
На 31 юли 2019 г. започ-
на строителството на па-
метник на загиналите във 
войните граждани на Ай-
тос. За Инициативния коми-
тет “Воинска памет” и за ай-
тозлии моментът беше исто-
рически. 

Както «Народен приятел“ 
неведнъж ви информира, 
идеята за монумент на за-
гиналите на фронта айтос-
ки граждани е от един век. 
За паметника, който се гра-
ди, в Айтос се е заговорило 
веднага след края на Първа-
та световна война. И така, 
след всяка война и 75 го-
дини след това, до начало-
то на месец март 2019 годи-
на, когато Инициативен ко-
митет “Воинска памет” под-
хвана идеята, с готовност да 
я доведе до край.

Кметът Васил Едрев за-
стана зад комитета, той 
пък събра над 700 подписа 
от айтозлии, които с жела-
ние подкрепиха инициати-

вата. В края на месец май 
тази година, в качеството 
си на заинтересована стра-
на, Общинският съвет в Ай-
тос даде съгласие «да бъде 
допуснато разработването 
на проект за изграждане на 
Паметник на загиналите във 
войните от град Айтос вър-
ху поземлен имот общинска 
собственост, в кв. 119 В” в 
града - на мястото на па-
метната плоча, в градинка-
та пред сградата на Общи-
на Айтос.

Общинските съветници 
с пълно единодушие гласу-
ваха предложението на ИК 
„Воинска памет” - Айтос. 
Всички политически сили, 
представени в местния пар-
ламент, изразиха пълната 
си подкрепа за изгражда-
нето на паметника - ДПС, 
БСП, ГЕРБ, БДЦ, РБ, вклю-
чително и тримата незави-
сими съветници

Освен гражданската под-
писка в подкрепа на идеята, 

членовете на ИК представи-
ха на заседанието на Съве-
та идеен проект, мотиви за 
изграждане на паметника, 
протоколи от заседанията 
на ръководството и набира-
телната банкова сметка, по 
която се събират средства 
за градежа.

Ръководството на Инициа-
тивния комитет „Воинска па-
мет” е с председател Иван 
Иларев - началник на Вое-
нен клуб - Айтос, и члено-
ве - Енвер Халил - бизнес-
мен, Ончо Ончев - предсе-
дател на Съюза на запас-
ните офицери и сержанти,  
Атанас Атанасов - предсе-

дател на Общинския коми-
тет „Васил Левски” - Айтос, 
о.р. подполк. Йотко Йотов, 
Ангел Гугучков, Кольо Колев 
и Владимир Димитров.

Комитетските хора бяха 
първите, които внесоха 
средства в дарителската 
сметка. А от представени-
те документи стана ясно, 
че върху паметника ще бъ-
дат изработени общо 3752 
букви - имената на загина-
лите воини от Айтос. Об-
щата стойност на разходи-
те е в размер на 25 хиляди 
лева. Участниците в строи-
телството на паметника зая-
виха, че ще дарят труд и ма-
териали за реализиране на 

идеята, така че стойността 
на монумента ще е значи-
телно по-ниска.

Мотивите са отдавна из-
вестни - „дълголетната меч-
та на поколения айтозлии 
за построяването на памет-
ника, който да съхрани па-
метта за подвига на 180 дос-
тойни синове на град Айтос, 
които вече 100 години чакат 
признание”. 

В идейния проект са зало-
жени специални символи - 
орел - символ на града, ор-
ден за храброст - символ на 
воинската доблест и чест, и 
словата на Вазов - „Бълга-
рио, за тебе те умряха....”.

Днес, на 1 август, в Айтос 
ще бъде и скулпторът Хрис-
то Митев. 120-тонен кран ще 
постави тежката основа на 
паметника, за да започне 
истинският градеж.

Чрез „Народен приятел“, 
Инициативният комитет под-
нася искрената си благодар-
ност към Общински съвет - 
Айтос и към кмета Васил Ед-
рев за решението и подкре-
пата, за съпричастността, 
съдействието и изразено-
то желание на местната за-
конодателна и изпълнител-
на власт, да подпомагат до 
край реализирането на ро-
долюбивата идея.
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Строят паметника на  
загиналите във войните айтозлии

Започна се!

На 1 август поставят основите, в Айтос 
пристига скулпторът Христо Митев

Пред изкопа - всички са обнадеждени!

Започна се!

Част от членовете на ИК „Воинска памет”

Щастливи бяхме пре-
ди 22 години да видим па-
метната плоча на Васил 
Левски в храма, където 
коленичим пред Апосто-
ла. След това работихме 
да изграждането на Па-
раклиса- костница, къде-
то Айтос празнува свое-
то Освобождение. Дълго-
годишна мечта на гражда-
ните беше и Войнишкият 
паметник, който мина през дългия етап на няколко 
инициативни комитета, които все завършваха без-
славно. В крайна сметка, благодарение на послед-
ния Инициативен комитет, наречен „Воинска памет” 
с председател Иван Иларев, с помощта на кмета 
Васил Едрев, който прегърна идеята с много жела-
ние, и с горещата подкрепа на целия Общински съ-
вет с председател Красимир Енчев, най-сетне този 
паметник ще бъде изграден. Доказахме, че съеди-
нението прави силата! И ето днес, на 31 юли 2019 
г. ние, членовете на ИК и граждани, стоим пред из-
копа на паметника, който днес ще бъде завършен 
и утре започва монтажът. С тези темпове, с кои-
то работим, нашият град тази година ще изпълни и 
третата си мечта - паметника на тези айтоски мом-
чета, които са положили костите си в основите на 
свободна България.

Развълнуван съм, защото 
виждам вече резултат от обе-
динените усилия. Но срокът, 
който си поставяме за за-
вършване е малко нереален, 
защото очакваме, че ще има 
още трудности. Според мен, 
ако успеем да го завършим в 
началото на октомври тази го-
дина, това ще бъде успех. На-
дявам се, да нямаме спънки и 
нещата да се случат.

За нас, днешният ден е 
исторически. Историче-
ски е, защото след такъв 
дълъг период от време, се 
сбъдва една мечта. Успе-
хът се дължи на това, че 
най-сетне вървим в пра-
вилната посока. Със за-
дружни усилия и с огро-
мното желание на коми-
тета, местните власти и 
гражданите ще се сдоби-
ем с паметник, който ще 
завещаем на поколения-
та. Желанието и усилия-
та са налице. Налице е и 
подкрепата на Община-
та и на Общинския съвет. 

Успяхме да обединим сили и резултатите са види-
ми. Да пожелаем успех на патриотичната идея. На-
дявам се, градежът да завърши в сроковете, които 
сме си поставили.

Обнадежден съм, че този път 
паметникът на загиналите във 
войните айтозлии, наистина ще 
стане. Помня как в продълже-
ние на години се правиха опити, 
и все се появяваше някакъв про-
блем, и все нещо пречеше паме-
тникът да не бъде изграден. Сил-
но вярвам, че този път работа-
та ще бъде доведена до край и 
ще остане паметен знак за хра-
бростта и саможертвата на ай-
тоските воини. 

Съединението 
прави силата!

Виждаме резултата от 
обединените усилия!

Исторически ден!

Атанас Атанасов - 
председател на 

Общински комитет 
„Васил Левски” - 
Айтос и член на 

ИК „Воинска 
памет”:

О. р. подполк. 
Йотко Йотов - член 

на ИК „Воинска 
памет” – Айтос:

Кольо Колев - 
член на ИК 
„Воинска памет” 
– Айтос:

О. р. полк.  
Георги Коев:

Обнадежден съм, че този 
път паметникът ще стане!

Йотко Йотов и Георги Коев: Този път паметникът ще стане
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Представители на Об-
щинска администрация - 
Айтос, кметове на населе-
ни места и собственици на 
свиневъдни обекти участ-
ваха в първата регионал-
на среща от информаци-
онната кампания, органи-
зирана от Областна ди-
рекция „Земеделие” - Бур-
гас, специално за четири 
от общините в Бургаска 
област - Айтос, Карнобат, 
Руен и Сунгурларе. Среща-
та се проведе в „Институ-
та по земеделие“ в Карно-
бат, присъстваха предста-
вители на Областната уп-
рава - Бургас, на държав-
ни институции и на Вете-
ринарно-медицинския фа-
култет на Тракийския уни-
верситет.

Целта на срещата беше 
разясняване на мерките за 
профилактика, огранича-
ване и ликвидиране на бо-
лестта „Африканска чума 
по свинете“. „Това е ви-
рус с висока устойчивост, 
който може да се съхраня-
ва до три години в замра-
зено състояние и води до 
90-100% смъртност, заяви 
на срещата д-р Георги Же-
лев от Ветеринарно-меди-
цинския факултет в Стара 
Загора. Стана ясно, че ме-

сото от заразените живот-
ни не е годно за консума-
ция, въпреки че не е опас-
но за здравето на хората. 
Чрез заразеното месо ви-
русът може да бъде пре-
несен. 

„Все още има хора, кои-
то вярват, че заболяване-
то го няма в България, но 
това са спекулации, защо-
то то е тук. Спекулира се 
с това - защо се убиват 
здрави животни. Важно е 
да се знае, че когато едно 
животно се зарази, то не 
проявява клинична карти-
на, не вдига температура, 
няма кръвоизливи веднага 
след заразяването. Нари-
ча се инкубационен период 
- периодът от заразяването 
до първия клиничен синд-
ром. Нарича се скрит пери-
од. Нашата цел е по-бързо 
да направим обръч около 
заразното огнище, а да не 
чакаме тук да се прояви за-
боляването. Защото проя-
ви ли се заболяването, из-
лъчителството на вируса е 
много по-голямо. Спекули-
ра се и с това - защо тряб-
ва да бъдат убити животни-
те, преди да бъдат изслед-
вани? Защото в първите 3-5 
дни няма нито един лабо-
раторен метод, чрез кой-

то да докажем, че едно за-
разено животно е заразе-
но. Няма такъв метод, за-
щото е необходимо техно-
логично време този вирус 
да се развие и да се открие 
в кръвта. Заболяването е 
тук, „нивата е пламнала”! 
По отношение на мерки-
те? Няма други ефективни 
мерки. Няма други мерки, 
с които да дадем шанс на 
останалите ферми да про-
съществуват. Много хора 
обвиняват БАБХ - как не 
ви е грях да убиете 40 хи-
ляди прасета, пишат. Това 
е голяма провокация. Зна-
ете ли какво ще се случи с 
тази ферма, с този вирус, 
който е устойчив и причи-
нява смъртоносно заболя-
ване и много лесно се пре-
дава от животно на живот-

но? Тази ферма е обре-
чена, щом вирусът е про-
никнал в нея. Питам, тряб-
ва ли да чакаме един ме-
сец, за да се развие „по-
жарът” и да умрат живот-
ните? Дано не съм прав, но 
очаквам да има нова въл-
на, въпрос на време е да 
мине Балкана. “, каза още 
д-р Желев.

Прасетата, които се от-
глеждат в задните дво-
рове, да бъдат заколени 
преди да достигне до тях 
заразата, а работници-
те и транспортните сред-
ства да преминават през 
дезинфекция и санитарен 
филтър, бяха основните 
към стопаните. Д-р Желев 
предложи да се използ-
ват спиртни разтвори с до 
70% концентрат или спе-
циализирани препарати. 
Много от дезинфектанти-
те се влияят от твърдостта 
на водата в отделните об-
ласти и се оказват неефик-
тивни, стана ясно още на 
срещата.
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• Тел. 0885445426 - дава 
под наем квартира в 
приземен етаж за се-
мейство или за жена 
с деца.
• Тел. 0896370138 - дава 
под наем помещение - 
суперцентър, 20 кв. м, 
за магазин или офис - 
цена 250 лв.
• Тел. 0894 411 125 - про-
дава лозе - 1дка + бун-
гало, между „Военно 
стрелбище” и „Набож-
на къща”
• Тел. 0898 440336 - Ди-
митър, ПРОДАВА 3.200 
дка дворно място в ре-
гулация - с. Малка по-
ляна или ЗАМЕНЯ за не-
движим имот или земе-
делски земи.
• Тел. 0887 01 98 80 - 
ПРОДАВА лозе, УПИ 
І-490, кв. 32 „ПРОВА-
ДИЙСКО ШОСЕ”, 745 
кв. м, нотариален акт.

• Тел. 0887 01 98 80 - 
ПРОДАВА 2.5 дка праз-
но дворно място в с. 
ДРЯНКОВЕЦ, УПИ V-48, 
кв.6, договор с EVN - 12 
kW, партида за вода, 
скица с виза за строеж, 
нотариален акт.
• Тел. 0879590266 - ПРО-
ДАВА апартамент - 108 
кв.м, на улица „Ради Бо-
руков” 18. Цена по спо-
разумение.
• Тел. 0888417267 - про-
дава в Поморие - ста-
рия град: 
• 1.Боксониера, 27 кв. 
м, на 5 мин. от плажа 
и на 5 мин. от центъ-
ра, тухла, обзаведена, 
цена 25800 евро, 2. По-
мещение в центъра на 
Поморие - стария град, 
до църквата, удобно 
за магазин, офис, ате-
лие, 20 кв. м, цена 23800 
евро.

Малки обяви

съобщеНие
Във връзка с писмо с изх. № 91-726/29.07.2019год. на Ми-

нистъра на земеделието, храните и горите до Областен 
управител на област Бургас с дадени указания за предо-
твратяване на болестта африканска чума по свинете, Об-
щина Айтос уведомява собствениците, отглеждащи свине 
в 20-километровата зона около свинекомплекс с.Зимен 
(с.Раклиново, с.Тополица, с.Черноград, с.Карагеоргиево, 
с.Поляново, с.Зетьово, гр.Айтос, с.Пирне, с.Караново, 
с.Чукарка), че следва да се преустанови отглеждането 
им в обекти тип „заден двор“.

Срокът за изпълнение на мярката за доброволно кла-
не на животните от стопаните им е до 02.08.2019год. След 
изтичане на гореописания срок се пристъпва към умърт-
вяване на животните от компетентния орган - Област-
на дирекция по безопасност на храните, съгласно раз-
поредбите на чл.139а, от Закона за ветеринарно-меди-
цинската дейност.

Следва да се има предвид, че добитото месо от собст-
вени животни може да се съхранява дълго само след то-
плинна обработка за минимум 30 минути на 70 градуса 
С, достигнати във вътрешността на късовете месо, пред-
вид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив 
при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и зам-
разяване на месото (съгласно Научно становище за раз-
пространение на Африканската чума по свинете в Бъл-
гария, Европа и света на Центъра за оценка на риска по 
хранителната верига).

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

съобщеНие
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за 

мерките за опазването на пчелите и пчелните семей-
ства от отравяне и начините за провеждане на рас-
тителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни 
дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че 
на 01.08.2019г. от залез слънце до 07:30 часа „Комета 
Е“ ЕООД ще извърши третиране на 105 дка праскови 
и круши, в местността Карапелит, находящи се в зе-
млище град Айтос, с препарата „Топаз 100ЕК“.

Собствениците на пчелни семейства следва да 
предприемат необходимите действия за предпазва-
не на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

БезБолезнена стоматология; Последни технологии в 
стоматологията със сертифицирана  яПонска аПаратура; 

Професионално изБелване; всички видове корони и 
мостове; изграждане на зъБи с фиБростъкло, всички 
видове модерни Протези; детска стоматология и др.

Бургас, ул.”хан аспарух” 70 (до IIIта поликлиника); 0896 128 895
Само с предварително записване!

център за естетична стоматология
“еstheticDent” - Бургас

д-р мартин цонев
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За мерките срещу разпространението 
на Африканската чума по свинете

4 общини на информационна среща за профилактика, 
ограничаване и ликвидиране на болестта 



За малко повече от 10 го-
дини, откакто съществува 
Клубът по свободна борба 

„Айтос”, май не се е случва-
ло състезание без медали 
и отличия за нашите мом-

чета. Но всички в клуба, и 
състезатели и треньори, са 
особено горди с успехите 

си зад граница.
За поредна година, през 

месец юли, отбор на КСБ 
„Айтос” с 15 деца и момче-
та участва в Балканиада-
та по борба в град Ялова, 
Турция. Над 150 млади бор-
ци от Молдова, Косово, Ма-
кедония, Турция и България 
спориха на тепиха за бал-
кански титли в различните 
категории.

„Два отбора от Турция - 
от Ялова и Бурса участва-
ха в състезанието, от Бъл-
гария в надпреварата ос-
вен нашият отбор, участва-
ха още клубовете на Вели-
ко Търново, Руен, Разград, 
Търговище и село Езерче. 
Много съм горд с нашите 
състезатели, представиха 
се отлично”, заяви за „На-
роден приятел“, президен-
тът и треньор на клуба Руж-
ди Ахмед.

С две балкански титли, 
при децата и при момче-
тата, се завърна айтоски-
ят отбор. Златни медали в 
Айтос донесоха Аксел Ерол 
в категория 42 кг при деца-

та и Михаил Михов в кате-
гория 68 кг при момчетата. 
Най-малкият в отбора Заха-
ри Михов завоюва бронзов 
медал в категория 35 кг.

С две втори места и сре-
бърни медали се поздрави-
ха Габриел Демирев, кате-
гория 73 кг и Ерой Енвер - 

категория 80 кг. Бронзови 
медали при момчетата за-
служиха Мустафа Зюлфе-
кер, категория 68 кг, Халил 
Сали, категория 47 кг, Бей-
тула Бирол, категория 73 кг 
и Николай Георгиев, катего-
рия 41 кг.

НП

От поне година айтоски-
ят Зоопарк се надява на 
потомство от живеещите 
на семейни начала, двой-
ката понита Вихър и Габри-
ела. Но тъй като двамата 
не проявявали видими сим-
патии един към друг, през 
тази седмица ръководство-
то предприело решителна 
стъпка. 

На три прегледа била под-
ложена младата двойка, а 
Габи - гледана три пъти на 
видеозон. „Всичко й е на-
ред, но е нужно да свали 
поне малко от теглото”, за-
ключил ветеринарят, след 

видяното на монитора. На-
ложило се, Габи да мине на 
лятна диета - да поотслабне, 
не много, до 5 кг. За вталя-
ване, менюто й през летни-
те жеги включвало предим-
но сено, каза управителка-
та Росица Златева. Диетата 
имала и конкретна цел - да 
повиши либидото й.

Едно от предположенията 
за липсата на поколение е, 
че Габриела не си пада по 
по-млади партньори. Вихър 
е с година по-малък, скоро 
навърши четири, а Габи вече 
е на пет. Коя е точната при-
чина не се знае, но Зоопарк 

- Айтос и зоокътът в Карно-
бат обединили усилия в ин-
терес на идеята за пони-по-
томство. С договор за раз-
множителен заем и със спе-
циализиран транспорт, Габи 
била отведена на гастрол в 
Карнобат, за да прави ком-
пания на друго пони, дока-
зан мъжкар. Новият й парт-
ньор вече е ставал баща, 
макар значително по-дре-
бен от нашия Вихър. Габи 
била все още малко трома-
ва, което е известна преч-
ка за палава интимност при 
понитата.

Според Златева, Габи ще 
гостува в Карнобат поне 3-4 
месеца. Тамошните й колеги 
ще я наблюдават, ще спаз-

ват стриктно хранителния й 
режим и ще следят за про-
мяна в поведението и отно-
шенията й с карнобатското 
пони. Златева се кани дру-
гата седмица да посети Габи 
в Карнобат, за да види дали 
се е адаптирала към нови-
те условия. У Вихър не се 
наблюдавали признаци на 
тъга по досегашната му по-
ловинка, констатирали в зо-
опарка.

„Ще си върнем понито в 
Айтос, дай Боже, с потом-
ство. От Карнобат съобщи-
ха, че Габи се чувства от-
лично”, коментира още за 
„Народен приятел“ Росица 
Златева.

НП
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Айтозлийката Габи е в компанията 
на карнобатски мъжкар

7×ô
Айтоските борци с 9 медала 
от Балканиадата в Турция

Аксел на най-високото стъпало на почетната стълбичка

На ферибота, по обратния път към Айтос

Отборът на КСБ „Айтос Спортната зала в Ялова

Габи в айтоския Зоопарк

Вихър не се впечатлявал от липсата на досегаш-
ната си партньорка

150 деца участваха в надпреварата за балканските титли

Тракийско дружество 
„1897 ПЕТЪР КИПРИЛОВ” - ГРАД АЙТОС

ОРГАНИЗИРА
Посещение на „Петрова нива” на 17 август 2019 

година (събота), 
по повод

ЧЕСТВАНЕТО НА 116-ТА ГОДИШНИНА ОТ 
ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ. 

Справки и записвания:
Всяка сряда от 15.00 часа до 18.00 часа в Клуба 
на дружеството на ул. “Щерю Русев” №4 или на 
телефони 0899 848 500, 0878 825 964, 0887 805 893

ТАКСА ЗА ПЪТУВАНЕТО - 5.00 ЛВ.
ТРЪГВАНЕ ЗА “ПЕТРОВА НИВА” С АВТОБУС В 13.00 

ЧАСА ОТ КЛУБА НА ДРУЖЕСТВОТО.
ОТПЪТУВАНЕ ЗА АЙТОС - 22.00 ЧАСА.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

С надежда сме за айтоско-карнобатско бебе-
пони, казва управителката Росица Златева

За мерките срещу разпространението 
на Африканската чума по свинете



Емил Кръстев от Айтос 
е Републикански шампи-
он по културизъм и си-
лов трибой. На 21 години 
вече е научил нещо мно-
го важно - че шампион не 
се става лесно. Режимът, 
лишенията и огромните 
тежести не го плашат, за-
щото има  ясна цел - Ев-
ропейската титла.

- емиле, здравей! Какви 
ли не състезатели и шам-
пиони имаме в айтос, но 
признавам, до този мо-
мент, дори не съм подо-
зирала, че имаме шам-
пион по културизъм и си-
лов трибой. Правнук си 
на вече покойния и мно-
го известен и уважаван в 
айтос д-р Кръстев. Кажи 
ми повече за себе си?

- Да, правнук съм на  
д-р Кръстев. За жалост, ро-
дил съм се след неговата 
кончина. На 21 години съм, 
родом съм от тук, все още 
живея тук, при родители-
те си. Студент съм, специ-
алност „Медицинска реха-
билитация и ерготерапия”, 
трети курс в Университе-
та „Проф. Асен Златаров” - 
Бургас. Остава ми една го-
дина да се дипломирам, а 
след това - магистратура, 
избрал съм „Спорт и здра-
ве , кинезитерапия”.

- Как най-общо могат 
да бъдат наречени два-
та спорта, с които се за-
нимаваш - културизъм и 
силов трибой?

- Двата спорта са съвсем 
различни. При културизма 
се гледа най-вече визията 
и пропорцията на мускули-
те. Позираш така, че да из-
пъкнат най-много мускули и 
да покажеш най-добрата си 

форма, а при силовия три-
бой е главно сила - или вди-
гаш щангата, или не. 

- Нещо като конкурс 
за красота. Кога започна 
да се занимаваш с кул-
туризъм?

- Да, нещо такова. С кул-
туризъм се занимавам от 
2015 година. Започнах съв-
сем не на сериозно. Имах 

приятел от нашия град - 
подготвяше се за състеза-
ние и на мен ми хареса. За-
палих се, започнах да тре-
нирам по-сериозно, да се 
храня по определен начин. 
С една дума, започнах да 
живея на строг режим. Бях 
в ХІ и ХІІ клас, съчетавах ра-
бота и тренировки с учили-
щето. Тренировките бяха по 
две на ден, нямах и минута 
свободно време.

- Кога беше първото 
ти състезание по култу-
ризъм и какъв беше ре-
зултатът?

- През април 2016 година 
беше първото ми състеза-
ние по културизъм. Беше за 
юноши до 18 години в Плов-
див, класирах се втори. 

- Какво се случи след 
този безспорен за теб 
успех?

- Починах си една годи-
на, за да мога да натру-
пам повече мускули и през 
септември 2017 година се 
явих на национален тур-
нир в Бургас. Класирах се 
на седмо място. Само една 
седмица по-късно, отидох в 
София, на Републиканския 
шампионат. Състезанието 
беше за мъже, бях по-малък 
на години от всички състе-
затели. Класирах се на пър-
во място и станах Републи-
кански шампион по култу-
ризъм в категорията си.

- бил си шампион по 
културизъм, но избираш 
да се занимаваш със си-
лов трибой?

- От 2013 година, когато 
ми беше първото състеза-
ние, имам страст към си-
ловия трибой, към големи 
тежести и щангите. Зато-
ва реших да се пробвам в 
този спорт отново. И два-
та спорта развиват муску-
ли, но целите са различни. 
И двата спорта не са леки, 
но нагласите са различни - 
защо ти са мускули, ако не 
можеш да вдигнеш големи 
тежести?! И двата ми ха-
ресват, но силовия трибой 
надделява...

- Какво се случи след 
като завоюва шампион-
ската титла по култури-
зъм?

- След последното състе-
зание по културизъм, това 
беше преди година и се-
дем месеца, започнах да 
се занимавам основно със 
силов трибой - от януари 
2018 година и до днес. За 
това време напредвах си-
лово много бързо. В Бълга-
рия има много състезания 
по силов трибой, провеж-

дат се на два - три месеца, 
има и повече участници. 
Дори през юни тази годи-
на състезанията бяха три-
четири. Аз се състезавам в 
категория до 93 килограма, 
младежи до 23 години.

- Кой е твоят първи тре-
ньор?

- Бях много малък, кога-
то започнах да тренирам на 
лостове. Това е някъде 2011 

- 2012 г. И още когато вля-
зох в залата, която Краси-
мир Кондов държеше тога-
ва, той ми каза: Дай да те 
подготвям за състезание. 
Така се зароди идеята да 
започна със силовия три-
бой през 2013 година, кога-
то беше и първото ми със-
тезание.

- За кой клуб се състе-
заваш сега?

- В Айтос навремето има-
ше Клуб „Атлас”, но тъй 
като вече няма такъв клуб, 
състезавам се за Клуб 
„Сила Тунджа” - Ямбол. 

- За какво се готвиш - 
да станеш републикан-
ски шампион по силов 
трибой?

- Да, и още по-голяма е 
амбицията ми да отида на 
Европейското първенство в 
Литва, в края на месец но-
ември тази година.

- Към каква тежест се 
стремиш сега?

- Стремя се да бия Евро-
пейския рекорд от лежан-
ка, който е 203 кг. Аз в мо-
мента правя 205 кг. До Ев-
ропейското има пет месе-
ца, надявам се да го подо-
бря. Имам големи амбиции, 
напредвам супербързо, за 
разлика от някои, които се 
занимават с този спорт от 
7-8 години. Не омаловажа-
вам труда им, но истина-

та е, че имам огромен на-
предък за много по-мал-
ко време.

- а какъв е начинът 
да отидеш на европей-
ското?

- Ако попадна в тройката 
на Републиканското.

- а има ли Републи-
канско, преди европей-
ското?

- Да, има, то ще е на 14 

септември тази година в 
Хасково. Подготвям се и за 
него. Но главната ми цел е 
Европейското в Литва.

- а какъв е републи-
канският рекорд от ле-
жанка?

- 202.5 кг.
- имаш ли треньор?
- Да, казва се Росен 

Пеев, от Горна Оряховица. 
Той е по-напреднал в тази 
сфера, реши да ми помогне, 
за което му благодаря.

- Как минава един ле-
тен ден на емил Кръстев? 
Нонстоп ли тренираш?

- Не - тренировките ми от-
немат два-три часа. През 
останалото време съм се 
заел да тренирам хора, 
персонален треньор съм. 
Тренирам айтозлии тук, 
в две-три зали, тренирам 
хора и онлайн. Поддържа-
ме връзки, давам съвети 
за хранене, тренировка, 
сън и т.н.

- Какво е менюто ти?
- Всеки ден - месо - те-

лешко, пилешко със зелен-
чуци, яйца, плодове, из-
вара. 

- Подкрепят ли те близ-
ките?

- Не много, те са прагма-
тични хора. Радват се, ко-
гато успявам, но не одобря-
ват съвсем това, с което се 
занимавам. Логично, искат 
да наблягам на ученето.

- а как си с ученето?
- Добре, нямам пробле-

ми, взел съм си всички из-
пити.

- ти си добър пример - 
не пиеш, не пушиш, во-
диш здравословен на-
чин на живот. влияе ли 
се приятелското ти об-
кръжение от тези твои 
качества?

- Да, имам такъв приятел-
ски кръг. Имам приятели с 
амбиции да се състезават, 

и аз им помагам. В момента 
подготвям трима състезате-
ли, които след шест седми-
ци ще излязат на Републи-
канското първенство. Едно-
то момче е от Айтос.

- Какво ти струва този 
спорт?

- Ако ме питате от финан-
сова гледка точка, за този 
спорт се дават немалко 
пари за храна, екипиров-
ка за вдигане, която е мно-
го скъпа и специална за си-
ловия трибой.

- Какво би посъветвал 
по-малките от теб, кои-
то искат да се занимават 
със силов спорт?

- Ако диетичният ви план 
не е достатъчно добър, то 
тренировките ви никога 
няма да доведат до жела-
ните резултати, без зна-
чение колко усилено ра-
ботите. И това изобщо не 
е преувеличение. И най-
перфектната тренировъч-
на програма ще се прова-
ли, когато хранителният ви 
режим не съответства на 
целите ви. Тоест, главното 
е режимът и достатъчният 
сън и почивка. Трябва да 
имаш цел и да не се раз-
пиляваш.

- Посягал ли си към сте-
роиди?

- Взимам добавки, кои-
то са витамини, и които не 
мога да си набавя в доста-
тъчно количество от храна-
та, омега 3. Във всички по-
сериозни състезания има 
допинг контрол, който тряб-
ва да си платиш. Проверя-
ват дали взимаш стероиди, 
защото те подобряват по-
стиженията. Не бих посег-
нал към тях - много са опас-
ни, пристрастяваш се, взи-
маш още и още, а спреш ли 
ги - сваляш  много килогра-
ми и губиш форма. 
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стр.4 Животът край Славеева река8

Емил Кръстев

Всяко отличие има своя история, и е добре, кога-
то има кой да я чуе...

Януари 2015 г. Емил с кръста на Богоявление

“Когато спечелиш 50 кг мускули!”, е написал Емил 
под тази снимка

По пътя към успеха

Айтозлията Емил Кръстев готов да подобри европейския 
рекорд по вдигане на щанги от лежанка
Правнукът на д-р Кръстев е шампион в два силови спорта


