
"Спорт в Айтос е има-
ло и ще има. Развиваме 
го заедно, строим и над-
грждаме спортната база, 
за да могат децата на Ай-
тос да продължат богатите 
спортни традиции на гра-
да ни". Това каза в обръ-
щението си към футболи-
стите кметът Васил Едрев 
на юбилейното тържество 
на футболен клуб „Вихър“ 
- Айтос, което се проведе 
на градския стадион "Крум 
Делчев" на 17 юни т.г. Три-
буните бяха пълни, атмос-
ферата - празнична.

На перфектно подготве-
ния зелен терен излязо-
ха футболисти от няколко 
поколения - деца, юноши, 
мъже, ветерани. Обичта 
и привързаността си към 
„Вихър“ на терена демон-
стрираха и феновете. Те 
уважиха по свой начин лю-
бимия „Вихър“ - поднесоха 
на президента Валентин 
Иванов и на изпълнител-
ния директор на клуба Ста-
нимир Генев сърдечно пос-
лание за бъдещи успехи и 
юбилейно знаме, което иг-
рачите "да издигат вихърно 
в годините напред".

Президентът на ФК „Ви-
хър“ Валентин Иванов 
- Чалъма благодари на 
всички, уважили празни-
ка. "Събитието трябваше 
да се проведе преди една 
година, но заради панде-
мичната обстановка, го от-
ложихме. Така че сега сме 

в 101-вата година от създа-
ването на клуба. Благода-
ря за съпричастността на 
айтозлии", каза още леген-
дата на клуба.

Че събитието в Айтос е 
от висок ранг, пролича от 
ранга на гостите. До кме-
та, домакин на празника, 
застанаха Валентин Чакъ-
ров от БФС, директор на 
"Първенства и турнири"; 
Делян Асенов, секретар 
на БФС, който отговаря за 
детско-юношеския футбол 
в България и Ангел Стой-
ков, селекционер на бъл-
гарския национален отбор 
по футбол за 19 г. 

Кметът поднесе специ-
ални благодарности към 
ветераните, към поколе-
нията, опазили футбол-
ните традиции в продъл-
жение на един век. "Ис-
кам да се върна назад във 
времето, когато прави-
хме дренажа на този ста-

дион. Дължим благодар-
ност на чичо Неделчо, на 
чичо Руси и на Райко, ко-
ито през годините полага-
ха изключителни грижи за 
стадиона. През този ста-
дион са преминали мно-
го футболисти и много ле-
коатлети на Айтос. Тук за-
почва зона "Загоре". Тук 
бяха знаменитите Шара-
на, Гочето, Данчо Данов, 
Стефан Василев - Паяка, 
Арабов, Паскал, Пецата и 
много други от това пре-
красно поколение. И още 
назад - Ваксата, Калояна-
та, Деркос... Десетки, сто-
тици са айтозлиите, дали 
усилия, труд и постоян-
ство за спортната слава 
на този град.

Юбилеят ни завари в ре-
монт на спортната зала на 
стадиона. С много усилия 
успяваме да надграждаме 
материалната база. След 
месец ще имаме и авто-
матична поливна систе-

ма. Горд съм, че Община-
та спонсорира 13 спортни 
клуба, които дори с мини-
мално финансиране успя-
ват да ни радват с нацио-
нални, олимпийски и све-
товни победи. Спорт в гра-
да ни ще има и ще се раз-
вива в името на децата и 
младите хора на Айтос", 
заяви още кметът пред 
стотиците деца и гражда-
ни, дошли на юбилея.

С искрено уважение 
Станимир Генев тържест-
вено прочете имената на 
треньорите през всички-
те 100 години от съществу-
ването на „Вихър“ – Айтос: 
Руси Долапчиев, Дими-
тър Киров - Сикито, Иван 
Механджиев, Георги Вой-
ков, Христо Момчев, Ата-
нас Цанев, Михаил Йорда-
нов, Лъчо Паланков, Тот-
ко Дремсизов, Георги Чо-
банов, Николай Матев, и 
селекционера, който води 
мъжкия отбор днес - Ми-

лен Минчев. „Тези треньо-
ри са дали много на фут-
бола и града ни“, каза още 
Генев и прикани всички на 
стадиона с минута мълча-
ние да почетат паметта на 
тези от тях, които вече не 
са между живите.

Кулминация на празни-
ка беше историческият 
мач на ветераните срещу 
отбора на „Звезди Бургас 
и област Бургас“. Публи-

ката се вълнуваше и из-
бухваше при всеки гол 
във вратата на противни-
ка. Мачът завърши с равен 
резултат 7:7. Имаше и дуз-
пи, които вдигнаха на кра-
ка феновете. Много музи-
ка, усмивки, пожелания, 
балони и сърдечни прия-
телски срещи след годи-
ни оцветяваха шоуто, за 
което в Айтос още дълго 
ще се говори.

Почетни плакети от БФС 
за опазване на футболна-
та традиция получиха ФК 
„Вихър“ и кметът на об-
щина Айтос Васил Едрев. 
Айтозлии, оставили най-
ярки следи в 100-годиш-
ната история на футбола, 
бяха удостоени с грамота 
от Община Айтос, и с гра-
мота и сребърна значка 
от БФС.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

21-23 ЮНИ 2022, бр. 558

Юбилеен мач, с уникално шоу и възторжена  
публика за 100 години ФК „Вихър“ - Айтос

Абитуриентите от Випуск Айтос 2022 ще получат дипломите си за средно 
образование на 23 юни. Тържествената церемония е от 09.00 часа, в сало-
на на Народно читалище "Васил Левски 1869" - Айтос. 

Отличниците на випуска ще получат дипломите си от кмета на община Ай-
тос Васил Едрев.

Кой ще се радва на отлична диплома, четете на стр. 4

Дипломиране Айтос 2022



Айтоската 2021-ва на страниците 
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В киносалона на  Военен 
клуб - Айтос айтозлии се 
срещнаха със Стефан Караи-
ванов, правнук на Васил Ка-
раиванов – първи братовчед 
на Васил Левски. 

Това е втората визита на 
потомъка на Левски в Айтос. 
И както сам Караиванов каз-
ва – „не е нужно да имаме по-
вод, за да говорим за Левски“. 
На срещата беше представе-
на издадената от Караиванов 
през 2022 г. книга „Васил Лев-
ски по спомени на Васил Ка-
раиванов – първи братовчед 
на Апостола“, съкратено и 
преработено издание, адапти-
рано за деца и ученици.

"Срещата във Военния клуб 
е в памет на Атанас Атана-
сов - председател на Общин-
ски комитет "Васил Левски" - 
Айтос, който десетилетия ра-
боти за общобългарската ка-
уза, възпитавайки поколения 
айтозлии в преклонение пред 
делото и паметта на Апосто-
ла", каза на откриването Иван 
Иларев, началник на ВК - Ай-
тос. Да се срещнат с потомци-
те на Левски - Стефан и сина 
му Васил Караиванови, дой-
доха много ученици и граж-
дани. Най-нетърпеливи да ре-
цитират стихове за Апосто-
ла и да чуят повече за нова-
та книжка бяха учениците от 
клубовете "Млади възрожден-
ци" на СУ "Никола Вапцаров" 
с ръководители Таня Атана-
сова-Петкова и Таня Митко-
ва, които дълго се бяха гот-

вили да представят пред гос-
тите от Карлово интересната 
си програма. 

Още преди началото на 
срещата Стефан Караива-
нов трябваше да откликне на 
желанието на десетки деца и 
възрастни да вземат в ръце 
новата книжка и да се снимат 
с него и сина му Васил - най-
младия потомък на Левски. 
В специално интервю за об-
щинското издание чухме ин-
тересни подробности за из-
даването на книгата през го-

дините и новини, които Кара-
иванов сподели първо пред 
НП. (Интервюто със Стефан 
Караиванов четете в броя на 
НП, на 24 юни т.г.) 

Автор на книгата е д-р Пе-
тър Василев Караиванов 
(1906-1988 г.), един от трима-
та синове на Васил Караи-
ванов - Георги, Стефан и Пе-
тър. Завършва медицина в 
София, специалност „Орто-
педия“. Стига до званието до-
цент. Посвещава живота си в 
събиране на факти и докумен-

ти за Левски и неговото вре-
ме. В книгата д-р Петър Кара-
иванов е събрал всички свои 
изследвания, написани стег-
нато, логично, без излишния 
патос. За съжаление, архи-
вът на д-р Караиванов е из-
чезнал от жилището му в Со-
фия, сподели с присъстващи-
те Стефан Караиванов.

Материалите в изданието 
са изключително ценни, за-
щото са предоставени от пър-
ва ръка, от един от най-близ-
ките съратници и родствени-

ци на Левски - Васил Караи-
ванов. Неговите спомени са 
използвани и в редица други 
трудове за Апостола. По не-
гова памет и модел е възста-
новена родната къща на Ва-
сил Левски в Карлово, нау-
чи още НП. 

По мнение на специалисти-

те изданието е изключително 
полезно както за деца и уче-
ници, така и за всички, кои-
то се интересуват от живота 
и делото на Левски. Описани 
са любопитни факти от живо-
та му по дати и години, както и 
пълния списък на рода му.

НП

Ново детско издание за Левски представи в Айтос негов наследник

Р Е Ш Е Н И Е
№ 420

По Предложение с вх.№ ОбС-122/12.04.2022 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, от-
носно приемане на Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба за стопанисване, управле-
ние и разпореждане със земи от общинския по-
землен фонд,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.76, ал. 3, във връзка с чл.77 

от Административно-процесуалния кодекс, при 
спазване разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 от За-
кона за нормативните актове, във връзка с чл.21, 
ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 

Р Е Ш И :
1. Приема Наредба за изменение и допълне-

ние на Наредба за стопанисване, управление и 
разпореждане със земи от общинския позем-
лен фонд: 

§1. чл.2 придобива следната редакция: „Кме-
тът на Общината или упълномощен от него за-
местник- кмет организира, ръководи и контро-
лира, стопанисването, управлението и разпо-
реждането със земите от общинския позем-
лен фонд.“

§2. В чл.3 отменя изразът “ съгласно опреде-
ленията на ЗОС и ЗСПЗЗ“.

§3. чл.4 придобива следната редакция: „Об-
щинският поземлен фонд е съвкупността от 
земеделски земи, които са собственост на 
общината.“ 

§4. чл.6,ал.3 придобива следната редакция: 
„Началният размер на годишната наемна/аренд-
на цена за 1 дка земя от ОПФ се определя еже-
годно с решение на Общински съвет - Айтос и 
не може да бъде по-ниска от наемната цена 
за земите от ДПФ, определена от министъра 
на земеделието, храните и горите и обнарод-
вана в Държавен вестник“.

§5. В чл.6, ал.4 отпада изразът „с изключе-
ние на мерите и пасищата“.

§6. В чл.7, ал.1, създава нова буква Г със след-
ното съдържание:“Г) на собственици или полз-
ватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Ин-
тегрираната информационна система на БАБХ, 
когато земите са пасища, мери или ливади“, и 
досегашна буква „г“ , става буква „Д“.

§7. В чл.7, ал.2 отпада изразът “ до 31.07. на 
съответната година“.

§8. В чл.7, ал.3, второ изречение, изразът „из-
искването същата да бъде платена при сключ-
ване на договора“ се заменя с изразът „начи-
на на плащане „.

§9. чл.8 се отменя.
§10. Чл.16 придобива следната редакция: „При 

разпоредителни сделки със земи от ОПФ, Кме-
тът на Общината възлага изготвянето на пазар-
ни оценки на имотите от оценители, регистри-
рани в Камарата на независимите оценители 
в България, които се утвърждават с решение 
на Общинския съвет“.

§11. В чл.19 след думата „стопанин“, допълва 
с изразът „да не нарушават правата на съседи-
те си“ и се създава второ изречение „Ползва-
телите носят отговорност, ако с действията си 
увреждат качеството или екологичните функ-
ции на земеделските земи“.

§12. чл.20 придобива следната редакция: 
„При констатиране на неправомерно ползва-
не на недвижими имоти - земеделски земи 
от ОПФ се прилагат разпоредбите на чл.34 
от ЗСПЗЗ“.

§13. В §2 от Допълнителни разпоредби на На-
редбата, площта на Маломерни имоти заменя от 
„5дка на „3дка“.

§14. Отменя §3 от Преходни и заключителни 
разпоредби с тарифа за отдаване под наем и 
аренда на общинските земи в община Айтос. 

§15. създава нов §4 в Преходни и заключи-
телни разпоредби със следното съдържание: “ 
§4. При отдаване по наем/аренда на земе-
делски земи от ОПФ за създаване на трайни 
насаждения през определения гратисен пе-
риод се заплаща 20% от достигнатата тръж-
на цена за имота.“

§16. Наредбата за изменение и допълнение 
на Наредба за стопанисване, управление и 
разпореждане със земи от общинския позем-
лен фонд, приета с Решение на Общински съ-
вет –Айтос № 420/30.05.2022 г., пр.№32, влиза 
в сила от деня на публикуването й във вестник 
„Народен приятел“.

Решението е гласувано в заседание на 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:

ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против”    /п/
и 0 „възд.се”, проведено на  КРАСИМИР
30.05.2022 г., ЕНЧЕВ
Протокол № 32, т.8. от ДР 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – протоколист/

Срещата във Военен клуб - 
Айтос беше в памет на Атанас 
Атанасов - председател на 
Общински комитет „Васил 
Левски“ – Айтос

В Айтос - изключителен интерес към новото издание за Левски

Стефан и Васил Караиванови с домакина Иван 
Иларев - началник на ВК-Айтос

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С

Стоян Милчев, играч 
на мъжкия отбор на бас-
кетболен клуб "Вихър" 
- Айтос спечели награ-
дата "Най-добър състе-
зател - MVP" и награ-
дата "Най-добър реали-
затор на ББЛ" за сезон 
2021/2022 година! 

Баскетболен клуб "Ви-
хър" - Айтос и айтозлии 
пожелават на Стоян да 
продължава да радва 
публиката с играта си 
и да запалва искрата 
на баскетболната игра 
в нашия малък град. 
Поздравления, Стояне! 
Продължавай полета си 
и никога не забравяй, 
кой водеше ОРЛИТЕ, за 
да полетят високо!

Стоян Милчев с две топ баскетболни 
награди за сезон 2021/2022

Стоян Милчев с наградите

ОБЯВА
Военно окръжие ІІ степен – Бур-

гас съобщава, че  със заповед № 
ОХ-571/14.06.2022 г. на минис-
търа на отбраната на Републи-
ка България са обявени вакантни 
длъжности за приемане на срочна 
служба в доброволния резерв на 
български граждани в НВУ „Васил 
Левски”, както следва:   
• НВУ „Васил Левски” – гр. Вели-
ко Търново  –  120  места
• Факултет „А, ПВО и КИС” – 
гр. Шумен  –  30  места
Срок за подаване на документи 

- до 06.07.2022 г.
Повече информация за  канди-

датстването и подаването на до-
кументите можете да получите  в 
сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, 
както и  в сградата на Военно окръ-
жие ІІ степен – Бургас и в офисите 
за военен отчет в общини: Бургас, 
Айтос, Камено, М.Търново, Несе-
бър, Поморие, Приморско, Руен, 
Созопол, Средец и Царево.



- Г-н Генев, честит да Ви е 
юбилеят!

- Благодаря! Честит юбилей 
на всички айтозлии!

- От 2000 г. сте изпълните-
лен директор на ФК „Вихър“ 
- всички проблеми и радости 
на клуба през тези вече 22 го-
дини, както се казва, "са ми-
нали през главата ви". 2000-
та е една от знаковите годи-
ни - тогава се появява ФК 
"Вихър 2000". Какво точно 
се случи?

- На 14.05.1991 г., с решение на 
Общото събрание на ФК „Вихър 
Айтос“ е обявена ликвидация на 
клуба. След дошлата демокра-
ция предприятията прекратяват 
помощта, с която са подкрепя-
ли футбола до този момент. На 
треньорите Георги Чобанов и 
Николай Матев са връчени до-
говори за прекратяване на тре-
ньорската им дейност, считано 
от май 1991 г. Искайки отборът 
да се запази, Георги Чобанов 
продължава да тренира подра-
стващи и юноши без заплаща-
не. А от 1991 г. до 2000 г. футбо-
лен клуб „Вихър“ няма предста-
вителен мъжки отбор.

През 2000 г. тогавашният кмет 
Ивелин Йорданов прави крач-
ката за възраждане на мъжкия 
футболен отбор. След „совал-
ки" при него на футболни хора 
от града и милеещи за този 
спорт, най накрая се проведе 
събрание на стадиона. Ивелин 
Йорданов беше избран за пре-
зидент на клуба, а моя милост, 
Станимир Генев – за изпълни-
телен директор. В управител-
ния съвет влязоха още Стоян 
Мангъров - общински съветник, 
също играл във „Вихър“ - Айтос, 
Валентин Иванов – Чалъма, ле-
генда на клуба, Милен Енчев – 
представител на "Аркус" за Ай-
тос, и Николай Колев - фирма 
"НИКС" . На това събрание са 
избрани и Ганчо Иванов – тре-
ньор на мъжкия отбор, Вален-
тин Иванов – треньор на юно-
ши младша и старша възраст, 
Георги Стаматов – треньор на 
подрастващи и деца. Взима се 
решение футболният клуб да 
носи името – ФК „Вихър 2000 
Р.О.М.А Айтос“. Големи спон-
сори на клуба са италианска-
та фирма „Р.О.М.А 2000“, ЕООД 
„Любомир Дражев“. По-къс-
но и до днес, спонсори на фут-
болния клуб са и фирмите „Де-
сий“, „НИКС“, „Мурад-61“. Тога-
ва именно през 2000 година се 
ражда възроденият "Вихър 2000" 
- Айтос, с който днес се пред-
ставяме в първенствата от гру-
пите на БФС. От 2001 г. отборът 
с треньор Ганчо Иванов се със-
тезава в „А“ окръжна група, но 
винаги е в челните места.

- Какви най-общо бяха тези 
две десетилетия за айтоския 
футбол?

- ФК „Вихър“ е шампион на 
окръжната група през 2002, 
2005, 2009 г., но поради липса 
на средства никога не премина-
ва във „В“ групата. И така вече 
22 години възроденият „Вихър 
2000“, наследник на 100-годиш-
ния „Вихър“ жъне победа след 
победа както при мъжките от-
бори, така и при детските от-
бори. Най-общо казано, тези 
22 години от възраждането на 
„Вихър“ минаха неусетно, как-
то се казва, с много проблеми, 
но и с много радости и успехи, 
пожънати на зеления терен от 
всички футболисти и треньори 
на отбора. Считам, че целта, с 
която се създаде отборът, е из-
пълнена изцяло - играе се на 
пълни обороти, школата и де-
цата, които тренират и искат 
да тренират футбол в града и 
околността, се увеличават все 
повече и повече. Какво по-ра-
достно от това за един отбор - 
да има пълен набор от детски 
отбори, участващи в първен-
ствата към БФС.

- Коя победа на „Вихър“ 
ще запомните за тези 20 го-
дини?

- Изиграли сме стотици мачо-
ве, имали сме и победи и равен-
ства, и загуби, разбира се, но 
най-голямата победа, за всич-
ките 100 години от създаването 
на „Вихър“-Айтос, за мен лич-
но, а предполагам, и за колеги-
те от Управителния съвет и тре-
ньорите, са всички тези деца, 
които тренират футбол на ста-
диона. От това по-голяма побе-
да няма във века на дигитали-
зация и цифровизация, когато 
децата са предимно на телефо-

ните и пред телевизорите. По-
беда е да виждаш как идват и 
с желание тренират и участват 
на официални мачове. Мисля, че 
няма какво повече да искаме и 
на какво повече да се радваме 
от този огромен успех за нас. А 
иначе, като чисто футболни по-
беди - имали сме доста такива 
и не мога да отлича нито една 
- всяка от тях по някакъв начин 
ми е скъпа - дали по-категорич-
на, или по-измъчена. 

- Къде стои „Вихър“ сега, 
100 години след създаване-
то му?

- Последното първенство на 
„А“ Областна група на БФС, в 
която участваме и ние, завърши 
преди броени дни. Завършихме 
на 5 място, с леко колебливи ма-
чове, по една или друга причи-
на, през това първенство. Така 
че навръх 100-годишнината, сме 
отново, както през всички други 
години досега - в челните вър-
хове на класирането в елитна-
та група от 4-та дивизия.

- Какви са амбициите на 
ръководството, целта, която 
си поставяте?

- Амбициите на ръководство-
то и треньорите, разбира се, са 
както винаги, високи - винаги 
се целим в първото място и да 
сме шампиони. А ако не - поне 
да сме на челните места в кла-
сирането. Айтос е град с тради-
ции във футбола в областта и 
трябва да е челник винаги. Не 
на всяка цена и не за всичко на 
света, но е хубаво, когато отбо-
рът ти жъне победи и винаги е в 
тройката. Както се казва в една 
стара сентенция - „Бий, за да те 
уважават". Е, аз смятам че ние 
сме един от най-уважаваните 
отбори в нашата област . 

- Приемствеността е ва-
жна част от политиката на ФК 
„Вихър“ през последните го-
дини. Кажете повече за дет-
ския и юношеския футбол, за 
школата „Вихър“?

- Отборът на „Вихър“-Айтос 
винаги се е гордял, че прите-
жава огромното богатство за 
всеки един отбор, а именно - 
да има добре развита, рабо-
теща детско-юношеска школа. 
Едно от нещата, за което всич-
ки отбори в нашата област ни 
завиждат, а ние сме изключи-
телно горди и щастливи с това 
е, че имаме изключително до-
бра приемственост в отбора. 
А най-голямата ни радост е, че 
през всичките тези години, от-
както възродихме „Вихър“, в от-
бора играят само и единствено 
местни играчи. Смея да твърдя, 
че няма друг отбор в областта 
ни, който да играе само с иг-
рачи, дошли от собствената му 
школа и са от общината ни. А 

ние сме точно такъв клуб - ви-
наги треньорите на мъжкия от-
бор са се мъчили да правят сп-
лав от опитни, минали през мно-
го битки футболисти и надежд-
ни млади футболисти, които ед-
новременно да играят и в юно-
шеските гарнитури. В послед-
ните години това се практикува 
много от сегашния треньор на 
мъжете Милен Минчев, който 
успява да съвмести в едни от-
бор, заедно т.н. „стари кучета", 
и младите, но изпълнени с хъс 
и желание за игра, огромни на-
дежди на айтоския футбол. Мно-
го често взе да се случва - дори 
футболисти на крехката възраст 
от 15-16 години, да дебютират в 
мъжкия отбор на „Вихър“ и да 
предизвикват аплодисментите 
на публиката.

Искам да използвам възмож-
ността, която ми давате, за да 
изкажа огромната си благодар-
ност към треньорите в Детско-
юношеската школа - към Дим-
чо Данов, Милен Минчев, кой-
то е треньор и на мъжете, към 
треньора на истинската ковач-
ница на кадри на мъжкия тим - 
отборът ни "Старша възраст" - 
Борис Николов. Всички те с ог-
ромно желание водят трениро-
въчния процес на младите фут-
болисти и така приемственос-
тта в отбора ни е на изключи-
телно високо ниво. Школата ни 
се състои от 5 различни възрас-
тови гарнитури, в които трени-
рат около 150 деца.

- За тези две десетилетия 
откроиха ли се ярки футбол-
ни таланти, имена, които ще 
останат в историята на „Ви-
хър“?

- Много футболисти минаха 
през отбора ни, всеки от тях по-
могна по някакъв начин за кла-
сиранията на „Вихър“ в пър-
венствата през годините. Няма 
как да изброя всички тях, за-
щото списъкът наистина е мно-
го, много дълъг. Но все пак, ще 
се опитам да изброя по-изяве-
ните в отбора ни, които профе-
сионално израснаха и стана-
ха Топ футболисти в професио-
нални отбори. Това са сегашни-
ят президент на отбора на „Ви-
хър“ - Айтос Валентин Иванов-
Чалъма, Димчо Данов – завър-
нал се като треньор в ДЮШ - 
Айтос, Милен Минчев - треньор 
на мъжкия отбор и в ДЮШ, Лю-
бомир Няголов, Росен Петров - 
това са личностите от така да се 
каже, по-старата генерация. А 
от съвсем младите - бих посочил 
Джанер Садетинов – рожба на 
Айтос, който в момента е в шко-
лата на "Лудогорец" - Разград и 
в състава на Националния от-
бор на България за 16-годишни. 
Друг огромен талант в момен-

та, минал през нашите школи и 
треньорите Минчев и Николов, е 
Неджиб Хаджъ - който в момен-
та е един от топ играчите на от-
бора на „Шалке 04“ Германия – 
17-годишни, и който също е в На-
ционалния отбор на България за 
неговата възраст. А какво да ка-
жем за двама от сегашните ве-
терани в отбора - Костадин Ла-
лев, или както свойски му каз-
ват - бати Динко - железния за-
щитник, който дори на близо 50 
кара всички нападатели от про-
тивниковите отбори да затрепе-
рят само като го видят. И за Чо-
века Гол - Руси Христозов, кой-
то само с излизането си на те-
рена дава нужното спокойствие 
на всички в отбора.

- За юбилея готвите исто-
рически мач с ветераните. Ка-
къв е съставът, как ги събра-
хте? Има ли между тях фут-
болисти, които с таланта си 
на голмайстори са вдигали 
на крак публиката?

- Днес, 17.06. 2022 г., ще се 
състои така очакваният праз-
ник и футболен мач по случай 
100-годишния ни юбилей. Под-
готовката беше дълга и слож-
на, първо ни спря пандемия-
та, после и финансирането, 
но сега всичко е наред и днес 
празникът ще се случи най-на-
края. Благодаря на всички, ко-
ито всеотдайно се включиха в 
организацията на това трудно 
мероприятие. Много малко от-
бори в страната ни са чества-
ли своя стогодишнина. Такава 
проява трудно се организира, 
защото през отбора са мина-
ли много футболисти, треньо-
ри и деятели, и е трудно да се 
свържеш с всеки един от тях. 
За да го поканиш на празни-
ка и да не бъде пропуснат ни-
кой - защото всеки от тях е дал 
малко или много за отбора, на 
„Вихър“. Съставът ще е с мно-
го смени, за да може всички да 
се включат поне за малко отно-
во на родния зелен терен, кой-
то днес ще е в прекрасно със-
тояние. И всеки да усети праз-
ничния дух, който витае днес 
над града ни, и в частност на 
стадиона! Между тези, които 
ще излязат днес на стадиона, с 
фланелката на „Вихър“ - Айтос 
има много голмайстори, които 
са карали стотици запалянко-
вци да скандират нееднократ-
но техните имена през всички-
те тези години. И са правили 
щастливи поколения наред фе-
нове на отбора. С риск да има 
обидени, ще спомена само ня-
колко имена - Валентин Иванов-
Чалъма - убийственото крило на 
отбора ни; Ганчо Иванов – мощ-
ният таран и централен напада-
тел, отбелязал немалко голо-

ве; Милен Минчев - фамозни-
ят халф, който с техниката си е 
учудвал не един или двама фут-
болисти и треньори; Георги Ку-
царов, или както го знаят в гра-
да ни и във футболните среди - 
бати Гошо, или простичко Бо-
нев - дългогодишен капитан на 
„Вихър“-Айтос в славните го-
дини на отбора ни. Нека дру-
гите имена да останат засега в 
тайна за всички, които ще при-
състват на мача, но знайте, че 
сме поканили всеки, който ня-
кога е играл за „Вихър“, и шоу-
то ще е на ниво. 

- Как сте с финансирането, 
справяте ли се? На кого ис-
кате да благодарите за под-
крепата?

- Темата, най-трудна за гово-
рене през всички тези години, 
е била именно финансирането 
на отбора. През всички тези го-
дини спонсор №1 и формиращ 
95% от бюджета ни е Общи-
на Айтос! Винаги кметовете на 
града Ивелин Йорданов, Евге-
ни Врабчев и сега Васил Едрев, 
и в частност общинските съве-
ти с гласуванията на бюджета 
на Общината, са се отнасяли с 
нужното уважение към отбора 
ни и са ни предоставяли сред-
ства за нашето съществуване и 
оцеляване като отбор. Благода-
рение на Община Айтос и на на-
стоящия кмет Васил Едрев, ние 
все още сме „живи“ в тази жес-
тока конкуренция. Изказвам ог-
ромната благодарност от името 
на всички футболисти треньори 
и деятели на ФК „Вихър“ точно 
към Васил Едрев - кмет общи-
на Айтос, и общинските съвет-
ници в Общински съвет - Ай-
тос, за помощта която ни оказ-
ват всяка година - финансова и 
материална - в последните го-
дини със спечелени проекти се 
направиха няколко помощни иг-
рища около стадиона, направи-
ха се игрища и на парка, сега в 
момента тече ремонт на сграда-
та на стадиона, закупи се нор-
мална техника за поддръжка-
та на стадиона - за да е с едно 
най-добрите тревни покрития 
от всички стадиони в Бургаска 
област. Има и частни фирми, 
които в по-голяма или по-мал-
ка степен помагат на отбора и 
най-вече на детската школа, за 
което също „шапка им сваляме". 
Затова, че в тези трудни време-
на отделят средства за децата 
и футбола на Айтос. Огромна 
благодарност на Пламен Йор-
данов и фирма "Десий", без чи-
ято подкрепа трудно бихме се 
справили, към фирма "Мурад 
61“, фирма "НИКС", Търговска 
верига "Кокала", и още фирми, 
които и с по-скромни средства 
са помагали на отбора ни в тези 

трудни времена. Но сега е мо-
ментът да споделя най-голяма-
та ни болка, която от много го-
дини е известна на футболните 
хора в града ни - а именно това 
е, че няма финансиране на от-
бора за атакуване на по горна 
група - В група! Със средства, 
които ни се отделят като субси-
дия от Общината и средства, ко-
ито идват от спонсори, не бихме 
се справили и на 20% от сред-
ствата, нужни за атакуване на 
по-горна група и вече на почти 
професионално ниво. Всички 
ние мислим и смятаме, и виж-
даме, че навръх 100-годишни-
ната имаме потенциала, имаме 
материалната база, имаме тре-
ньорите, имаме школата и деца-
та, които да се вливат в мъжкия 
отбор - все пак Айтос е един от 
големите градове в областта за 
игра във „В“ група към БФС, но 
за огромно наше съжаление ня-
маме средствата или финанси-
ране на отбор за тази група. 
Искаме и знаем, че ще можем 
да играем успешно в по-горна 
група, но финансите ни не сти-
гат за там - така че много ще се 
радваме на чудо - ако някой или 
някои фирми от региона решат 
да ни подарят най-големия по-
дарък за 100-годишния ни юби-
лей, а именно - осигуряване на 
финансиране за атакуване на 
по-горна група. За последно 
станахме шампиони на „А“ Об-
ластна група през 2019 година, 
когато радостта на всички беше 
огромна, но и разочарованието 
беше също така голямо, като се 
разбра, че отново за пореден 
път няма да се намерят финан-
си за крачката по нагоре.

- Какво искате да кажете 
на феновете на „Вихър“ на-
връх юбилея?

- На феновете на отбора мога 
искрено да благодаря, от лично 
мое име, от името на футболи-
стите, на треньорите и на Упра-
вителния съвет за това, че от-
делят от свободното си време 
през уикендите и са с нас, и в 
болки и радости, на стадиона, 
винаги са съпричастни с всяка 
наша загуба, радостни и весели 
с всяка наша победа. Благода-
ря им за това, че ни подкрепят 
безрезервно, за това, че дори 
на гостувания идват с нас! Моля 
ви, бъдете все така всеотдайни, 
пълнете трибуните и подкрепяй-
те момчетата! Повярвайте, те 
го заслужават и ще продължат 
да ви се отплащат по най-до-
брия начин! 

- А на футболистите?
- Футболистите и треньори-

те в отбора ни са истински ге-
рои , че също отделят от ценно-
то си време да играят и да да-
ват всичко от себе си за люби-
мия отбор. Те са хората, които 
с играта си и мъжеството си на 
терена водят публиката на три-
буните и всеки уикенд забравят 
за личния си живот и се разда-
ват максимално във всеки един 
двубой. Искам да Ви благодаря, 
че ви има и с ваша помощ съх-
ранихме отбора до 100-годишни-
ната му, а се надявам - и за дос-
та повече години напред. Моля 
ви да бъдете все така борбени 
и даващи всичко от себе си на 
терена, и ви обещавам, че за-
едно ще направим всичко въз-
можно да дойдат по-добри вре-
мена и в по-горна група за от-
бора ни! 

Честит юбилей!

Айтоската 2021-ва на страниците 
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„Няма друг отбор в областта като „Вихър“, който 
да играе само с играчи от собствената си школа!“

Станимир Генев, изпълнителен директор на ФК „Вихър“ - Айтос пред НП:

Станимир Генев
Президентът и изпълнителният директор на ФК „Вихър“ получават даровете на фе-

новете

Отборът на „Вихър“ и бургаските „звезди“ след атрактивния и оспорван юбилеен мач, който завърши с равен ре-
зултат 7:7.
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Много дъжд и успешен финал на втория  

младежки велопоход „И ние сме на пътя!“
Организатори - Община 

Айтос, МКБППМН - Айтос и 
ТД „Чудни скали“ - Айтос

На 18 юни, в събота, Общи-
на Айтос, Местна комисия за 
борба с противообществени-
те прояви на малолетни и не-
пълнолетни (МКБППМН – Ай-
тос), съвместно с туристиче-
ско дружество "Чудни скали" - 
Айтос организира велопоход 
„И ние сме на пътя!“ 

Тази година велопоходът 
е с второ издание, след като 
през м. май м.г. първото пре-
дизвика много възторзи сред 
тийнейджърите и младите 
хора. През 2021 г. веломарш-
рутът беше Айтос - село То-
полица и обратно, сега от-
правната точка беше село 
Караново.

Стартът беше даден точно 
в 8.00 часа пред сградата на 
Община Айтос. Участниците 
бяха любители велосипеди-
сти на възраст VІІІ-ХІІ клас. 
За да се гарантира безопас-
ността им на пътя, младежи-
те преминаха разстоянието 
до село Караново и обратно, 
охранявани от патрулни авто-
мобили на РУ-Айтос.

Дъжд заваля малко след 

старта, младите храбре-
ци трябваше да преодолеят 
разстоянието в пороя. Има-
ше малък инцидент с един от 
колоездачите, но пътуващата 
с групата медицинска сестра 
веднага се отзова с промив-
ка и превръзка. За съжале-
ние, младежът не можа да 
продължи, трябваше да се 
върне вкъщи. Нямаше счу-
пени колелета и велоремон-
ти, групата се придвижи из-
ключително бързо до селото 

и изненада домакините точ-
но в 9.15 часа. Лично кметът 
на Караново Николай Нен-
ков посрещна участниците 
във велопохода с "Добре до-
шли" и с пожелания за успех. 
А две карановски момичета в 
народни носии им поднесоха 
питка със сол и мед. 

Освен че се бяха погрижи-
ли за всеки детайл - график, 
маршрути, полицейска охра-
на, веломайстор, храна, еки-
пи, медицинска помощ и т.н., 

организаторите включиха ин-
тересни и атрактивни проя-
ви в програмата на велосъ-
битието.

Докато колоездачите от-
дъхваха, вече в селото, чле-
нове на клуб „Български мла-
дежки Червен кръст“ - Айтос 
(БМЧК) при СУ "Христо Бо-
тев" демонстрираха "първа 
помощ" при проблеми, кои-
то могат да им се случат на 
пътя. На теория и практика 
младите червенокръстци по-
казаха на участниците как 
трябва да реагират в критич-
ни ситуации. 

Членове на младежката 
секция на ТД "Чудни скали" 
с ръководител Николай Ди-
митров пък се заеха с под-
готовката на трасе за атрак-
тивно велосъстезание, в ко-
ето участваха само желае-
щите велосипедисти. Всички 
участници носеха тениски с 
логото на проявата и Общи-
на Айтос и получиха грамота 

за участие.
Във велонадпреварата в 

Караново първо място зае 
Александър Дамянов, вто-
ри се класира Берк Байрям, 
трети - Теодор Михайлов. На-
градите предостави велома-
газин "СТЕФ", с желанието да 
стимулира развитието на ве-
лоспорта в Айтос.  

НП

Тази година всяко от три-
те средни училища в Ай-
тос отбелязва своеобразен 
рекорд по броя на отлич-
ниците, завършили сред-
но образование през 2022. 
Общо 55 са зрелостниците 
отличници на Айтос, нау-
чи НП. Само за сравнение 
- през 2019 г. отличници-
те са били общо 11, а през 
2021 г. - 21.

Най-голямото училище - 
СУ "Христо Ботев", има 11 
пълни отличници и общо 
30 абитуриенти, които на 
23 юни ще получат от кме-
та Васил Едрев, диплом с 
резултат "Отличен" - Вик-
тория Хариева Тасмаджие-

ва, Георги Деянов Тодоров, 
Джем Джемилов Юмеров, 
Емре Месюд Мюмюн, Иво-
на Димчева Димова, Ма-
рия Ромил-Пею Негозова, 
Пламена Вергинова Ата-
насова, Пламена Димчева 
Димова, Симеон Живков 
Пантов, Синем Лютви Ра-
мадан, Сонер Кязим Иб-
рям, Станислава Железче-
ва Шекерова, Анатоли Ан-
гелов Апостолов, Виктория 
Димчева Димова, Нефисе 
Хасан Ахмед, Петя Емило-
ва Костадинова, Рени Ана-
стасова Горанова, Бурчин 
Рамадан Шабан, Зейнеб 
Билял Шабан, Селина Мех-
медова Ибрямова, Нико-

лай Георгиев Иванов, Ва-
лерия Михайлова Рачева, 
Зорница Пламенова Ден-
кова, Илайда Гюлфере Ша-
бан, Хакан Рамадан Салиф, 
Симона Георгиева Янчева, 
Татяна Стоянова Кънева, 
Айкут Рафет Ереджеб, Елиф 
Ерол Реджеб, Петър Радо-
стинов Стефанов.  

Обучението си в СУ "Ни-
кола Вапцаров" тази го-
дина завършват 16 отлич-
ници - Димитрия Георгие-
ва Калинова, Гергана Ян-
чева Манолова, Мерлин 
Фикрет Рахим, Дуйгу Ок-
тай Нуман, Даниела Дими-
трова Маркова, Нели Ата-
насова Кузманова, Назим 
Аптула Ахмедов, Гергана 
Бисерова Бонева, Кристи-
ян Борисов Николов, Жули 
Жулиенова Кърмаджие-
ва, Сабри Ереджеб Рама-
дан, Деница Петрова Даче-
ва, Нурсел Бейхан Тефик, 
Елиз Феис Юсеин, Христо 
Христов Касабов, Мехмед 
Нури Курт.

За разлика от м.г., и в 
ПГСС "Златна нива" има от-
личници. Тази година те са 
девет - Неслихан Гюнеро-
ва Аптиева, Хервет Фикри 
Иб, Цветелина Веселинова 
Стоянова, Янко Христов Ка-
заков, Ружди Юсуф Хасан, 
Василики Ангелова Косто-
ва, Данчо Райчев Христов, 
Павел Райчев Христов, Йо-
ана Пламенова Тодорова.

НП

Да помогнем на Виктор!
На 18 юни в Бургас беше организиран благотворителен базар в помощ на 2-годиш-

ния Виктор Желев от Айтос. Детето страда от мускулна дистрофия - рядко генетично 
заболяване, което трябва да бъде спешно лекувано, защото прогресира бързо. Бла-
годарение дарителите през м. май беше събрана сумата за стартиране на процеду-
рите за лечението в турска клиника. 
Две вливания на стволови клетки вече 
са направени успешно и добре понесе-
ни от детето. 

Лечението на Виктор включва още 
6 нови вливания на стволови клетки. 
Сумата, необходима за това, е в раз-
мер на 54 000 eвро. Нужни са и сред-
ства за озонотерапии, физиотерапии и 
други възстановителни процедури. Все-
ки, който има желание и възможност, 
може да помогне на следната сметка:
Дарителска сметка:
IBAN: BG29RZBB91551014654082
BIC: RZBBBGSF
Виктор Николаев Желев
Tatayana Zheleva
PayPal: taniakostadinova73@gmail.com

На 4 и 5 юли 2022 г. учени-
ци, членове на клуб "Млади 
възрожденци" от СУ "Нико-
ла Вапцаров" - Айтос, с ръ-
ководители Таня Атанасо-
ва - Петкова и Таня Митко-
ва ще бъдат гости на проф. 
Лука Велчов - председател 
на българското дружество 
"Братство" в Букурещ, Ру-
мъния. Дарител на уроците 
по българщина в Букурещ 
е изключителният родолю-
бец и будител проф. Иван 
Гаврилов, който предоста-
ви средствата за пътуване-
то на вапцаровци още пре-
ди две години. Едва сега, 
след падане на ковид мер-

ките, се отвори възможност 
за визитата в Букурещ, де-
цата и ръководителите сър-
дечно благодарят на проф. 
Гаврилов за жеста.

Проф. Лука Велчов е въз-
питаник на българското пе-
дагогическо училище "Хрис-
то Ботев" в румънската сто-
лица, познавач на българ-
ската история, радетел за 
национално съзнание у 
младите хора и сладкоду-
мен разказвач, казват ръ-
ководителите на клуб "Мла-
ди възрожденци" - Айтос. 
Професорът ще покаже и 
представи на децата ис-
торическите места, сгради 

и паметници в румънска-
та столица, носещи посла-
ния за българската сила за 
свобода – бюст-паметници-
те на Христо Ботев и на Ва-
сил Левски, сградата с па-
метна плоча, в която се е 
укривал Апостола на сво-
бодата в студените зими на 
Букурещ, улиците, изграде-
ни от българи през Възраж-
дането: "Габровени", "Сли-
внали" и "Смърдел", къщата 
на Евлоги и Христо Георги-
еви, места, в които е рабо-
тил революционният коми-
тет и Ботев е писал стихо-
вете си. 

НП

Айтоският Випуск 2022 
с 55 отличнициРекоРд!

Снимката от архива на НП е илюстративна

21 са били отличниците на Випуск 2021 г. Вижте 
кой ще се радва на отлична диплома на 23 юни т.г. Клуб „Млади възрожденци“  

с уроци по българщина в Букурещ
Родолюбивият жест към вапцаровци 

е на проф. Иван Гаврилов


