
На 11 юни 2022 г., в Експози-
ционен център „Флора – Бур-
гас“ се проведе Заключител-
на конференция по проект № 
CB005.2.12.011  „ПОДОБРЯВА-
НЕ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛ-
НАТА СРЕДА В ОДРИН И АЙ-
ТОС“ ПО ПРОГРАМАТА ЗА 
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИ-
ЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ-ИПП БЪЛ-
ГАРИЯ-ТУРЦИЯ 2014-2020.

Гости на събитието бяха д-р 
Юсуф Гюлер – заместник-ва-
лия и секретар на Специал-
на администрация - Одрин, 
проф. д-р Емел Гьоненч Гю-
лер - преподавател в Тракий-
ския университет - Одрин и 
студенти от Тракийския уни-
верситет. Гостите от Републи-
ка Турция посрещнаха Васил 
Едрев - кмет на община Ай-
тос, преподаватели и учени-
ци от СУ „Никола Вапцаров“ 
и клуб „Екотайм“ при СУ „Хр. 
Ботев“ гр. Айтос. 

Конференцията започна 
нетрадиционно - с видео от 
морския бряг и с послание на 
състезателите по спортна ак-
робатика от СКА "Орел" - Ай-
тос към младите хора да па-
зят чисти красивите природ-
ни дадености на България. 
Кметът на община Айтос Ва-
сил Едрев даде официалния 
старт, като посочи мотивите 
за реализиране на съвмест-
ния проект и ползите за жите-
лите на община Айтос и про-
винция Одрин.

„С този проект показахме 
как местните власти, обединя-
вайки капацитета и усилията 
си могат да работят в полза на 
обществото. Това е идеята на 
проекта. Гражданите на Айтос 
и Провинция Одрин искат да 
живеят в по-чисти и по-зеле-
ни селища. Искат поддържа-
ни паркове, градини и по-до-
бра градска среда, в която да 
живеят и да отглеждат своите 

деца. Всички знаем, че среда-
та на живот става все по-опре-
деляща за избора на младите 
хора. Изпълняваме тези про-
екти не самоцелно, а за да от-
говорим на потребностите на 
гражданите“ - каза още кме-
тът на Община Айтос.

Д-р Юсуф Гюлер - замест-
ник валия и секретар на Спе-
циална администрация Од-
рин, която е водещ партньор 
на проекта, подчерта значе-
нието на съвместните проек-

ти за справянето с глобални-
ят проблем – замърсяването 
на околната среда. 

„Проблемите, свързани с 
околната среда са много и мо-
гат да се обсъждат дълго. Най-
често чуваме за глобалното 
затопляне, но съществуват 
още редица рискове. Напри-
мер, масовото обезлесяване, 
което води до природни ката-
клизми. Замърсяването на мо-
ретата и океаните с пластма-
са, изчезването на животин-
ски и растителни видове, из-
разходването на природни-

те ресурси и още много дру-
ги са заплахите към природа-
та. Чрез опазването и поддър-
жането на чиста природа, ние 
правим Земята по-добро мяс-
то за живеене не само за нас, 
но и за милионите хора, които 
ще населяват планетата след 
нас“ каза още г-н Гюлер.

Резултатите от изпълнени-
ето на дейностите по проек-
та бяха презентирани от еки-
пите на проекта. Модератори-
те Севинч Алиева, Гюлсум Фе-
имова и Татяна Йотова орга-
низираха атрактивна и инте-

ресна за младите участници в 
събитието програма с беседи, 
игри, песни и занимания. Ня-
маше езикова бариера - мла-
дежите общуваха еднакво до-
бре на български, английски и 
турски език. 

Изключителен интерес пре-
дизвика задачата за изработ-
ване на апликации от естест-
вени материали по двойки, с 
по един представител от Ай-
тос и Одрин. С много въобра-
жение и творческо вдъхнове-
ние, от природните материа-
ли, събрани в морската гради-
на, двойките изработиха идей-
ни апликации с послания за 
чиста околна среда.

Събитието продължи на 12 
юни в Градската градина Ай-
тос с класиране на най-до-
брите апликации, удостоени с 
еконагради. Победителите се 
включиха в друга екоигра, този 
път със задачата да търсят 
животворната "Капка" вода, с 
идеята да бъде опазено водно-
то богатство на планетата. 

Младежите от Айтос и Од-
рин получиха сертификати за 
участието си в проекта, гра-
моти и много изненади от до-
макините. Последваха още те-
матични игри и песни на прия-
телството - на български и тур-
ски език. От името на всич-
ки, участвали в проекта, беше 
приета Декларация за опазва-
не на природата от двете стра-
ни на границата. 

Основната цел на проекта е 
промяна на екологично мисле-
не, поведение и начин на жи-
вот, ролята и отговорността на 
всеки човек към природната 
среда и нейното опазване.

С бели гълъби младежите от 
двете общини отправиха сво-
ето послание: „Усмихни се, 
Земя - бъдещето ти е в сигур-
ни ръце” 

Проектът е съфинансиран 
от ЕС чрез програмата за 
ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП Бълга-
рия-Турция 2014-2020
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

24-27 ЮНИ 2022, бр. 559

„Усмихни се, Земя - бъдещето ти е в сигурни ръце!”
Заключителна конференция на Община Айтос по проект № CB005.2.12.011 

„Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос“ по програмата 
за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

Кметът Васил Едрев и д-р Юсуф Гюлер изразиха готов-
ност за нов съвместен проект на Айтос и Одрин Посрещане на партньорите от Одрин

Кметът с послание към младите хора за опазване чистотата на околната среда
Резултатите от проекта - презентация на Нур-

серен Хайрула - ст. експерт Община Айтос

Те намериха "Капката"...

Клуб „Екотайм“, СУ „Хр. Ботев“ - Айтос с модера-
торите Севинч Алиева и Татяна ЙотоваУчастниците в заключителната конференция - Градската градина в Айтос

За чиста природа! Екипите по проекта от Айтос и Одрин



ректора Пенка Кирязова за 
съдействието и за доброто 
партньорство през годините. 
Съдия Дучева обяви и класи-
рането, което видимо раз-
вълнува младата публика. На 
първо място сред участници-
те от ХІ а, комисията поста-
ви Елиф Рахим Ереджеб, вто-

рото беше за Еда Джошкун 
Сабри, а третото - за Ивай-
ло Несторов Петров. Най-
добрите презентации в ХІ б 
бяха на Есма Билял Шабан - 
І място, на Бранимир Арсе-
ниев Андонов - ІІ място, и на 
Кристияна Неделчева Нико-
лова - ІІІ място.

Кметът Васил Едрев поз-
драви участниците и подчер-
та необходимостта младите 
хора да имат правна култура 
и да познават основния за-
кон на РБ. Заедно със съдия 
Дучева, градоначалникът 
връчи наградите на победи-
телите в конкурса за презен-
тация - ваучери за книги, а на 
всички участници - Грамота 
и Конституция на РБ.

Съдия Мария Дучева по-
ощри интереса на ученици-
те към темата и към съдеб-
ната институция като цяло, 
с надежда, добрата съвмест-
на работа на РС-Айтос и СУ 
"Христо Ботев" по образова-
телната програма да продъл-
жи и през следващата учеб-
на година. "Ще ви предложим 
нови интересни теми. А през 
лятото почивайте, събирайте 
сили и весела ваканция!", по-
жела на единадесетокласни-
ците, съдия Дучева.

НП

Айтоската 2021-ва на страниците 
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Районен съд - Айтос и СУ „Христо Ботев“ финализираха 

шеста партньорска година с презентации за Конституцията
По Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран 

избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

НЧ „Васил Левски 1869” 
– Айтос, с подкрепата на 
Община Айтос и Постоян-
ната комисия по образова-
ние и култура към Общин-
ски съвет - Айтос, органи-
зира интересна инициати-
ва - „ЛЯТО В БИБЛИОТЕ-
КАТА 2022”, предназначена 
за най-малките - за децата 
от 8 до 11 години.

На старта на инициатива-
та на 20 юни, малчуганите 
попаднаха във вълнуващия 
свят на книгите, творчество-
то, забавлението, общува-
нето и новите приятелства, 
видя обективът на НП. До 1 
юли читалищната библиоте-
ка ще бъде част от различ-
ната детска ваканция. А уси-
лията на читалищните дейци 
и родителите ще бъдат насо-

чени към интереса на де-
цата към книгите.

Идеята е да се комби-
нират четене и забавле-
ния. Залага се на четене-
то чрез преживяване, и 
на игровия подход, с кои-
то да се предизвикат уди-
влението на децата към 
света. Защото това е, ко-
ето впечатлява в ранна 
детска възраст, и се за-
помня. 

Интересът към иници-
ативата е голям - децата 
препълниха читалнята на 
библиотеката още в пър-
вия ден. За преживява-
нията на малчуганите там 
са осигурени много книги 
и настолни игри, подходя-
щи за възрастта им.

НП

П   О   К   А   Н   А
Уважаеми  дами  и  господа  общински  съ-

ветници,
Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,
С настоящата покана Ви уведомявам, че на ос-

нование чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, 
т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ТРИ-
ДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съ-
вет Айтос, което ще се проведе на 29.06.2022 г. /
сряда/ от 10:00 ч. в заседателната зала на Общи-
на Айтос,  при  следния  проект  за  

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :
1. Докладна записка с вх.№ ОбС-183/21.06.2022 

г. от Красимир Енчев – председател на Общински 
съвет Айтос, относно разглеждане на Предложе-
ние с вх.№ ОбС-143/05.05.2022 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно избиране на пред-
ставители на Община Айтос в Съвета на директори-
те на „Индустриален и бизнес парк-Айтос“ АД.

2. Предложение с вх.№ ОбС-177/20.06.2022 
г. от Красимир Енчев – председател на Общин-
ски съвет Айтос, относно отчет за дейността на 
Общинско търговско дружество „ГЕНГЕР” ЕООД, 
гр.Айтос за 2021 г.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-174/16.06.2022 
г. от Красимир Енчев – председател на Общински 
съвет Айтос, относно даване съгласие за изработ-
ването на ПУП – Парцеларен план за обект на тех-
ническата инфраструктура извън границите на на-
селените места.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-169/10.06.2022 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относ-
но прекратяване на разрешително за ползване 
на воден обект  язовир „Суатя“, съставляващ по-
землен имот № 000036 с площ 30,462 дка, нахо-
дящ се в землището на  с. Чукарка, община Ай-
тос, област Бургас.  

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-171/14.06.2022 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно 
удължаване срока за предоставяне на интегрирани 
здравно-социални услуги от общ икономически ин-
терес по договор BG05M9OP001-6.002-0151-С01 
''Патронажна грижа + в община Айтос''. 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-172/14.06.2022 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно 

приемане на годишен план за развитие на социал-
ните услуги  за 2023 г. на община Айтос.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-179/20.06.2022 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относ-
но учредяване на безвъзмездно право на упра-
вление на част от недвижим имот – частна об-
щинска собственост, представляваща три поме-
щения с обща площ 65 кв.м, част от четвърти 
етаж на административна сграда, находяща се на 
ул.”Богориди” № 2, поземлен имот № 56 в кв.121 
по плана на  гр.Айтос.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-180/20.06.2022 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, от-
носно даване на съгласие за отдаване под наем/
аренда на имот с идентификатор 49477.122.3, с 
площ 266,551 дка, находящ се в землището на 
с.Мъглен.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-182/20.06.2022 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно 
определяне на земеделски земи от общинският по-
землен фонд, които ще се отдават под наем.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-178
/20.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община 
Айтос, относно даване на съгласие за учредяване 
право на пристрояване за изграждане на „Прис-
тройка на жилищна сграда” в УПИ ІІ-3420 кв.201 по 
плана гр. Айтос с административен адрес: гр.Айтос, 
ул.”Шипка” №26.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-181
/20.06.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на 
Община Айтос, относно прекратяване на съсоб-
ственост между Община  Айтос и физическо лице 
в УПИ І-2166, кв.48 „Г“ по плана на гр. Айтос, с ад-
рес: гр.Айтос, ул.“Иван Карагеоргиев“№1.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-175
/17.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община 
Айтос, относно даване на разрешение за изработ-
ване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен 
план - план за регулация и застрояване) за позем-
лен имот с идентификатор 00151.490.34, м. „Кара 
Пелит”, землище на гр. Айтос с НТП „Нива”.

13. Питания.

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
Председател на Общински съвет Айтос

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

Изключително интересни и богати на фа-
кти мултимедийни презентации, на тема 
"Конституцията на Република България" 
представиха ученици от ХІ а и ХІ б класове 
на СУ "Христо Ботев", в Заседателната зала 
на Община Айтос на 22 юни. Инициативата е 
на Районен съд - Айтос, и се проведе в рам-
ките на Образователната програма на ВСС 
и МОН „Съдебната власт – информиран из-
бор и гражданско доверие. Отворени съди-
лища и прокуратури“, която айтоската съдеб-
на институция реализира за поредна, шеста 
година, в партньорство със СУ "Христо Бо-
тев" - Айтос.

Събитието беше заключително за учебната 
2021/2022 година и имаше за цел да предста-
ви пред магистрати, учители и ученици най-
добрите разработки, участвали в конкурса, 
организиран специално ХІ-те класове. Гост 
на заключителния етап беше кметът на об-
щина Айтос Васил Едрев.

Председателят на Районен съд - Айтос, съ-
дия Мария Дучева представи 29-имата учас-
тници в конкурса, както и оценяващата ко-
мисия с председател съдия Ивайло Кънев и 
представители на Районния съд и училище-
то. Съдия Дучева посочи добрите резултати 
и интереса на няколко випуска към шестго-
дишната съвместната работа на съда и учи-
лището. Председателят на Районен съд - Ай-
тос благодари на кмета Васил Едрев и на ди-

Председателят на РС-Айтос съдия 
Мария Дучева

Елиф от ХІ а грабна 
първата награда

Кметът поздрави участниците и им връчи награди 

Есма беше най-добра 
сред участниците от ХІ б

Вълшебно лято за айтоските 
малчугани в библиотеката



Най-малкият потомък на Ва-
сил Левски, от рода Караивано-
ви, носи името Васил. Тази годи-
на завършва VІІІ клас в Карлово. 
Заедно с баща си Стефан Кара-
иванов, тийнейджърът беше на 
среща с айтозлии във Военния 
клуб, за да представят послед-
ното издание на книгата на друг 
представител на рода - д-р Пе-
тър Караиванов “Васил Левски, 
по спомените на Васил Караива-
нов - първи братовчед на Апос-
тола”. Стефан Караиванов има и 
дъщеря - Марияна Караиванова, 
която догодина ще бъде абитури-
ентка, научи още НП. 

Книгата, която син и баща Ка-
раиванови представиха в Айтос, 
е съкратено и преработено из-
дание на първата книга на Пе-
тър Караиванов със същото за-
главие, този път - адаптирано за 
деца и ученици.

Благодарим на Стефан Кара-
иванов, който с желание се съ-
гласи да разкаже пред НП по-
вече за рода на Левски по май-
чина линия, за живота на по-
томците му сега, и за бъдещи-
те си проекти, свързани с попу-
ляризиране на живота и делото 
на Апостола.

- Г-н Караиванов, кой е Ва-
сил Караиванов и каква е 
връзката му с Левски?

- Бащата на Васил Караива-
нов - Генчо Караиванов, и май-
ката на Левски - Гина Караива-
нова са брат и сестра. Васил 
Караиванов е първи братовчед 
на Левски. А авторът  на книга-
та - Петър Караиванов, е един 
от тримата синове на Васил Ка-
раиванов.

- Каква е ролята на Васил 
Караиванов в революцион-
ния комитет?

- Той е касиер на Карловския 
революционен комитет. След 
смъртта на баща си поема уп-
равлението на известния за 
времето си в Карлово - Кара-
иванов хан - бил е разположен 
срещу къщата на Левски. Там са 
се провеждали заседанията на 
местния революционен комитет. 
При подготовката на Априлското 
въстание за среща с Васил Ка-
раиванов там са отсядали Геор-
ги Бенковски, Тодор Каблешков 
и Панайот Волов. След Осво-
бождението, Васил Караиванов 
е избран за кмет на Карлово. 
Той е и първият демократично 
избран кмет в България.

- Кажете ни повече за авто-
ра на книгата, за Петър Кара-
иванов? Той ли издава споме-
ните за Левски?

- Както вече споменах, авто-
рът на книгата се казва Петър 
Караиванов, един от тримата 
синове на Васил Караиванов. 
Другите двама са Георги - най-
големия, средния е Стефан- моят 
дядо, на когото съм кръстен, и 
Петър е най малкият от тях.

- Т.е. Петър Караиванов е 
Ваш чичо?

- Да, мой чичо, брат на дядо 
ми. Той по принцип е доктор, до-
цент ортопед. Стига до звание-
то доцент. Има успешна практи-
ка в София. Той по принцип жи-
вее в София, повечето време от 
своя живот. Но е роден в същата 
къща, в която ние в момента жи-
веем в Карлово. В същата къща, 
в която ние живеем, са родени 
тримата братя. Живял е там из-
вестно време и след това завър-
шил висше образование и оста-
нал в София.

- Каква специалност за-
вършва?

- Завършва медицина, има 
специализация в чужбина. И в 
един момент, когато баща му Ва-
сил Караиванов вече е в напред-
нала възраст, той решава, че ще 
е много ценно да събере негови-
те спомени. Бил е на около 20-
21 години, когато започва да съ-
бира спомените на Васил Кара-
иванов, който живее до 1933 г. 
Ако не се лъжа, починал е на 86 
години. Така че Петър има въз-
можността, между своите 18 и 
27 години да натрупа с баща си 
доста разговори, които запис-
ва в своите спомени. Записва 
разказите му, какво да правили 
с Левски заедно, как са водели 
своите революционни дела, как 
в Караивановия хан са се съби-
рали с другите приятели-сърат-
ници. Васил Караиванов е раз-
казвал и за другите апостоли, 

идвали за подготовката на Ап-
рилското въстание. Затова са 
му казвали Ханът на апостоли-
те, тъй като освен Левски, там 
са идвали и Бенковски, Каблеш-
ков, Волов.

- Има ли спомен за този хан 
в Карлово?

- Има един камък и аз напра-
вих билборд отзад, на който е 
изобразен ханът, така, както е 
изглеждал. Тъй като темата му 
става много близка, освен тези 
спомени, които чува от баща си 
и записва, Петър започва да съ-
бира всякакви документи, мате-
риали, архиви за Левски. Съби-
ра всякакви записки и докумен-
ти от своето време, които по 
един или друг начин са свърза-
ни с Левски и с Карловския ре-
волюционен комитет.

- В хана ли е създаден тай-
ният революционен коми-
тет?

- Организират го в местността 
Млати Шумка край Карлово. Там 
се събират освен Васил Левски 
са Васил Караиванов, Никола 
Гичев, Петър Попов, Васил Плат-
наров, Стефан Странски и дру-
ги. Към тях се присъединяват и 
други карловци. И колкото да е 
жалко, няма и една табелка, ко-
ято да показва историческата 
стойност на това място.

- Къде се намира това мяс-
то?

- Извън града е, има черен път 
до там - но пътят е хубав и лесно 
се стига с автомобил. Там има 
един камък, на който пише кои 
са основателите на комитета. 
Васил Караиванов е негов каси-
ер, тъй като е най-доверен човек 
и най- близък на Левски - човек, 
на който най може да се вярва. 
Петър Караиванов събрал доку-
менти, които документират спо-
мените на баща му. И започва да 
пише книгата. Затова казвам, че 
тази книга е най- вярната книга, 
тъй като той я пише близо поло-
вин век, без никакви литератур-
ни съчинения. Тази книга вижда 
бял свят за първи път чак през 
1987 година.

- Издава я приживе?
- Написал я, но не я издава 

лично. Прави го едно издател-
ство в ония години. Пазя един 
екземпляр от първата ориги-
нална книга, издадена преди 
смъртта му.

- Как се е разпространя-
вала?

- По книжарници, около 10 
хил. бройки е бил тиражът. 

- Съвпада ли с издаването 
на първата оригинална кни-
га със спомени с годишнина 
на Левски?

- Съвпада с честването на 150 
години от рождението на Лев-
ски. Говорим за 1987 г. Книгата 
излиза по този повод. Не зная 
след колко години се изчерпва, 
но в един момент книгата изчез-
ва. И дълги години я няма. До-
като, аз през 2013 г. реших, че 
е срамота тази книга да я няма 
на пазара. И тогава направи-
хме първото издание на книга-
та- беше 2013 г.

-Как беше преиздадена - 
едно към едно?

- Абсолютно - едно към едно. 
От тогава всяка година правя 
по едно издаване. Аз издавам 
по хиляда книги на година, кое-
то, оказа се, не е малък тираж. 
Като се стремя всяка година, да 
внеса нещо лично. Ако първата 
година беше скромно издание, 
не особено голям формат, вто-
рата година форматът беше мал-
ко по-голям, после я издадохме 
с твърди корици, по-късно - и в 
двата варианта, последва изда-
ние на луксозна хартия. А тази 
година направихме специално 
издание за децата.

Последното издание на “го-
лямата книга” беше през 2020 г. 
През 2017 г. направихме две из-
дания - с мека и с твърда корица, 
когато се честваха 180 години 
от рождението на Левски. След 
това направих един нов вариант 
на книгата, представихме я в Ай-
тос през  2020 г. - един съкратен 
вариант на голямата книга- без 
строго научните теми. Защото в 
книгата има разработки, които 
са за историци, а не за обикно-
вения читател.

И вече през 2020 г. направих 
едно ново издание, пак на го-
лямата книга, което посветих 
на Караивановия род, не на по-

следно място - на моя прадядо 
Васил Караиванов. 

- Имате ли спомен от дядо 
си - Стефан Караиванов, един 
от синовете на Васил Караи-
ванов?

- Съдбата на моя дядо Стефан 
Караиванов е незавидна. Бил е 
адвокат, във Франция е завър-
шил - Сорбоната, депутат е в 25-о 
НС. И когато идва 9 септември 

е убит с принц Кирил, с Богдан 
Филов, осъден от Народния съд. 
Макар че няма никаква вина, ос-
вен че е бил по това време де-
путат в парламента. На 2 фев-
руари, той е убит заедно с дру-
гите легендарни личности. Бил 
е на 39 години. Баба ми остава 
вдовица с две деца - леля ми на 
три годинки, баща ми – на една. 
Случи се, че отдолу на книгата 
написах посвещение „Не на по-
следно място, на баща ми Васил 
Караиванов, да е жив и здрав”, 
Той след два месеца, има-няма 
почина, но успя да види книга-
та и много се зарадва. 

- Правилно ли разбрах - в 
рода, мъжете сте през един 
Стефан, през един - Васил?

 - Да. Моят баща Васил Ка-
раиванов е внук на този Ва-
сил Караиванов. Моят син Ва-
сил Караиванов е внук на баща 
ми Васил. 

- В годините издателската 
Ви дейност не спира?

- Направихме последното из-
дание на тази книга и 2021 г., на-
правих и едно издание за деца-
та подобно на това, което пред-
ставяме в Айтос. Това е малко 
по- разширено. Заради това, че 
баща ми почина, майка ми вле-
зе в болница, едва я спасихме 
от ковид, беше в реанимация. 
по това време и аз бях в болни-
ца. Стана така, че в един и същи 
момент и тримата се разболях-
ме - аз в Карлово, те в София. 
Объркаха се нещата. И тогава 
казах, че цялото това детско из-
дание, което направих през 2021 
г. - хиляда книги, ще ги раздам 
благотворително. И така и на-
правих. Раздадох ги на болници, 
на училища, на общини. Цялото 
това издание го подарих безвъз-
мездно, не че не съм подарявал 
и другата книги. 

- Колко книги сте издали 
дотук?

- Бях в едно предаване при 
Шкумбата и си говорихме. И 

долу-горе сметнахме, че досе-
га съм издал около 9 хил. кни-
ги и съм подарил над 3 хил. Не 
го правя за пари. Правя го за 
рода, с желанието да се говори 
за Левски. Да говорим за Лев-
ски истината от първо лице, за-
щото последните години се го-
ворят глупости. Така че целия 
тираж го подарих, реших отно-
во да издадем книжката, в коя-

то вкарах още някои неща - на 
Левски родословието и други ис-
торийки. Книжката е сбит вари-
ант на голямата книга. Не си поз-
волявам да преиначавам думите 
на Петър Караиванов. Стилът е 
книжовен, езикът не е архаичен 
и е разбираем за децата. Изда-
нието е много хубаво, с чудес-
ни илюстрации, някои от тях са 
от деца. Ще има и друго такова 
издание, защото половиния ти-
раж съм подарил. Говорил съм 
с карловски учители по рисува-
не, техните деца да направят ри-
сунки на Левски, за да влязат в 
новото издание. 

- Какво се случи с богатия 
архив на Петър Караиванов? 

- Този архив, по който той 
написа книгата, изчезна вдън 
земя. Той нямаше наследни-
ци, нямаше деца, жена му по-
чина преди него. Живееше на 
Орлов мост, в един хубав апар-
тамент, имаше старинна биб-
лиотека, препълнена със стари 
книги, архиви, документи. След 
като почина, един негов съсед 
се самонастани и завзе апар-
тамента. И не можахме да на-
правим нищо, водихме дела, 
обаче явно той имаше по-сил-
ни позиции. Помолихме поне да 
ни върне архива, защото апар-
тамент се купува и продава, но 
архивът е безценен за Бълга-
рия и за нашата история. Но и 
с това не можахме да се пребо-
рим. Надявам се поне да е да-
рен, макар че чух, че в чували 
са го събрали и са го захвърли-
ли в мазе или в таван, не зная. 
После, в някои вестници виждах 
статии за Левски, на които пи-
шеше “Из архива на Петър Ка-
раиванов”. Дали е ползван този 
архив, или са ползвали книгата 
не мога да кажа. По-скоро съм 
склонен да вярвам, че са от кни-
гата. Защото през цялото това 
време, откакто издавам книга-
та, и във всички интервюта ви-
наги говоря за този архив. С на-

деждата, да се обади някой и да 
каже, че знае къде е. Но досе-
га това не е станало. Искам да 
отида на това място, но с пред-
ставител на Министерството на 
културата, например. 

- По какъв начин този човек 
придоби собствеността? 

- Не мога да ти кажа, със сил-
ни връзки най-вероятно. Завзе 
апартамента, самонастани се, 
влезе и няма мърдане. Апарта-
ментът не е важен, архивът е ва-
жен за нас. 

-Има ли друг от рода, които 
издава книги и търси “следи-
те” на Левски?

- Като цяло, друг не е писал 
за Левски, освен Петър Караи-
ванов. И никой от хората от на-
шия род не са се захващали с 
това. Даже в началото аз тър-
пях упреци, критики, че се зах-
ващам за една кауза пердута. 
Но реших, че ще рискувам. Даже 
баща ми беше скептично настро-
ен в началото. Но в един момент 
се получиха нещата. Леко, бав-
ничко, но като започнах да пра-
вя представяне в цялата стра-
на, се видя че към тази книга 
има страхотен интерес. Защо-
то написаното в нея е от първа 
ръка. Разказвачът е човек, кой-
то е бил в тези събития през ця-
лото време. 

- Да разбираме ли, че Петър 
Караиванов не е писател, а 
по-скоро документалист?

- Да, и лекар. Той самият при-
знава, че е събрал фактите и ги 
поднася такива каквито са, без 
излишния шум на вестникарски 
изяви, без някакви претенции. 
Поднася фактите такива какви-
то са. Така както са се случили 
в действителност нещата. Напи-
сал е факти от историята.

-Живеят ли в Карлово дру-
ги наследници на Левски?

- Да, има. Караивановият род 
не е малък. Моят прапрадядо 
Генчо и на Левски майка му Гина 
имат още четирима-петима бра-

тя и сестри, мисля че са общо се-
дем деца. Така, че поне още две 
фамилии живеят в Карлово. 

- Събирате ли се? Говори-
те ли си?

- Да, виждаме се често. Но 
другите са из цяла България и 
почти нямам с тях връзка. Но 
специално, от тези в Карлово, 
само ние запазваме фамили-
ята Караиванови. Защото сме 
мъжки рожби. Петър Караива-
нов няма деца, големият брат 
Георги има деца, единият живе-
еше във Франция, а другият - в 
България. Така че в София има-
ме родственици по тази линия. 
Като цяло сме това, говоря за 
Караивановия род. Има и друга 
линия - на Яна. Но ние от този 
род, поне които сме в Карлово, 
се виждаме редовно, обменяме 
информация. 

- Как посрещате дати-
те 19-и февруари, 18-и юли? 
Какво се случва в Карлово?

- За мен специално най-ва-
жното тогава е посещението 
на гроба на майката на Левски, 
Гина Караиванова.

- Къде е погребана тя?
- Тя е погребана до една църк-

ва в Карлово, „Св. Николай“ се 
казва. По-точно - не е погреба-
на там, а там е преместен гро-
бът й, до паметника на Левски е. 
Вляво от църквата е препогре-
бана, ако трябва да съм точен. 
Там се ходи винаги на тези две 
дати, защото това е майката на 
най- великия син на България. И 
за нас това е най- важното мяс-
то. Защото ние сме род. На гро-
ба й пише - Гина Кунчева - Ка-
раиванова, макар че тя по мъж 
е Кунчева, а по баща Караива-
нова. Това се е дължало на фа-
кта, че нашият род е бил по- из-
вестен и заможен, и с по- голямо 
влияние в Карово. И са ги зна-
ели като Караивановите.  И за 
нас този момент е най- важни-
ят. Аз, специално, на 18-и февру-
ари отивам на това място, успя-
вам да отида и до музея, а след 
това вкъщи цял ден имаме гос-
ти. От цялата страна идват при-
ятели, познати, историци, жур-
налисти. Давам интервюта за 
медии. Вратата ми е отворена 
и чакам гости. 

- Имали ли сте идея да въз-
родите Караивановия хан? 

- Няма как, защото навреме-
то, още през 1956/57 година е 
съборен ханът. За да направят 
едни грозни блокове. Предста-
вяте ли си каква диващина е да 
събориш паметник на култура-
та, в който е кипяла историята. 
За да построиш един блок на че-
тири етажа.  

Но Вие сте първите, които 
ще научите новината. На 1-ви 
юли откривам галерия, в наша-
та къща, в едно помещение, ко-
ето гледа към улицата и на кое-
то направихме ремонт. Галерия 
с книги и картини за Левски. Го-
воря за нашите книги и картини 
от местни карловски художници, 
но в оригнал. На 1-ви юли го от-
кривам, официално.

Това ще бъде частна галерия - 
само за Левски. И тя ще се каз-
ва „Караиванов хан“.  Галерия 
„Караиванов хан“ - ще има ви-
нил с картина на хана. Така че 
на 1-ви юли ви чакам в Карлово. 
Специален гост ще бъде Шкум-
бата, в процес сме да догово-
рим идването на Хайгашот Ага-
сян, с който сме стари прияте-
ли - така ще бъде и човек от Ай-
тос. И другата новина е, че за-
почвам да снимам филм за Лев-
ски, документален филм. Защо-
то ми омръзна нашата книга да я 
ползват постоянно за други фил-
ми и материали. И то да се ци-
тира дословно... 

- Как точно го замисляте?
- Ще има възстановки във 

филма с актьори. Правят се за 
Левски много филми, но някои 
от тях са доста изопачени. А в 
някои ползват нашите данни от 
книгата, и то в прав текст ги ци-
тират. И без да казва никой, че 
това е от книгата на Петър Ка-
раиванов, или поне в края на на-
пишат откъде са ползваните ма-
териали. Защото аз знам какво 
пише в книгата и те знаят много 
добре, а сега вече цитират ма-
сово Петър Караиванов. И зато-
ва вече мисли за сценарий, за 
режисура. остана да намерим и 
част от финансирането - няма да 
е чак толкова скъпо. Мисля, че 
за тази цел винаги има хора, ко-
ито са готови да помогнат. Така 
че този филм ще го направя за 
150 години от обесването на Лев-
ски. И може да направим първа-
та прожекция в Айтос.

НП  

Айтоската 2021-ва на страниците 
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Стефан Караиванов: Снимам филм за 
Левски, ще го представя първо в Айтос

Потомъкът на Апостола 
открива галерия „Караиванов 
хан“ в Карлово на 1 юли 

Стефан Караиванов - потомък на Васил Караиванов - пър-
ви братовчед на Левски

Най-малкият наследник 
на Караивановия род - ос-
мокласникът Васил

Депутатът от XXV Народно събрание Стефан 
Караиванов е осъденна смърт от народната 
власт и разстрелян на 1 февруари 1945 г.

Стефан Караиванов донесе в Айтос всич-
ки издания, което е посветил на Левски

Последното издание по 
спомени на Васил Караива-
нов, адаптирано за деца.
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Представиха „Как цар Генгер стигна  

до истината“ във Военния клуб

На 20 юни в препълнената 
зала на Военен клуб - Айтос 
младите актьори от Школата 
за слово, мелодия, театър на 
Средно училище "Христо Бо-
тев" - Айтос, с ръководител Та-
тяна Йотова, представиха една 
авторска постановка на Йото-
ва с местен привкус и със за-
главие "Как цар Генгер стигна 
до истината?" 

Как ли? Като отвори "цар-
ското" си сърце за хората от 
царство Астрагалия и осъз-
на смисъла на думите прия-
телство, подкрепа, съпричаст-
ност...

"...Всеки е роден да върши 
добрини. Царю, ти стигна до 
истината за своето царство, 
за нашето царство Астрагалия, 
защото беше сред хората..." с 
тези думи Шутът се обърна към 
цар Генгер, а той от своя стра-
на му благодари, че му е помог-
нал да стигне до истината.

Пиесата се игра пред стоти-
ци деца и младежи, които съ-
преживяваха случващото се 

на сцената, подкрепяха добри-
те постъпки с аплодисменти, а 
не толкова добрите - "осъжда-
ха" с мълчание. Много музика 
и танци разчупиха интересна-
та сюжетна линия. Актьорите 
показаха не само отлично сце-
нично поведение, но и плас-
тичност. Костюмите и декори-
те бяха саморъчно изработе-
ни - характерни, ярки и под-

силващи сценичното присъст-
вие на героите.

Авторската музика на поста-
новката, режисурата и сцено-
графията също са на Татяна 
Йотова, чудесният творчески 
замисъл открои блестящата 
игра на актьорите. На финала 
доброто възтържествува и вди-
гна на крак залата.

НП

Лазарина ЯНчеВа, 
преподавател в СУ 
"Христо Ботев"-айтос. 

През учебната 2021/2022 годи-
на СУ „Христо Ботев“ участва в 
Националната програма „Изу-
чаване и съхраняване на тра-
дициите и историята на българ-
ската армия“ със своя печелен 
проект „Една армия, една дру-
жина, един град”. 

Програмата даде възможност 
за реализиране на приемстве-
ност в областта на гражданско-
то образование и патриотично-
то възпитание на подрастващи-
те, както и за провеждане на 
дейности, свързани със съхра-
няването на историческата па-
мет на националните традиции, 
култура и българската армия. 
Акцент в проекта беше стиму-
лиране на творчеството и креа-
тивността на учениците чрез ак-
тивна проучвателна работа, коя-
то ще превърне традиционното 
образование в по- интересна и 
привлекателна среда за подра-
стващите, както и взаимодейст-
вие между ученици, учители, ро-
дители, културни и обществени 
институции

Дейностите по проекта бяха 
свързани с проучване на исто-
рията на 11 Айтоска дружина, 
участвала в Сръбско-българска-
та война, обособяване на кът, 
посветен на историята на 11 Ай-
тоска дружина, славните победи 
на Българската армия. 

„Една армия, една дружина, 
един град“ е името на къта в 
СУ „Христо Ботев“, град Айтос, 
База 2, където се обучават уче-
ниците от VIII до XII клас. При-

лежно оформен и подреден, той 
показва славата на Българската 
армия и 11-а Айтоска дружина, 
участвала в Сръбско-българска-
та война. Освен всички матери-
али, събрани по време на изсле-
дователската дейност на учени-
ците, са изложени и такива за 
героизма и славата на Българ-
ската армия. 

Специално място в нашия кът 
е отредено на макети на воен-
ни униформи, копия на символи 
на славата (медали, военни па-
метници, бойни знамена), изра-
ботени от ученици. 

Почетният плакет „Бъди вой-
ник“ и Поздравителният адрес, 
специален подарък за VI уче-
нически гвардейски отряд и за 
СУ „Христо Ботев“ от Министер-
ство на отбраната, също ще мо-
гат да бъдат видени сред всич-
ки останали материали.

И ето така всеки, който по-
глежда към нашия кът, да носи 
вече база знания в себе си, а 
историческата памет е визуали-

зирана с всички изложени ма-
териали от проекти, конкурси и 
състезания.

На 21 юни във Военен клуб – 
Айтос се поведе финалната част 
на проекта , в която участници-
те презентираха своите матери-
али, свързани с Македоно- Од-
ринското революционно дви-
жение, Първата световна вой-
на и битката при Дойран, воен-
ни паметниците в България, бой-
ни знамена. Домакинът и парт-
ньор в Проекта, господин Иван 
Иларев, изнесе вълнуващи фа-
кти от историята на Дойран, от 
израждането на паметника на 
загиналите айтоски воини и зав-
ладя вниманието на учениците 
със своите разкази с обещани-
ето за бъдещи съвместни дей-
ности. Специална благодарност 
и към директора на СУ „Христо 
Ботев” – госпожа Пенка Кирязо-
ва, която винаги застава до ини-
циативите на училището, насър-
чавайки духовното и патриотич-
но възпитание.

Айтоската поетеса с ки-
тара Татяна Йотова отно-
во е фаворит на национа-
лен литературен конкурс - 
този път за непубликувана 
поезия за деца “Стоян Дри-
нов” 2022, организиран от 
Община Панагюрище и Об-
щинска библиотека “Стоян 
Дринов”. 

Началото на конкурса е 
свързано с Решение №287 
от 1995 г. на Общински съ-
вет – Панагюрище, библи-
отеката да носи името на 
детския писател-класик 
(Стоян Дринов). Татяна 
участва в анонимния кон-
курс с две нови свои сти-
хотворения - „Хлапашко“ и 
„Приключение с Изкуство“. 
Наградата й беше връчена 
на 10 юни 2022 г. в Общин-
ска библиотека “Стоян Дри-
нов”- Панагюрище.

Своето име в историята 
на конкурса вписва и оби-
чаната детска поетеса Леда 
Милева, председател на 
журито през 2000 година.

НП

Татяна Йотова с първа награда от 
конкурса „Стоян Дринов“ - Панагюрище

НЧ Васил Левски 1869” - Айтос
о р г а н и з и р а

Лятна танцова академия

Успешно премиерно представление за младите 
актьори от Школата на Татяна Йотова

СУ „Христо Ботев“ с уникален 
проект за историята на  
11-а Айтоска дружина 

Визуализираха историята с кът „една армия, 
една дружина, един град“ в База 2 на училището


