
След прекъсване заради 
пандемията през 2020 г., тра-
диционните фолклорни праз-
ници "Славееви нощи" се за-
върнаха на откритата сцена в 
парк "Славеева река" в Айтос 
на 11 юни. 

Фолклорната традиция е 
най-чаканият празник в Айтос, 
доказаха го и феновете на фут-
бола. Много от тях пренебрег-
наха откриването на Европей-
ското, за да усетят магията на 

празниците, които от 52 годи-
ни събират хиляди в най-кра-
сивия парк в региона.

Тази година айтоската фол-
клорна фиеста се "събра" само 
в една вечер, без малките ка-
пани с бира и кебапчета, без 
поничките и захарния памук. 
Но макар и най-кратките в над 
половинвековната си история, 
"Славееви нощи" бяха особено 
въздействащи. 

Началото беше дадено с 

тържествен ритуал за издига-
не на националното знаме и 
знамето на Празниците, с На-
ционалния химн и Химна на 
славеите. На сцената кметът 
Васил Едрев разпали родо-
любиви чувства с вълнуващо 
слово. "Необходими са много 
труд, много енергия и много 
години да създадеш една тра-
диция и да й вдъхнеш непов-
торим дух. И най-трудното – с 
любов да я предаваш на поко-
ленията, за да я развиват, па-
зят и продължават. Така гриж-
ливо отгледани в годините са 

нашите фолклорни празници 
"Славееви нощи". Празници-
те, в които хиляди айтозлии са 
вложили обичта си към народ-
ното изкуство. Днес сме тук, в 
нашия красив парк, за да про-
дължим 52-годишната тради-
ция на "Славееви нощи", която 
всеки от Вас цени и обича. Тук 
сме, за да докажем, че Праз-
ниците ги има и ще ги има! Че 
те са част от живота ни и от 
живота на няколко поколения 
с айтоски корен", заяви гра-
доначалникът. По думите му 
"Славееви нощи" са емблема 

и визитна картичка на Айтос, 
живата връзка на настоящето 
с миналото и бъдещето на гра-
да ни. Пред хилядите присъст-
ващи той сподели увереността 
си, че и в годините напред ай-
тоските млади таланти и гос-
ти от всички фолклорни обла-
сти отново ще се изявяват в 
конкурсите на откритата сце-
на. "Приятели, учете децата си, 
че "Славееви нощи" са тради-
цията, която никой не може да 
прекъсне. Нека да знаят, че ни-
коя заплаха не може да я из-
личи. Защото "Славееви нощи" 
ще ги има докато има айтозлии 
на тази древна земя!", заяви 
още кметът.

Заради обстановката, за 

първи път тази година не се 
проведоха седемте конкур-
са за автентичен и обработен 
фолклор. Но празникът успя да 
върне на айтозлии атмосфера-
та и вълнението с концерта на 
Виевската фолк група и дълги-
те хора на поляната.  

До следващите "Славееви 
нощи", пожелаха си местни-
те с надеждата, че през 2022 
г. те ще се завърнат в айтос-
кия парк в пълния си тридне-
вен блясък.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

15-17 ЮНИ 2021, бр. 477

Общински съвет на БСП - Айтос 
Кани гражданите на община Айтос на среща 
с доц. д-р Валентин Вацев на 16.06. 2021 г., 

от 18.00 часа, в Заседателната зала 
на Община Айтос.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

„Славееви нощи“ ще ги има,  
докато има айтозлии на тази древна земя

За обменните визити между иновативните училища  
по НП "Иновации в действие, четете на стр. 3

Кметът 
Васил едреВ: 

Празниците се завърнаха 
с концерт и дълги хора 
на поляната

В ОУ „Светлина“ - с. Тополица, 
онагледяват учебното съдържание  
с виртуална и добавена реалност



Янка ИВАНОВА,  
КТВ „Чудни скали” Айтос

Да би мирно седяло, не би 
чудо видяло

Тази сентенция, в най-пози-
тивния й смисъл, важи с из-
ключителна сила за нас, тури-
стите ветерани към ТД „Чудни 
скали” гр. Айтос. Пандемия-
та ни беше ограничила, но ни-
кога не настъпи пълен застой. 
Не попречи на походите ни, ма-
кар и само в нашите околнос-
ти и най-вече в парка. И ето че 
с разхлабване на мерките ние 
отново сме на 
път. Предсе-
дателката ни 
Ирина Нико-
лова е избра-
ла места, ко-
ито не са тол-
кова известни 
като туристи-
чески обекти, 
но с блясък ни 
показват при-
чудливите ху-
бости на бъл-
гарската при-
рода, докос-
ват ни до исто-
рическата па-
мет на бълга-
рина и естест-
вения му порив - да съхрани и 
предаде напред във времето 
събития, които те карат да се 
чувстваш горд.

И така, в началото на м. юни 

ние, 20 туристи ветерани, поте-
гляме в посока гр. Попово. От-
криваме красотата на водопа-
да Пиринешки джандем, и тър-
сим екопътеката край Голяма 
река, за да не пропуснем сре-

щата с другия - Златен водо-
пад край село Иванча. Скали, 
изпънали мощна снага, се из-
дигат над реката - красиво и 
величествено.

Не бяхме се срещали и с кре-
постта Ковачевско кале, стро-
ена по времето на Римската 
империя - другата ни отправна 
точка. Крепост с огромни кули, 
пазител на много тайни, полз-
вана като склад за зърно, през 
която се е пътувало с кервани 
чак до Константинополис. 

В Попово ни посреща пред-
седателката на клуб „Турис-
ти ветерани", за да ни покаже 
прекрасния център на малкия 
град и църквата „Свети Архан-
гел Михаил”. Немеем пред за-
пазената историческа памет 
на този край. Църквата, стро-
ена по време на Възраждането 
– 1863 г., днес е възстановена, 
а дворът е осеян с паметници 
на руски и български опълче-

нци, свещеници и ктитори. Тук 
властва паметта на история-
та. Председателката не пропу-
ска да ни покаже и паметници-
те на Васил Левски, на Таньо 
войвода от Сливен и паметни-
ка на цар Борис III. А вечерта 
с туристите ветерани от Попо-
во имаме незабравима среща 
с обещанието - следващата да 
е на Карандила.

Тръгваме и по стъпките на 
Кирило-Методиевите ученици, 
оставили трайни следи на ду-
ховност из цяла Северна Бъл-
гария. Очаровани сме от скал-
ния манастир край село Креп-
ча, където Карел Шкорпил от-
крива интересни надписи на 
кирилица. Продължаваме към 
един от най-старите българ-
ски манастири - „Св Марина” 
до село Каран Върбовка, въз-
никнал при Второто българско 
царство (1187-1396 г.). Според 
легендата водата на аязмото е 
лековита за очите.

От там - към град Бяла, не-
търпеливи да видим моста на 
майстор Кольо Фичето. Уста 
Кольо е оставил един шедьо-
вър на своето време, който 
продължава да впечатлява с 
красотата, устойчивостта на 
градежа и необятността на чо-
вешкия талант. А в Бяла има 
още какво да се види - часов-
никовата кула и църквата „Све-
ти Георги” - с по-различни ку-
бета. Впечатляващ с експона-
тите си е музеят на Руско-тур-
ската освободителна война”. 
Запазена е част от мост над 
р. Дунав, по който са мина-
ли руските войници и лодки, с 

които са преплавали Дунава. 
А медицинската сестра баро-
неса Юлия Вревска – тук на-
мира своя вечен покой. Исто-
рия, чиято слава не увяхва във 
времето.

Не подминахме и гр. Полски 
Тръмбеш - и там нашите при-
ятели туристи ни очакват, за 
да ни покажат забележител-
ностите. Разглеждаме и леко-
вития минерален басейн край 
града, и просторния център, а 

в туристическия клуб любез-
ните домакини ни прожекти-
рат филм за своята дейност, 
и разбира се, не пропускат да 
ни почерпят.

След "затворения" живот, 
тези два дни, наситени с впе-
чатления, емоции и нови при-
ятелства, ни върнаха към нор-
малността. Стоплиха ни и ни 
заредиха с хъс за живот.

До нови предизвикателства, 
мили приятели!
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Откриването на Лято 1959 

в Слънчев бряг - с айтоско участие 
Максим МОМЧИЛОВ

Преди 62 години - на 8 юни 
1959-а, в комплекса е регис-
триран първият чуждестранен 
турист - Вашек Силвестър от 
чехословашкия град Острава. 
Летовникът отседнал в хотел 
"Калина", а името му останало 
завинаги записано в летопис-
ната книга на курорта.

Днес малко или повече тези 
събития са позабравени, при-
помнят ни ги пожълтелите 
страници на областния вест-
ник "Черноморски фар". От 
написаното става ясно още, 
че официалното откриване 
на първия туристически се-
зон за к.к. Слънчев бряг през 
1959 г. не е минало без айто-
ско участие. 

В броя на вестника от 9 юни 
1959 г., в статия със заглавие: 

„Вчера Слънчев бряг посрещ-
на първите летовници” изрич-
но се отбелязва, че "на дру-
гарската вечеря присъстват и 
гости от Айтос, а в художест-
вената програма по случай от-
криването на сезона участва 
и Битовата тракийска група 
към Народно читалище „Ва-
сил Левски” - Айтос."

За да се публикува черно 
на бяло, информацията е била 
предадена по телефона на 8 
юни, вероятно късно вечерта. 
Подписана е от Тодор Георги-
ев, който е спецкореспондент 
на вестника. Към статията има 
и фотоилюстрация, чийто ав-
тор е Иван Ковачев. Най-ве-
роятно обаче е публикувана 
архивна снимка, направена в 
хода на строителството на хо-
тел „Калина”, в който в дейст-
вителност е записан първият 

турист на к.к. Слънчев бряг - 
Вашек Силвестър. Тогава ря-
зане на ленти по случай не е 

имало. А вместо популярния 
днес коктейл по случай…, се е 
състояла другарска среща.

Б.р. - В Слънчев бряг пре-
ди 62 години първите чуж-
дестранни туристи присти-

гат на 8 юни, но официално-
то откриване на сезона е на 
12 юни 1959 г.

ПК „ТРУД“ с. ВРЕСОВО

П О К А Н А

Управителният съвет на ПК „Труд“ с. Вресово свиква Общо Годишно 
Отчетно Събрание на кооперацията, което ще се проведе на 03.07.2021 
год. от 09,00 часа в ресторант с. Вресово

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
1.Приемане и освобождаване на член- кооператори.
Докл. Председателя на ПК
2.Доклад на УС на ПК „Труд“ с. Вресово за 2020 год.
Докл. Председател на ПК
3.Приемане на Годишния Финансов Отчет за 2020 год. на ПК „Труд“ 

с. Вресово
Докл. Председателя на ПК
4.Заключение на КС по доклада на УС за дейността му през 2020 

год.
Докл. Председател на КС
5.Освобождаване на председателя на кооперацията, членовете на УС 

и КС от отговорност за едногодишната им дейност.
Докл. Председателя на ПК
6.Вземане на решение за ипотекиране на недвижими имоти като га-

ранция за кредити и делегиране право на УС да сключва договори по 
кредити.

Докл. Председателя
7.Избор на пълномощник за Общото събрание на РКС „Черноморие“.

При липса на кворум, на основание чл.17, ал.2 от Закона за коопера-
циите събранието ще се проведе един час по- късно от 10,00 часа на съ-
щото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъства-
щите член- кооператори.

УС на ПК „ТРУД“ с. Вресово
Телефон за връзка: 0886/ 983 301

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани,
Общинска администрация - Айтос се обръща с апел - не пре-

доставяйте отпадъците си на лица /с каруци/, които не притежават 
разрешително за транспортирането им. Доверявайки се на таки-
ва лица, спомагате за създаването на нерегламентирани сметища 
и замърсяване на околната среда.

Ако имаме въпроси във връзка с транспортирането на отпа-
дъци, звънете на тел. 0897 992 321, лице за контакти: Катя Ива-
нова – Старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, стая №6

След „домашната карантина“,  
туристите-ветерани отново на път

Другарска среща - откриване на сезон 1959
Първите чуждестранни ту-

ристи са от ЧССР

Хотел "Калина" - архив в. "Черноморски фар"
Битов танцов състав към Читалище - Айтос, от архив на НЧ "Васил Левски 

1869" 



Приключиха обменните 
визити между иновативни-
те училища ОУ "Светлина" с. 
Тополица, димитровградско-
то училище „Пенчо Славей-
ков“ и неиновативните учили-
ща ОУ "Иван Вазов" с. Русо-
кастро и ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ – с. Глухар.

Визитите са реализира-
ни по проекта „Иновации в 
действие“. По време на пър-
вата визита в ОУ "Светлина" 
гостите разгледаха изцяло 
обновената образователна 
среда и тестваха стереоско-
пичния дисплей Z space, чрез 
който учителите в ОУ "Свет-
лина" онагледяват с виртуал-
на и добавена реалност учеб-
ното съдържание. Работата с 
3D моделите на Z spaсe впе-
чатли гостуващите учители и 
ученици. Гостите имаха въз-
можност да се запознаят и 
с добри училищни практики, 

свързани с проектно базира-
ното обучение. Наблюдаваха 
работата на екипи, сформи-
рани за реализиране на кон-
кретни проекти. 

Голям интерес предизвика 
и СТЕМ зоната на училище-
то, изградена по Национал-
на програма "СТЕМ" на МОН. 
Учители и ученици се потопи-
ха в мисиите, които възпита-
ниците на училището от нача-
лен етап изпълняват по про-
грамата "Дизайн шампиони". 

По време на втората ви-
зита в Димитровград от учи-
лищната общност запознаха 
гостите с прилаганите инова-
ции в училището – „Проект-
но базирано обучение“ в І – 
ІV клас, при което децата по-
казват наученото като „пъте-
шестват“ по избраната тема 
по различни предмети и ино-
вацията в V – VІІ клас „Из-
куствен интелект – работа с 

LEGO Mindstorms“ Чрез него 
децата сами могат да създа-
ват собствен робот и да го 
програмират.

Опит и идеи от училището 
домакин бяха предложени в 
разгледаните по време на 
гостуването презентации на 
тема: „Разбиране по дизайн. 
Екологична пътека“; „Най-го-
лемия урок. Да опазим Земя-
та“; „Големият въпрос. Защо 
е важно за хората, че Земя-
та се върти около оста си и 
около Слънцето?“; „Изкуст-
вен интелект. Лего-роботи-
ката – възможност за ино-

вации в училище“; „ПБО 4 
клас. Осинови кътче от бре-
га на реката“, „Учене чрез 
преживяване. Ние сме кре-
ативни“. 

По време на дискусии-
те в рамките на двете визи-
ти, представителите на ино-
вативните училища откриха 
общи интереси и пресечни 
точки. Срещите обогатиха с 
идеи всички участници.

Предстои създаването на 
филм, който да популяризира 
мобилността сред общности-
те на четирите училища.

НП

В началото на тази седмица Община Айтос започна тради-
ционната офанзива за почистване на Гробищен парк - Айтос 
за Черешова задушница, на 19 юни т.г. Почистват се замърся-
ванията, коси се тревата. Вече почистена от треви и отпадъ-
ци е и двукилометровата пешеходна алея от града до гробищ-
ните зони.

Както всяка събота, и на Черешова задушница Община Ай-
тос и общинското търговско дружество "Айтос - Автотранспорт" 
ЕООД организират безплатен транспорт за гражданите до Гро-
бищния парк. Автобусът на общинската транспортна фирма тръг-
ва от автогарата в 8.30 часа и се движи по обичайния маршрут. 
Обратният курс към града е в 9.30 часа.

НП
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Откриването на Лято 1959 

в Слънчев бряг - с айтоско участие 

НП "Иновации в действие" - нови приятелства,  
нови хоризонти и възможности за партньорство

В ОУ "Светлина" - с. Тополица, 
онагледяват учебното съдържание  
с виртуална и добавена реалност

С мащабна екоакция ще 
приключи проектнобази-
раното обучение на уче-
ниците от І - ІV клас на 
Основно училище „Свет-
лина“. Възпитаниците на 
училището изпълниха по-
редната си мисия от про-
грамата "Дизайн шампи-
они" и влязоха в ролята 
на еколози. Ученето чрез 
преживяване ще приклю-

чи на 17 юни 2021 г, когато 
младите еколози ще орга-
низират мащабна акция за 
почистване на местността 
Бяла река. Инициативата 
на училището е организи-
рана съвместно със соб-
ственика на хижа рибар-
ник „Бяла река“ – Иван Въ-
лев, с подкрепата на Юри 
Миляков, кмет на с. Топо-
лица. В екоакцията ще се 

включат всички ученици и 
учители от начален етап и 
ще бъдат подкрепени от 
представители на местна-
та общност. 

„Държим в ръцете си Зе-
мята“ е мотото на млади-

те еколози, които в рамки-
те на един месец са рабо-
тили по екипи и са напра-
вили проучвания по тема-
та, изработили са посте-
ри, презентации и 3D про-
екти. Идеята да се погри-

жат сами за емблематич-
на за района местност е 
тяхна и изцяло подкрепена 
от партньори на училището 
и съмишленици. Кметство 
село Тополица осигурява 
необходимите средства 
за почистване, а собстве-
никът на хижа рибарник 
„Бяла река“ се е погрижил 

за интересни изненади и 
забавления за децата.

Инициативата е отворе-
на за всички, които искат 
да станат част от Мисия 
Еколог и стартира на 17 
юни от 10.00ч. от хижа „То-
полица“ в посока хижа ри-
барник „Бяла река“.

НП

Основно почистват гробищния парк  
за Черешова задушница

Отворена екоакция организират 
ученици, кмет и собственик на рибарник

Върху развитието на всички ключови умения у 
своите възпитаници залагат в ОУ „Светлина“ – село 
Тополица, екологията е сред приоритетите

Практическата дейност на тополчанските деца 
от Месеца на екологията.

Хижа „Бяла река“ - няма по-прекрасно кътче за 
отмора, за прясно уловена пъстърва и вълнуващи 
преживявания за всички възрасти....



Благосклонна е била съдбата 
към айтозлийката Атанаска Ма-
ринова - дните й да бъдат пъ-
строцветни, слънчеви и ведри. 
Ранобудната майсторка на об-
лекла всяка сутрин става в 5,30 
ч., благодари на Бога и тръгва 
към ателието си на ул. „Станци-
онна“ в Айтос. Точно в осем е 
на линия и започва тихият раз-
говор със самата себе си. А по-
сле идват клиенти, кроене, шие-
не, пробите... Тя е просто „Нана“ 
- като шивашкото ателие, което 
ръководи. 

Марката „Нана“ е позната не 
само на айтозлии - училища, дет-
ски градини, танцови, певчески 
състави... Но и в най-затънте-
ните селца на Руенска община 
ползват нейните услуги. Талан-
тът й отдавна е преминал грани-
ците на Бургаска област, чрез 
сътворените национални костю-
ми. И не просото ги шие - Нана е 
ваятел, истински будител за бъл-
гарското самосъзнание и нацио-
налната ни гордост. 

Животът й е на бързи оборо-
ти - една вселенска въртележка 
между дълг и призвание, меж-
ду всеотдайност и експеримент. 
Атанаска не познава застоя, 
инертността й е чужда - поста-
вя си цели и с хъс ги осъщест-
вява. Търси предизвикателства-
та и новите технологии, желани-
ето да изобретява я зарежда с 
енергия. Талантливата майстор-
ка умее да държи сетивата си 
будни, с възхита към необикно-
веното в живота, към музиката, 
живописта, и умело да се пре-
въплъщава в многобройните си 
житейски роли на майка, съпру-
га и творец…

В един топъл майски ден съм 
в ателието на г-жа Маринова - 
този път не като клиент, а за да 
се потопя в творческата атмос-
фера, в която работи. Да се по-
радва окото ми на багри, тоно-
ве, на костюми, на платовете, ко-
ито още носят мириса на тъкач-
ницата, в която са изработени. 
Разглеждам костюмите, в които 
е вплела не само прекрасни бъл-
гарски шевици, но и своя нова-
торски дух. Докосвам се до за-
пазената марка "Нана", която от-
личава певците и танцьорите по 
подиумите на България. 

В трескава подготовка е по из-
работване на костюми за пред-
стоящата изява на танцова фор-
мация „Петлите“, с ръководител 
Георги Димитров към Младеж-
кия дом в гр. Бургас. В светли-
те й сини очи виждам творче-
ската искра, която я прави съп-
ричастна към успехите на тези, 
които облича за сцената. Защо-
то е част от екипа, който подгот-
вя тези успехи. С формация „Пе-
тлите“ ще пее и Деси Добрева - 
на 10 юни т.г., обяснява ми Ата-
наска. За тях е изработила 35 
носии, в които е втъкала бъл-
гарски шевици с много обич. 
Защото фолклорът е в нейната 
неспокойна кръв на българка и 
патриотка...

Провокирам Атанаска - как 
е стигнала до "Петлите", до ръ-
ководителя Георги Димитров?! 
Сама, във фейсбук, предложила 
своите услуги. Като човек, кой-
то умее да преследва целите си, 
знае коя е и какво може. Облек-
лата, които изработва, са нейна-
та реклама. Затова, вече 15 го-
дини, Димитров и Маринова са 
талантлив тандем. „Аз се чувст-
вам като участник. Сцената ме 
зарежда - декори, осветление, 
музиката... Седнала сред пуб-
ликата, чувам възторзите, възхи-
тата от облеклата, които аз съм 
сътворила. Чувство на гордост 
изпълва сърцето ми“, казва та-
лантливата айтозлийка. 

Само един емоционално въз-
висен човек като Атанаска може 
да усети и да претвори тайнство-
то на багрите и да вплете в хар-
мония звуци и тонове. Талантли-
вата дизайнерка е част от всеки 
спектакъл, който се играе с ней-
ните костюми. „С всеки спекта-
къл аз се издигам с една стъл-

бичка по-нагоре. Така израст-
вам професионално, духовно и 
емоционално“. 

Затова я търсят - всички, ко-
ито са работили с нея знаят, че 
ще получат не само красиви кос-
тюми и в срок. Ще получат кос-
тюми, ушити с любов и привър-
заност към народните традиции. 
Реклама не й е нужна. Както на-
родното творчество се преда-
ва от човек на човек, така и за 
Нана се говори с доверие и ав-
торитет. 

„Когато ръководителите на 
съставите ми кажат, че аз съм 
техният човек и ме канят отново 
да изработвам носиите им - аз 
имам криле“, признава Марино-
ва и се чувства нужна, оценена, 

щастлива. А когато изработва 
облеклата, обича да слуша му-
зика, особено класическа. Обо-
жава поезията. И има едно ряд-
ко срещано днес умение -  да се 
учи от мъдростта на по-възраст-
ните от нея. 

Няма да я видите в минорно 
настроение, вярва, че „Няма да 
е все така!“. Оптимизмът за бъ-
дещето я крепи и й дава сили 
да превъзмогне временните за-
труднения, особено по време 
на пандемията. Знае, че това е 
любимата й работа - да създава 
красота за хората, да ги прави 
щастливи. Убедена е, че ако ра-
ботеше в големия град, щеше да 
се докаже по-бързо. Вярно, ма-
щабите на малкия градец са й 
тесни, но пък винаги търси нови 
възможности, обмисля десетки 
варианти и нонстоп работи, за 
да продължи напред. Дребно-
мислието й е чуждо. Обича да 
помага на хората в беда - прия-
тел е за дълъг път. 

Вече 15 години се доказва 
като експериментатор - моде-
лиер и творец. Началото е още 
в ученическите й години. През 
1990 г. в часовете по изобрази-
телно изкуство при г-жа Мария 
Тенева в СУ „Н. Й. Вапцаров“, 
Нана прави най-хубавото тъкано 
пано - с чувство за усет към цве-
товете и умелото им съчетаване. 
Учителката Тенева с наблюда-
телно око забелязва таланта на 
детето и полага немалко грижи 
да го ръководи и направлява, за 
да израсне като художник. Ок-
риля талантливата ученичка по 
пътя на израстването й. С обич и 
благодарност днес Атанаска си 
спомня и за Ат. Турлуми - класен 
ръководител, за преподаватели-
те Др. Милева, Румяна Георгие-
ва и Веска Куцарова. 

Родена е в Айтос на 6 юли 
1974 г. Баща й Димитър Атана-
сов работи дълги години в ня-
когашния ресторант „Републи-
ка“. Майка й - Султанка Атана-
сова, е конструктор чертожник 
в завод „Ченгелиеви“. Вероятно 
е наследила уменията от майка 
си. А може би, и от дядо си по 
бащина линия, който е изработ-
вал въжета и осигурявал рабо-
та на няколко човека. Може би 
затова Георги Джамбаза е под-
мятал: „Ще станеш като дядо си 
фабрикантка, т.е. бизнесменка. 

Съпругът на Маринова - Лазар, 
работи като оперативен дежу-
рен в РПУ - Айтос. Той е нейни-
ят вдъхновител, подкрепя смели-
те й идеи и я насърчава. Децата 
- Петко е пред дипломиране във 
ВУЗ Бургас, а дъщерята Деси е 
ученичка в Руската гимназия. 
Обичта към музиката и поезия-
та Атанаска предава и на деца-
та си. Запленена е от поетична-
та реч, природно интелигентна е 
и с разностранни интереси, жа-
дува да попълва всеки миг от 
живота си със знания. Нейните 
университети, като при Горки, са 
житейските изпитания...

Говори с много топлота се-
мейството си - то й дава сили-
те и куража да работи и да по-
ема рискове. Леля й по бащина 
линия й подарява шевната ма-
шина на баба й. Баща й пък на-
мира копия от модели в списа-
ния, където има кройки. Всич-
ко започва от една блуза, която 
Атанаска трябва да преправи. С 
умиление днес си спомня тези 
мигове, които слагат началото 
на професионалното й ориенти-
ране. И отново, в изблик на чув-

ства повтаря име-
то на учителката 
Веска Куцарова, 
която възпламе-
нява у нея жела-
нието да рецитира 
поезия и да чете 
проза. След като 
завършва средно-

то си образование работи като 
магазинерка, барман - важно е 
да не тежи на семейството си. 
След майчинството на първо-
то си дете започва работа като 
шивачка в ателието на Мария 
Александрова, но през 1999 г. е 
съкратена. 

На 1 април 2004 г. най-после 
регистрира своя фирма, с об-
ичното свое име от детството - 
„Нана“, за шивашки услуги. С ог-
ромно желание започва работа. 
Често се случва за услугите да 
й заплащат с продукти, но не се 
плаши от трудното начало. Пър-
ва Тодорка Русинова, директор 
на ОУ „Светлина“ - с. Тополица, 
повярвала в нейните възмож-
ности и й дала поръчка. И така, 
за 24 май Маринова ушива по-
лички за децата от училището. 
И от децата, започва да шие за 
майките и за бабите. Сега крои 
и шие дрехи за цели родове от 
селото. „Ушитите облекла гово-
реха за моите възможности. Хо-
рата ме търсеха, нямах нужда от 
реклама“, казва Атанаска, която 
повече от десетилетие отговор-
но и качествено шие униформи-
те на малки и големи ученици от 
с. Тополица. 

Имала е и огорчения, но за 
тях не иска да си спомня. Даря-
вала е по 12 костюмчета за деца 
в наша детска градина, а после 
я забравят. Не е злопаметна. С 
приятно чувство си спомня за 
работата с Росица Кавръкова, 
ръководител на танцов състав 
„Тракийче“ в СУ "Христо Ботев" 
в Айтос. Тя именно я свързва с 
много други танцови самодей-
ни състави от Бургас, „Лукойл“, 
„Гергьовче“, „Бял равнец“. Рабо-
тила е и с танцов състав „Сла-
вейче“ към Военен клуб - Айтос, 
с ръководител Милка Рускова. 
Продуктивна е срещата й с ди-
ректорката на училище „Елин 
Пелин“ - Бургас Пепа Запряно-
ва, ръководител на Хор за на-
родни песни с 5-гласово звуче-
не, чиито изпълнения вълнуват 
Маринова. Всяка година с хора 
си тази удивителна жена посе-
щава Руската федерация, ръ-
ководител е и на „Бистришките 
баби“. „Аз ги обличам с костю-
ми, които съм сътворила с мо-
ите ръце“, с основание се гор-
дее Маринова. Айтозлийката 
шие дрехи за инвалидите, онко-
болните, сътрудничи си и с мно-
го читалища от Руенска, Кар-
нобатска, Айтоска община, със 
състави от цялата Бургаска об-
ласт, включително и детски гра-
дини. Ушила е и одежди за мо-
насите от манастир в Атон (ко-
ито им занася отец Ромил, свет-

ла му памет!). 
Срещите на моделиерката с 

танцовите и певческите съста-
ви променят мирогледа й, раз-
ширяват духовните й хоризонти 
и доразвиват дарбата й да тво-
ри красота. Атанаска Маринова 
е истински ценител не само на 
народната, но и на класическа-
та музика. Мечтае да е на живо 
на концерт на Виенската фил-
хармония. И за цял живот ще 
помни думите на шивача бай То-
дор: „Работата няма я да свър-
шиш - тя ще остане и след тебе." 
Въпреки това работи със същия 
ентусиазъм, с който е започна-

ла преди 15 години. Не се щади, 
защото това я прави щастлива. 
„С моята работа не мога да за-
богатея, но мога да бъда щастли-
ва, когато виждам радост в очи-
те на клиентите си“, признава 
Атанаска. Такава е равносмет-
ката на 47-годишна айтозлийка 
за извървения дотук път. И още 
нещо ме удивлява у нея - силна-
та й обич към родината. Катего-
рична е, че за нищо на света не 
би работила в чужбина. 

Питам я защо не е постави-
ла рекламен надпис на ателие-
то, а тя се усмихва: „Любимата 
ми работа ме хвали. Всеки дово-
лен човек ми води поне още два-
ма-трима. Жалко, че клиентите 
виждат само айсберга - успеха, 
а под него стоят лишения, време, 
воля, постоянство, дисциплина, 
уморителен труд“. Измъчва се 
от факта, че е лишавала децата 
си от внимание за сметка на ра-
ботата. Но сега вече отделя дос-
татъчно време, за да разгова-
ря с тях, да се разхождат заед-
но, да посещават кина и музеи, 
да слушат хубава музика. Това 
я отморява, дава й импулс за 
нови идеи и хрумвания за твор-
ческия процес по създаването 
на модели. 

Ориентир в живота й са кни-
гите. „Негативните хора около 
нас?“ Избягва ги. Обича театър 
и опера. Интересува се от живо-
та на творците. Цени стойност-
ните неща. „По- добре с 2-годиш-
ни маратонки, но да осъщест-
вя мечтата за пътуване до Па-
риж и да видя Айфеловата кула, 
Нотр Дам и Шанз Елизе", смее 
се Нана. 

Истинско предизвикателство 
е собствената й фирма. Като ра-
ботодател трудно намира чест-
ни, работливи и обучени шивач-
ки. Предпочита две, но качест-
вени. Чете подходяща литера-
тура за организацията на про-
изводствения процес в малките 
предприятия. Убедена е, че ако 
човек го удари на печалбарство, 
ще изгуби клиентите си. Маши-
ните, с които е оборудвано ате-
лието, имат за цел да облекчат 
труда на работничките и да по-
вишат производителността на 
труда. Атанаска е ръководител 
от нов тип - стреми се да вижда 
перспективата. 

Ежедневно се сблъсква с про-

блеми, които пречат на произво-
дителността в нелекия шиваш-
ки труд, който клиентите не ви-
наги оценяват. Често се сблъск-
ва с личната отговорност на чо-
века, с когото редом работи. За 
бившата си работничка Светла 
споделя: „Рядко отговорен чо-
век, на когото можех да имам 
пълно доверие. Такава сега е и 
Росито". Маринова обича дина-
миката: крои, шие, прави проби. 
Невинаги ще я откриете в атели-
ето. Намира време за всичко, 
графикът й винаги е пълен. Точ-
на и отговорна е пред клиенти-
те си. Умее да разпредели зада-

чите си, така че в определеното 
време да бъде на точното мяс-
то - при състави, хорове, учили-
ща в областта, там, където я оч-
акват за проби или за приятел-
ски съвети.

Естествено, говорим и за 
пандемията и пораженията ко-
ито нанесе. Маринова е увере-
на, че скоро ще се отърсим от 
това зло и животът ни ще поте-
че в обичайното русло. "Но тряб-
ва всички да се вземем в ръце - 
не отчаянието, а вярата и чест-
но вложеният труд ще ни изве-
дат от тресавището", казва ай-
тозлийката.

За Маринова наградите са 
признание, но друго стопля 
чувствителното й сърце - благо-
дарността на клиентите, желани-
ето им отново да я потърсят. За-
щото тъкмо срещите с благодар-
ни клиенти й дават самочувст-
вието на майстор. Особено ко-
гато с нейните костюми децата 
постигнат успех. Заедно с деца-
та от Детската студия „Златно-
то ключе“ при СУ „Христо Бо-
тев“ - Айтос с ръководители Р. 
Йорданова и Н. Василева, Ата-
наска се радва на наградите от 
Фестивала в Бургас. А те са ди-
плом и плакет за "Най-добър кос-
тюм", именно за костюмите, кои-
то е сътворила Маринова. 

Айтос трябва да се гордее, че 
има творец и новатор като Ма-
ринова. Целеустремена, влюбе-
на в своята работа, тя всеки ден 
твори красота и стопля сърцата 
на стотици. Предизвикателства-
та в живота я стимулират да се 
съизмерва с колегите си и да 
върви с първите в овладяване 
на тайните на професията. Уди-
вителното в професионалното й 
развитие е, че започва от нула-
та, за да стигне до концертни-
те зали, до сърцата на танцьо-
рите и певците, до всички, об-
лечени в нейните костюми, до 
зрителите...

„Аз знам коя съм и какво 
мога“ - в тези думи потърсих 
творческото амплоа на Атанаска 
Маринова, опорната точка, от 
която превзема света. С много 
труд, амбиция и лишения...

Да пожелаем на Маринова 
здраве и нови творчески успехи. 
Мечтите й да станат реалност!

И Честит рожден ден в 
аванс!
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стр.4 Народен приятел8
Призванието да твориш…Хора без 

дубъл

Геновева Зафирова ни среща 
с дизайнерския талант на 
Атанаска Маринова

Атанаска Маринова

С Деси Добрева, Георги Димитров и 65-те млади танцьори от най-
новия спектакъл на "Петлите"

В ателие "Нана" На сцената с костюмите на „Нана“


