
За поредна година в Спорт-
ната зала на Градския стади-
он в Айтос, на 1 юни, се про-
веде Петият общински турнир 
по спортна акробатика Айтос 
`2019, посветен на Деня на де-
тето. За треньорите и спорти-
стите на шест спортни клуба, 
това беше и контролно състе-

зание за предстоящото Дър-
жавно първенство.

На квадрата в Спортна-
та зала на градския стади-
он „Крум Делчев” в Айтос се 
подредиха 120 състезатели от 
шест клуба - Клуб по спортна 
акробатика „Бургас”, Клуб по 
спортна акробатика „Нефтохи-

мик 2011” - Бургас, КСА „Акро-
Джъмп” - Бургас, КСА „Черно-
морец” - Бургас, КСА „Стефан 
Данчев” - Сливен и домакини-
те от Клуб по спортна акроба-
тика „Орел” - Айтос с треньо-
ри Катя Цанева и Мартин Бе-

нов, и хореограф Ивелина Кос-
тадинова. Традиционно турни-
рът се провежда под патрона-
жа на кмета Васил Едрев.

Кметът откри турнира и спо-
дели готовността на Община 
Айтос да реализира проект 

за Спортната зала, който да 
осигури още по-добри условия 
за изява на младите таланти. 
„Това е последният общински 
турнир, който се провежда в 
тази зала. Осигурени са сред-
ства за цялостно обновяване 
на спортната зала и отлични 
условия за следващото изда-
ние. Приятно съм изненадан, 
че всяка година броят на клу-
бовете и състезателите расте, 

надявам се догодина да са още 
повече. Турнирът се превър-
на в престижно състезание, в 
което сили мерят най-добрите 
школи по спортна акробатика 
в региона”, каза още градона-
чалникът на старта на състеза-
нието. Той поздрави организа-
торите, похвали треньорите и 
благодари на гостите и родите-
лите за интереса и подкрепата 
на общинския турнир.

Стартът на състезанието 
беше даден с представянето 
на най-малката състезателка-
та от отбора на „Орел” - Айтос 
- Александра. Не само Алекс, 
но и всички деца от възрасто-
вата група 6-8 години се пред-
ставиха отлично. С изявите си 
малките показаха, че клубове-
те готвят ново талантливо по-
коление в акробатиката. И ма-
кар че турнирът нямаше състе-
зателен характер, момчетата и 
момичетата от бургаските, ай-
тоския и сливенския клуб до-
казаха изключително високо 
ниво на подготовка. Изключи-
телно добра подготвеност за 
Държавния шампионат през 
юни тази година показаха и 
акробатите от големите въз-
растови групи. 

Организаторите от КСА 

„Орел” - Айтос - Управителни-
ят съвет с председател Христи-
на Стоилова и треньорите бяха 
поздравени от колегите си за 
перфектното домакинство. Ай-
тоският клуб беше подготвил и 
вълнуващ финал - за достойно-
то си представяне всички от-
бори получиха от кмета Васил 
Едрев купи, а всеки състезател 
- медал, грамота и шоколад.
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Ботевските гвардейци поведоха тържествено шествие от над 500 айтозлии, с венци и цветя към двата 
паметника на Христо Ботев в Айтос.

(Още за паметното събитие четете в броя на „Народен приятел“ на 6 юни 2019 г.)

ТЪРЖЕСТВЕНО ШЕСТВИЕ ЗА 2 ЮНИ В АЙТОС

120 деца с медали от Петия общински 
турнир по спортна акробатика в Айтос

Състезанието се провежда 
традиционно на 1 юни, под 
патронажа на кмета Васил Едрев

Отборът на КСА „Орел” - Айтос
Кметът Васил Едрев с треньорите на Бургас, Сли-

вен и Айтос

Шест отбора на турнира в Айтос

С купите и медалите

Алекс от „Орел” - Ай-
тос откри турнира

Медал и за най-малката участничка на „Акро-
Джъмп” - Бургас



Таня ПЕТКОВА

Четвъртите класове на СУ 
„Никола Вапцаров” - Айтос 
изненадаха родителите си и 
гражданите на Айтос с изклю-
чително интересен и забавен 
концерт „Ваканция, Ура!”, по 
повод успешното завършва-
не на учебната 2018/2019 го-
дина. 

В концерта, превърнал се 
във вълнуваща традиция, взе-
ха участие учениците от че-
тирите четвърти класове, та-

лантливите акробати на Дида 
Грудева, грациозните моми-
чета към СКСА „Орел Айтос“ 
и малчуганите от детска гра-
дина „Радост“. Програмата 
беше изключително богата и 
включваше скечове, песни, 
танци и акробатика, а сцената 
се оказа тясна за вапцаров-
ските красиви, умни и даро-
вити деца. Мило обръщение 
към вапцаровската общност 
отправи Ирина Вътева, ди-
ректор на най-младото учи-
лище в Айтос. Този концерт 

беше неповторимо изживя-
ване както за учениците, така 
и за родителите и за учители-
те на випуска – г-жа Вяра То-
дорова, г-жа Росица Кючуко-
ва, г-жа Донка Йорданова,  
г-жа Милена Фотева, г-жа Рай-
на Бъчварова и г-жа Росица 
Георгиева, които обединиха 
усилия и се трудиха неумор-
но, за да го има този празник.  
СУ „Никола Вапцаров“ е учи-
лището, където всяко дете, 
освен знания, получава въз-
можност да разгърне своя 
талант, да намери подкре-
па за творческото си разви-
тие, да се чувства обичано и 
ценено.
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ОБЩИНА АЙТОС И  
АЙТОЗЛИИ БЛАГОДАРЯТ  

НА СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ 
НА “СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2019” 

6
Вапцаровският „ОРЕЛ - 160” е областен 

фаворит на “Млад огнеборец 2019” в Руен

СъобщЕниЕ

Община Айтос уведомява гражданите:
На 03.06.2019г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в 

парк „Славеева река“. Площите ще бъдат обработени с репелент 
„Калиф”, отблъскващ змии и влечуги, който е разрешен за употре-
ба и безвреден за хора и животни.

На 04.06.2019г. ще бъде извършена обработка срещу кърле-
жи на зелените площи в град Айтос. Дезакаризацията на тревните 
площи срещу кърлежи ще бъде извършена с „БИОТЕК C/S”. Пре-
паратът е разрешен за използване и е подходящ за борба с пъл-
зящи и летящи насекоми. 

Карантинен срок 24 часа.
При неблагоприятни атмосферни условия обработките ще се из-

вършат съответно на 05.06.2019г. и 06.06.2019г.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СъобщЕниЕ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опаз-

ването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за 
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекцион-
ни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши 
третиране с наземна техника, както следва:

1. На 04, 05 и 06.06.2019г. от залез слънце  до 10:00 ч. на след-
ващия ден ЗКПУ „Единство”-Айтос ще извърши третиране на череши: 
850 дка в местността Мангалята, землище град Айтос с препарати „Та-
зол“, „Шерпа“, „Стопит калций“, „Дифкор“.

2. На 04, 05 и 06.06.2019г. от залез слънце  до 10:00 ч. на следва-
щия ден ЗКПУ „Единство”-Айтос ще извърши третиране на десертни 
лозя: 500 дка в местността Чеменлията, землище град Айтос с препа-
рати „Метомор Ф“, „Фалкон“, „Динадим прогрес“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необ-
ходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Поредно велосъсте-
зание организира за 
децата на Айтос „Ро-
тари клуб“ - Айтос по 
повод 1 юни - Между-
народния ден на дете-
то. Над 70 млади вело-
сипедисти застанаха 
на старта в навечери-
ето на детския праз-
ник. Техни връстни-
ци, родители и много 
граждани ги подкре-
пяха и аплодираха във 
велонадпреварата на 
един от площадите 
в центъра на града. 
В  с ъ с т е з а н и е -

то взеха участие моми-
чета и момчета от чети-
рите айтоски училища -  
СУ „Христо Ботев”, СУ „Ни-
кола Вапцаров”, ОУ „Ата-
нас Манчев” и ПГСС „Злат-
на нива”.

И както при всяко състе-
зание - най-добрите се качи-
ха на почетната стълбичка, 
за да получат купите и ме-
далите, осигурени от Рота-
ри - Айтос. В навечерието на 
празника, всички деца по-
лучиха и специални награ-
ди за участието си в тради-
ционното състезание.
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За 1 юни „Ротари“ - Айтос подари 
традиционно велосъстезание на децата

Вапцаровци с концерт за завършване

Кметът Васил Едрев и президентът на „Ротари клуб“ - Айтос 
Евгени Петров с най-добрите млади велосипедисти на Айтос

Награждаването

Младежкият противопо-
жарен отряд „ОРЕЛ-160” 
на СУ „Никола Вапцаров” 
- Айтос отново е шампион, 
този път - на ХХ-то юбилей-
но издание на Областното 
състезание на МПО „Млад 
огнеборец 2019”. Традици-
онно силният вапцаров-
ски отбор успя да пребори 
конкуренцията на 12 отбо-
ра от област Бургас и зае 
първото място в престиж-
ното състезание. И второ-
то място беше за айтос-
кия отбор - „Аетос - 160” на 
СУ „Христо Ботев” - Айтос. 
Третото място беше присъ-
дено на бургаски отбор.

Вапцаровци постигна-
ха рекорди в двете дисци-
плини - „Бойно разгръща-
не на състезателна пъте-
ка” и „400 м щафетно бя-
гане с препятствия” и за-
служиха огромната чест 
да представят област Бур-
гас на Републиканското 

състезание „Млад огнебо-
рец 2019”.

Областното състезание 
тази година се проведе на 
стадиона в село Руен. Ор-
ганизатор на надпревара-
та беше Регионална дирек-
ция „Пожарна безопас-
ност и защита на населе-
нието” – Бургас. Директо-
рът, комисар Васил Васи-
лев, даде старта, а област-
ният управител Вълчо Чо-
лаков поздрави отборите 
за участието им в спорт-
ната инициатива.

„Целта на движение-
то на младежките отряди 
„Млад огнеборец” е мла-
дите хора да са готови да 
се справят с предизвика-
телствата и опасностите. 
Постигаме го чрез пови-
шаване на физическата 
им дееспособност и раз-
виване на трайни прак-
тически умения и готов-
ност за адекватни дейст-

вия. Отборът на СУ „Ни-
кола Вапцаров” се спра-
ви блестящо. Честито на 
децата и техните ръково-

дители.”, каза за „Наро-
ден приятел“ инж. Мари-
ян Маринов, началник на  
РСПБЗН - Айтос.

СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-
РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО“
КООПЕРАЦИЯ „ВККЧЗС - 
АЕТОС“
„ГЕНГЕР“ ЕООД
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 
1“ АЙТОС ЕООД
ТОДОР ЙОРДАНОВ МА-
НЕВ
„БКС“ ООД
„ПЕТРОВ ЕВГ“ ЕООД
„НИКС СПОРТ“ ЕООД
„ДЕМЕТРА“ ООД
„БОШНАКОВ“ ЕООД
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ НОТА-
РИУС
ЗСК „ЛОЗОВО“ АД
„БУРГСТРОЙ“ ООД
ЗК „СИЛА“
„КОКАЛА“ ЕООД
„ДЕСИЙ“ ЕООД

„ДИ ЕМ ДЖИ - 72“ ЕООД
„ДЯДО ДАНЧО“ ЕООД
„КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ 
ХОЛДИНГ“ ООД
СВЕТЛАНА КОСТАДИНО-
ВА КАНАРИЕВА
БИСЕР ДЕМИРЕВ - НОТА-
РИУС 324
„ОГИ СТАРТ“ ЕООД
ЗКПУ „МЪГЛЕН“ - 
С.МЪГЛЕН
„АДЕНА ТРЕЙД“ ЕООД - 
МИТКО ЩЕРЕВ
ПП „БСП“ - АЙТОС
МБАЛ „АЙТОС“ ЕООД
„ФИОРЕ“ ЕООД
„АРТСТРОЙ“ ООД
„СТЕФАНОВИ“ ООД
„РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛ-
ГАРИЯ“ ЕАД
„СИМПТО“ АД
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Резултатите от конкурса за 
колаж на тема „ТЮТЮНОПУ-
ШЕНЕ“ организира МКБППМН 
към Община Айтос, по повод 
31 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ 
ТЮТЮНОПУШЕНЕ. Целта на 
конкурса е да бъде предос-
тавена на учениците възмож-
ност да предадат своите чув-
ства, настроение и вътрешни 
изживявания, свързани с тю-
тюнопушенето, чрез силата на 
собственото си въображение.

 Участваха 64 ученици, инди-
видуално или в екип, като спо-
ред регламента в един екип не 
може да има повече от петима 
членове. Конкурсът се прове-
де в две възрастови групи - за 
ученици от V до VІІІ клас и за 
ученици от IX до XII клас.

Крайният срок за предста-
вяне на колажите за конкурса 
беше 22 май 2019 година.

Комисия оцени творбите, 
като анонимността на автори-
те по време на оценката беше 
запазена. Критериите за оцен-
ка бяха - придържане към те-
мата на конкурса; оригинал-
ност на идеята, творчество и 
креативност, сложност на из-
работката; използване на раз-
лични материали и доброто им 
съчетание – разположение, 
оформление, правопис.

С творбите, МКБППМН Об-
щина Айтос организира из-
ложба в Ритуалната зала, къ-

дето на 31 май бяха обяве-
ни резултатите от конкурса. 
Кметът Васил Едрев поздра-
ви участниците и техните ръ-
ководители и връчи награди-
те. Ето и кои ученици ги по-
лучиха. 

Наградени  9-12  клас
I-во място
Екип 
11 клас, СУ „Христо Ботев» 

– град Айтос
Бурчин  Илязова
Дарина Иванова
Кристина Радева
Себиле Хюсеин
Назмие Салиева

II-ро място
Екип 
10 клас, СУ „Христо Ботев” 

– град Айтос
Емел Ибрям
Анелия Луизова
Дуйгу Касимова
Йордана Петрова
Айлер Байрямова

Наградени 5-8 клас
I-во  място 
Екип
8 „а“ клас, ПГСС „Златна 

нива”
Илия Кирчев Лечев - 8 „А“ 

ПГСС „Златна нива”
Живко Зафиров Иванов - 8 

„А“ ПГСС „Златна нива”

индивидуални
Айше Ибряб  Ахмед – 8 „Б“ 

СУ „Н.Й.Вапцаров”

II-ро място 
индивидуални
Джейда Орханова Редже-

бова - 7-ми клас, „Св. св. Ки-
рил и Методий” - село Кара-
георгиево

Иван Фотев Иванов - 6-и клас 
СУ „Христо Ботев” - Айтос

Екип  
6-и клас ОУ „Христо Ботев” 

– село Мъглен
Гюлшен Мюмюн Кемил - 6-и 

клас ОУ „Христо Ботев“ - село 
Мъглен

Еда Ахмед Сеид

Зейнеб Мехмед
Идает Хюсеин Ахмед
Шюкран Мурад Шукри

III-то място
индивидуални
Самуел Пламенов -8 „Б“, СУ 

„Н.Й.Вапцаров” - Айтос
Янислав Колев - 8 „Б“, СУ 

“Н.Й.Вапцаров” - Айтос
Екипи
8 „Б“ клас, СУ “Н.Й.Вапцаров” 

- град Айтос
Иван Стефанов Чаков 
Мийрем Сезгин Мустафа
Мийрем Хюсеин Юмер
Хатче Махмуд Юсуф  
6-и клас ОУ „Христо Ботев” 

– село Пирне
Юлка Йорданова Радкова - 

6-и клас ОУ „Христо Ботев” – 
село Пирне

Гюра Борисова Рашкова
Радостин Николов Добрев
Емне Бейхан Мехмед
Ивайло Христов Христов

Поощрителна награда за 
най-оригинално послание – Ра-
химе Бехчет Тефик - 7 клас в 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
- село Карагеоргиево

Поощрителна награди за 
най-оригинално техническо 
изпълнение на Хервет Фикри 
– IX клас, ПГСС „Златна нива“ 
- град Айтос

НП

64 ученици на общински конкурс  
с колажи на тема „Тютюнопушене”

Вапцаровският „ОРЕЛ - 160” е областен 
фаворит на “Млад огнеборец 2019” в Руен

Кметът Васил Едрев връчи наградите на 31 май - Световен ден без тютюнев дим

Участниците в конкурса пред Община Айтос

Екипът на 11 клас от СУ „Христо Ботев» – град Айтос, 
който спечели първото място в групата 9-12 клас

Перфектен зелен терен по-
срещна футболните деца на об-
щина Айтос на Деветия общин-
ски турнир на 1 юни. „Такъв те-
рен няма и в столицата - Рай-
ко е човекът, благодарение на 
който теренът на градския ста-
дион е винаги в отлично състо-
яние”, коментираха с гордост 
футболни фенове.

Айтозлии са пестеливи на по-
ложителни оценки, но по отно-
шение на качествата на Рай-
ко Иванов две мнения няма. 
В продължение на 25 години, 
той полага ежедневни грижи 
за футболното игрище. „Иска 
се постоянство, настояване, 
торове”, коментира лаконично 
Иванов и с обич оглежда „про-
изведението” си, да не би някъ-
де да липсва тревичка. „Нищо 
не му липсва на терена, а по-
добър служител по поддръжка-
та няма в цяла България”, хвали 
го и кметът Васил Едрев, мину-
ти преди да даде старта на тра-
диционното детско състезание 
по футбол, посветено на Деня 
на детето.

Футболното игрище на град-
ския стадион е с олимпий-
ски размери - 8 дка и 200 кв. 
м. Райко признава, че абсо-
лютно всеки ден се труди съв-
сем сам за доброто му състо-
яние. Познава всеки сантиме-
тър от терена. „Трябва да зава-
ли, за да почина, иначе всеки 
ден го поливам - сутрин и ве-
чер. Тревата е естествена, иг-

рището е направено през 1972 
година, тогава е било зачиме-
но. Започнали са да го полз-
ват през 1973 година”, разказ-
ва айтозлията. Според него 
всеки терен може да изглеж-
да така, ако му се настоява и 
ако не пропускаш и един ден в 
грижа за него. А най-много го 
крепели торовете - тори се на 
два месеца, на седмицата два 
пъти пък се коси.

„От 7-8 години имаме и тех-
ника, нещата се случват по-лес-
но, благодарение на кмета Ва-
сил Едрев. Това е най-важното. 
18 години съм косил с машинка, 
без трактор, без съвременна 

техника. През първия мандат 
кметът купи малко тракторче, 
през втория мандат Общината 
закупи и голям трактор. Сега 
поддръжката е механизирана, 
а това е много важно за трева-
та”, казва още Иванов.

Гостуващите отбори още 
щом пристигали на стадиона 
в Айтос, първо хвалели тере-
на. „Много го харесват, и в 
Бургас няма такъв”, категори-
чен е Иванов. И е видимо до-
волен, защото сега е в прего-
вори с кмета да бъде закупе-
на машина за разчертаване на 
игрището.

НП

Димитрина ТОМОВА 
Клуб “Вяра” - град Айтос

Емоционален и разнообра-
зен е животът на айтоския 
клуб “Вяра”, в който ние, учи-
телите-пенсионери, общуваме 
и организираме по интересен 
начин немалкото си свободно 
време. И нали сме учители, ак-
тивната дейност на клуба при-
ключва в края на месец май. 
Имаме си нашата лятна ва-
канция, за да се срещнем ор-
ганизирано отново през ме-
сец септември.

Тази година „сезонът” ни 
завърши с посещение на храм 
„Св. Атанасий”  в град Бълга-
рово. Посещението организи-
рахме по решение на членове-
те на клуба и със съдействие-
то на г-жа Димитрина Алекси-
ева, която се погрижи за пре-
воза на групата.

Почти никой не беше по-
сещавал храма в Българо-
во, а това, което чухме и ви-
дяхме там, искрено ни раз-
вълнува.

В градчето ни посрещна с 
цветя г-жа Милка Иванова, 
учител-пенсионер от детска 
градина „Здравец” - град Ай-
тос. Нашата колежка, която в 
момента живее в Българово, 
беше изключително любезна 
да ни придружи до църква-
та и да осигури присъствието 
на г-жа Софка Рачева, също 
учител-пенсионер. Г-жа Раче-
ва ни разказа интересни под-
робности за историята на хра-
ма и за т.нар. „второ Баташко 

клане”. Научихме, че над 480 
българи и гърци, мъже, жени, 
деца и старци са намерили 
смъртта си в храма през ме-
сец февруари 1878 година. За-
творили се в църквата, но въ-
оръжени до зъби башибозуци 
нахлули в двора и започнала 
кървавата драма. А само ме-
сец делял тези хора от сво-
бодата, която така и недо-
чакали.

През 1997 година при изкоп-
ни строителни работи били от-
крити черепи и кости на мъче-
ниците. Днес, до църквата има 
малка костница, където те се 
съхраняват. Всяка от нас за-
пали свещ и се помоли за по-
кой на душите им.

Видяхме една възродена 
църква, с обширен двор и мно-
го цветя, зеленина. Сред него 
- прекрасна беседка за гости-

те. В унисон с драматичната 
история на храма беше  сти-
хотворението на местната жи-
телка Щериона Пехливанова 
- „Спасение в храм „Св. Ата-
насий в село Урум ени кьой”, 
което ни прочете г-жа Милка 
Иванова.

Тръгнахме си, развълнува-
ни, че сме се докоснали до 
една непозната за нас досе-
га човешка трагедия в името 
на вярата и свободата.

Заключителната ни сбирка 
за сезона приключи с посеще-
нието на още един интересен 
туристически обект в Бурга-
ско - комплекс „Акве Калиде” 
в село Ветрен. Живи и здра-
ви да са всички членове на 
Клуб „Вяра”! Ще се срещнем 
отново през месец септември, 
както преди години - в първия 
учебен ден.

25 години Райко Иванов поддържа 
най-зеления футболен терен в областта

Хервет Фикри – IX клас, ПГСС „Злат-
на нива“ с поощрителна награди за най-
оригинално техническо изпълнение

Клуб „Вяра“ пътешества 
преди „ваканцията“

18 години косил 8-те дка с машинка, 
сега работи с трактор

Райко Иванов



Айтос в очакване на 51-ите Фолклорни празници „Славееви нощи Айтос 2019”. 
Община Айтос кани всички граждани на област Бургас на 7, 8 и 9 юни 

на айтоските празници в парк „Славеева река”.
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Горещи футболни емоции в Айтос 

80 деца, техните треньори и 
съдийският екип с главен съ-
дия Георги Славов се подре-
диха рано сутринта на 1 юни 
на зеления терен на градския 
стадион в Айтос, за начало-
то на Деветия детски фут-
болен турнир по футбол Ай-
тос `2019.  

Осем отбора с деца от об-
щина Айтос, родени през 
2008, 2009 и 2010 година, 
участваха в надпреварата 
за наградите на Община Ай-
тос на традиционното състе-
зание, посветено на Деня на 
детето.

Състезанието се провеж-
да за девета поредна годи-
на. Първото му издание беше 
по идея и със спомощество-
вателството на италианския 
предприемач Роберто Фари-
зели, съдействието на Общи-
на Айтос и в сътрудничество 
с „Антомас” ООД – Болоня, 
Италия. От 2015 година, орга-
низатор на надпреварата на 
айтоските футболни надеж-
ди е Община Айтос. Турни-
рът традиционно се провеж-
да под патронажа на кмета 
Васил Едрев. 

В турнир 2019-а участва-
ха осем отбора в изключи-

телно атрактивната футбол-
на надпревара. За купата на 
Общината сили мериха отбо-
рите на ОУ „Атанас Манчев” 
- град Айтос с ръководител 
Милко Чаушев, ОУ „Христо 
Ботев” – село Мъглен с ръ-

ководител Дида Грудева, на 
ОУ „Светлина” – село Топо-
лица с ръководител Мехмед 
Иляз, ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий” - село Карагеоргиево 
с ръководител Дончо Дон-
чев, два отбора на СУ „Хрис-
то Ботев” – град Айтос и от-
бор „Вихър” с ръководител 
Милен Минчев и СУ „Никола 
Вапцаров” – град Айтос с ръ-
ководител Валентин Герджи-
ков. Тази година участие в 
състезанието не взе само от-
борът на ОУ „Христо Ботев” – 
село Пирне, заради решаващ 
мач, не пристигнаха и мал-
ките футболисти на „Янтра” 
- Габрово. Замениха ги други 
отбори, така че и тази годи-
на надпреварата беше меж-
ду осем отбора.

Играха се по два мача ед-
новременно, началните уда-
ри в двете игрища даде кме-
тът Васил Едрев. Според ре-
гламента, който е традици-

онен за турнира, арбитрите 
не вдигаха жълти и червени 
картони, но изискваха феър-
плей на терена. Хубавото вре-
ме, отличният терен и много-
бройната публика помогна-
ха за доброто настроение и 
спортните емоции. Стимул 
за оспорвани битки бяха и 
специалните награди на кме-
та на община Айтос. „Идеята 
на турнира е всеки от малки-
те футболистите да се почув-
ства значим, да създава при-
ятелства, да съпреживява ра-
достта от победата и да пре-
одолява разочарованието от 
загубата”, заяви след откри-
ването на турнира пред об-
щинското издание кметът Ва-
сил Едрев. 

Затова бяха и многото на-
гради, медали, плакети и купи 
за финала на турнира. А раз-
даването на подаръците за-
почна още преди старта - все-
ки състезател, треньор и съ-
дия облече чисто нов спор-
тен екип, специален подарък 
от Община Айтос за Деветия 
турнир. 

Резултатите от футболната 
надпревара и тържествено-
то награждаване на победи-
телите бяха в късния следо-
бед. Малките футболисти на 
СУ „Никола Вапцаров” - Ай-

тос се поздравиха с първо-
то място и общинската купа 
във финалния мач с отбора на  
СУ „Христо Ботев” - Айтос, 
който спечели сребърни-
те медали. На третото мяс-
то се класира отборът на  
ОУ „Светлина” - село Топо-
лица, за поредна година, чет-
въртото място зае отборът 
на ОУ „Христо Ботев” - село 
Мъглен. Вторият отбор на  
СУ „Христо Ботев” - Айтос ос-
тана пети, следван от тима 
на ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий” – село  Карагеоргие-
во. На седмо и осмо място 
се наредиха ОУ „Атанас Ман-
чев” - Айтос и отборът на „Ви-
хър” - Айтос.

Специалната награда на 
кмета за „Голмайстор на тур-
нира“ грабна Венци, нападате-
лят на СУ „Никола Вапцаров”. 
Вапцаровец беше обявен и за 
най-добър вратар на турнира 
- престижната награда получи 
Ерсен. А Мирослав от отбора 
на СУ „Христо Ботев” съдии-
те провъзгласиха за „Най-по-
лезен играч“. Всеки от отбори-
те получи футболна топка с по-
желанието на градоначалника 
за успешно представяне дого-
дина на Десетия юбилеен дет-
ски турнир по футбол.

НП

Обща снимка на финала

Отборът на СУ „Никола Вапцаров” е шампион на 
турнира

Венци, Ерсен и Мирослав получиха специалните награди на кмета Васил Едрев

Финалният мач „Вапцаров“ - „Ботев“

Отборът на СУ „Никола Вапцаров“ 
със златните медали на Деветия 
детски турнир по футбол


