
Занятие за усвояване на 
знания, свързани със за-
дълженията на граждани-
те по отбраната на страна-
та, действията за оцелява-
не при кризи от военен ха-
рактер и за мисиите и зада-
чите на въоръжените сили, 
проведе с деветите и десе-

тите класове от двете сред-
ни училища в Айтос под-
полк. Данчо Мешлинков - 
Началник на Военно окръ-
жие - Бургас. Беше пред-
ставена информация за Су-
хопътни войски във връзка 
с празника им на 19 ноем-
ври и прожектиран филм за 
възстановката на боя при 
Страцин, която се проведе 
на 21 октомври т.г., край с. 
Съдиево. 

Най-интересната част от 
занятието с айтоските уче-
ници беше разглеждане-
то на танка, оръдието и са-
моходната гаубица, които 
са ситуирани на терен до 
бившата айтоска кариера. 
Подполк. Мешлинков пред-
стави тактико-техническите 
им данни, повечето от уче-
ниците за първи път можа-
ха да видят отблизо истин-
ска военна техника. Танкът 
е бил на въоръжение в 24-а 
Aйтоска танкова бригада, а 
самоходната артилерийска 
установка е участвала във 
Втората световна война, 
научи НП. „Това са един-
ствените експонати на тех-
ника и въоръжение в цялата 
Бургаска област, благода-
рение на инициативата на 

Военен клуб - Айтос и Иван 
Иларев. Работим заедно с 
ВК-Айтос много добре по 
патриотичното възпитание 
на младежите”, каза за об-
щинското издание подполк. 
Мешлинков.

Вместо военнослужещи 
да влизат в клас, тази го-
дина се провеждат ком-

плексни занятия на поли-
гони, в музеи и във военни 
киносалони, което видимо 
вдигнало интереса на уче-
ниците към военната тема, 
призна още подполк. Дан-
чо Мешлинков. 

Интервю с подполк. 
Мешлинков, на стр. 3 (7)
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Сред тях - самоходна артилерийска установка,  участвала във Втората световна война

  
 

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Айтос пази единствените експонати 
на техника и въоръжение в областта

С Т А Т У Т
На 20.12.2017 година,  от  

13.00 часа, на сцената на 
площад „Свобода”, а при 
лошо време - на сцената на 
НЧ „Васил Левски 1869”, ще 
се проведе традиционното 
за Айтос фолклорно надпя-
ване, посветено на Колед-
ните и Сурвакарски праз-
ници.

Празникът е включен в 
културния календар на Об-
щина Айтос. Целта му е да 
съхрани за поколенията 
стародавните народни тра-
диции, да обнови и обога-
ти националното ни танцо-
во и песенно културно на-
следство.

орГАНиЗАЦиЯ  НА  
ПрАЗНиКА

Организатори на Фол-
клорния празник 2017 са Об-
щина Айтос и Народно чита-
лище „Васил Левски 1869” - 
Айтос. Организационен екип 
съставя предварителна про-
грама за участие на пред-
ставителни обредни групи от 
учебните заведения и чита-
лищните състави на терито-
рията на Община Айтос. Оп-
ределя реда за явяване на 
групите, който е задължите-
лен за всички участници.

Заявки за участие ще се 
приемат до 14.12.2017 година 
в Дирекция „Култура, обра-
зование, вероизповедание, 
здравеопазване, спорт,” на 

хартиен носител или на е-
mail sohia.ch@abv.bg. До-
пълнителна информация на 
тел.: 2-20-30, 2-27-23.

реГЛАмеНТ  ЗА  УЧАС-
Тие:

Участниците ще се състе-
зават в три възрастови гру-
пи – начален, среден и горен 
курс, и две категории:

А. обредни групи – из-
пълняват две песни, благо-
словия и фрагменти от ри-
туала  Бъдни вечер, Коле-
дуване, Сурвакари – до 15 
минути.

Б. Певчески групи – из-
пълняват две песни и благо-
словия до 10 минути.

Необходимо е ръководите-
лите и участниците в групите 
да обърнат внимание на тра-

диционната форма на изпъл-
нение, като според жанра са 
подбрани и изпълнителите. 
Желателно е песните да не 
са включени в задължител-
ната програма в учебниците 
по музика.

в програмата са вклю-
чени и следните конкур-
си:

А. Най-автентичен обре-
ден хляб.

Б. Най-автентична сур-
вачка.

Сурвачките и обредните 
хлябове се представят в Чи-
талището в срок до 10.00 ч. 
на 20.12.2017г., с надписан 
етикет, от който е видно: учи-
лището/читалището, името 
на участника, класа и насе-
леното място. /Представе-
ните на изложбата-конкурс 

експонати не се връщат/.
 Жури от експерти ще оце-

нява представянето на гру-
пите и участниците в кон-
курсите за най-автентични 
коледарски краваи, пити и 
сурвачки.

В двете категории: обред-
ни и певчески групи, ще бъ-
дат присъдени първи, втори 
и трети места, с парични на-
гради, осигурени от Община 
Айтос. Парични награди се 
присъждат и за конкурсите 
- обреден хляб и автентична 
сурвачка.

Всички групи ще получат 
Диплом от Община Айтос за 
участие в празниците.

ЖеЛАем УСПеХ НА 
УЧАСТНиЦиТе!

оТ орГАНиЗАЦиоННиЯ 
еКиП

КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК
АЙТОС `2017



Динамичен диалог с два-
надесетокласниците на 
СУ „Христо Ботев” успя да 
проведе съдия Николай Ге-
меджиев на поредна среща 
в рамките на Образовател-
ната програма на Районен 
съд - Айтос - „Съдебната 
власт – информиран избор 
и гражданско доверие. От-
ворени съдилища и проку-
ратури“. Темата за „Домаш-
ното насилие над малолет-
ни и непълнолетни и мерки-
те за защита на правата на 
жертвите”, представена от 
районния магистрат в съ-
дебната зала, се оказа из-
ключително интересна за 
младите хора.

До дискусията се стигна, 
след като съдия Гемеджиев 
обясни достъпно за 18-го-
дишните, съдебни термини 
и казуси по темата, и поис-
ка да знае какво е личното 
им отношение и представа-
та им за домашното наси-
лие. Той дефинира поняти-
ето „домашно насилие” по 
смисъла на закона, който 
е създаден специално пре-
ди няколко години и по ин-

тересен за учениците на-
чин представи четирите му 
форми. Във фокуса на дис-
кусията беше поставена не-
обходимостта от неприми-

римост и противодействие 
на всяка форма на наси-
лие - на всичко, което се 
извършва против волята 
на човека.

   Насилието е престъпле-
ние и трябва да бъде ос-
ъждано, успоредно с това 
трябва да се знаят и регла-
ментираните мерки за за-
щита на жертвите. Липса-
та на грижи към децата от 
родителите, също се опре-
деля от закона като престъ-
пление, научиха още абиту-
риентите. Споделени бяха и 
конкретни житейски ситуа-
ции с въпроса: Това наси-
лие ли е? 

Кои са рисковите факто-
ри, в кои семейства про-
центът на насилие над деца 
е най-висок, и как тряб-
ва да се реагира, за да се 
защитят правата на жерт-
вите, бяха другите въпро-
си, които съдия Гемеджиев 
много оживено дискутира с 
младите хора. Интересни-
ят разговор преля и в дру-
ги правни теми, които въл-
нуват младите хора, свър-
зани с употребата на нар-

котици, с агресията в учи-
лище и на улицата. 

Интересът на учениците 
към образователната про-
грама видимо расте и това 
е търсеният ефект от усили-
ята на Районен съд - Айтос, 
който въпреки своята нато-
вареност, за трета поредна 
година не е пропуснал и не 
е осуетил нито една среща 
с младите си партньори от 
СУ „Христо Ботев”.

НП
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• Тел. 0884714212 прода-
ва парцел /празно дворно 
място/ в с. Лясково - 842 
кв. м, УПИ и ПУП. Цена по 
споразумение.
• Тел. 0896 370 138 дава 

под наем помещение за 
магазин или офис - 20 кв. 
м, Айтос, супер център - 
250 лв. месечно. 
• Тел. 0896885477 про-

дава парцел в центъра на 
град Айтос за застроява-
не, на калкан, с височина 
- до стрехата -10 м и въз-
можност за увеличение 
на параметрите.
• Тел. 0877139647 про-

дава „Dacia Logan” - 
сребристочерен мета-
лик, 1.2 бензин, 43 хил. км 
реални, първи собстве-

ник /пенсионер/, закупе-
на - октомври 2010 от ма-
газин. Перфектна. Екстри 
- климатик, серво, ABS-
кожен волан, регулируем 
колан, нисък данък. Цена 
14 500 лв.
• Тел. 0885/ 252 452 про-

дава земеделска земя в 
м. „Могилата”. Цена по 
споразумение.
• Тел. 0876 10 38 55 про-

дава 5 дка земи в с. Съ-
диево, в регулация, в края 
на селото, посока „Аяз-
мото”.
• Тел. 0558/2 61 96 - Ай-

тос дава под наем нива 
990 кв.м, в местност-
та „Провадийско шосе” 
- празно място. Цена по 
споразумение.

малки обяви

НомиНАЦии „ТреНЬор НА оБЩиНА АЙТоС 2017”

6
Расте интересът на гимназистите към 

образователната програма на Районен съд – Айтос

Съдия Николай Гемеджиев

Дванадесетокласниците дойдоха в съдебната зала с преподавателя Станимир Стой-
чев

По повод Деня на толе-
рантността, Местната ко-
мисия за борба с противо-
обществените прояви на 
малолетни и непълнолетни 
към Община Айтос отправи 
покана към Танцова фор-
мация „Петлите“ - гр. Бур-
гас, да представи на айтос-
ка сцена новия си спекта-
къл “Циганката”. Спектакъ-
лът е създаден в рамките 
на 10 месеца и е премиер-
но представен на 19 октом-
ври т.г. в Бургаската опе-
ра. Режисьор е Станимир 
Карагьозов, а хореографи-
ята е дело на Десислава 
Скъкълова, Николай Пару-
жев, Марияна Трифонова и 
Катя Йорданова.

“Циганката” – красива, 
магнетична, непокорна, из-
ящна! Такава са я вижда-
ли не един поет и худож-

ник. Такава ли я виждаме 
ние днес? Можем ли да я 
приемем като равна, можем 
ли да бъдем приятели, мо-
жем ли да я обичаме? Това 
са само част от въпросите, 
които задават младите тан-
цьори на “Петлите” и чийто 
талант ще можем да апло-
дираме на 24 ноември т.г. в 
Айтос. Началото на спекта-
къла е от 18.00 часа.

Танцова формация „Пе-
тлите“ - гр. Бургас е съз-
дадена през 2006 г. с под-
крепата на Фондация “Дет-
ство за децата”, Асоциа-
ция “Деметра” и на г-жа 
Петя Чакърова, с участие-
то на деца, лишени от ро-
дителска грижа, от Бившия 
интернат ДДЛРГ “Алексан-
дър Г. Коджакафалията” - 
гр. Бургас.

НП

Катя Костова Цанева– тре-
ньор на СКА „орел” - Айтос

Дългогодишен треньор на СКА 
„Орел” - Айтос. Възпитаниците й 
печелят шампионски титли и ме-
дали на общински, зонални и на-
ционални и международни състе-
зания, на републикански и евро-
пейски шампионати. Има изклю-
чителен принос за развитието на 
айтоската школа по спортна ак-
робатика.

мартин Бенов– треньор на 
СКА „орел” - Айтос

Предава на състезателите зна-
ния, умения и опит за развитието 
на спортната акробатика в Айтос. 
Защитава и издига спортния прес-
тиж на Айтос и България на меж-
дународни, европейски и светов-
ни състезания и турнири. 

ружди Хасан Ахмед - Предсе-
дател и треньор на КСБ-Айтос. 

Номиниран е и от отбора на 
Футболен клуб „Бяла река” - 
с.Тополица. Роден през 1967 год. 
Завършил е Спортното училище в 
град Бургас и Национална спортна 
академия – град София. Майстор 
на спорта, многократен републи-
кански шампион. Професионалист, 
който предава на децата двигател-
на култура и спортно майсторство 
на свободната борба. В същото 
време е включен и като треньор 
в програмата на ММС -  „Спорт за 
децата в свободното време”.

милен Димитров минчев - 
треньор на ФК „вихър2000” 
Айтос. 

Бивш професионален състеза-
тел. Състезавал се с отбора на 
„Спартак-Пловдив”, с който вли-
за в „А“-професионална футбол-
на група, в отбора на „Черномо-
рец- Бургас” и отбора на ФК „Шу-
мен” – гр. Шумен. Участва в евро-
пейски турнири с отбора на „Спар-
так-Пловдив”. Завършил Нацио-
налната спортна академия в град 
София. В настоящия момент е тре-
ньор на детските отбори на „Вихър 
- Айтос”, и в същото време е игра-
ещ футболист в представителния 
отбор на „Вихър” Айтос- мъже. От-
борите, на които е треньор заемат 
успешни позиции в първенствата, 
в които участват.

Борис Николов Николов - тре-
ньор на ФК „вихър2000” Айтос

Завършил е Шуменския универ-
ситет, специалност „учител по фи-
зическо възпитаните и спорт”. Тре-
ньор е на отбора на „Вихър” - Айтос 
- „юноши младша възраст”.  

Димитър росенов Кавръков - 
треньор  във вК „Айтос“

Роден е на 26.04.1983 г. в град 
Бургас. Бивш състезател по во-
лейбол. Многократно обявяван за 
най-добър разпределител в репу-
бликанските първенства за мом-
чета и юноши през периода 1996-
1999 г. Двукратен републикански 

шампион за момчета до 15 годи-
ни. През 2008 г. завършва НСА „Ва-
сил Левски” в град София със спе-
циалности „треньор по волейбол и 
учител по физическо възпитание”. 
Вписан е в регистъра на Минис-
терството на младежта и спорта 
за квалифицираните спортни спе-
циалисти като треньор по волей-
бол. През периода 2007-2008 г. е 
треньор по волейбол в СК „Локо-
мотив” - София.

От 2009 г. работи като треньор 
във СК „Бургас волей-2009”. Към 
настоящия момент е учител по фи-
зическо възпитание в ОУ „ Св. Кли-
мент Охридски” - гр.Бургас. 

От началото на 2014 г. е назна-
чен на граждански договор за тре-
ньор във ВК „Айтос”. За периода от 
близо четири години полага изклю-
чителни усилия да подготви пред-
ставителни отбори на ВК „Айтос“ 
за участие в републиканското пър-
венство за подрастващи. В момен-
та подготвя представителни отбо-
ри във възрастови групи „кадети“ и 
„прекадети“. В тренировъчния про-
цес участват 25 деца.

През пролетния полусезон на 
2017 г. подготви представителен 
отбор във възрастова група „каде-
ти“, които участваха в републикан-
ско първенство за регион „Стран-
джа“ и завоюваха ІV място. С това 
отборът придоби възможност за 
участие в квалификационен тур-
нир в град София, където завоюва 
ІІ място, като победи и отбора на 
„Левски” - София. Поради засиле-
ния интерес на подрастващите за 
участие в спортни занимания по 
волейбол, участва за четвърта го-
дина като треньор по изпълнение 
на проект на ВК „Айтос” по про-
грама „Спорт за децата в свобод-
ното време” на ММС. През насто-
ящата спортносъстезателна годи-
на подготвя отбор във възрастова 
група „кадети“ (12 състезатели), на 
които предстои да вземат участие 
в есенния кръг на междуобластно 
първенство за регион Странджа в 
град Бургас през месец декември. 
През 2017 г. Д. Кавръков с ентуси-
азъм и всеотдайност създаде ус-
ловия за бързо израстване и раз-
витие на по-голяма част от участ-
ващите в спортните занимания по 
волейбол.

Слави валентинов Славчев - 
треньор на ЛК „Айтос”

Роден е на 06.09.1993 г. в град 
Айтос. Бивш състезател по лека 
атлетика, републикански шампи-
он на дълъг и троен скок. От 2016 
г. е треньор в сдружението. Про-
вежда тренировъчна дейност на 8 
състезатели, които са участници в 
държавни първенства по лека ат-
летика, възрастова група „момче-
та до 16 години”.

Въпреки малкия стаж като тре-
ньор, неговите възпитаници през 

2017 г. са постигнали немалко ре-
зултати: Рашо Рашев - шестобой, 
7-о място на Националния шампи-
онат на открито във Велико Търно-
во. Иван Христов - скок дължина, 
19-о място на Националния шампи-
онат на открито във Велико Търно-
во. Мирчо Мирчев - скок дължина 
- 20-о място и „100 м гладко бяга-
не” - 29-о място на Националния 
шампионат на открито във Вели-
ко Търново.

НомиНАЦии „оТБор НА оБ-
ЩиНА АЙТоС 2017”

Стрелкови клуб „Аетос”
Отборът включва 12 състезате-

ли по спортна стрелба в дисци-
плините „СКИЙТ” и „ТРАП”. През 
2017 г. състезателите се реализи-
раха много успешно в състезания-
та от националния спортен кален-
дар на България, със следните по-
стижения:

- Категория „Трап” - Мъже - две 
втори места, две трети и едно чет-
върто място, както и пето място 
на финалното състезание в град 
Плевен.

- Категория „Трап” – Жени – 
индивидуални - осем първи мес-
та, седем втори места, шест тре-
ти места, 

- Категория  „Трап” – Жени - от-
борно- четири първи места.

Клубът възстанови активната си 
дейност през 2017 г., като привле-
че  8-9 изявени състезатели, кои-
то допринасят още повече за раз-
витието му.  Може да се каже, че 
това е клубът с най-активни учас-
тници в различните категории, и е 
единственият, разполагащ с отбор 
„Жени” в страната.

Спортен клуб по борба „Ай-
тос”

За постигнати успехи и завою-
вани титли, медали и купи от наци-
онални, държавни и републикан-
ски първенства и турнири.

Футболен клуб „вихър” Ай-
тос- мъже 

Клубът е един от водещите отбо-
ри на „А“-окръжна футболна група 
и заема челни места в класирани-
ята. Единственият отбор в групата, 
който се състезава в първенството 
само с местни състезатели, които 
дават всичко от себе си за добро-
то представяне на отбора. За мо-
мента отборът заема първо място в 
„А“-окръжна футболна група.  

волейболен клуб „Айтос” - от-
бор „кадети” (до 17 год.)

Отборът има твърде кратка ис-
тория. Сформиран е през месец 
април 2016 г. Капитан на отбора е 
Мирослав Маринов. Старши тре-
ньор на тима е Димитър Кавръков. 
Отборът се състои от 12 състезате-
ли, които са картотекирани в Бъл-
гарска федерация по волейбол.

През месец март взе участие 
в Междуобластно републиканско 
първенство на регион „Странджа”, 

пролетен полусезон за „кадети” в 
гр.Бургас, администрирано от Бъл-
гарска федерация по волейбол. Не-
зависимо, че участието беше де-
бют, по-голяма част от състеза-
телите се представиха много до-
бре и беше извоювано ІV място. 
През месец април отборът придо-
би право за участие в квалифика-
ционен турнир в гр. София и пре-
мери сили с „Левски” - София, „Ду-
нав” – гр. Русе и „Пан” – гр. Пана-
гюрище. След оспорвани и запом-
нящи се мачове, отборът се класи-
ра на ІІ място - победа над „Лев-
ски” с 3:2, над „Пан” с 3:2, и загу-
ба от „Дунав” с 2:3.

В отбора цари добра атмосфе-
ра, колективен дух и хъс за нови 
успехи и победи.

Следващото отговорно състе-
зание в календара на БФВ, в ко-
ето ще участват, е в началото на 
месец декември - междуобластно 
първенство на регион „Странджа“ 
в град Бургас.

волейболен клуб „Айтос” - от-
бор „кадетки” (до 17 год.)

Отборът има твърде кратка ис-
тория. Сформиран е през месец 
септември 2016 г. Състои се от 11 
състезателки. Капитан на отбора 
е Траяна Стоянова. Треньори на 
тима са Михаил Йорданов и Ра-
дослав Георгиев. Всички състеза-
телки са картотекирани в Българ-
ска федерация по волейбол.

През месец април 2017 г. от-
борът участва в междуобласт-
но първенство за регион „Стран-
джа“, като се класира на VІІ мяс-
то. На 29.10.2017 г. отборът спече-
ли ІІ място на традиционен открит 
турнир по волейбол за кадетки в 
гр.Чирпан.

В тима цари добра атмосфера и 
желание за постигане на още по-
значителни успехи и победи. До 
края на календарната година пред-
стои още едно отговорно състеза-
ние за отбора - междуобластно 
първенство за регион „Странджа“ 
от 03 до 05.12. в гр. Казанлък.

Шахматен клуб „Аетос-64”
Сборният състав на юноши до 16 

г. на ШК „Аетос-64” - гр. Айтос
В състав: 1. Станислава Георги-

ева Петрова
2. Калоян Георгиев Петров
3. Стоян Георгиев Маджаров
4. Димитър Георгиев Маджа-

ров
Завоювано 8 /осмо/ място на 

републиканското отборно първен-
ство по ускорен шах, проведено 
от 28.07.2017г. – 29.07.2017г в Бо-
ровец. И 9 /девето/ място на репу-
бликанското отборно първенство 
по блиц, проведено на 30.07.2017г. 
в Боровец.

Номинациите и информация-
та са от спортните клубове.

(още на стр. 8)

“Петлите” на айтоска 
сцена с “Циганката”

Айтос гласува за най-добрите в спорта



На 15 ноември 2017 г. /
сряда/, от 10.00 часа, в 
Дневния център за въз-
растни с увреждания в град 
Айтос, ул. „Гурко” №3 ще се 
проведе Втори ден на отво-
рени врати за безплатни 
консултации и прегледи на 
хора с ампутации и двига-
телни проблеми. Инициати-
вата е на Национален али-
анс за интеграция и поли-
тики за здраве и активен 
живот след ампутации и 
протезиране и на Община 
Айтос. Първата съвместна 
инициатива беше реализи-
рана на 20 април 2016 г.

Екипът от медицински 
специалисти благодари за 
добрата информираност, 
която доведе в Дневния 
център за възрастни с ув-
реждания немалко паци-

енти с двигателни пробле-
ми. Чак от Търговище ро-
дители доведоха детето си 

на безплатния преглед в 
Айтос. Бяха прегледани и 
консултирани болни с диа-

бетно стъпало, с остеопо-
ротични деформации на 
прешлените, нуждаещи се 
от фиксиращи и коригира-
щи протези за горен и до-
лен крайник, скъсяване на 
долен крайник, гръбначни 
изкривявания, пациенти в 
слединсултни състояния, 
деформация на ходилата и 
глезенните стави.

„Смятаме, че с инициати-
вата ще допринесем за по-
пълноценното вписване на 
тези хора в гражданското 
общество чрез информира-
ност и активно участие в от-
насящите се до тях проце-
си”, коментираха от екипа, 
в който се включи и Петя 
Петрова от Бургас.

“Безплатните прегледи 
ни спестяват пари и уси-
лия да отидем до област-

ния град. Само този, кой-
то има тези тежки здра-
вословни проблеми, може 
да разбере колко полезна 
е тази инициатива”, комен-
тираха пациентите.

Научихме още, че Нацио-
налният алианс за интегра-
ция и политики за здраве и 
активен живот след ампу-
тации и протезиране вече 
има уеб сайт. Страница-
та работи на адрес: http://
www.novjivotsprotezi.eu/ и 

предлага актуална инфор-
мация, относно дейности-
те на организацията. Пред-
ставена е мисията на али-
анса и много полезна ин-
формация за хората с ам-
путации и двигателни про-
блеми. Ортопед, ортопеди-
чен техник и социален ра-
ботник препоръчаха необ-
ходимите медицински из-
делия и рехабилитация на 
нуждаещите се. 
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- Подполк. мешлинков, 
какъв е поводът да сте в 
Айтос?

- Тук съм във връзка с из-
пълнение на план-графика 
за провеждане на занятията 
с учениците от 9 и 10 клас от 
средните училища в област-
та за усвояване на знания, 
свързани със задълженията 
им по отбраната на страна-
та, действията за оцелява-
не при кризи от военен ха-
рактер, както и за мисиите 
и задачите на въоръжените 
сили. На 16 номври имахме 
подобно занятие на полиго-
на в Ново село с учениците 
от училищата в Карнобат и 
Сунгурларе. На 17 ноември 
в Айтос е първото занятие, 
което провеждаме с две от 
училищата - СУ „Никола Ва-
пцаров” и СУ „Христо Бо-
тев”. На 21 ноември ще има 
още едно занятие с ученици 
от Айтос и с. Люляково.

- Как се води подготов-

ката на учениците?
- Подготовката се води по 

определени теми, съглас-
но Наредба. Трябва да се 
влезе във всеки един 9 и 10 
клас, като годишно трябва 
да се проведат по пет часа. 
Това е неудобно, веднъж за 
нас - ръководителите на за-
нятията, и втори път - за учи-
телите, защото се намесва-
ме в програмата им за часа 
на класа. Затова преди две 
години се взе решение да 
се организират тези един-
ни комплексни занятия, ко-
ито да се провеждат в дни 
на отворени врати, по по-
вод бележити дати, свърза-
ни с армията или със сама-
та община.

- Какъв е поводът за 
комплексното занятие в 
Айтос и какво включва?

- Поводът е, че на 19 ноем-
ври е Празникът на Сухопът-
ни войски - така е планира-
но занятието, което провеж-

даме съвместно с Военен 
клуб - Айтос, а ръководите-
лят на Клуба, Иван Иларев, 
е лектор. Миналата година 
представихме пред учени-
ците филм за 24-а Айтоска 
танкова бригада. Тази го-
дина решихме да прожекти-
раме филм за възстановка-
та на боевете при Страцин 
през 1944 г., която се прове-
де край айтоското село Съ-
диево. След което, в двора 
на Гражданска защита, уче-
ниците ще могат да видят 
танк и оръдия, да ги разгле-
дат отблизо и да чуят данни 
за тази военна техника. Ми-
сля, че подобни занятия са 
по-интересни за учениците, 
отколкото сухата материя 
и презентациите в клас. От 
м.г. провеждаме занятията, 
тази година доста разши-
рихме тази дейност. Вече 
споменах за занятието в 
Ново село - там имаше так-
тическо учение на една от 
танковите роти от Центъ-
ра за подготовка - Сливен. 
От страна на американска-
та армия имаше демонстра-
ции на лекострелково оръ-
жие и тяхна техника. Де-
цата имаха възможност да 
разгледат танковете и бяха 
много въодушевени. Мисля, 
че ще им остане спомен за 
цял живот.

- Казвате, че има ин-
терес от страна на уче-
ниците към занятията. в 
тази връзка, какъв е ко-
ментарът ви за евенту-
алното въвеждане на во-

енното обучение в учеб-
ните програми на гимна-
зистите? 

- Да има интерес към това, 
което се прави в момента - 
с демонстрация на техни-
ка и въоръжение, отколко-
то сухите занятия. Що се от-
нася до военното обучение 
в училище - би следвало да 
го има, макар и не в такъв 
мащаб, в какъвто се воде-
ше обучението навремето, 
когато ние сме били учени-
ци. МО има идея да се въ-
веде военно обучение, но 
какво ще се случи на прак-
тика, всичко зависи от Пра-
вителството, и разбира се, 
от това дали ще бъдат от-
пуснати финансови сред-
ства за тази цел. През ме-
сец юни във Военно окръ-
жие - Бургас имаше про-
верка от МО, бяха прове-
рени офисите в Поморие, 
Айтос и Карнобат и имахме 
организирани срещи с ръ-
ководствата на общините. 
Кметовете на общини изра-
зиха своето съгласие да се 
възстанови военното обуче-
ние на учениците - да бъде 
в горен курс и да завършва 
с военизиран лагер, какъв-
то имаше преди години. Ла-
герът да бъде около 5 дни и 
да завършва с миниучение. 
Кметовете отговориха по-
ложително на въпроса на 
МО, дали ще могат да оси-
гурят финансово такива ла-
гери и бази за настаняване 
на учениците. Дори обеща-
ха да поставят въпроса за 

обсъждане и общо станови-
ще в Националното сдруже-
ние на общините в Републи-
ка България. На този етап, 
не мога да кажа докъде са 
стигнали разискванията по 
тази тема.

- Кой води занятията на 
този етап?

- Има определени трима 
военнослужещи от Военно-
то окръжие и още седем ци-
вилни служители от ВО-Бур-
гас, които водят занятията. 
Имаме и 40 военнослужещи 
от военните формирования 
от Гарнизон - Бургас, които 
са ръководители на тези за-
нятия. Най-много са в база 
„Атия“ - 24 човека, има от 
поделенията в Черноморец, 
Братово, Лозово и от Воен-
на полиция - Бургас. Тази 
година обучението старти-
ра с демонстрация на въо-
ръжението и автомобилите 
на военната полиция и тех-
ника на американската ар-
мия в двора на Професио-
налната гимназия по елек-

тротехника. Имаше доста 
интересно оборудвани цен-
трове, с участието на чети-
ри училища в Бургас. И в 
момента, във Военен клуб 
- Бургас се провежда заня-
тие, подобно на това, което 
провеждаме в Айтос с дру-
ги ръководители. Специал-
но за първия учебен срок 
програмата е изключител-
но наситена.

- Какви са темите?
- По планираните теми 

подготовката вървеше труд-
но. Темите бяха написани 
на висок стил, неразбира-
ем за учениците. Точно за-
това трябваше да внесем 
повече интересни моменти, 
които да грабнат внимание-
то на младежите - да видят 
на живо техниката и въоръ-
жението, свободно да зада-
ват въпросите, които ги въл-
нуват, да има диалог, в кой-
то младите хора да участват 
активно.

НП
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Възможност за работа
Търсят се 78 работници

„Промет Стиил” ЕАД - металургично предприятие, раз-
положено на 25 км от Бургас, близо до с. Дебелт, част 
от група METINVEST, търси юридическо лице, което да 
предостави на предприятието свои работници срещу 
възнаграждение. Работата, която ще извършват работ-
ниците е:

Дейности, свързани с пакетиране и транспортиране 
на произведената продукция, товаро-разтоварни дей-
ности, преместване, сортиране и щабелиране на про-
дукция и други нискоквалифицирани дейности. Необхо-
дими са около 78 човека.

Тел. 0886 89 90 89 - Зам. Изп. директор Карава-
тий Артем

20 Ноември 2017

Разговаряме с Началника на Военно окръжие - 
Бургас Подполк. Данчо Мешлинков

Комплексни занятия с учениците за мисиите и 
задачите на въоръжените сили
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Подполк. Данчо Мешлинков

Засилен интерес към безплатните 
прегледи за хора с двигателни проблеми



І.Спортен клуб по спортна 
акробатика Орел- Айтос:

Юзлем Касим мюмюн - 
Гюркан Гюнер Шабан - сме-
сена двойка

Смесената двойка на СКСА 
„Орел” - Айтос е заедно от 
2015 г. Участва на Държавни 
първенства. Печели бронзов 
медал от Държавния шампио-
нат 2017 г.

раиса Бурова измерлиева 
и ростислава емилова Кова-
чева - женска двойка. 

Раиса Бурова Измерлиева  
тренира в клуба от 5-годишна. 
Възпитаничка е на СУ „Н.Й. 
Вапцаров“ - Айтос. Ростисла-
ва Емилова Ковачева трени-
ра в клуба от 6-годишна, въз-
питаничка на СУ „Христо Бо-
тев” - Айтос. Двете играят във 
вид женска двойка от една го-
дина, на Държавния шампио-
нат 2017 г. са четвърти.

Янко иванов Киров - ин-
дивидуален състезател

Янко Иванов Киров е от 
град Бургас. Тренира в СКСА 
„Орел” - Айтос от две годи-
ни. На Държавния шампионат 
2017 г. в индивидуални изпъл-

нения, категория 9-11 години, 
е четвърти.

ІІ. Стрелкови клуб „Аетос”- 
Айтос

Селин Ниязи Али - майстор 
на спорта - ловна стралба

Селин Ниязи Али е роде-
на на 14.02.2002г., състезател-
ка по спортна стрелба, дисци-
плина „Трап”, състезава се в 
категория „Жени”. През 2017 
г. участва в 8 състезания, ор-
ганизирани от Българската фе-
дерация по трап, скийт и дво-
ен трап. При всичките си учас-
тия печели първите места. Въ-
преки че е само на 15 години, 
Селин беше обявена за репу-
бликански шампион за 2017г. в 
категория „Жени”. През 2017г. 
участва и в няколко междуна-
родни състезания :

- Купа „КАРПАТИ”- Букурещ, 
Румъния, за втора поредна го-
дина се класира на първо мяс-
то, и печели купа „Карпати”.

- Европейско първенство в 
Баку, Азербайджан, категория 
„Девойки”, - класира се на ре-
кордното за България пето 
място. За първи път в истори-

ята на България, жена/девой-
ка се класира на финали в ка-
тегория „Трап”, изпреварвайки 
състезателки от световна кла-
са, включително европейската 
№1 за 2015 г.

- Две участия в Белград, 
Сърбия, класирала се на 8-о и 
първо място, като при второ-
то си участие на Купа „МИЛАН 
ШОТРА” печели купата, отстра-
нявайки световната №1 в кате-
гория „Девойки“ за 2016г. 

ІІІ. Футболен клуб „Бяла 
река” - с.Тополица:

Аксел ерол - свободна  
борба. 

Аксел Ерол е състезател 
на Клуба по свободна борба 
„Айтос”. Роден е през 2007 го-
дина и тренира от 3-годишна 
възраст. Възпитаник е на СУ 
„Христо Ботев”- Айтос. Шам-
пион на традиционния наци-
онален турнир за деца - „Ай-
тос 2017“ и носител на приза 
„Най-техничен състезател на 
турнира”. 

ІV. Спортен клуб „Киокушин-
Айтос”:

Съби Здравков Христов - 
киокушин

Съби Здравков Христов е ро-
ден на 21.12.2005 г. За първи 
път влиза в залата през 2009 
г.,  едва 4-годишен, и е най-
малкият в отбора, с треньор 
Борислав Калчев.

Първото голямо състезание, 
в което участва, е през 2011 г., 
в гр.Бургас - печели 4-о място 
на Вътрешен турнир по Киоку-
шинкай карате за купата на 
„Гладиатор-Бургас” и грамота 
за „Най-висок боен дух”. През 
2012 година печели две втори 
места на турнир в град Айтос и 
отново грамота за „Най-висок 
боен дух”. На 06.04.2013 година 
в град Бургас печели 1-о мяс-
то в първенство по карате Ки-
окушин за деца от 5 до 14 го-
дини. На 26.03.2013 година, на 
турнир в град Варна печели ку-
пата и 1-о място във възрасто-
ва група 6-7 години, категория 
до 25 кг. 

През юни 2015 година в град 
Бургас участва в Държавно 
отборно първенство за деца 
и юноши и печели 1-о място. 
През месец април и октомври 
2016 година печели две втори 
места на състезания във Варна 
и Бургас, а през месец септем-
ври – в Белград, Сърбия – за-
воюва 1-о място. 

2017 година е най-успеш-
ната за Съби Христов. На 
12.03.2017 г. в град Бургас пе-
чели 1-о място, след по-малко 
от месец участва в Държавно 
първенство в град Монтана и 
отново печели 1-о място. На 
11.06.2017 г., в град Варна пе-
чели 1-о място; на 30.09.2017 г. 
в Белград, Сърбия, се класира 
на второ място; на 29.10.2017 г. 
в град Варна печели 1-о място, 
купа и грамота за „Най-голям 
боен дух”.   

V. Футболен клуб „Вихър” 

–Айтос: 
Шафак Сунай мюмюн - 

футбол
Шафак Сунай Мюмюн е 

10-годишен. Възпитаник на 
СУ „Христо Ботев” - град Ай-
тос. Една от младите надеж-
ди на футбола в Айтос. Редов-
но участва в детския отбор на 
ФК„Вихър2000”- Айтос във въз-
растова група „Футбол 7”, но 
често попада и при по-големи-
те от него, във възрастова гру-
па „Футбол 9”. 

Димитър Димчев Киряков 
- футбол

Димитър Димчев Киряков 
е 15-годишен. Възпитаник на 
СУ „Христо Ботев” - гр.Айтос. 
Една от надеждите на футбола 
в град Айтос. Участва редовно 
във възрастова група “Юноши 
младша възраст” и със своята 
дисциплинираност дава при-
мер на съотборниците си.  

Златомир Живков Даска-
лов - футбол

Златомир Живков Даскалов 
е 11-годишен. Възпитаник на 

СУ „Христо Ботев” - гр.Айтос. 
Капитан на детския футболен 
отбор на ФК „Вихър2000” – 
Айтос, във възрастова група 
„Футбол 9”. Сериозен стълб в 
отбраната на отбора си и много 
интелигентен състезател. 

VІ. Волейболен клуб „Ай-
тос”

Траяна Стоянова - во-
лейбол 

Траяна Стоянова е роде-
на на 12.07.2002 г. в град Бур-
гас. Ученичка от ІХ клас в СУ 
„Христо Ботев” - гр.Айтос. Със-
тезателка по волейбол от ме-
сец март 2013 г. Ръст - 171 см, 
тегло - 57 кг. Започва състе-
зателния си път при треньо-
ра Димитър Кавръков. От 2016 
г. до настоящия момент тре-
нира при Михаил Йорданов и 
Радослав Георгиев. Участва в 
отбора на „ВК Айтос” на поста 
„посрещач”. През месец март 
2017 г. печели І място на Об-
щинския етап на ученически-
те игри по волейбол с отбо-
ра на СУ „Христо Ботев” VІІІ-Х 
клас, и е обявена и за „Най-
полезна състезателка” (MVP). 
През месец април с отбора на 
СУ „Христо Ботев” VІІІ-Х клас 
печели І място на областния и 
зоналния етап от ученически-
те игри в град Бургас. Участ-
ва с отбора на „прекадетки“ 
в Регионалното първенство 
през месец април в град Бур-
гас - класират се на VІІ място. 
От 01-04.06.2017 г., с училищ-

ния отбор взема участие във 
финалите на Държавното уче-
ническо първенство, възрасто-
ва група VІІІ-Х клас, в град Ви-
дин, където се класират на VІІІ 
място. През месец октомври 
2017 г. печели с отбора на  СУ 
„Христо Ботев” ІХ-ХІІ клас, пър-
во място на традиционния тур-
нир по волейбол, организиран 
по повод празника на града - 
26 октомври - Димитровден. На 
29.10.2017 г. печели с отбор ка-
дети ІІ място на Открит турнир 
в град Чирпан. В началото на 
месец декември 2017 г. в град 
Бургас й предстои участие с 
отбор „Кадетки“ в междуоб-
ластно първенство на регион 
„Странджа“. Капитан на отбор 
„Кадетки“. ТРАЯНА СТОЯНО-
ВА е талантлива, перспектив-
на и амбициозна състезател-
ка. Истински капитан, като с 
вдъхновението си и спортния 
хъс увлича останалите от отбо-
ра, тласкайки ги към нови по-
беди и върхове.

иванина Стоянова - во-
лейбол

Иванина Стоянова е роде-
на на 30.03.2002 г. в град Ай-
тос. Ученичка от ІХ клас в СУ 
„Христо Ботев” - град Айтос. 
Състезателка по волейбол от 
месец април 2014 г. Ръст - 170 
см, тегло - 59 кг. Започва със-
тезателния си път при треньо-
ра Михаил Йорданов. От 2016 
г. до настоящия момент тре-
нира при Михаил Йорданов 
и Радослав Георгиев. Участ-
ва в отбора на ВК „Айтос” на 
поста „диагонал”.  През ме-
сец март 2017 г. печели І мяс-
то на Общинския етап на уче-
ническите игри по волейбол с 
отбора на СУ „Христо Ботев” 
VІІІ-Х клас. През месец април 
с. г., с отбора на СУ „Хрис-
то Ботев” VІІІ-Х клас печели І 
място на областния и зонал-
ния етап от ученическите игри 
в град Бургас. Участва с отбо-
ра на „прекадетки“ в регионал-
ното първенство, зона „Стран-
джа“  през месец април в град 
Бургас - класират се на VІІ мяс-
то. От 01-04.06.2017 г. с училищ-
ния отбор участва във финали-
те на Държавното ученическо 
първенство, възрастова група 
VІІІ-Х клас, в град Видин, къде-
то се класират на VІІІ място. 
През месец октомври 2017 г. 
печели с отбора на  СУ „Христо 
Ботев” ІХ-ХІІ клас, първо мяс-
то на традиционния турнир по 
волейбол, организиран по по-
вод Празника на града - 26 ок-
томври - Димитровден. Обяве-
на е за „Най-полезна състеза-
телка” (MVP). На 29.10.2017 г. 
печели с отбор кадети ІІ място 
на Открит турнир в град Чир-
пан. В началото на месец де-
кември 2017 г. в град Бургас й 
предстои участие с отбор „Ка-
детки“ в Регионално първен-

ство в град Казанлък. ИВАНИ-
НА СТОЯНОВА е отговорна и 
трудолюбива състезателка с 
изградени волеви качества и 
дух за победа.

мартин Петров - волей-
бол

Мартин Петров е роден на 
01.07.2002 г. в град Айтос. Уче-
ник от ІХ клас в СУ „Никола Ва-
пцаров” - гр.Айтос. Състезател 
по волейбол от месец октом-
ври 2014 г. Ръст - 179 см, тегло 
- 64 кг. Започва състезател-
ния си път при треньора Дими-
тър Кавръков от месец октом-
ври 2014 г. През същата годи-
на преминава спортни занима-
ния по волейбол по изпълнение 
на проект от ВК „Айтос“ по про-
грама на ММС „Спорт за деца-
та в свободното време”, където 
придобива първоначални уме-
ния. Участва в отбора на ВК 
„Айтос” на поста „посрещач”. 
През месец март 2017 г. пече-
ли І място на Общинския етап 
на ученическите игри по волей-
бол с отбора на СУ „Никола Ва-
пцаров”, VІІІ-Х клас. Обявен е 
за „Най-полезен състезател“ 
(MVP). През месец април със 
същия отбор печели ІІ място 
на областния етап от учениче-
ските игри в град Бургас. През 
месец април ВК „Айтос” зае ІV 
място. в междуобластното пър-
венство за регион „Странджа“, 
а Мартин се превърна в топре-
ализатор за отбора.

С отбор „Кадети” през същия 
месец участва в квалификаци-
онен турнир в грас София. С 
най-голяма заслуга е за заво-
юваното второ място и победа 
над колос като „Левски” с 3:2. 
През месец август е шампион 
с Йоан Маринов на открито-
то първенство „AYTOS BEACH 
VOLLEY“ за подрастващи до 
18 години по плажен волейбол, 
система 2х2. През 2017 г. е кар-
тотекиран  в БФВ. През месец 
октомври на ученическия тур-

нир по повод Димитровден пе-
чели индивидуален приз „Мис-
тър волейбол Димитровден 
2017“. В началото на месец де-
кември му предстои участие в 
отбора на „кадети”, в Републи-
канско междуобластно първен-
ство за регион „Странджа” в 
град Бургас. За краткия си със-
тезателен път Мартин показва 
завидна техническа и тактиче-
ска подготовка и ентусиазъм 
за развитие и прогрес.

VІІ. Спортен клуб по борба 
„Айтос”

михаил Живков михов- 

борба
Михаил Живков Михов е 13-

годишен, ученик в Спортното 
училище на ЦСКА- София. В 
клуба тренира от 13 месеца, но 
е много талантлив и перспекти-
вен. През месец юли 2017 годи-
на печели ІІІ място на Балканиа-
дата в град Ялова, Турция. Мно-
гократен медалист от национал-
ни и републикански турнири. 

Симар рамис - борба
Симар Рамис е 12-годишен, 

ученик в ОУ „Св.св.Кирил и 
Методий” - с. Карагеоргиево. 

Много талантлив, трудолюбив 
и перспективен състезател. 
Печели първо място на наци-
оналния турнир 2017 по повод 
Димитровден в град Айтос, из-
бран е за „Най-резултатен със-
тезател”. 

 
VІІІ. Лекоатлетически спор-

тен клуб „Айтос”:
емил Филипов Филипов - 

лека атлетика 
Емил Филипов Филипов е ро-

ден на 27.09.2005 г. в град Ай-
тос. Състезател по лека атлети-
ка във възрастова група – мом-
чета до 16 години.

Постигнати резултати за 2017 
година: Национален шампио-
нат, във възрастова група „мом-
чета до 16 години”, дисциплина 
„четирибой” в град Велико Тър-
ново - 48-о място.

иван Янков Георгиев - 
лека атлетика

Иван Янков Георгиев е ро-
ден на 24 07.1995 г. в град Айтос. 
Треньор Димитър Маджаров. 

Постигнати резултати през 
2017 г.: Национален шампионат 
по полумаратон във възрастова 
група „Мъже”, дисциплина „По-
лумаратон” в град Стара Заго-
ра - 22-о място.

Тодор мильов Георгиев - 
лека атлетика

Тодор Мильов Георгиев е ро-
ден на 04.07.2005 г. в град Айтос. 
Състезател по лека атлетика 
във възрастова група – „Мом-
чета до 16 години“.

Постигнати резултати за 2017 
година: Републикански шампи-
онат на открито в град Вели-

ко Търново, възрастова група 
„Момчета до 16 години”, дис-
циплина “Четирибой” - 44-о 
място.

Номинациите са по реда, по 
който са подадени от спортни-
те клубове!
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стр.48 Животът край Славеева река

“ПАНТЕОН” е заглавието 
на новото историческо чети-
во за дейците от национал-
ноосвободителните борби, 
свързани с Айтоския край, с 
автори Петър Панчев и Ни-
колай Димитров. Малката 
книжка е посветена на 140 
години от Освобождение-
то на България и е издаде-
на, благодарение на любез-
ното съдействие на Община 
Айтос и кмета Васил Едрев, 
Ротари клуб – Айтос с пре-
зидент Стоян Стоянов, Вое-
нен клуб – Айтос с началник 
Иван Иларев, Йови Водени-
чаров – София и Александър 
Воденичаров – Бургас, СПА 
– комплекс, хотел «Звезда” - 
с. Съдиево, с управител Сте-

ла Янева.
“В този “Пантеон” с по-

ложителност са пропусна-
ти имената на още достойни 
дейци от времето на борби-
те за национално освобож-
дение, родени в Айтос или 
свързали съдбата си с Айто-
ския край. Надяваме се, бъ-
дещи изследователи на ис-
торията на Айтоския край 
да ги издирят и впишат име-
ната им в ново, подобрено 
издание на “Пантеона”, пи-
шат в предговора авторите. 
Те са събрали изключително 
ценна информация за живо-
та и делото на почти непо-
знати за съвременното мла-
до поколение, местни побор-

ници. Възкръстват от 
забравата имената 
на айтозлията Геор-
ги Иванов, ранен  в 
сраженията при Ста-
ра Загора и Шипка, 
на четника Иван Ко-
митов, на Иван Сапу-
нов – Черния - знаме-
носец в една от чети-
те на Панайот Хитов, 
на опълченеца Нико-
ла Бойков, на Ненко 
Габровски от с. Чер-
ноград, участвал в 
сраженията на бъл-
гарското опълчение 
в състава на Втора 
рота от Девета опъл-
ченска дружина на 
Шипка. През зимата 
на 1877 г. с отряда на 
княз Светополк Мир-
ски, Габровски пре-
минава Балкана и 
участва в боевете при 
Шейново.

Книгата ще грабне 
вниманието на все-
ки айтозлия, който 
иска да знае повече 
за едно поколение герои, 
ненатрапвани в годините от 
местната летопис и остана-
ли в полусянката на истори-
ята - Христо Николов Патрев, 
Иван Карагеоргиев (Кожу-
харчето), Иконом Димитър 

Станчев, Сава Катрафилов, 
Сава Муткуров, Стефан Лю-
бомски,  Поп Георги-Стоянов 
Джелебов, общо над 30 бу-
дители и бунтари, всеки със 
своя неоценим принос към 
българската нация.

НП

Избирате до 15 декември на aytos.bg

Надпис на мраморна пло-
ча на сградата на училището 
в църковния двор, поставе-
на от признателното айтоско 
гражданство по случай 50-та 
годишнина  от освобождени-
ето на града

„ПАНТЕОН” за дейците от 
националноосвободителните 

борби в Айтоския край

Нова 
кНига

Петър Панчев

Николай Димитров


