паруш Парушев. От 7 юни (по-
неделник) отделението отново 
работи като Вътрешно. 

За близо две седмици не е 

приеман нито един пациент с 
коронавирусна инфекция. Да-
нните сочат, че в отделение-
то през месец март са преми-
нали 56 души, през април – 52. 
За май постъпилите с ковид са 
били 26.

Новината е добра, първо, за-
щото броят на болните от ковид 
рязко е паднал, и второ, защо-
то след месеците на ковид-въл-
ната, айтозлии ще получават 
адекватна помощ от лекарите 
във Вътрешно отделение.

Бъдещето на баскетбола на фестивал в Айтос

Закриха ковид отделението  
в МБАЛ-Айтос

Отново работи като Вътрешно



Леко Леков беше един от 
тези, които не са пропуснали 
нито едно издание на "Славе-
еви нощи". Нонстоп, в про-
дължение на 51 години, гай-
дарят се изявява неизменно 
на концерти и конкурси на 
айтоските фолклорни праз-
ници. Неведнъж пред НП е 
казвал, че с нетърпение оч-
аква началото на м. юни, за 
да надуе гайдата, защото "на 
свой терен мяхът друг глас 
вади". И не само на сцената 
се изявява - често се случва-
ло, избира някоя сянка в пар-
ка, а около него - непремен-
но ще се завърти хоро. 

Най-опитният местен гай-
дар Леко Леков е родом от 
село Лясково. 81-годишни-
ят музикант има зад гърба 
над 60-годишен музикантски 
"стаж". Започнал да свири на 
гайда след казармата. На-
следил таланта от дядо си по 
майчина линия - Стефан, най-
изкусният навремето гайдар 
от с. Пещерско. Пастрокът му 
от с. Българово също бил гай-
дар. Какво да види и да чуе 
вкъщи малкият Леко - по вся-
ко време гайда пискала.

Когато се върнал от вой-
никлъка, отишъл при извест-
ния бай Слави от Камено.  
Майсторът му направил чуд-
на гайда и Леко занадувал 
меха - оттогава и до края на 
живота си. Самоук музикант 
е. Ходил до училището в Ко-
тел да види кое как е, искал 
да учи, ама не станало, раз-
каза преди време за айтос-

кото издание Леков. 
Знаеше стотици мелодии, 

предимно хороводни. Доп-
реди няколко години свирел 
по сватби - хем свирел, хем 
пеел, казват негови познати. 
От известно време не ходел 
по сватбени тържества, но до 
последно не се е отказал от 
другата си страст - да изра-
ботва каручки. Една от тях и 
до днес краси Етнографския 
комплекс "Генгер". "Но и гай-
дата, и каручките няма кой 
да ги поеме. Все женски са 
децата около мен", кахъреше 
се гайдарят пред НП, в един 

разговор през 2011 г.
Оставил е куфар с грамо-

ти. Грижливо прибирал все-
ки приз и искрено се радвал 
на всяка топла дума за му-
зикалния му талант. Свирил 
е къде ли не - и на Петрова 
нива, и във Ветрен, и в цялата 
околия. И на народния събор 
в Копривщица няколко пъти 
ходил. И задължително всяка 
година - на "Славееви нощи". 
За първи път през 2016 г., 
вместо да извади гайдата, 
Леко се явил на конкурса за 
народна песен. Стигали му 
наградите с гайдата, решил 

да се пробва вокално.
Гайдата му е над 60-годиш-

на, че май и нагоре - тази 
от майстор Слави. През це-
лия си живот не я сменил за 
нищо. "Та тя вече сама сви-
ри", шегуваше се приживе 
гайдарят.

Последната изява на Ле-
ков на "Славееви нощи" беше 
през 2019 г. 

Повичай в мир, бай Леко! 
Айтос ще пази светли споме-
ни за таланта ти и изключи-
телната любов към народна-
та музика.

НП

8-10 ЮНИ 2021 ×ô
Cy

 an
M

a g
en

 ta
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

стр.4 Народен приятел8
С една и съща гайда  

Леко Леков от Лясково свири 63 години
Преди 52-рото издание на "Славееви нощи 2021", на 2 юни, 
на 81-годишна възраст почина най-опитният местен гайдар 

Спомен за големия музикант

Леко Леков, гайдарят на "Славееви нощи" 2016 г.
Леков е известен и с писаните си каручки - една от тях краси Етнографския 

комплекс "Генгер"

Парк "Славеева 
река", по-зелен 

от всякога и пер-
фектно поддър-
жан от Община 
Айтос, вече е в 

очакване да при-
юни 52-рото из-
дание на "Славе-
еви нощи 2021" 
- на 11 юни, от 

20.00 часа.

Този път в сферата на информационните технологии
Състезанието "Бобър-България" е част от Междуна-

родното състезание "Бобър" за ученици в областта на 
информатиката и компютърната грамотност. У нас със-
тезанието се организира от Съюза на математиците в 
България (СМБ) и Института по математика и информа-
тика при БАН (ИМИ - БАН). Поздравления за г-жа Или-
ана Николова и участниците от V клас!

Поредни отличия 
за Ботевци


