
На 10 юни т.г. за 53-ти път, 
красивият айтоски парк ”Сла-
веева река”, потънал в зеле-
нина, посрещна с песента на 
славеите айтозлии и гостите 
на традиционните фолклор-
ни празници "Славееви нощи 
2022". Посрещна ги с надеж-
дата, че през уикенда откри-
тата сцена ще бъде оглася-
на от над 170 изпълнители и 
състави, заявили участието 
си в двудневната конкурсна 
програма. 

По вода им върви на ай-
тоските Празници - рядко се 
случва година, в която да не 
превали. 53-тото издание ще 
запомним с магията на ритми-
те и фойерверките, със силна-
та конкурсна програма, но и с 
проливния дъжд. 

Все пак природата подари 
на Айтос деня на тържестве-
ното откриване - наоколо ва-
леше и гърмеше, но в парка 
беше тихо и спокойно - не пад-
на и капка дъжд. По традиция, 
кметът Васил Едрев поведе 
знаменните групи в народни 
носии, прозвуча българският 
химн и химнът на Празници-
те - славеевите трели. За да 
изгонят злото и болестите, на 
голямата поляна пред сцена-
та, със звъна на хлопките и 
със страшните си маски, се 
появиха Вресовските кукери. 
С наричания и благослов за 

здравето към айтозлии и ус-
пех на празниците.

Традиционно, танцьори от 
всички възрасти на Народно 
читалище "Васил Левски 1869" 
с ръководители Ивелина Кос-
тадинова и Мая Христова да-
доха началото с пъстър и въл-
нуващ фолклорен спектакъл. 
С темперамент, неподправен 
талант и любов към българ-

ския фолклор децата на Айтос 
заразиха с празнично настро-
ение хилядите зрители.

И тази година организатори 
на традиционните фолклорни 
празници бяха Община Ай-
тос и Народно читалище ”Ва-
сил Левски 1869”. Празници-
те се проведоха под патрона-
жа на кмета на община Айтос 
Васил Едрев, който даде офи-
циалния старт с родолюбиви 
послания към айтозлии. "Скъ-
пи приятели, нека да имаме 
силите и куража да продъл-
жим тази най-айтоска тради-
ция в годините напред. За да 
ги има "Славееви нощи" - до-
като ги има Айтос и айтозлии 
на тази свещена българска 
земя!", заяви с апломб гра-
доначалникът. Той благода-
ри на семейство Кутеви, че 
"вече 53 години бдят, подкре-
пят и подпомагат айтоските 
празници и продължават де-
лото на създателя - компози-

тора Филип Кутев".
На сцената кметът подне-

се личните си благодарности 
към по-голямата му дъщеря - 
проф. д-р Елена Кутева, коя-
то повече от десетилетие е по-
четен председател на журито. 
Проф. Кутева отговори с бла-
годарност към Айтос и Общи-
ната "за опазената в години-
те традиция и отличната орга-
низация на 53-тото издание". 
За Празниците в Айтос прис-
тигна и по-малката дъщеря на 
композитора, художничката 
Надежда Кутева.

Специален гост на Празни-
ците тази година беше област-
ният управител на област Бур-
гас Стойко Танков, който ви-
соко оцени организацията и 
неповторимата атмосфера, с 
пожеланието айтозлии да па-
зят и развиват традицията и 
да я предадат на поколения-
та след тях.

Истинско въодушевление 
на поляната настана при по-
явата на народната певица 
Бинка Добрева и "Майстори-
те на танца" от град Перник. 
Айтозлии скокнаха, на поля-
ната се извиха хора, а над не-
бето над парка грейнаха раз-
ноцветни фойерверки. 

Поради лошите атмосфер-
ни условия, два от концерти-
те на тазгодишните "Нощи", 
на 11 и 12 юни, не се състоя-
ха. Организаторите поднесо-
ха извинения към участници-
те с надежда, че много скоро 
ще има поводи айтозии да ги 
аплодират.

За съжаление проливните 
дъждове принудиха органи-
заторите да пренесат изяви-
те на участниците в конкур-
сите на сцената на читали-
щето. Хиляди се изявиха на 
читалищната сцена, над 170 

участници трябваше да чуе и 
да оцени журито с председа-
тел проф. д-р Елена Кутева – 
Национален фолклорен ан-
самбъл „Филип Кутев” – Со-
фия и членове: Цвета Кехайо-
ва – хоров диригент педагог, 
Димитър Тонев – хореограф, 
художествен ръководител на 
фолклорен ансамбъл „Атанас 
Манчев” – град Бургас и Петър 
Димитров – директор и гла-
вен художествен ръководител 
на фолклорен ансамбъл „Тун-
джа” – град Ямбол.

Освен солидния награден 
фонд за конкурсите, осигу-
рен от Община Айтос и спо-
моществователи, и тази годи-
на бяха определени носители-
те на традиционните специал-
ни награди - на кмета на общи-
на Айтос "За най-ярко младо 
дарование на "Славееви нощи 
2022", на Ротари клуб – гр. Ай-
тос за „Най-добре представил 
се колектив от Айтос”, тради-
ционната награда на "Агродар 
България" ЕООД с управител 
Дарина Ташкова - "За най-ма-
лък изпълнител на "Славее-
ви нощи 2022" и наградата на 
сем. Кутеви за откритие на 
Празниците.

От името на организато-
рите – Община Айтос и НЧ 
„В. Левски 1869”, кметът Ва-
сил Едрев благодари на лич-
ностите, фирмите и органи-
зациите, които не останаха 
безразлични при подготовка-
та и реализирането на фол-
клорните празници „Славее-
ви нощи 2022”.

И така - до следващите 
"Славееви нощи 2023"! И дано 
да са слънчеви.

НП
Спомоществователите и 

поздравите за Празниците 
- на стр. 4
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

14-16 ЮНИ 2022, бр. 556

По вода им върви на 
айтоските „Славееви нощи“
Дъждът не спря конкурсите на 
Фолклорните празници 2022 - 
хиляди се качиха на сцената 
на читалището



От 25 до 27 май 2022 го-
дина Здравко Димов, за-
местник-директор по учеб-
но-творческата дейност в 
СУ „Никола Й. Вапцаров“ и 
училищен координатор на 
проект 2020-1-PL01-KA229-
081947_3 Creating inclusive 
learning environment for 
students with special needs 
участва в обмен на опит 
и добри педагогически 
практики на тема ICT and 
special educational needs. 
Краткосрочната дейност 
за преподаване и учене 
се проведе във Втора гим-
назия на Тирнавос в град 
Тирнавос, Гърция.

През първия ден се про-
веде среща с директора 
Николаос Портесис, след 
което той лично показа по-
стиженията на училището в 
материалната база – каби-
нети, стаи за индивидуална 
работа, многофункционал-
на зала с библиотека.

Последва урок на тема 
„Емпатията чрез дейности, 
фокусирани към ученици 
със специални потребно-
сти“. Урокът беше прове-
ден с участието на учи-
лищния психолог и соци-
алния работник в учили-
щето. Конферирането на 
урока беше проведено в 
неформална обстановка 
с цел улесняване на кому-
никацията и споделянето 
на идеи. Следобедните ча-
сове бяха предвидени за 
посещение на археологи-

ческия и исторически му-
зей и историческата част 
на град Лариса.

Началото на втория ден 
беше поставено с урок на 
тема „Създаване на музи-
кален образ“, проведен от 
учителя по музика на учи-
лището Татяна Котсумани. 
Последва още един урок 
на тема „Дигитални игри 
за памет и дидактически 
игри за ученици с обучи-
телни затруднения“. Денят 
продължи с посещение на 

историческия и културен 
обект „Метеора“.

Третият ден започна с 
наблюдение на урок на 
тема „Дигитални игри – 

игра с цифри“ за ученици 
с обучителни затруднения, 
проведен от двама учите-
ли по математика, едини-
ят от които със специали-

зация за работа с ученици 
със СОП. Долината Темпси 
и крайбрежният град Пла-
тамон с археологически и 
исторически обекти бяха 
предвидени в културната 
програма на обмена.

Този педагогически об-
мен добавя стойност на ра-
ботата на четирите учили-
ща, които работят в парт-
ньорство по проекта и по-
добрява тяхната междуна-
родна експозиция.

П р о е к т  2 0 2 0 - 1 -
PL01-KA229-081947_3 
Creating inclusive learning 
environment for students 
with special needs е фи-
нансиран с подкрепа-
та на Европейската ко-
мисия. Тази публика-
ция [съобщение] отра-
зява само личните виж-
дания на нейния автор 
и от Комисията не може 
да бъде търсена отго-
ворност за използване-
то на съдържащата се в 
нея информация.

Айтоската 2021-ва на страниците 

14-16 ЮНИ 2022Народен приятел ×ôстр. 26
Педагогически обмен в подножието на Олимп

Първолаци от СУ „Никола Вапцаров“ 
показаха знания и умения

Геновева ВАСИЛЕВА

Учениците от Iа клас 
на СУ "Никола Вапца-
ров" - Айтос, с класен 
ръководител Генове-
ва Василева и учител 
в ЦОУД Донка Петко-
ва, завършиха успеш-
но своята първа учебна 
година. 

Децата показаха свои-
те знания и умения чрез 
чудесно пътешествие 
в големия океан Зна-
ние. Пътувайки в океа-
на, те смело преодоля-
ваха препятствията на 
острова на българския 
език, на острова на ма-
тематиката и на острова 

на родинознанието. Със 
своите знания доказаха, 
че са готови да акости-

рат на острова, наречен 
Ваканция. Учениците от-
криха две морски съкро-

вища и братски си ги по-
делиха. С пожелания за 
весело лято!

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

До всички граждани на община Айтос!
Забранява се нерегламентираното изхвърляне на 

строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъ-
ци, речни корита, ниви, горски територии, пътища, де-
рета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби. По За-
кона за управление на отпадъците - паричната санкция 
е от 300 до 4000 лв.

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 екс-
перт, дирекция ТСУРР, Община Айтос, стая №6, тел. 
0897992321

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо с вх. №63-00-70/07.06.2022г. на На-
ционално сдружение на общините в република България, 
относно указания на Държавна агенция „Безопасност на 
движението по пътищата“ за прилагане на мерки за път-
на безопасност, Община Айтос уведомява всички соб-
ственици на животновъдни обекти с пасищни селскосто-
пански животни, че следва движението на животните да 
се извършва по определените с решение на Общински 
съвет-Айтос прокари и стриктно да спазват чл. 106, ал. 
1 от Закона за движението по пътищата, съгласно кой-
то водачите на пътни превозни средства с животинска 
тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да 
направляват животните, така че да не създават пречки 
и опасности за движението и да не ги оставят без над-
зор в обхвата на пътя. 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със започване на лятно-есенната кампа-
ния по прибиране на селскостопанската реколта Об-
щина Айтос уведомява земеделските стопани на те-
риторията на общината да бъдат особено внимателни 
при използването на високогабаритна техника (комбай-
ни, силажни комбайни, трактори, косачки и др.), както 
и да запознаят работниците и служителите си с опас-
ностите при работа в близост до електропроводи висо-
ко напрежение.

При съмнение за намален габарит на електропровод-
ната мрежа, лицата извършващи селскостопански дей-
ности в района на електропроводите незабавно да пре-
установят работа и да потърсят съдействие на следни-
те телефони:

0885 90 40 33 – инж. Пламен Николов – р-л сектор 
ЕПВН МЕР Бургас

056/ 851 741 – централа МЕР Бургас

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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„Музикална приказка“ с притчи и пиеси за пиано
На 9 юни 2022 година в СУ 

"Никола Й. Вапцаров" се случи 
"Музикална приказка" с притчи 
и пиеси за пиано. Учениците, 
участвали в дейности по про-
ект "Музика и изкуства сред 
природата" (Договор 2019-1-
IT02-KA229-063291_3), както и 
петокласниците слушаха пове-
че от час притчите, които доц. 
Смилена Смилкова увлекател-
но разказваше. 

Доц. Смилкова беше подгот-
вила и пиеси за пиано от из-
вестни и не толкова познати 
композитори. Така ученици-
те видяха на живо как текстът 
може да бъде транскрибиран в 
музика и музиката в текст.

Доц. Смилкова е преподава-
тел по музика в Бургаския уни-
верситет "Проф. д-р. Асен Зла-
таров" и дава на бъдещите учи-
тели музикална култура и есте-
тическо възприятие.

За учениците това беше по-
редното творческо преживява-
не. Благодарение на проектите 
по програма "Еразъм" на Евро-
пейския съюз над 50 ученици 
участваха в международни об-
мени, а над 200 - в училищните 
проектни дейности.

Проект  2019-1- IT02-
KA229-063291_3 „Музика и 
изкуства сред природата: Да 
бъдем любезни с живота“ е 
финансиран с подкрепата на 
Европейската комисия. Тази 
публикация [съобщение] от-
разява само личните виж-
дания на нейния автор и от 
Комисията не може да бъде 
търсена отговорност за из-
ползването на съдържащата 
се в нея информация.

Педагогически обмен в подножието на Олимп

Учениците от клуб "Мла-
ди фотографи" в СУ Нико-
ла Вапцаров" - Айтос, с 
ръководител Мария Фи-
липова, подредиха своята 

първа фотоизложба. Екс-
позицията включва фото-
графии на различни при-
родни обекти, животни, 
пейзажи, градска среда. 

С нея учениците показ-
ват усвоените умения за 
заснемане с фотоапарат 
и смартфон.

Изложбата е подреде-

на във фоайето на вто-
рия етаж в училището и 
се радва на изключите-
лен интерес.

НП

Уважаеми граждани 
на Айтос и общината, 

Напомняме Ви, че ос-
тават само дни до гран-
диозното тържество по 
случай 100-годишнина-
та от създаването на 
футболен клуб "Вихър" 
- Айтос. 

Датата е 17 юни 2022 
година, денят е петък, 
часът - 18:00, а мястото 
- култовият градски ста-
дион "Крум Делчев"! 

Заповядайте на ста-
диона в уречения час, а 
и по рано, че не се знае 
дали ще има достатъч-
но места да се съберат всички желаещи да видят това 
грандиозно шоу. 

За вас на зеления терен за невероятния спектакъл ще 
се погрижат отборът на ветерани легенди на "Вихър" - 
Айтос, които са ни радвали толкова много през всички 
тези години. Там ще е и футболният отбор на "Звезди 
Бургас и област Бургас", с много изненадващи звездни 
имена в състава си. 

Присъствието Ви ще бъде жест на благодарност и при-
знателност към всички бивши футболисти, треньори и 
деятели на "Вихър" - Айтос за вековния юбилей на клу-
ба. Очакваме ви!

Станимир ГЕНЕВ

Клуб „Млади фотографи“ 
подреди изложба

ФК „Вихър“ - Айтос 
празнува вековен 

юбилей 

Ето я двойката пръсте-
ноопашати лемури, коя-
то пристигна от столица-
та, за да обогати екзо-
тичното видово разноо-
бразие на Зоопарк - Ай-
тос. Много са забавни 
и красиви, радват се на 
първите фотоси в мрежа-
та айтозлии. 

Както вече съобщихме, 
в айтоския зоопарк, кой-
то е с над половинвеков-
ната история, лемури до-
сега не е имало. Най-
впечатляваща е окраска-
та на дългите им опашки 
- с редуващи се черни и 
бели пръстени. 

Тъй като пръстеноопа-

шатият лемур е всеяд-
но животно, менюто за 
двойката не затруднява 
служителите на зоопар-
ка, казва управителят 
Росица Златева, и хва-
ли новодошлите, че са 
много социални и добре 
си съжителстват.

НП

Лемурите пристигнаха от София -  
адаптираха се за часове
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стр.4 Народен приятел8
Айтозлията Емил Кръстев - вицешампион на 
Световното по силов трибой в Южна Африка

Огромен успех за ай-
тозлията Емил Кръстев и 
за България на Световното 
първенство по класически 

трибой в Сън Сити, Южна 
Африка! Емил се класира 
втори в трибоя в кат. до 93 
кг, само на един килограм 

от победителя Чанс Мичъл 
от Вирджински острови, в 
жестока и оспорвана бит-
ка със страшно подготве-

ни състезатели, съобщиха 
от БФСТ. 

Емил направи страхотен 
адреналинов клек в трети 
опит на 307.5 кг, след успе-
шен първи опит на 285 кг 
и неуспешен втори на 300 
кг за недостатъчна дълбо-
чина. Направи безупречна 

лежанка на 227.5 кг в трети 
опит, което му донесе второ 
място в движението и тяга 
като по учебник с 317.5 кг в 
първи опит, 330 кг във втори 
и страхотен трети опит на 
342.5 кг, което му отреди и 
бронзов медал в движени-
ето и тотал 877.5 кг. 

Освен всичко, постиже-
нията на Емил са и евро-
пейски рекорд на лега и 
тотала, както и национал-
ни рекорди на клека, лега, 
тягата и тотала.

Браво, Емо! Айтос се гор-
дее с теб!

НП

Георги Манолов Георгиев
Жулиета Радостинова Димитрова

„Айтос Автотранспорт“ ЕООД
„АГРОДАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

„Ротари клуб“ - Айтос
ЗСК „Лозово“ АД
„Деметра“ ООД
„Агрокорн“ ООД

„Кредитна кооперация - Аетос“
ЗКПУ „Житен клас“

„Ел Строй - Делян Георгиев“ ЕООД
„Алексия - Айтос“ ЕООД

ЗКПУ „Единство“
Кооперация ЗК „Сила“

„Бошнаков“ ЕООД
Георги Петров Янев

Валентин Живков Вълков
„Стефанови“ ООД

„Кокала“ ЕООД
„Симпто“ - АД

„Атанас Пламенов-2014“ ЕООД
„Медицински център 1 Айтос“ ЕООД

Стефка Стоянова Спасова
ЕТ „Колю Колев“ - с.Лясково

„Мурад 61“ ООД
„MIRO MIYT“ EOOD

„Биневи“ ООД
„Десий“ ЕООД

„Дядо Данчо“ ЕООД
„Ди Ем Жи - 72“ ЕООД

„Орел 2001“ ООД
„Оги Старт“ ЕООД

ЕТ „Металпласт - Димо Найденов
Сдружение ЛРД „Сокол“

„Фиоре“ ЕООД
ПК „Напред“ Айтос
„Бамболино“ ЕООД

„Бургасцвет 90 Танев“ ЕООД
ПК „Атанас Манчев“

„Дамянов“ ЕООД
Димитър Димитров Янакиев

ЕТ „Градина - НВМ“
РКС „Черноморие“

„АБ Солюшън Секюрити“ ООД
Група общински съветници от ПП ГЕРБ

С БЛАГОДАРНОСТ ЗА РОДОЛЮБИВИЯ ЖЕСТ! 

Нашето момче подобри европейски и национални рекорди

Партньори, фирми, организации, приятели на община Айтос и политици поздравиха 
кмета и гражданите по повод откриването на 53 издание на традиционните фолклорни 
празници - Петър Кънев, народен представител; Стойко Танков, областен управител 
на област Бургас; проф. Иван Върляков, изпълнителен директор на РАО „Тракия“; екс-
депутатът Ивелина Василева; Димитър Николов, кмет на община Бургас; Иван Алекси-
ев, кмет на община Поморие; инж. Георги Лапчев, кмет на община Царево; Георги Ге-
оргиев, кмет на община Тунджа; Георги Димитров, кмет на община Карнобат; Исмаил 
Осман, кмет на община Руен; кметове на РАО "Тракия" и др.

Много поздрави към айтозлии 
за „Славееви нощи 2022“

Качествени строителни дейности и ремонти
Строителна бригада извършва всякакви качествени строителни дейности и ремонти 

- в цялата страна - частични и цялостни, вътрешни и външни. 
РЕМОНТ НА ПОКРИВИ, ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, НАПРАВА на ВЕРАНДИ, НАВЕСИ. 

Цели конструкции. ОГРАДИ И ПАРАПЕТИ ОТ КОВАНО ЖЕЛЯЗО.
Тел. за връзка 0895 30 11 58

Малчугани, очаква ви едно 
вълшебно лято в библиотеката


