
На 10 октомври т.г. кме-
тът на Община Айтос Васил 
Едрев организира разшире-
на работна среща с кмето-
вете на населени места, на 
която присъстваха директо-
рът на Държавно горско сто-
панство - Айтос инж. Тодор 
Тодоров, заместник-дирек-
торът Петко Георгиев, Сто-
ян Николов и началникът на 
РУП - Айтос Тодор Ганев.

Първата тема на разго-
ворите в кметския кабинет 
беше свързана с доставката 
на дървата за огрев за мест-
ното население, във връзка 
с писмо от Министерството 
на земеделието до Държав-
но горско стопанство - Ай-
тос. Разисквана беше необ-
ходимостта от координация 
в действията на ръковод-
ството на ДГС-Айтос и кме-
товете по места, за да про-
дължат доставките на дър-
ва за огрев за селата. Ста-
на ясно какво количество 
дърва за огрев има още да 
получава всяко село, за да 
бъдат изпълнени лимитите. 
Кметът на Община Айтос Ва-
сил Едрев получи уверение-
то на ръководството на Гор-
ското стопанство, че до ме-
сец местното население ще 
бъде задоволено на сто про-
цента с дърва за огрев.

Инж. Тодоров потвърди, 
че ДГС-Айтос ще достави 
договорените количества. 
„За съжаление, тази годи-
на, фирмата, която добива 
дървесината в района на 
община Айтос е само една. 
Имаме уверението, че ще си 
свърши работата. Решаваме 
проблемите, не сме чакали 
есента, за да започнем да 
работим. Предлагам следва-

щия път да поканим фирма-
та-изпълнител, която е пряк 
участник в този процес.”, 
каза още инж. Тодоров.

„Да спрем да спекулира-
ме с тезата - няма дърва. 
Проблемът е един - това е 
липсата на хора, които да 
добиват дървесината. За-
почнали сме да снабдява-
ме населението с дърва за 
огрев от месец март. Дърва-
та ги има. Ако имате работ-
ници за тази дейност, дове-
дете ги да изрежат дърва-
та, за да бъдат транспорти-
рани”, обърна се кметът Ва-
сил Едрев към кметовете на 
населените места.

Стана ясно още, че Гор-
ското стопанство работи и 
в почивните дни - стига да 
е хубаво времето и да може 
да се влезе в гората. Обек-
ти и количества има пред-
видени достатъчно, въпрос 
на време е да се добие дър-
весината. До средата на 
следващия месец е край-
ният срок за изпълнение на 
лимитите, който поставиха 

представителите на Горско-
то стопанство на срещата с 
кметовете.

На срещата при кмета 
беше и официално пред-
ставен новият началник на 
РУП-Айтос Тодор Ганев. Но-
вият полицейски шеф по-
твърди, че управлението ра-
боти в посока незаконното 
придобиване на дърва за ог-
рев. Ганев е от град Бургас, 
назначен е на длъжността 
началник от края на месец 
август тази година. В систе-
мата е от 1994 г., започнал е 
като редови полицай, минал 
е през други изпълнителски 
и ръководни длъжности, за 
да стигне до високия пост 
в Айтос.

„За времето, през което 

съм в Айтос, виждам мо-
билизация от страна на ко-
легите и отговорност при 
изпълнение на служебни-
те им задължения. Смея да 
ви уверя, че на всеки про-
блем, колкото и малова-
жен да е той, РУП-Айтос 
отделя необходимото вни-
мание. Няма случай, който 
да бъде подминат с „лека 
ръка”. Имаме някои по-ха-
рактерни престъпления, ко-
ито са извършени в рамките 
на последния месец. Голя-
ма част от тях са разкрити, 
става дума за кражби на го-
леми суми. Колегите рабо-
тят съзнателно и активно. 
За жалост, към момента ни 
е трудно осигуряването на 
постоянно полицейско при-
съствие в малките населени 

места. Имаме незаети щато-
ве. Излъчваме по един екип, 
който излиза в града. При 
два екипа, единият задължи-
телно обикаля малките на-
селени места. Разпоредил 
съм на районните инспекто-
ри и на младши полицейски-
те инспектори, когато нямат 
работа по преписки в упра-
влението, също да бъдат по 
местата, за които отговарят. 
Планирал съм го, и пред-
стои да посетя всяко насе-
лено място, за среща с все-
ки кмет, за да чуя проблеми-
те. Ще вземем отношение 
по всеки проблем, който е 
от нашата компетентност.”, 
каза още Ганев. Той цитира 
предшественика си, че по-
лицията и кметовете рабо-
тят в тясно и добро сътруд-

ничество на територията на 
община Айтос. Разменени 
бяха координати, за по-до-
бра връзка и възможност 
Районното управление да 
бъде информирано навреме 
за всичко, което се случва в 
селата. „Без значение какъв 
е часът, при произшествия, 
кметовете веднага да звъ-
нят в полицейското управле-
ние, а полицейските служи-
тели са длъжни да им ока-
жат съдействие. Кметовете 
най-добре познават мест-
ните хора и обстановката и 
могат да съдействат на по-
лицейските служители”, зая-
ви кметът Васил Едрев и по-
моли кметовете на населе-
ни места лично да се пред-
ставят на Ганев.

Имаше предложение към 

новия началник да засили 
полицейското присъствие в 
тези от населените места, 
в които има работници от-
вън. „Да се посещават тези 
села, в които има нужда, за 
да не се харчат излишно го-
рива”, каза Щерион Щерио-
нов, кмет на село Съдиево и 
бивш полицейски служител. 
„Има две-три села, които са 
проблемни, едно от които е 
Мъглен. Търговци на сергии 
в Слънчев бряг, си правят 
бивак в центъра на селото. 
Сутрин отиват в комплекса, 
вечер отново се връщат. 
Тези хора създават пробле-
ми, замърсяват и центъра на 
селото. Решително трябва 
да се вземат мерки за след-
ващия летен сезон”, заяви 
кметът Васил Едрев. Думи-
те му потвърди и кметът на 
Мъглен Ахмед Ахмед. 

Тодор Ганев обяви, че 
през следващата седмица 
РУП-Айтос планира провеж-
дането на полицейска опе-
рация „Клошари”, и поис-
ка от кметовете информа-
ция за бездомници по се-
лата. „Няма бездомни хора 
в нашите села”, категорич-
ни бяха кметовете.

След разговорите с новия 
началник, кметът на Общи-
на Айтос потвърди пред кме-
товете на селата, че всич-
ки ремонти на пътища, ули-
ци и сгради, планирани в 
бюджет `2018 ще бъдат из-
пълнени. 

„Народен приятел“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Съобщаваме на гражданите на община Айтос, че във 

връзка с изкопни работи и подмяна на водопровод,  от 
днес, 11 октомври 2018 година, в продължение на три 
седмици, ще бъде затворена за движение улица „Стан-
ционна”, в участъка от улица „Цар Освободител” до ули-
ца „Паскал Янакиев”.

Община Айтос поднася извинения към гражданите и 
към живеещите на улица „Станционна” за неудобствата 
по време на ремонтните дейности, и ги приканва да про-
явят търпение и разбиране за необходимостта от подмя-
на на амортизираните тръби с нови, с цел предотвратя-
ването на течове и аварии във Ви К-мрежата.  
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На разширена работна среща в Община Айтос

  
 

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Кметът Васил Едрев събра Горското и 
полицията с кметовете на населени места
Темите - осигуреността на селата с дърва за огрев 
и действията на новото ръководство на РУП-Айтос

ОБЩИНА АЙТОС

Кметовете на Лясково, Дрянковец, Пирне и То-
полица.

Заместник-директорът Петко Георгиев и Стоян Николов от ДГС - Айтос

Новият началник на РУП - Айтос Тодор Ганев, вляво.



На 07.10.2018 г. в Спортна 
зала „АЕТОС”, Баскетболен 
клуб „Вихър” - Айтос беше 
домакин на турнир за мом-
чета до 12 години. След 20 го-
дини, в Айтос отново има ба-
скетболни състезания от на-
ционалния календар, радват 
се феновете на този спорт. 
Домакин беше БК „ВИХЪР” с 
отбор „ВИХЪР 2“, научи „На-
роден приятел“ от Дечо Кое-
шинов, един от ентусиастите 

за възраждането на клуба в 
края на 2017 г.

На 13 октомври т.г.  айтос-
кият клуб ще е отново дома-
кин на турнир за момчета до 
12 г. с отбора на „ВИХЪР 1“, 
каза още за общинското из-
дание Коешинов.

Четири групи с по четири 
отбора - момчета влязоха в 
надпреварата през уикен-
да. За призово класиране 
в турнира участваха отбори 

от цялата страна, между ко-
ито „Тунджа”, „Черноморец” 
- Бургас, „Берое”, „Сливен”, 
„Св. Влас” и др. При моми-
четата до 12 години състе-
занието беше в две групи с 
по четири отбора - „Берое”, 
„Тони 7”,  „Асеновец”, „Ви-
хър 1”, „Несебър”, „Вихър 2”, 
„Черноморец 2014” и „Неф-
тохимик”.

„Турнирът в неделя беше 
ПРОЩЪПАЛНИК за мал-

ките баскетболисти от Ай-
тос. И като при всяко мал-
ко дете, първите стъпки са 
трудни! Две загуби от „Чер-
номорец Бургас” и „Берое” 
- Стара Загора регистрира 
отборът на „Вихър” на пър-
вия турнир в град Айтос от 
над двадесет години. Деца-
та, особено на втория мач, 
се стараха много и разбра-
ха към какво трябва да се 
стремят. Гордеем се с тях!”, 
каза още за „Народен прия-
тел“ Дечо Коешинов.

„Народен приятел“
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Айтос и айтозлии

АКО ТЪРСИТЕ 
РАБОТА

Международна финансо-
ва институция търси да на-
значи мобилни кредитни 
консултанти на граждан-
ски договор за постоянна 
или за почасова работа.

Тел. за връзка:  
0895 505 581.

ТРАКИйСКО дРужЕСТВО „1897 ПЕТЪР КИПРИлОВ“ - гРАд АйТОС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РОдОлЮБИВИ БЪлгАРСКИ гРАждАНИ,
управителният съвет на Тракийското дружество организира

на 26 октомври 2018 (петък) дЕН НА гРАд АйТОС (дИМИТРОВдЕН)
публично представяне на проекта за издигане паметен знак на свещеник 

Петър (Пею) Киприлов - патрон на дружеството. Презентацията ще бъде съпроводена с до-
кументи и снимки от живота на учителя, свещеника и революционера Киприлов и кадри от 

дейността на Тракийското дружество.
Място на събитието: Клуба на Тракийско дружество „1897 Петър Киприлов“ 

на ул. „Щерю Русев“ № 4  - Начало 13.00 часа
Инициативен комитет - тел. 0894 417 436

След 20 години - първи турнир 
по баскетбол в Айтос

Нова книга - повод да си 
спомним за проф. д-р Мария 

Стефанова Кондратенко
Инж. Николина 
МАНЧЕВА

Излезе от печат книга-
та „Млекопреработването 
в България - минало и на-
стояще” от колектив - ай-
тозлийката проф. д-р Ма-
рия Стефанова Кондратен-
ко, доц. д-р Петър Панай-
отов, д-р Иван Кюркчиев, 
Михаил Велков, инж. Ни-
колина Манчева и Юлия 
Григорова.

  Проф. Мария Кондра-
тенко не успя да види из-
даден труда си. Тя си оти-
де от този свят преди по-
малко от три месеца. Из-
данието обаче продължа-
ва „златния път”, който на-
черта в българската млеч-
на промишленост проф. 
Мари Стефанова. Просле-
дени са етапите при създа-
ването на млекопреработ-
ването в страната ни. Като 
начало се разглежда обра-
зованието в тази област. 
Представена е работата на 
Централно-експериментал-
на производствена лабора-
тория (ЦЕПЛ), допринесла 
за внедряването на заква-
ските в млечната промиш-
леност в различните произ-
водства. Голям е приносът 
на лабораторията за доказ-

ването на големите храни-
телни и лечебни свойства 
на киселото мляко. Заслу-
жава внимание разработ-
ването на диетични млеч-
ни продукти за деца и въз-
растни, пробиотиците, маи-
те и др. Голям дял е отделен 
на промишленото оборуд-
ване в млечната промиш-

леност. Там напредъкът е 
голям. С тези съоръжения 
се допринася за по-плът-
но приближаване до изис-
кванията на технологични-
те процеси при различни-
те производства, по-висо-
ката хигиена и по-качест-
вен краен продукт. Напри-
мер напълно механизиран 

е процесът за производ-
ство на кашкавал.

   Един от най-търсените 
млечни продукти, сирене-
то, също е намерил място 
в книгата. Д-р Иван Кюрк-
чиев разглежда процеси-
те при производството на 
сирене, но най-съществе-
но е предложението му за 
промени в технологичния 
процес, довело до значи-
телно намаляване на ръч-
ния труд и подобряване на 
качеството. Създал е нова 
технология, разработена 
като  докторска дисерта-
ция под ръководството на 
проф. Мария Балтаджиева 
и защитена с авторско сви-
детелство. Отделено е мяс-
то и на откривателя на бъл-
гарската пръчица д-р Ста-
мен Григоров и фондация-
та на неговото име. Про-
следена е работата на мле-
карските сдружения, рабо-
тата на „Ел Бибулгарикум“, 
преработеното мляко, из-
носа на млечни продукти 
и др.  „Млекопреработва-
нето в България - минало и 
настояще” е една книга, ко-
ято, надяваме, се ще бъде 
интересна и полезна както 
на специалисти, така и на 
любознателния читател. 

Октомври 2018 г.



Общински съвет - Айтос 
прие нова Наредба, коя-
то налага по-строги мер-
ки за нарушителите на 
обществения ред. Съве-
тът гласува за по-голе-
ми глоби при нарушения. 
Създава нов член, който 
забранява извършване-
то на производствена дей-
ност, занаятчийски услуги, 
рязането на дърва, шум-
ни ремонтни работи в жи-
лищните сгради и позем-
лени имоти за жилищно 
строителство, които нару-
шават спокойствието на 
гражданите. Рязането на 
дърва за лично потребле-
ние може да бъде извърш-
вано в часовия интервал 
от 08:00 до 14:00 часа и от 
16:00 до 20:00 часа в ра-
ботните дни. В почивните и 
празничните дни Наредба-

та позволява това да става 
от 10:00 до 14:00 часа. При 
нарушения се предвиждат 
глоба - за физически лица 
- от 100 до 1000 лева, и иму-
ществена санкция за юри-
дически лица - от 1000 до 
5000 лева.

Друг нов член въвежда 
забрани за продажба, на-
рязване и складиране на 
дърва, дървен материал и 
други твърди горива в по-
землени имоти, отреде-
ни за жилищно строител-
ство, в които такова не е 
осъществено. При наруше-
ния се налага глоба от 100 
до 1000 лева за физически 
лица, а за юридически лица 
- от 1000 до 5000 лева. При 
установено повторно нару-
шение кметът на общината 
може да разпореди спира-
не на упражняване на дей-

ността, пише още в новата 
наредба. За тези, които за-
мърсяват околната среда 
-  хвърлят боклук, трупове 
на животни или други по-
добни отпадъци в реки или 
други водни площи, както и 
общински терени, се пред-
вижда глоба от 100 до 500 
лева. Собствениците на ум-
рели животни трябва да ги 
предадат на екарисаж за 
обезвреждането на отпа-
дъците. 

Нови строги мерки са 
взети и за собственици-
те на кучета. Всеки е длъ-
жен да регистрира отглеж-
даното от него животно. 
Ако това не е направено 
при ветеринар, ако кучето 
няма задължителните вак-
синации и обезпаразитява-
ния - глобата от 100 до 200 
лева. Целта на промените 

е дисциплиниране на граж-
даните, каза за „Народен 
приятел“ кметът Васил Ед-
рев. Наредбата за опазва-

не на обществения ред ще 
бъде публикувана на сай-
та на Община Айтос в раз-
дел - Общински съвет, къде-

то всеки гражданин може 
да се запознае с подроб-
ностите. 

НП 
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Предлага Инициативен комитет „Борис Щерев”

Туристическо дружество
“ЧУДНИ СКАЛИ” -  град Айтос

По повод празника на град Айтос - Димитровден

Кани жителите на града
на Общоградски поход по следния маршрут:

Айтос-Трите Братя - Казаните - Айтоска кория -
Съдиевско аязмо - с. Съдиево

Дата: 21.10.2018г. (неделя), 8:00 часа
пред сградата на Община Айтос

След 20 години - първи турнир 
по баскетбол в Айтос

По-солени глоби за нарушителите 
на обществения ред

Инициативен комитет „Борис Щерев” - 
Айтос с председател Кольо Колев и члено-
ве Здравко Манев, Кирил Стоянов, Жечо 
Георгиев и Енвер Ибрям Халил се готви 
да присъства на заседанието на Общин-
ски съвет - Айтос през месец октомври, с 
надеждата общинските съветници да да-
дат положителен отговор на молбата им 
за отреждане на терен, на който да бъде 
изграден паметник на екскмета Борис Ще-
рев. Ще припомним, че на 21 март т.г. ИК 
„Борис Щерев” внесе подписка до кмета и 
председателя на Общинския съвет, с иска-
не площадът пред Етнографския комплекс 
„Генгер” да носи името на Борис Щерев. 
Съветът вече има решение за именува-
нето на площада. Сега предложението е 
монументът на Щерев да бъде поставен в 
градинката на улица „Паркова”, тъй като 
няма зелени площи на новия площад „Бо-
рис Щерев”. Идеята е паметникът да бъде 
в лице към улица „Паркова”, да бъде из-
работен от ситнозърнест сив гранит, с ви-
сочина 2.00 - 2.10 м. Както общинското из-
дание вече ви информира, идейният про-
ект е на скулптура Ненчо Русев.

Колев заяви още пред „Народен прия-
тел“, че Инициативният комитет ще тър-
си подкрепа за предложението от всич-
ки представени в Общинския съвет по-
литически сили, предвид факта, че идея-
та е надпартийна и свързана с личност-
та на екскмет с особен принос за разви-
тието на Айтос.

Беше регистрирана и набирателна смет-

ка за дарения от граждани и юридически 
лица за изграждането на паметника. Спо-
ред Колев 80% от необходимите средства 
вече са събрани, но апелът към айтозлии 
за подкрепа на идеята остава в сила, до-
като не бъдат осигурени сто процента от 
парите, близо 4000 лв., необходими за из-
граждането на паметния знак за Щерев.

Ако предложението бъде включено в 
дневния ред на Съвета през месец октом-
ври и решението е с положителен знак, 
веднага ще поискаме строително разре-
шение и започваме изграждането. А това 
може да стане най-рано през ноември, 
предвид стандартните процедури, твър-
дят от ИК.

Дарителската сметка за паметник „Бо-
рис Щерев” в Айтос е в Банка ДСК- ЕАД- 
град Айтос

Име на клиент: ИК „Борис Щерев”- град 
Айтос

IBAN: BG0STSA93000025174875
BIC: STSABGSF
   Апелираме за вашата подкрепа с фи-

нансови дарения на посочената банкова 
сметка. Инициативен комитет „Борис Ще-
рев”- град Айтос разчита на Вашия жест за 
реализиране на идеята и Ви благодари.

Председател на ИК: К. Колев, тел. 0886 
94 54 88

Паметникът на Борис 
Щерев - в градинката 
на улица „Паркова”

Ето как ще изглежда паметникът на 
Борис Щерев

Кольо Колев - Председател на ИК 
„Борис Щерев” - Айтос

Деня на възрастните хора и 
Деня на учителя празнуваха 

педагози-ветерани

Клуб „Вяра” - Айтос тра-
диционно почете Между-
народния ден на възраст-
ните хора и Деня на учи-
теля.  Учителите-ветера-
ни се събраха  в бирария 
„Сезони” и показаха, че 
годините не са пречка, 
щом душата е млада и 
иска да се забавлява.

Проведоха и едноднев-
на екскурзия. Бяха там, 
където свършва Бълга-
рия - на границата до 
Малко Търново. „Стран-
джа ни зареди със сила, 
красота и емоции. По-

сетихме килийното учи-
лище в село Бръшлян, 
до вкопаната в земята 
църква. За нея, за бъл-
гарската църква, беят ка-
зал: „Когато минавам на 
кон - да не я виждам!”. 
Но българската църк-
ва оцелява! Оцеляват и 
българското слово и бъл-
гарският народ!”, разка-
за за „Народен приятел“ 
един от членовете на клу-
ба, Димитрина Алексие-
ва. Сърцата домакиня от 
Бръшлян, отворила дома 
си за айтоските учите-

ли-ветерани. Разказала 
им историята на селото 
и им поднесла баница. 
„Пяхме песни. Денят пре-
мина чудесно под ръко-
водството на председа-
телката на клуба - Сла-
вка Калчева. Благодарим 
й! Пожелаваме й мно-
го здраве! Живот, здра-
ве и вяра  пожелаваме 
и на всички айтозлии!”, 
каза още за общинско-
то издание Алексиева от 
името на учителите-ве-
терани.    

„Народен приятел“

Членовете на Клуб «Вяра” на една от седмичните си сбирки в залата на ДЦМ-
ВУ- Айтос



Българската смесена 
двойка - айтозлийката Ма-
риела Костадинова и бур-
гаският й партньор Пана-
йот Димитров, регистри-
ра силно участие на Мла-
дежките олимпийски игри 
по спортна акробатика в 
Буенос Айрес. Смесена-

та двойка преодоля ква-
лификацията и е на фи-
нала в надпреварата. Ай-
тозлии се гордеят с успе-
ха на Мариела, възпита-
ник на Клуба по спортна 
акробатика „Орел” - Ай-
тос, с който борбеното ни 
момиче постигна първите 

си успехи в спортната ак-
робатика.

Мариела и Панайот се 
представиха много добре 
и заслужиха място на фи-
нала с втората най-висо-
ка оценка - 82.000. Отборът 
на Израел влиза с най-ви-
сок резултат от 82.070. Със 

същите точки като бъл-
гарите са и състезатели-
те на Украйна. Финалът в 
дисциплината е на 15 ок-
томври.
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стр.48 Животът край Славеева река

„Алексия - Айтос“ ЕООД
Димитър Димитров Янакиев
„Стефанови“ ООД
Кооперация „ЗК Сила“
„Кокала“ ЕООД
„Дядо Данчо“ ЕООД
„Десий“ ЕООД
„Ди Ем Жи - 72“ ЕООД
„Деметра“ ООД
„Бошнаков“ ЕООД

„Авицена“ ЕООД
Кооперация „ВККЧЗС - Ае-
тос“
„Медицински център 1 Ай-
тос“ ЕООД
„МБАЛ - Айтос“ ЕООД
„Астон Сервиз“ ООД
Тодор Йорданов Манев
ЗСК „Лозово“ АД
Георги Манолов Георгиев

Община Айтос благодари на спомоществователите на 
Празника на Айтос - 26 октомври, Димитровден

Айтозлийка на финал 
на Олимпийските 
игри в Буенос Айрес

Мариела и Панайот на ла-
гер в Ботевград, преди да 
отпътуват за Буенос Айрес

17-18.10.2018 г. от 11.00 ч., 
Спортна зала „Аетос” 

Градски турнир по волейбол за уче-
ници - за купата на Община Айтос.

20.10.2018 г. от 10.30 ч. Спортна 
зала при стадион „Крум делчев” 

Моделирана тренировка на Клуб по 
спортна акробатика „Орел”.

21.10 2018 г., 08.00 часа, сборен 
пункт - Общината

Общоградски поход на ТД „Чудни 
скали” - Айтос

21.10.2018 г. от 10.00 ч., Спорт-
на зала „Аетос” 

Първи турнир по баскетбол.

26.10.2018 г. от 09.00 ч., ловно 
стрелбище в лесопарка

Традиционен турнир по спортна 
стрелба на СЛРД „Сокол” и Ловно- 
стрелкови клубове от страната

26.10.2018 г. от 16.30 ч. градски 
стадион „Крум делчев” 

Футболна среща между отборите 
на Айтос и Карнобат (ветерани).

27.10.2018 г. от 09.00 ч., Спорт-
на зала „Аетос”

Национален турнир по свободна 
борба за деца

27.10.2018 г. от 10.30 ч, Заседа-
телна зала на Община Айтос

Турнир по шахмат за деца и въз-
растни в чест на празника на града.

27-28.10.2018 г., 09.00 ч., Мото-
полигон - Айтос

Финален кръг на Републиканския 
шампионат по мотокрос `2018

„Пинокио” за айтоските деца  
на 23 октомври

Специално за айтоските малчугани, на 23 октомври 
т.г., от 12.00 часа, Драматичен театър „Гео Милев” - Ста-
ра Загора ще представи на сцената на НЧ „Васил Лев-
ски 1869” - Айтос „ПИНОКИО” по Карло Колоди, драма-
тизация: Рада Москова. Постановка и сценична среда: 
проф. Андрей Аврамов, Музикално ръководство: Евгени 
Господинов. Участват: Тодор Тодоров, Цветомир Черке-
зов, Стефан Борисов, Жоро Райчев, Миленка Сотирова, 
Илина Илиева.

Историята за дървеното човече, което иска да стане 
момче се играе вече 135 години! Когато и днешните деца 
станат родители - Пинокио пак ще бъде на сцената! Го-
дините минават, но приказната история продължава да 
вълнува всяко ново поколение.

„ За сушата и сватбите“

по Елин Пелин е постановката за възрастни, с която 
Драматичен театър „Гео Милев” - Стара Загора госту-
ва на айтоската сцена на 23 октомври т.г., от 18.30 часа. 
Драматизация и режисура - Надя Асенова, сценография 
и костюми - Тодор Райков, хореография - Христо Иванов, 
музикална адаптация - Ангел Чакъров.

Богатият свят на Елин Пелин на сцената представят ак-
тьорите Христофор Недков, Иван Калошев, Ивалин Ди-
митров, Стефан Борисов, Жоро Райчев, Илчо Димитров, 
Светла Тодорова, Мария Пенчева, Мария Енева-Панай-
отова, Миленка Сотирова.

Фокусът е върху любовта, в нейните три проявления: 
млада, непокорна и завладяваща, непозволена, но меч-
тана, зряла и мъдра - способна да променя света... Но 
каквато и да е любовта, тя побеждава всяка суша.

Театър за 
малки и големи

Много спорт за празника  
на Айтос Димитровден `2018

Турнирът по шахмат е връстник на Празника на Айтос, който тази 
година се провежда за 25-и пореден път

„Вихър” срази „Равда” с 6:3
С три гола се записа Руси Христозов

На 6 октомври т.г. мъж-
кият отбор на ФК „Вихър”- 
Айтос похвално си взе три-
те точки от мача с тима 
на ФК „Равда”. „Взе ги по 
най-категоричен начин за 
радост на около 150 фено-
ве по трибуните на Град-
ския стадион, и за радост 
и на кмета на Община Ай-
тос Васил Едрев, който 
изгледа мача с видим ин-
терес. 

Победата не дойде така 
лесно както се очаква-
ше. „Една атака на отбо-
ра на Равда завари ай-
тозлии неподготвени и до-
веде до първия гол в мача 
-  във вратата на “Вихър” - 
0 :1 за Равда! Нашите фут-
болисти реагираха като 
ужилени и с нови атаки, а 
щатният голмайстор Руси 
Христозов хладнокръвно 
изпълни дузпа, която реа-
лизира в гол, а резултатът 
се заформи на 1:1. Мал-
ко по-късно, след спъва-
не на Али Пехливан, кой-
то беше навлязъл стре-
меглаво в наказателното 
поле на Равда, последва 
втора дузпа за отбора на 
„Вихър”, с изпълнението 
й отново се нагърби Руси 
Христозов, който с кинжа-
лен удар вкара втория си 
гол и оформи резултата на 
2 :1. До края на полувре-
мето последваха още ата-
ки, при една от които Ста-
нислав Стоянов пусна пас 
„по конец” на Руси Христо-
зов, който не се поколеба 

да отбележи прекрасното 
си представяне в този мач 
с хеттрик. 

Полувремето завърши 
при резултат 3:1. В нача-
лото на второто полувре-
ме, треньорът Милен Мин-
чев и помощникът му Ма-
рин Маринов замениха 
един от най-добрите хал-
фове Димитър Лалев, кой-
то се раздаде максимално 
през първото полувреме, а 
на негово място влезе Ни-
колай Влаев. Това позволи 
с вътрешна рокада и въз-
можност за Любен Момчев 
да играе в центъра на тере-
на с Диян Вълков. Това са 
двамата футболисти, кои-

то след дълго пребиваване 
в отбора на „Странджа” - 
Средец се прибраха в род-
ния клуб - познават се от-
лично и се намират на те-
рена дори и без да се виж-
дат. Така се случи и при 
четвъртия гол за „Вихър” 
- Любен Момчев с фамо-
зен пас намери Диян Въл-
ков, който без забавяне, 
изстреля топовен изстрел 
отдалеч и заби топката в 
мрежата на Равда. За 5:1 
се разписа и бързоногото 
крило Емрах Ферад, кой-
то увенча доброто си пред-
ставяне с чудесен гол. От-
борът на „Вихър“ напра-
ви няколко смени и дока-

то новите играчи навлязат 
в мача, „Равда“ отбеляза 
два бързи гола и доведе 
резултата до 5:3, но топ иг-
рачът на второто полувре-
ме Диян Вълков, се разпи-
са за крайния резултат -  
6 :3”, коментира много цве-
тисто във Фейсбук успеха 
на „Вихър” футболният де-
ятел Станимир Генев. 

В този мач „Вихър” от-
ново показа колективен 
дух, и че всички в отбора 
са „бойци”. Момчетата до-
казаха, че повеждането в 
резултата срещу тях не е 
причина за униние, че ма-
чът се играе 90 минути и се 
играе докрай!

“Вихър”  - Айтос
Снимка #BURGASFOOTBALL


