
Две седмици преди 
Димитровден започна-
ха тази година спортни-
те състезания, турнири и 
демонстрации, посветени 
на празника на Айтос - 26 
октомври. Всички градски 
спортни клубове са пла-
нирали състезания, голя-
ма част от тях са вече тра-
диционни.

Стартът на спортния ма-
ратон беше даден с футбо-
лен турнир на малки врати 
на спортна площадка „НИКС 
СПОРТ” на 13 октомври ве-
черта. 10 футболни отбора от 
града, сформирани на фир-
мен, приятелски или съсед-
ски принцип, ще се борят 
за наградите на турнира в 
продължение на две седми-
ци, до самия Димитровден. 
Организаторът на футболно-
то събитие Николай Колев, 
който стопанисва на конце-
сия площадката, заяви пред 
общинското издание, че гот-
ви специална изненада за 
стотината състезатели. Тур-
нирът беше открит с моле-
бен за здраве и успехи, от-
служен от ставрофорен ико-
ном Ромил Негозов.

В събота, на 14 октомври, 
много публика на площад 
„Свобода” събра демонстра-
тивната тренировка на Клуб 
„Киокушин“ - Айтос с ин-
структор Борислав Калчев. 
Специално за предпразнич-
ната демонстрация, в Айтос 
пристигна Сенсей Гергана 

Апостолова - Костова с ко-
леги и възпитаници от Клуб 
СКК “КИОКУШИН СПИРИТ” 
- Бургас.

Апостолова е Генерален 
секретар на Българската 
киокушин асоциация, све-
товна шампионка по Кара-
те Киокушин - ката, трикрат-
на европейска шампионка, 
многократна шампионка на 
Америка и е многократно но-
минирана в топ 10 на най-до-
брите спортисти на Бургас. 
(Интервю със Сенсей Гер-
гана Апостолова четете в 
броя на НП на 19.10)

В неделя, на 15 октомври, 
пък Лекоатлетически клуб 
„Айтос” организира тради-
ционен турнир за Димитров-
ден ‘2017, на Градския стади-
он „Крум Делчев” в Айтос. 
В турнира участваха млади 
атлети, които правят първи 
стъпки в този спорт и изяве-
ни айтоски спортисти, някои 

от които треньорът Димитър 
Маджаров е подготвял за 
националния отбор.

Два дни, на 18 и 19 октом-
ври, ще продължи и тради-
ционният Общински турнир 
за ученици по волейбол, ор-
ганизиран от Волейболен 

клуб „Айтос”. Купи и медали 
за най-добрите, със съдей-
ствието на Община Айтос, 
подготвя Управителният съ-
вет на клуба с председател 
инж. Мариян Маринов.

Родители и фенове очак-
ват с нетърпение модели-
раната тренировка на Клу-
ба по спортна акробатика 
„Орел” - Айтос. Пред пуб-
лика, в Спортната зала на 
стадиона, Клубът ще пока-
же таланта на състезатели-
те от всички възрасти и ви-
дове, донесли през годината 
медали и титли за айтоската 
акробатична школа.

На 21 октомври, за 24-и 
пореден път ще се проведе 
и турнирът по шахмат, кой-
то без прекъсване се орга-
низира от Шахматен клуб 
„Аетос 64” от 1994 г. насам. 
Началото му беше поставе-
но от вече покойния предсе-
дател на клуба Иван Шопов, 
през последните години тур-
нирът събира състезатели 
от 6 до 60 години от Айтос, 
Бургас, Карнобат и околни-
те селища. 

Най-очакваното спортно 
събитие от айтозлии е без-
спорно финалният кръг на 
Републиканския шампионат 
по мотокрос на Мотополиго-
на. Както всяка година, на 
трасето в Айтос ще се реша-
ва спорът за шампионските 
титли в различните класове. 
Очаква се финалното мото-

състезание да наблюдават 
близо 10 хиляди зрители.

Навръх Празника на Ай-
тос, 26 октомври, и Спор-
тен клуб по ловна стрел-
ба „Сокол `2010” организи-
ра традиционен турнир по 
ловна стрелба с участие на 
клубове от цялата страна. 
В състезанието на Ловното 
стрелбище в парк „Славее-
ва река” ще участват и най-
добрите стрелци на Бълга-
рия и Европа - Иван Георги-
ев и Селин Али.

Айтоските туристи от ТД 
„Чудни скали” пък ще съче-
таят два повода - Димитров-
ден и 115 години от създава-
нето на дружеството, за да 
поведат общоградски поход 
към хижа „Здравец” край с. 
Тополица, където ще се със-
тои тържеството по повод 
солидната годишнина.

И след Димитровден, 
спортният маратон продъл-
жава с футболна среща на 
ветераните на ФК „Вихър 
2000” на градския стадион. 
Спортните прояви, посве-
тени на празника, ще бъдат 
финализирани тържестве-
но с поредното издание на 
националния турнир по сво-
бодна борба за деца, орга-
низиран с финансовото съ-
действие на Община Айтос 
от КСБ „Айтос” с президент 
и треньор Ружди Ахмед. За 
наградите на Община Ай-
тос ще се борят отборите 
на Айтос, Бургас, Созопол, 
Крушевец, Зидарово, Ста-
ра Загора, Сливен, Силист-
ра, Велико Търново, Елхо-
во, Ветово (Русе), Партиза-
ни, Паисиево, Средец, Ца-
рево и др.

НП
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„АЛЕКСИЯ-АЙТОС” ЕООД - ЯНИ 
АЛЕКСИЕВ

„АВИЦЕНА“ ЕООД - АЙТОС - 
МИЛЕН ИВАНОВ

КООПЕРАЦИЯ „ВККЧЗС - 
АЕТОС“ ДЯНКО ДЯНКОВ

ЗК „СИЛА“ - С. ПИРНЕ

„МИДИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“ АД

„БОШНАКОВ“ ЕООД

„СИМПТО“ - АД

„ДЕМЕТРА“ ООД - АЙТОС

„МБАЛ - АЙТОС“ ЕООД

„КОКАЛА“ ЕООД - АЙТОС

ЗСК „ЛОЗОВО“ АД

ПК АТАНАС МАНЧЕВ - АЙТОС

ДЪНАК ООД - АЙТОС

ИК АНУБИС ООД

СТЕФАНОВИ ООД - АЙТОС

АЙТОС АВТОТРАНСПОРТ ЕООД

БУЛВЕСТ - 2000 ООД

БУРГАСЦВЕТ 90 ТАНЕВ ЕООД

НОТАРИУС ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

СКЛС СОКОЛ - АЙТОС

ДЕСИЙ ЕООД

ДИ ЕМ ЖИ 72 ЕООД

ДЯДО ДАНЧО ЕООД

ГЕНГЕР ЕООД - АЙТОС

НИКС ЕООД

„НИКС“ ЕООД

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І 
АЙТОС“ ЕООД

„ОРИЕНТ ТРЕЙДИНГ 
ПРОПЪРТИС“ ЕООД

„БУРГСТРОЙ“ ООД

„МУРАД 61“ ООД

ТОДОР ЙОРАНОВ МАНЕВ

„ОГИ СТАРТ“ ЕООД

ЗКПУ - МЪГЛЕН

ЗКПУ „ЖИТЕН КЛАС“

Спомоществователи с дарителски 
жест за Димитровден ’2017

Благодарим Ви!



„Умолявам ви да ме пус-
нете от тази дупка, майка ми 
е пред инфаркт в Германия, 
животът ми пропада”. Това 
каза в съдебната зала То-
дор Давидов - Гринго, кой-
то на 12 октомври обжалва 
мярката си за неотклонение 
„задържане под стража” в 
Районния съд в Айтос. Пре-
ди повече от 20 дни, Гринго 
беше обвинен в съучастие 
в изнудването на айтоския 
бизнесмен Асен Атанасов 
и беше задържан заедно с 
негов познат – Стефан Слив-
ков, сочен като извършител. 
„Не знам защо ме обвиня-
ват, Стефан ми е познат от 
обща компания. Ако знаех, 
че се занимава с това, ня-
маше да бъда с него. Про-
валяте ми кариерата и жи-
вота. Умолявам Ви за пра-
восъдие. Уважаеми хора, 
не съм виновен. Изгаря ми 
животът“, каза още Гринго в 
съдебната зала. Съдът оба-

че не промени мярката му 
- Тодор Давидов остава в 
ареста. Решението доведе 
Гринго до отчаяние, дори 
спомена за самоубийство, 
ако се случи нещо с майка 
му. „Нищо няма да се случи” 
успокои го съдията. 

Преди да чуе решение-
то, Тодор Давидов се изви-
ни на прокурора и съдията 
за държанието на предно-
то съдебно заседание - не 
знаел къде се намира. По-
магал на всички, Асен му 
бил като баща, синът му - 
като брат. 

Според прокуратурата, 
обвинението срещу Дави-
дов може да бъде преква-
лифицирано в по-тежко. 
Извършени са множество 
процесионално-следствени 
действия и е установено, че 
има клетъчен материал от 
Гринго в гнездото за „сим“-
картата на телефона, с кой-
то са отправяни заплахите 

към Асен Атанасов. Обяс-
нението на защитата беше, 
че Сливков и Гринго са били 
заедно в магазина в Бургас 
и Тодор Давидов просто е 
разгледал телефона. В от-
говор, прокурорът заяви, че 
има проведена очна ставка 
между Сливков и Асен Ата-
насов, която показва, че по-
страдалият не е познавал 
Сливков, което означава, че 
някой го е напътствал.

„От събраните допълни-
телно доказателства се 

вижда, че са събрани и таки-
ва, които опровергават обо-
снованото предположение, 
че Давидов е извършител 
на това деяние”, каза още 
в съдебната зала адвокатът 
на Гринго. Той поиска дома-
шен арест, прокурорът беше 
категоричен, че няма осно-
вание за променяне мярка-
та на неоклонение към по-
лека. Решението ще бъде 
обжалвано на 18 октомври, 
научи още НП.

НП
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За втора поредна го-
дина Представителният 
духов оркестър на ВМС - 
Варна с диригент кап. ІІІ-
ти ранг Мирослав Три-
фонов ще вдигне праз-
ничното настроение на 
площад „Свобода” на 
26 октомври, Димитров-
ден - Празник на град 
Айтос. 

Матроси от Военно-
морското формирова-
ние - Бургас ще участват 
в Литийното шествие с 
иконата на Св. Димитър. 
Комодор Мален Чубен-
ков - Командир флоти-
лия, войни и спомага-
телни кораби, ще прие-
ме войнския строй, мат-

роси ще издигнат зна-
мената на Република 
България, на ЕС и Общи-
на Айтос под звуците на 
националния химн. 

За участието на ПДО 
на ВМС - Варна и мат-
роси, на Димитровден 
2016 в Айтос, кметът на 
Община Айтос Васил 
Едрев поднася благо-
дарност на КОНТРААД-
МИРАЛ МИТКО ПЕТЕВ 
- Командир на ВМС - 
ВАРНА.

Представителният духов оркестър  
на ВМС - Варна в Айтос за Димитровден 

6

Гринго отчаян: Изгоря ми животът!

Община Айтос обяви 
обществена поръчка с 
предмет „Зимно поддър-
жане и снегопочиства-
не на общинската пътна 
мрежа и участъците от 
републиканската пътна 
мрежа в град Айтос през 
2018 година”. Прогнозна-
та обща стойност на по-
ръчката е в размер на 
95 000 лв. без ДДС. 

Основните критерии 
за оценка на подадени-
те оферти са времето за 
реакция за започване на 
дейностите по почиства-
нето след подаване на 
сигнала за снеговалеж и 
предлаганата цена.

Кандидатите трябва 

да са с доказан профе-
сионален опит и да са 
специализирани в из-
вършването на снегопо-
чистването. Да разпола-
гат с необходимата тех-
ника и персонал за осъ-
ществяване на поръч-
ката, и през последни-
те три години да са из-
пълнили поне един до-
говор с предмет, схо-
ден с предмета на по-
ръчката.

Срокът за получаване 
на офертите за участие 
е до 31 октомври 2017 г. 
Офертите ще бъдат отво-
рени на 1 ноември в 9.00 
часа в Общината.

НП 

За втори 

път...

Представителният духов 
оркестър на ВМС - Варна на 
площад „Свобода” - Димит-
ровден ’2016 г.

обявиха обществена 
поръчка за зимното 

поддържане

Асен му бил като баща, 
синът му - като брат

Подготвям голям концерт в 
„Арена Армеец”

Софи Маринова пред НП: 

Четирима яки охранители изведоха Тодор Дави-
дов от съдебната зала в РС-Айтос

Имам пеперудки в корема - 

все пак отбелязвам  

20 години  на сцена

Софи Маринова: „Чувствам се  
айтоска снаха“

„Чувствам се айтоска снаха и 
сега умуваме, дали можем в края 
на месец октомври да направим 
голям концерт в Айтос. Трябва си 
организация, срещи, бягане на-
сам-натам”, каза за общинско-
то издание Маринова, ден пре-
ди Гринго да обжалва мярката си 
за неотклонение „задържане под 
стража” в Районния съд в Айтос.

Фолкфурията сподели още, че 
има много ангажименти, но най-
вече много работа покрай голе-
мия концерт в зала „Арена Ар-
меец” в София на 9 декември т.г. 
„Правим нови песни, отсега про-
дават билети, от другата седмица 
започва по-усилена кампания за 
реклама на концерта. Започват 
интервюта, телевизии, и както се 
казва, имам пеперудки в корема - 
не е малко, „20 години Софи Мари-
нова на сцена”. Боже, кога мина-
ха?!“, засмя се Маринова. И при-
зна, че се е възстановила напъл-
но от операцията, която претър-
пя съвсем скоро. Била за „жен-
ски болести” и слава Богу, всич-
ко било наред. „Докторът каза, 
че можем да си имаме детенце. 
Всичко е спокойно, но трябва вре-
менце и да се пазя, за да имаме 

бебенце с Гринго”, изчурулика 
още певицата.

Повече от десетина дни не се 
беше чувала с любимия. Надява-
ше се, адвокатите да си свършат 
работата, защото нямало причина 
Тодор Давидов - Гринго да стои 
зад решетките. „Нека да си е на-
вън, а пък те да си движат про-
цедурата. Много ми е тъжно без 
мъжко рамо. Сега съм при бабата 
на Гринго - много добра жена. Но, 
честно да ти кажа, не се задър-
жам на едно място, защото имам 
ангажименти, ходя по участия. Ох, 
обикалям - София, Айтос, Етропо-
ле, Велинград, непрекъснато съм 
в движение. Не е лошо, но трябва 
Гринго да си е до мен, липсва ми 
много”, сподели още Софи.

Очакванията й, че всичко с 
Гринго ще приключи добре, не се 
оправдаха съвсем. „Надявам се в 
най-скоро време мъжът ми да си е 
до мен”, заяви Софи Маринова за 
общинското издание, само часо-
ве преди съдът да реши, че Грин-
го остава в ареста. Маринова не 
беше в съдебната зала, за да го 
подкрепя, била в Германия, каза-
ха близки на айтозлията.

НП



Айтозлии чакат с непър-
пение Първата Регионална 
изложба-базар на гълъби в 
Айтос, която ще събере гъ-
лъбовъди не само от реги-
она, но и от цялата страна 
на 27 октомври т.г. НП нау-
чи в аванс новини от орга-
низаторите - от Перник ще 
представят две различни 
породи, от Кнежа ще прис-
тигне лично председателят 
на тамошното дружество, с 
20 гълъба, в Айтос за съби-
тието ще бъде и лично Дан-
ко Петков - председател 
на Съюз на гълъбовъдите 
и развъдчиците на дребни 
домашни животни в Репу-
блика България. Изложба-
та се организира от клуб 
„Айтоски рогат гълъб” - Ай-
тос. Срещнахме се и раз-
говаряхме лично с  пред-
седателя на клуба Стоян 
Христов.

Христов е шампион от 
Европейската изложба 
на породи гълъби в Мец, 
Франция, през 2015 г. Ита-
лианеца, както го знаят ай-
тозлии, и днес грижливо 
пази специалните награди 
- диплом, знаме и медал, 
с които е удостоен негови-
ят Айтоски рогат гълъб на 
най-престижната излож-
ба. „Европейска изложба 
на гълъби се организира 
на три години, следващата 
ще бъде през 2018 г. в Да-
ния. На тази изложба вся-
ка държава представя сво-
ите породи, ние предста-
вяме българските, вклю-
чително и породата „Ай-
тоски рогат гълъб”, който 
е признат от Европейска-
та комисия като българ-
ска порода още през 2012 
г. на изложбата в Лайпциг, 
Германия”, разказа за НП 
Христов. Стана ясно, че 
на европейския форум се 
присъжда само една купа 
- за Гранд шампиона. От 
всяка порода се излъчва 
шампион, а от всички шам-
пиони - един Гранд шам-
пион. На изложбата в Ай-
тос ще бъдат раздадени 
купи на всички шампиони 
и една Гранд купа на най-
достойния.

Стоян Христов отглеж-
да гълъби от съвсем ма-
лък. Дълги години съвмес-
тявал страстта си към гъ-
лъбите с музиката. Днес 
гълъбите са му първи при-
оритет. Има златен медал 
от Първата Балканска из-
ложба на гълъби, която се 
проведе в България, под 
патронажа на Европей-
ската асоциация на гълъ-

бовъдите, през февруари 
2016 г. 

Естествено, питаме го 
как беше създадена уни-
калната порода „Айтос-
ки рогат гълъб”, призната 
през 2012 г, породата, коя-
то го направи шампион на 
изложението във Франция. 
„През годините, от нашите 
местни гълъби, тук-там се 
появяваха гълъби с преден 
качул /розичка/, заради 
близкородственост. Таки-
ва гълъби има в Добричко 
и ние нямаше как да го ре-
гистрираме. Така се роди 
идеята да създадем гълъб 
с перушина на челото, коя-
то така е завъртяна, че из-
глежда като рог - за да от-
говаря точно на името - ро-
гат. С един от айтоските гъ-
лъбовъди - Джалито, Бур-
гас бяха го регистрирали 
като Айтоски рогат преме-
тач. После, през 2014 г. го 
регистрирахме като Айтос-
ки рогат гълъб, който даде 
и името на клуба ни. Тога-
ва тръгнахме по изложби. 
За да се утвърди една нова 
порода трябва да има раз-
лики, поне три-четири-пет-
шест. Искат се години - не 
става за една - две години”, 
казва още Христов.

Изложбата-базар в Ай-
тос започва на 27 октом-
ври и е посветена на праз-
ника на Айтос - Димитров-
ден. Най-късно до 13.00 
часа ще се приемат гълъ-
бите и ще се настаняват в 
клетките. Още в четвъртък, 
на 26 октомври ще започ-
не направата и нареждане-
то на клетките в Спортната 
зала на СУ „Никола Вапца-
ров” - Айтос. След като гъ-
лъбите са вече в клетките - 
съдийската комисия ще за-
почне оценяването. Всеки 
съдия ще оценява една-две 
или три породи. „Със си-
гурност на първата излож-
ба в Айтос ще има двай-
сетина породи, а може и 
повече. Предвид това, че 
сме домакини, акцентът 
ще бъде поставен върху 
Айтоския рогат гълъб, ма-
кар че има още години да 
се работи за този гълъб. 
В изложбата ще участват 
по-голяма част от членове 
на айтоския клуб, в който 
членуват общо 48-49 души. 
Има изисквания, за да по-
кажеш гълъби на излож-
бата - гълъбът трябва за-
дължително да е опръстен 
със стандартен европей-
ски пръстен. Второ, гълъ-
бът трябва да е от порода, 
може и да не е регистри-

рана до момента. Във вся-
ка клетка ще има по един 
гълъб. На клетката, задъл-
жително има оценителен 
лист, който показва пола и 
породата на гълъба. Създа-
ва се каталог на участници-
те, съдиите минават и пи-
шат оценка върху оцени-
телните листи”, обяснява 
процедурата председате-
лят на айтоския клуб.

В Айтос гълъбите ще 
оценява и лично пред-
седателят на съдийската 
комисия в Националния 
съюз на гълъбовъдите - д-р 
Митко Станчев от Русе. На 
изложбата в Айтос ще бъде 
и барабанистът на „Уике-
да” Михаил Михайлов, кой-
то пък е председател на 
комисията по стандарти-
те. НП научи още, че Ми-

хайлов отглежда 80 гълъ-
ба. Сред съдиите ще бъде 
и Сашо Кирчев - председа-
тел на дружеството във Ве-
лико Търново. 

„На 27 октомври ще бъ-
дат излъчени шампиони-
те в различните породи - 
за да си шампион, тряб-
ва да има не по-малко от 
8 гълъба от тази породи. 
Това са европейски пра-
вила, по които се опитва-
ме да работим. Вечерта, 
на среща в ресторант „Во-
допада” ще бъдат връчени 
наградите, купите и гра-
мотите, ще бъде обявен и 
Гранд шампионът на реги-
оналната изложба. Всички 
гълъби ще бъдат оценява-
ни по стандарт”, уточнява 
Христов. Той самият пла-
нира да покаже двайсети-
на свои гълъба, половина-
та от тях - „рогати“.

На 28 октомври, в съ-
бота, от 9.00 часа излож-
бата-базар отваря врати 
за посетители. Входът ще е 
2.00 лв., за деца и инвалиди 
няма да има такса. Паза-
рът на гълъби ще бъде орга-
низиран отвън, на спортна-
та площадка на СУ „Никола 
Вапцаров”, изложбата ще 

е в спортната зала на учи-
лището. „Невъзможно е да 
се каже каква е средната 
цена за един гълъб. Цени-
те са твърде различни - ние 
не гледаме комерсиалната 
част. Освен гълъби, ще има 
пазар на различни домаш-
ни любимци. За търговци-
те на домашни любимци - 
таксата е 3.00 лв.”, обясня-
ва Стоян Христов.

Голямата изненада 
преди изложението е но-
вината, че Айтоското дру-
жество е фаворит по броя 
на членовете си в Бълга-
рия. „49 човека сме, има 
още много кандидати - в 
Айтос има много гълъбо-
въди. Няма жени, всички 
са мъже. Най-важното при 
нас е всеки ден да се рабо-
ти за усъвършенстване на 
породата. Разбира се, до-
питваме се до председате-
ля на генетичната комисия 
в националния Съюз - д-р 
Велев.”, разказва Христов. 
И обяснява, че истински-
те гълъбари непрекъсна-
то наблюдават своите лю-
бимци, ваксинират ги, усе-
щат какво е здравословно-
то им състояние по поведе-
нието, и са нещо като „по-
ловин доктори”. 

Най-представителната и 
интересна българска по-
рода в момента е „БГ Ог-
ледален ролер”. Оказва 
се, тази порода има удиви-
телно голяма популация в 
Айтос. А селекционерът на 
тази изключителна порода, 
Ангел Ангелов, досегашен 
председател на Козлодуй-
ското дружество, е станал 
член на айтоския клуб. Ан-
гелов ще участва в излож-
бата като редови член на 
местния клуб. Гълъбовъди 
от Севлиево и Карнобат  
също предпочели айтоския 
клуб, научи още НП.

НП

С почетна значка, с ко-
ято отличават български 
и чуждестранни граждани 
за проявен героизъм, да 
бъде награден айтозлията 
Красен Димитров - ученик 
в Търговската гимназия, 
предлага Община Бургас 
на тамошния Общинския 
съвет. Заслугата на нашето 
момче е бързата реакция и 
участието му в потушаване 
на пламъците на горящ ав-
томобил в центъра на об-
ластния град. 

Видял пожара от прозо-
реца на класната стая и 
заедно със свой приятел, 
единадесетокласникът от 
Айтос хукнал да помага 
на собственика на колата. 
Младежите не просто се 
отзовали на произшестви-
ето, но и донесли пожаро-
гасител от училището. Ока-
зало се, че собственикът на 
автомобила няма пожаро-
гасител и младежите пре-
дотвратили евентуални по-
големи щети на превозно-
то средство.

Бързата реакция на Кра-
сен не е случайна - като 
ученик в родния град е чле-
нувал в Противопожарния 
отряд „Млад огнеборец” и 
е съвсем наясно как тряб-
ва да се постъпва в таки-
ва случаи. Оказало се, че 

собственикът на автомоби-
ла няма пожарогасител и 
младежите предотвратили 
евентуални по-големи щети 
на превозното средство.

Не изненадват и вълнува-
щите размисли на Красен 
за пожарникарската про-
фесия във фейсбук-профи-
ла му: „Това е нещо, което 
носиш в кръвта. Никой не 
може да те научи да бъдеш 
такъв. С него си лягаш в  
нощта, с чувството, че 
трябва да си пръв.

Да влезеш там, откъде-
то всеки бяга, да забравиш 
всичко друго, да усетиш все-
ки мускул как се напряга и 
да се опиташ да направиш 
чудо. Нищо не виждаш, не 
можеш да дишаш от гъст 
дим. В тъмнината всичко да 
опипаш и да откриеш чове-
ка, станал невидим. Изна-
сяш го навън и правиш всич-
ко, за да бъде добре. Със 
сетни сили и последен напън 
влизаш пак - умът на никого 
не може на го побере. Виж-
даш мощта на пламъците, 
не знаеш какво те чака. Оп-
итваш да си спомниш уроци-
те, но тях ги няма в мрака. 
Стискаш зъби и скачаш в го-
рещата прегръдка на огъня 
без да чакаш. Падаш, ста-
ваш, но продължаваш, за-
щото ПОЖАРНИКАР не се 

става - такъв се раждаш.”
Семейство Димитрови 

могат да се гордеят със 
сина си. Бащата му Дими-
тър е уважаван бизнесмен, 

майка му Маргарита Дими-
трова е служител в Общин-
ска администрация – Ай-
тос, Дирекция „АПИО”.

НП

• Тел. 0885/ 252 452 продава земеделска земя в м. „Мо-
гилата”. Цена по споразумение.

• Тел. 0876 10 38 55 продава 5 дка земи в с. Съдиево, 
в регулация, в края на селото, посока „Аязмото”.

• Тел. 0558/2 61 96 - Айтос дава под наем нива 990 кв.м 
в местността „Провадийско шосе” - празно място. Цена 
по споразумение.

• Професионална гимназия по селско стопанство 
„Златна нива” град Айтос, ул. „Славянска” № 50, про-
дава стари строителни материали: тухли на цена 0.10 
лв./бр., греди- 1.50 лв./л.м., камъни- 3.00 лв./бр., дървен 
материал- летви и дъски- 10 лв./кубик, дървени скари - 
4.00 лв./бр. Телефон за справки: 0888/206 682.

Малки обяви
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Барабанистът на „Уикеда” Михаил Михайлов идва за изложбата

Представителният духов оркестър  
на ВМС - Варна в Айтос за Димитровден 

Айтоският рогат гълъб – шампион на 
Европа в Мец, Франция

Браво, Красене!  
Айтос се гордее с теб!

Красен Димитров

Стоян Христов - Председател на клуб „Айтоски 
рогат гълъб”

Айтоски рогат гълъб

Лого на клуба



За втора поредна година, 
на 28 октомври 2017 година, 
край немски бункер, на 300 
м над айтоското село Съди-
ево, ще се проведе военно-
историческа реконструкция 
на битката за Страцин на 25 
октомври 1944 г. Тази годи-
на битката ще е по-мащаб-
на и участниците ще са по-
вече. Очаква се на събити-
ето да присъства лично ми-
нистърът на отбраната Кра-
симир Каракачанов.

Проявата се организи-
ра от Клуба за исторически 
възстановки „Братя по оръ-
жие” и Дирекция „Социална 
политика” на Министерство-

то на отбраната, със съдей-
ствието на Община Айтос 
и Военен клуб - Айтос. Во-
дещ на събитието и тази го-
дина ще бъде Иво Антонов 
от МО. Ще участват над 40 
реконструктури от цялата 
страна, облечени и снаб-
дени с автентични унифор-
ми и оръжия на Българска-
та армия, Вермахта и СС от 

Втората световна война. В 
реконструкцията ще участ-
ват и уникални мотоцикле-
ти от марките „БМВ“ и „Цюн-
дап“. 

Възстановката представя 
атаката на Българската ар-
мия на немския бункер, кой-
то е устроен както по време 
на позициите преди 73 г. в 
района на Страцин. Рекон-

струкцията е уникална въз-
можност за всички поколе-
ния да видят на живо исто-
рическата битка, която за-
вършва с победа на Българ-
ската армия. 

През октомври 1944 годи-
на българската армия започ-
ва провеждането на Стра-
цинско-Кумановската опе-
рация, която има за цел да 
пресече пътя за отстъпление 
на група армии „Е” на Третия 
райх от Гърция. При ожес-
точените битки при Стра-
цинската позиция и хребета 
Стражин българските вой-
ници показват невероятна 
смелост, като особено се от-
личава Парашутната дружи-
на, която още с първата ата-

ка на считания за непревзе-
маем връх Стражин успява 
да го превземе. Възстанов-
ката на тези исторически съ-
бития е урок по родолюбие, 
който трябва да знае всеки 
български гражданин.

На събитието като поче-
тен гост ще присъства и един 
от участниците в битката за 
Страцин – 94-годишният ай-
тозлия, ветеран от Втората 
световна война, Злати Зла-
тев. На 25 октомври 1944 г. 
Златев е участвал в пионер-
ната дружина, обезврежда-
ла минните полета пред гер-
манските бункери. През но-
ември 2016 г., когато се про-
веде първата възстановка 
на драматичния бой край 

бункера в село Съдиево, 
ветеранът заяви, че рекон-
струкцията на боя почти на-
пълно съвпада с истински-
те събития. 

Групата-участници от Клуб 
„Братя по оръжие” тази го-
дина ще бъде по-многоброй-
на, ще присъстват предста-
вители на Министерство-
то на отбраната, ветерани 
от войната от Айтос, Бургас 
и София, граждани и гос-
ти на община Айтос. Члено-
вете на Клуб „Братя по оръ-
жие” сами финансират въз-
становката, която тази годи-
на е посветена и на празни-
ка на град Айтос - 26 октом-
ври, Димитровден.

Мисията на Клуб „Братя 

по оръжие” е да развива и 
утвърждава националните 
духовни ценности и да съх-
ранява българската и све-
товна военно-историческа 
памет. Тези цели се осъ-
ществяват на практика чрез 
организиране и провеждане 
на исторически реконструк-
ции, свързани със различни 
паметни събития, с адекват-
ни на световните практики 
стандарти и изисквания към 
екипировката и поведението 
на участниците.

На 28 октомври 2017 г. 
стартът на историческата 
възстановка край с. Съди-
ево ще бъде точно в 12.00 
часа.

НП
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Мащабна възстановка на битката при  
страцин на 28 октомври

Октай Якуб, кандидат на ДПС, и избраникът на ГЕРБ - 
Сюлейман Садула, спореха на 15 октомври, неделя, за 
двугодишно кметуване в с. Чукарка. Единствената сек-
ция в селото отвори врати за балотажа в 7.00 часа. 483-
ма имаха право на глас. До 12.00 часа бяха гласували 
общо 132-ма  или 28.39% от избирателите. 

Очакваше се напрегнат изборен ден, предвид заявките 
от двете страни за успех на частичния вот. Само в още 
две населени места в България имаше втори тур на из-
вънредните кметски избори, затова битката се водеше не 
толкова между кандидатите, колкото между партиите, в 
желанието им да покажат добра кондиция в момента.

Откакто е на политическата сцена, ГЕРБ за първи път 
участва на кметските избори в Чукарка. Победата на 
кандидата на БДЦ през 2015 г. даде кураж на местната 
структура да щурмува селото, в което от близо четвърт 
век кметуват само хора на Движението. 

На 15 октомври, битката за доверието на чукарци за-
почна между равностойни противници. Октай Якуб по-
веде в резултата на първия тур само с три гласа предни-
на. 109 гласуваха за Якуб, 106 гласа събра претендентът 
на ГЕРБ - Садула. От надпреварата отпаднаха кандида-
тите на БСП и ВОЛЯ, които също за първи път участва-
ха в кметския вот в селото. БСП и ВОЛЯ получиха съот-
ветно 79 и 27 гласа - сравнително висок резултат, който 
надхвърли очакванията. 

До редакционното приключване на този брой в 14.00 
часа на 15 октомври, вота си за нов кмет на Чукарка бяха 
дали 187 души - 38.79%. На първия тур до този час бяха 
гласували 205 избиратели.

От ОИК - Айтос съобщиха, че изборният ден тече спо-
койно, нямаше сигнали за нарушения.

НП

Дпс или герБ - кой да 
кметува решаваха на 

балотаж в Чукарка

На 17.10.2017г., във връз-
ка с 18 октомври - Евро-
пейският ден за борба с 
трафика на хора, Общи-
на Айтос, МКБППМН-Ай-
тос организират среща с 
ученици от 9-и и 10-и клас 
на СУ „Христо Ботев” и СУ 
„Н. Й. Вапцаров” с Росица 
Янева - Секретар на об-
ластната комисия за бор-
ба с трафика на хора Бур-
гас, на тема „Интернет и 
трафикът на хора”. 

Учениците ще имат въз-
можност да се запознаят 
с новите механизми за 
въвличане в трафик, рис-
ковете и капаните, кои-

то те неглижират, но ко-
ито са част от интернет-
мрежата. Ще бъдат дис-
кутирани реални казуси 
от практиката и споде-
лен опит от пряката рабо-
та с жертвите на трафик.  
Целта, която организа-
торите си поставят, е да 
работят за това учени-
ците да не се предове-
ряват, да бъдат критични 
и мислещи. Защото там, 
някъде зад  мониторите, 
стои мрежа от хора, чи-
ято е цел е да експлоати-
ра и печели от наивност-
та и добротата! 

МКБППМН-Айтос

Интернет и 
трафикът на хора

ТЕМА НА СЕДМИЦАТА

„Щаер” 640 (1937-1941) - произведени са едва 
3800 машини

А ето го и „Щаер” 640 на клуба, който ще участва 
в битката край Съдиево

Точно в 12.00 часа, Клуб „Братя по оръжие”  

ще атакува немския бункер край Съдиево

От д-р Деян Иванов, един 
от учредителите на Клуб 
“Братя по оръжие”, научи-
хме още, че във възстанов-
ката край с. Съдиено на 28 
октомври, освен немски-
те мотоциклети от марка 
БМВ и Зюндап ще участват 
и автентичен немски джип 

„Кюбелваген” и австрий-
ски триосен камион-вле-
кач „Щаер” 640, който е бил 
на въоръжение както във 
Вермахта, така и в Българ-
ската армия. „В целия свят 
има само 11 такива маши-
ни в движение. А от роди-
ната на тази машина - Ав-

стрия, и по-точно - от Ис-
торическия музей във Вие-
на любезно ни молят наши-
ят „Щаер” 640 да бъде екс-
пониран там под наем, тъй 
като към момента не разпо-
лагат с такъв експонат. Па-
радокс, но факт! След вой-
ната бойната техника на 

Вермахта в Австрия е под-
ложена на унищожение, ко-
ето обяснява това. За це-
лия период, през който се 
произвежда „Щаер” 640 
(1937-1941), са произведени 
едва 3800 машини”, разка-
за за НП д-р Иванов.

НП

Камион-влекач „Щаер” 640 ще може да се види
Днес съществуват само 11 такива машини в движение


