
В последния ден на ста-
рата година, кметът на Об-
щина Айтос Васил Едрев 
покани в кабинета си кме-
товете на населени места 
и кметските наместници. 
Срещата е традиционна за 
анализ на отиващата си го-
дина и проблемите за реша-
ване през новата. От общо 
16 кметове, трима не успя-
ха да присъстват - липсва-
ха кметовете на Малка по-
ляна, Чукарка и Мъглен. Ос-
таналите бяха единодушни, 
че 2018-та е една от най-до-
брите за населените места 
на общината, предвид реа-
лизираните и предстоящи-
те за изпълнение проекти. 
Попитахме ги какво ги за-
радва през 2018 г., какви 
са проблемите в селата им 
и какво си пожелават за но-
вата 2019 г.

Да приключим 
мандата успешно

Севие Пехливанова - 
кмет на село Дрянковец

Да сме живи и здрави и 
да можем да приключим 
мандата по-най-успешния 
начин. И ако е възможно, 
да продължим да си вър-
шим работата и през след-
ващия. Пожелавам на дрян-
ковлии през новата година 
да няма бедствия, да няма 
порои и заледени улици. 
Хората да се радват на тру-
да си и на здрави деца. За 

мен най-важен през 2019 го-
дина ще е ремонтът на ня-
кои улици с отнесена на-
стилка от поройните дъждо-
ве. Радвам се, че мога да 
разчитам на местните хора 
и на Общината, в лицето на 
кмета Васил Едрев.

Нека да има повече 
разкопани улици

Манчо Паскалев - кмет 
на село Пирне

За мен най-важното е да 
сме здрави през новата го-

дина. А най-важното в слу-
жебен план през 2018 годи-
на е, че вратата на кмета на 
община Айтос беше винаги 
отворена - никой от кмето-
вете не е стоял да чака да го 
приемат. Искам да благода-
ря на кмета Васил Едрев за 
неговата работа, за всичко, 
което е направил досега за 
Пирне. Пожелавам му мно-

го здраве и все така да ра-
боти неуморно. И нека да 
има повече разкопани ули-
ци, защото те ще бъдат ас-
фалтирани, когато приклю-
чи ремонтът на комуникаци-
ите и тръбопроводите. Как-
то това се прави в момента 
- нека да имаме още малко 
търпение и Айтос ще стане 
много хубав град. Покрай 
града, през този мандат за-
почват да се модернизират 
и селата. В Пирне вече има 
канализация, хората са до-
волни от това, много са бла-
годарни за това, което на-
прави Общината, в лицето 
на кмета и заместник-кмета 
Мариана Димова. Благода-
ря им, че винаги сме имали 
добри работни и лични от-
ношения. Така че нямаме 
основание да бъдем недо-
волни. Нека все така да се 
работи и резултатите ще са 
видими за всички.

Важно е да  
живеем в мир и 
спокойствие

Щерион Щерионов - 
кмет на село Съдиево

Надявам се на световен 
мир - предвид създадената 

обстановка в света, защо-
то най-важно е да живеем в 
мир и спокойствие. Защото 
световните процеси ще за-
сегнат и нас. В личен план 
- щастие.  В служебен - да 
виждам колегите си заедно 
още дълго време. Що се от-
нася до село Съдиево - не-
щата са нормални. Когато 
има вода, брашно, транс-
порт и ток - всичко е наред. 
На съдиевци желая здра-
ве и да преследват мечти-
те си. Те знаят, че във все-
ки един момент имат под-
крепата ми.

Годината ще е  
най-добрата - 
асфалтираме 
главната улица

Юсеин Юсеин - кмет на 
село Черна могила

Желая здраве на всич-
ки и дано да се случат ху-
бави неща през 2019 годи-
на. Специално за моето на-
селено място се надявам 
тази година да бъде успеш-
на. И дай боже - най-добра-
та. Да сме живи и здрави - 
тогава нещата се случват. 
Добрата новина е, че се-
лото ни е включено в про-
ект, одобрен за финанси-
ране, който ще бъде реа-
лизиран през новата годи-
на. Предвидено е асфалти-
ране и бордюри за главна-
та улица на Черна могила, 
в посока община Поморие - 
улицата, която извежда към 
пътя, който преди време 
направихме, за ни свърз-
ва с черноморските курор-
ти. Благодаря на правител-
ството.

Продължава  
на стр. 3
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Кметовете при кмета Васил Едрев:
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Васил Едрев - кмет 
на Община Айтос:

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

2018 г. - много проекти в селата,
2019 г. - осигурено финансиране за нови

С концерт „С Коледа в 
сърцето” читалищните със-
тави пожелаха на айтозлии 
с финес и талант весели ко-
ледни празници и успешна 
нова година. На сцената на 
НЧ „Васил Левски 1689” ко-
ледно настроение донесо-
ха изпълненията на Живко 
Христов, Константин Купе-
нов, Седат Мюмюн, Стани-
мир Банкин, Златко Зла-
тев, Атанас Богданов и 
Ростислава Ковачева, и 
творческите формации на 

Народно читалище „Васил 
Левски 1869” - град Айтос 
с ръководители Маргари-
та Петрова, Пенка Димо-
ва, Мая Христова и Ивели-
на Костадинова.

С изразните средства на 
сценичните изкуства, та-
лантите на Айтос призо-
ваха айтозлии да живеят 
с уважение помежду си, и 
новата година да им доне-
се повече здраве, радост 
и късмет!

НП

2019 година ще 
е изключително 
динамична за 
Община Айтос

Годината беше по-дина-
мична от всички остана-
ли. Изпращаме я удовлет-
ворени, надявам се, граж-
даните да са доволни от 
свършеното. Освен проек-
ти и ремонти в града, от-
делихме специално вни-
мание и средства за насе-
лени места. 80% от кмето-
вете са доволни, в остана-
лите населени места пред-
стоят улични и ВиК-ремон-
ти. И макар че винаги ще 
има недоволни, опитваме 
се да направим необходи-
мото и възможното. 

През миналата година 
реализирахме и започнах-
ме много проекти с евро-
пейско, национално и соб-
ствено финансиране. Из-
ключително динамична 
се очертава и 2019 годи-
на - имаме много работа 
за свършване - ремонти 
на Автогарата, Спортната 
зала, ВиК-ремонти в гра-
да и селата, асфалтиране 
на улици и нови тротоарни 
настилки, ремонти на об-
щински пътища. Продъл-
жава и строителството на 
Пречиствателната стан-
ция за отпадъчни води в 

Айтос. Огромната част от 
средствата, които инвес-
тирахме през 2018 година 
и ще инвестираме през 
новата година са от спе-
челени проекти. Правим 
всяка година това, което 
можем, това, за което са 
осигурени средства. Спо-
коен съм и за 2019 година 
имаме проектна готовност 
във всички сфери. Въпре-
ки огромната натоваре-
ност с проекти, ще про-
дължим да кандидатства-
ме за евро и национално 
финансиране. Имаме про-
ектна готовност и за вся-
ко населено място по ос-
новното искане на хората 
- асфалт. 

През годината сме ня-
мали конфликтни ситуа-
ции, с общи усилия сме 
се справяли с всеки про-
блем. Но трябва да сме ре-
алисти - проблеми има, и 
то не малко - важното е да 
ги решаваме заедно.

На всички кметове на 
населени места и на всич-
ки граждани на Община 
Айтос пожелавам здра-
ве, сили и една по-добра 
нова година!

Читалището с празнично послание: Носете Коледа в сърцата!



На основание чл. 84 ал. 
2 от Закона за публич-
ните финанси и в изпъл-
нение на Наредбата за 
условията и реда за съ-
ставяне на тригодишна-
та бюджетна прогноза 
за местните дейности и 
за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане 
на бюджета на общината 
чл. 24 ал.1 и ал.2, Общи-
на айтос организира пуб-
лично обсъждане на Про-
екта за бюджет на Общи-
ната за 2019 година на 27 
декември 2018 г. в Засе-
дателната зала на Общи-
на айтос.

Материалите по проек-
тобюджета за 2019 го-
дина бяха публикувани на 

официалния сайт на Общи-
на Айтос на 20.12.2018 годи-
на - www.aytos.bg, и бяха на 
разположение на местната 
общност в Центъра за услу-
ги и информация на граж-
даните (ЦУИГ). Граждани-
те можеха да направят сво-
ите препоръки и предложе-
ния и да изразят мнението 
си за проекта. 

Заместник-кметът на 
Община айтос Мариа-
на Димова и директорът 
на Дирекция «Финанси и 
бюджет” Станка Господи-
нова представиха проекта 
за бюджет `2019. Въпроси-
те от залата бяха свързани 
с образованието и задъл-
жителното преминаване 
към едносменно обучение 

в училищата, с проектите, 
които ще изпълнява Общи-
на Айтос през 2019 година 
и с трите нови проекта, по 
които Айтос получи финан-
сиране в последните дни 
на декември 2018 година. 
Представянето на проекта 
за бюджет ̀ 2019 можаха да 
чуят всички слушатели на 
«Радио Айтос», тъй като съ-
битието беше директно из-
лъчвано от Заседателната 
зала на Община Айтос.

От презентацията 
на Главния финансист 
Станка Господинова ста-
на ясно, че Община Айтос 
планира приходи в раз-
мер на 22 444 908 лв., в т.ч. 
7 970 433 лв. - местни при-
ходи. В проекта са записа-
ни 14 474 475 лв. приходи с 
държавен характер, в т.ч. 
обща субсидия за държав-
ни дейности - 12 906 765 лв. 
Планираните данъчни и не-
данъчни приходи са в раз-
мер на 3 894 233 лв., 10% е 
ръстът им спрямо 2018 го-
дина.

Планираните разходи за 
ДМА и основен ремонт са 
15 235 166 лв., в т.ч. 704 400 
лв. - целевата субсидия за 
капиталови разходи от цен-
тралния бюджет, 172 700 
лв. - собствени приходи и 
14 196 265 лв. - европейски 
средства, съфинансиране 
и заеми.

Много амбициозна е 

строителната програма 
за 2019 година. За рекон-
струкция и рехабилитация 
на водопроводната мре-
жа са предвидени разходи 
в размер на 3 461 443 лв., 
от които само 15 000 лв. са 
собствени приходи. 3 446 
443 лв. са осигурени по про-
ект от ДФ „Земеделие”. 350 
671 лв. готви бюджетът за 
ремонт на улична, пешеход-
на и алейна мрежа в общи-
ната. 2 300 422 лв. са пред-
видени за реконструкция 
и рехабилитация на улич-
ната мрежа, основно ев-
ропейски средства. Близо  
20 000 лв. планира бюдже-
тът за доизграждане на зо-
ните за отдих в парка. 30 
000 лв. са отделени за ре-
култивация на депото за от-
падъци, а за енергийно об-
следване и технически про-
ект на читалището в Айтос 
са отделени 16 200 лв.

и през 2019 година 
продължава основни-

ят ремонт на автогара - 
айтос. Предвидени в бю-
джет `2019 за новото съо-
ръжение са 280 000 лв. За 
основен ремонт на общин-
ски пътища е заделена су-
мата 245 700 лв.

След пиковата за строи-
телство и проекти 2018-та, 
новата година се очаква 
да бъде още по-напрегната 
и нелека за общинската ад-
министрация. Освен проек-
тите, които продължава да 
изпълнява от 2018 година, 
сред които най-мащабни-
ят е за изграждане на пре-
чиствателна станция за от-
падъчни води в Айтос, в по-
следните дни на 2018-а Об-
щината получи финансира-
не по три нови проекта. 

С Постановление на 
МС, към бюджета бяха 
прибавени още 2 070 000 
лв. за разширяване и ос-
новен ремонт на Спортна 
зала „Аетос” и реновира-
не на улици в селата Чер-

ноград, Черна могила и То-
полица. По Програмата за 
трансгранично сътрудни-
чество беше одобрен за фи-
нансиране втори проект на 
Община Айтос в партньор-
ство със Специализирана-
та администрация на про-
винция Одрин. Безвъзмезд-
ната финансова помощ е на 
стойност 346 831,65 евро, от 
които бюджетът на общи-
на Айтос е 151 339,21 евро. 
Със средствата по тези 
проекти капиталовата про-
грама `2019 ще набъбне до 
18 млн. лв. - основно сред-
ства, осигурени с финанси-
ране по проекти.

До 16 януари е срокът, 
до който проектобюджетът 
трябва да влезе в Общин-
ския съвет за обсъждане, 
гласуването в заседателна-
та зала ще бъде на февру-
арското заседание догоди-
на, научи още общинското 
издание.

НП
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Община Айтос с амбициозна строителна 
програма през новата година 22 444 908 лева  

приходи в проекта  
за бюджет `2019

Второкласниците на СУ„Вапцаров” 
зарадваха предколедно децата  
от ЦНСТ – Средец

ХХХХ-то заседание про-
веде на 20.12.2018 г. Об-
щинският съвет в Айтос, 
последното за 2018 година. 
По всички точки в дневния 
ред бяха приети решения. 
Одобрение получи доклад-
ната записка от кмета Ва-
сил Едрев за приемане на 
годишна програма за раз-
витие на  читалищната дей-
ност в Община Айтос през 
2019 година. Градоначални-
кът внесе, а  местният пар-
ламент одобри и доклад-
на записка за приемане 
на “Анализ на потребно-
стите от подкрепа за ли-
чностното развитие на де-
цата и учениците в Общи-
на Айтос”.

Важна точка в дневния 
ред беше План-сметката 
на приходите и разходите 
за битови отпадъци на Об-
щина Айтос за 2019 годи-
на, която получи пълното 
одобрение на Общинския 
съвет. Съветниците гласу-
ваха единодушно и подно-
вяването на договора на 
д-р Паруш Парушев за уп-
равлението на „Многопро-
филна болница за активно 
лечение - Айтос” ЕООД – 
град Айтос.

Друг важен акцент на 
предколедното заседание 
беше предложението на 
кмета за приемане на схе-
ми за поставяне на пре-
местваеми обекти за из-
вършване на търговия и 
други обслужващи дей-
ности върху терени общин-
ска собственост по Наред-
бата за реда за разреша-
ване поставянето на пре-
местваемите обекти на те-
риторията на община Ай-
тос. Съветниците одобри-
ха схемите и дадоха карт-

бланш на администрация-
та да ги прилага.

Всички съветнически 
гласове получи и доклад-
ната записка на Мариана 
Димова – заместник-кмет 
на Община Айтос за пре-
доставяне безвъзмездно 
право на управление на 
част от недвижим имот – 
частна общинска собстве-
ност - стая с площ  14,80 
кв.м, на мансардния етаж 

в административна сграда 
на улица „Богориди” № 2, 
кв.121 по плана на  град Ай-
тос. Заместник-кметът вне-
се в заседателната зала 
още две докладни запис-
ки, свързани с прекратява-
не на съсобственост меж-
ду Община Айтос и физиче-
ски лица - в ПИ № 1002, в 
землището на град Айтос, 
местността Слънчева лъка, 
и в ПИ № 133, в землище-
то на град Айтос, мест-
ността Набожната къща - 
и двете докладни запис-
ки получиха одобрението 

на общинските съветници.                                                                                                        
Положително беше реше-
нието на местния парла-
мент и по предложение от  
Стоян Стоянов – общин-
ски съветник и председа-
тел на Управителния съ-
вет на СНЦ „МИГ-Айтос”, 
за сключване на Договор 
за поръчителство с „Али-
анц банк България“АД. 

Последното за 2018 годи-
на заседание на местния 

парламент беше финали-
зирано с изключително до-
бра новина от кмета, който 
обяви, че Община Айтос е 
спечелила три нови проек-
та. Те ще бъдат финансира-
ни от МС и по Програмата 
за трансгранично сътруд-
ничество с общата сума от 
близо 2 400 000 лв. Кметът 
благодари на съветниците 
за решенията и на админи-
страцията - за добрата ра-
бота и пожела на всички 
здраве и още по-успешна 
нова година.

НП

Общинският съвет изпрати 2018-а 
с аплодисменти за осигурено 
финансиране на три проекта

Новината съобщи кметът Васил Едрев на 
последното за 2018 г. заседание на ОбС-айтос
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Правителството 
осигури 
финансиране за 
улицата, на която 
живеят най-много 
хора

иляз Юмер - кмет на 
село Черноград

Пожелавам 2019 година 
да бъде по-добра от 2018-а. 
На жителите на Черноград 
пожелавам да са живи и 
здрави и да се задържат 
в селото. Иска ми се да 
не бягат от селото, защо-
то ние полагаме достатъч-
но усилия за инфраструк-
турата и за създаването 
на по-добри условия за жи-
вот. Тази година асфалти-
рахме две улици, а за 2019 
година, с решение на Ми-
нистерски съвет е осигу-
рено финансиране за една 
улица. Искам да благодаря 
на кмета на Община Айтос  
г-н Васил Едрев и на прави-
телството, в лицето на пре-
миера г-н Бойко Борисов, 
за одобреното финансира-
не. Ще бъде асфалтирана 
една от улиците, населена 
с най-много хора и с интен-
зивно движение. Успех на 
колегите и на всички нас. 
Дано се видим следващата 
година в края на месец де-
кември в същия формат.

Да направим пътя 
до село Зимен

Байрам Муталиб - кмет 
на село раклиново

Здраве, щастие и късмет 
на всички! Имали сме раз-
говори с г-н Едрев да на-
правим догодина пътя за 
село Зимен - един път от ки-
лометър-два, на границата 
с община Карнобат, но мно-
го важен за нас. Имаме си 
всичко, улиците са в срав-
нително добро състояние. 
Трябват ни млади хора, но 
вярвам, че и това ще стане 
с времето.

Да няма природни 
бедствия

Енчо Бакалов - кмет-
ски наместник на село 
Лясково

Здраве на всички! Да се 
случат хубави неща в Ляс-

ково и новата година да е 
по-успешна. Да няма сти-
хийни бедствия и хората 
да живеят спокойно. През 
2019 година имам още зада-
чи за свършване, за да за-
вършим мандата успешно. 
Всички искания на хората 
съм ги предоставил на кме-
та и председателя на Об-
щински съвет - Айтос, зави-
си какво ще ни отпусне бю-
джетът. Мисля, че всичко 
се случва стъпка по стъпка. 
Имаме традиции, празну-
ваме заедно - нашата общ-
ност е обединена и в праз-
ниците и в проблемите за 
решаване. Като има здра-
ве, пари се намират - Ляс-

ково се развива. Вярвам, 
че през 2019 година това 
ще става с по-бързи тем-
пове. Селото се превръща 
в една чудесна вилна зона, 
много хора предпочитат на-
шата чудесна природа.

Доволни сме - 
осигурени са 
средства за 
Тополица

Юри Миляков - кмет на 
село Тополица

Да започна така и аз - 
първо, живот и здраве! 
Всички сме с надеждата 
новата година да бъде по-
добра. Да има повече ра-
бота за хората и да завър-
шим успешно мандата. И в 
същия състав да се срещ-
нем отново догодина. През 
2019 година ще асфалтира-
ме една от големите улици, 
финансирането е осигуре-
но с Постановление на МС. 
2018-а беше успешна за То-
полица - приложихме една 
нова технология, наша за-
пазена марка - бетониране-
то, за да се справим с про-

блемните улици. Все пак 
съм строителен техник.

Много неща се 
правят, ние искаме 
още и още

Кязим ибрям - кмет на 
село Карагеоргиево

Ние в Карагеоргиево ви-
наги сме били максималис-
ти. Но първо искам да поз-
дравя всички жители на се-
лото. 2018 година беше бла-
годатна за нас - имаме най-
доброто спортно съоръже-
ние в общината. Благодар-
ни сме на администраци-
ята на общината, както и 
на управляващите. Изгра-
дихме многофункционален 
спортен комплекс, какъв-
то малко градове имат. Но 
пак ще повторя - ние сме 
максималисти - изискваме 
много. Много неща трябва 
да се случат, защото Ка-
рагеоргиево е най-голямо-
то село в общината. За-
това вярвам, че 2019 ще е 
по-добра от предходната 
година. Така че има какво 
да се желае. Имаме и спе-
челен проект за обновява-

не на ВиК-мрежата, което 
е изключително постиже-
ние - сто процента е сигур-
но, че проектът ще се ре-
ализира през 2019 година. 
Много неща се правят, но 
ние ще искаме още и още 
и още. Искам специално да 
благодаря на кмета Васил 
Едрев за решаването на 
един специфичен проблем, 
свързан с кражбата на 7 хи-
ляди лева, събрани за дър-
ва за огрев. Кметът напра-
ви всичко възможно 12-те 
ощетени семейства да по-
лучат необходимото коли-
чество дърва. Ако сметнем 
целите домакинства, това 
са не по-малко от 50 души. 
От свое и от тяхно име му 
пожелавам много здраве 
и успехи през новата годи-
на. Най-искрено и от сърце 
му пожелавам и през след-
ващия мандат да бъда наш 
градоначалник, защото той 
е човекът, на когото винаги 
може да се разчита.

Гурбетчиите да 
постегнат  
къщите си

Димчо Владимиров - 
кмет на село Караново

За Караново е най-важно 
да се върнат малко повече 
хора, тези които са гурбет-
чии. Да си постегнат къщич-
ките, защото част от тях са 
изоставени. Аз пък искам 
да постегнем малко улици-
те. Като цяло, селото иска 
това, други проблеми няма-
ме. Вярвам, че ще постег-
нем една от улиците, коя-
то е достатъчно голяма. Не 
стоим на място - развива-
ме се, имаме богат култу-

рен живот. Някои от хората 
вече се завръщат в селото, 
други пък заминават. Же-
лая на всички здраве!

Чакаме 
финансиране за 
читалището

Мехмед Мустафа - кмет 
на село Пещерско

В началото на новата го-
дина първо искам да поз-
дравя общинската админи-
страция, начело с кмета Ва-
сил Едрев. Живот и здраве 
и на всички жители на Пе-
щерско 2018-а година беше 
добра за селото. Очаква-
ме новата да е още по-до-
бра. Бяха асфалтирани ули-
ци. Сега имаме проект, ако 
бъде одобрен за финанси-
ране, ще имаме още асфал-
тирани улици. Очакваме ре-
монт на читалището - кан-
дидатствахме с проект за 
60 хиляди лева, очакваме 
одобрение и финансиране 
с пари по Стратегията на 
МИГ-Айтос. Става дума да 
фасадата на читалището, 
обновяването и оборудва-
нето му.

асфалт за  
най-дългата улица 
в Поляново

Ферад Тахирюмер - 
кмет на село Поляново

На първо място, пожела-
вам на жителите на Поля-
ново да са живи и здрави.  
През 2019 година ще се кан-
дидатства за финансиране 

на ремонта на една от най-
дългите улици - 360 м, коя-
то се намира в западната 
част на селото. Ако сума-
та надвиши разходите за 
ремонта, в селото ще бъде 
ремонтирана друга улица, 
а тази, в западната част 
- ще бъде ремонтирана с 
общински средства. Има 
проектна готовност за 6-7 
улици, надявам се, проек-
тът да бъде одобрен и ре-
ализацията му да се слу-
чи през пролетта или през 
лятото. За мен кметският 
стол не е самоцел - той е 
изключителна отговорност. 
Важното е да вървят неща-
та и в селото да се случват 
едно по едно. Друго начи-
нание в най-близък план 
е да бъде построено едно 
помещение за склад в гро-
бищния парк.

ремонт на пътя от 
разклона до Зетево

ибрям ахмед - кмет на 
село Зетево

Пожелавам здраве на 
хората от село Зетево. И 
най-вече - да се радваме 
на деца.  През 2018 годи-
на имаме три новородени, 
очакваме още да се родят. 
За село като нашето най-
важното е да има работа 
за младите, за да не ходят 
в чужбина да търсят. Това, 
което искат хората е да ре-
монтираме четвъртоклас-
ния път от разклона до се-
лото. Започнахме ремонта 
на джамията, живот и здра-
ве, ще го приключим през 
2019 година.

Какво си пожелаха 
за новата година?

• Тел. 0887 88 76 01 - про-
дава 3.200 дка земя в регула-
цията на град Айтос, предста-
вляваща поземлен имот 4531, 
кв. 257, находящ се до имо-
та на ЗК „Единство”, пътя за 
село Пирне.

• Тел. 0885 52 72 47 - ПРО-
ДАВА парцел 800 кв. м вилна 
зона „Слънчева лъка”- Айтос - 
масивна нова постройка - 18 

кв. м, възможност за ток. Цена 
по споразумение.

• Тел. 0896 64 76 76 - прода-
ва апартамент с една спалня в 
град Айтос, широк център.

• Тел. 0896 23 55 28 - Галя, 
ПРОДАВА двустаен тухлен апар-
тамент в Айтос, супер център - 
74 кв. м, ІІІ етаж, до ключ - ново 
обзавеждане, парно отопление, 
след генерален ремонт, тераса 

7 м, гранит, теракот.
• Тел. 0896 23 55 28 - Галя, 

ПРОДАВА л.а. „BMW“, бензин-
аз, отлично състояние, 2001 
година.

• Тел. 0878 50 52 50 - про-
дава атрактивен, самостояте-
лен имот за индивидуално жи-
лищно строителство в Айтос, 
целият - 470 кв.м дворно мяс-
то, на улица „Хан Омуртаг” № 3, 

на 5 минути от центъра, срещу 
бившето училище „Св. св. Ки-
рил и Методий”, близо до коо-
перативния пазар и детска гра-
дина, цена - 130 000 лв. 

• Тел. 0897498765 - прода-
ва дворно място - 1721 кв. м в 
село Дрянковец, община Айтос, 
с кладенец и 10 ореха. 

• Тел. 0889591464 - ПРОДА-
ВА двуетажна вила в местност-

та „Слънчева лъка” - мазе, та-
ван и 900 кв.м лозе и насажде-
ния. Цена по договаряне.

• Тел. 0888 41 72 67 - прода-
ва парцел от 1 дка в регулация, 
в град Айтос, до подстанцията. 
Цена по споразумение.

• Тел. 0884714212 - продава 
парцел (празно дворно място) в 
село Лясково - 842 кв. м, УПИ и 
ПУП. Цена по споразумение.

• Тел. 0896 370 138 - дава 
под наем помещение за ма-
газин или офис - 20 кв.м Ай-
тос, суперцентър - 250 лв. ме-
сечно. 

• Тел. 0896885477 - прода-
ва парцел в центъра на град Ай-
тос за застрояване, на калкан, 
с височина - до стрехата-10 м 
и възможност за увеличение на 
параметрите.

Малки обяви

Кметовете с обзор на успехите и проблемите

Деца от ДГ „Радост” зарадваха общинарите с „Ехо от бъдещето”

С танцовия спектакъл 
„Ехо от бъдещето” децата 
от ІV група на ДГ „Радост” 
поздравиха за Коледа и 
Нова година кмета Васил 
Едрев и Общинската ад-
министрация. Оригинални-
ят сценарий е на учителка-
та Радка Стоянова, заедно 
нея и с децата, в Община 
Айтос бяха още директор-

ката Славка Рачева, учите-
ли и много родители. 

Кметът влезе в ролята на 
Дядо Коледа и дари деца-
та с играчки и лакомства. 
След забавата в Ритуал-
ната зала, градоначални-
кът ги покани в кабинета 
си. Всяко от децата поис-
ка да седне на кметския 
стол, кметът пък се поше-

гува, че той е много „го-
рещ”. „Не, не е!”, катего-
рични бяха малчуганите и 
до един споделиха жела-
нията си за новата година. 

Оказа се, че имат и обща 
мечта за 2019-а - да бъдат 
ученици в първи клас. 

Заедно с кмета, в Общи-
на Айтос децата и гостите 

посрещаха председателят 
на Общински съвет - Айтос 
Красимир Енчев и замест-

ник-кметът на Община Ай-
тос Мариана Димова.

НП

Малчуганите си пожелаха да седнат на кметския стол
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На Стефановден, общин-
ските съветници от ПП „ГЕРБ 
- Айтос“ и кметът Васил Ед-
рев поканиха на коледно 
парти младежите от Защите-
но жилище - Айтос с желани-
ето да подарят една топла и 
вълнуваща Коледа на младе-
жите, лишени от най-ценно-
то - семейство. И не само да 
им поднесат подаръци, а да 
празнуват заедно с тях и да 
сбъднат мечтите им за при-
ятелство и доброта. „Вдъх-
новяващо е да стоплиш сър-
цата на тези млади хора, ко-
ито приемат възторжено и 
най-малкия жест. Искрени 
и спонтанни, те ни дариха с 
много обич, с усмивки и при-
ятелски прегръдки. Вярвам, 
че срещите ни ще продъл-
жат и през новата година и 
ще бъдат не само празнич-
ни”, каза за  „Народен  при-
ятел“ общинският съветник 
Женя Пеева. 

На третия ден на Коле-
да, една от залите на хотел-
ски комплекс „Славеите” по-
срещна младежите с краси-
ва коледна украса, музика и 
празнична трапеза. Съвет-
ниците на ГЕРБ - Айтос се 

бяха погрижили на купона да 
има много изненади, танци и 
подаръци. Като главни орга-
низатори на партито, съвет-
ниците Женя Пеева, Нико-
лай Николов и Милен Мин-
чев ги зарадваха първо със 
забавна коледна томбола. 
За да получи наградата - ко-
леден символ, всеки от мла-
дежите трябваше да отгова-
ря на въпроси. Що се отна-
ся до менюто и танците, те 
бяха изцяло съобразени с 
желанията им. Кулминация-
та на празника бяха, разби-
ра се, коледните подаръци. 
Женя Пеева влезе в роля-
та на Дядо Коледа и наме-
ри в голямата червена тор-
ба подходящ подарък за все-
ки. Асистираше й Николай 
Николов, Милен Минчев пък 

поведе хорото. 
Кметът Васил Едрев беше 

служебно ангажиран да под-
писва в София поредния до-
говор за спечелен от Общи-
на Айтос проект, но успя да 
зарадва младежите с лич-
ни коледни подаръци, кои-
то станаха повод за много 
емоционални благодарности 
и пожелания за здраве към 
градоначалника.

И музиката за танците 
младежите избираха сами 
- заедно със съветниците 
тропнаха и ръченица, и хор-
це, и чалга. А след танцови-
те изпълнения, всички сед-
наха около празничната тра-
пеза, за да споделят питка-
та с коледни късмети, с по-
желания за весели празни-
ци и една по-щастлива нова 
година в Защитено жилище 
- Айтос.

НП

От най-малките до пен-
сионерите - всички в Пир-
не се радваха на големия 
коледен празник в обнове-
ното читалище. Общо въл-
нение и предколедни емо-
ции, отдавна сякаш забра-
вени в други села, изпълни-
ха читалищния салон с мно-
го хора, усмивки и аплодис-
менти. И никой не се опла-
ка от многото работа по ор-
ганизацията на празника, 
защото читалищната секре-
тарка Янка Савова може да 
разчита на пълната подкре-
па на кмета Манчо Паска-
лев и на училищния дирек-

тор Илияна Петрова. Обеди-
нените усилия на местните 
институции, явно оценени по 
достойнство, печелят безко-
ристната помощ не само на 
задружния читалищен екип, 
не само на децата и младе-
жите, но и на всички жители 
на селото.

Сградата на местната кул-
турна институция е за първи 
път генерално ремонтира-

на от построяването й през 
1958 година. Отлично отопле-
ният читалищен салон е при-
казно украсен, осигурени са 
мултимедия и озвучаване. 
Преди концерта, всеки бяга 
по задачи, децата са в кос-
тюми и за последно повта-

рят думички и стъпки. Ръко-
водителят на двете танцови 
групи - за деца и възрастни 
Нели Ненкова дава послед-
ни указания, а Дядо Коле-
да стои скрит в библиоте-
ката и подрежда подаръци-
те в торбата. И всичко това 
- под зоркия поглед на Янка 
Савова. 

Предпразнична треска, 

много настроение, лаком-
ства и специално приготве-
ни по пирненска рецепта ба-
ници. Това видя „Народен 
приятел“ минути преди на-
чалото на празника, в който 
имаше от всичко - и коледа-
ри, и сурвакари, и народни 
танци, и прекрасни изпълне-
ния на дамския танцов клуб 
„Пирне”. На финала, добри-
ят старец раздаде подаръци 
на пирненските деца, а най-
активните в организация-
та получиха коледна звез-
да като дар от читалището. 
И ти се иска да бъдеш част 
от тази малка, но много за-
дружна общност, която ус-
пява да оцени таланта, уси-
лията и уменията на всеки, 
за да са доволни и щастли-
ви всички.

А това не беше единстве-
ният коледен празник в Пир-
не. Ден по-късно, към всеки 
жител беше отправена по-
кана за общоселско колед-
но парти, отново в читали-
щето. 

Честита Нова година, скъ-
пи пирненци! Бъдете заед-
но и на празниците, и в еже-
дневието!

НП

Женската двойка Дилара  Пачалъ и Жаклин Челебиева грабна титлата „Спортист на 2018 година“

Най-добрите в спорта през 
2018 г.

Женската двойка Дилара  Пачалъ и Жаклин Челеби-
ева стана „Спортист №1 на Община Айтос“

Мартин Бенов е „Треньор на 2018 година“

Димитър Киряков изведе футбола на почетна-
та втора позиция

Спортната акробатика с най-много призове на 
„Годишните награди `2018“

Айтозлии решиха: Акробатиката е 
спорт номер едно на 2018 година

Съветниците на ГЕРБ празнуваха 
Коледа с младежите от 

Защитено жилище – Айтос
ГЕрБ - айтос 

зарадва 
младите хора с 

коледно парти и 
празничен обяд

Коледна еуфория в Пирне - голям 
празник зарадва малки и големи


