
Преди още гражданите 
да сигнализират за пада-
ща мазилка от стената на 
спортния комплекс в парка, 
проблемът е констатиран от 
строителния надзор, осъ-
ществяван от Община Ай-
тос и от техническия ръко-
водител на фирмата изпъл-
нител. Предвид факта, че 
ремонтът не е приключил, 
проблемът ще бъде решен 
от изпълнителя без никак-
ви драми, научи НП. 

„Самият строител призна-
ва, че към момента на пола-
гането на тази мазилка, са 
се получили кухини. Това 
означава, че мазилката, ко-
ято е предписана, не е ка-
чествена. Сега тази мазил-
ка се събаря, за да бъде по-
ложена по-качествена”, за-
яви пред общинското изда-
ние кметът Васил Едрев. По 
този повод, той се е срещал 
с ръководството на фирма-
та и категорично е настоял 
да бъдат предприети дейст-
вия за качествено изпълне-
ние на обекта. Поради въз-

никналия проблем, градона-
чалникът лично контролира 
строителството на спортно-
то съоръжение. 

„Да, има проблем, мазил-
ката се подкожушва. За-
това ще използваме дру-
га технология с по-различ-
ни материали. Вероятно, 
причината е насипът около 
стените. В момента къртим 
мазилката, извикали сме 
специалисти, те ще преце-
нят как да бъдат обработе-
ни стените - има начини и 
подходящи материали. Спе-
циалисти по хидроизолации 
и мазилки на влажни места 
идват днес, четвъртък (б.а. 
12 юли). Те ще кажат как 
да действаме.”, каза за НП 
техническият ръководител 
на обекта Илиян Дамбов. 
Според него мазилката сто-
яла стабилно доста време, 
проблемът се появил след 
проливните дъждове.

В момента се къртят око-
ло 400 кв. м мазилка по ця-
лата кръгова стена. Дам-
бов е категоричен, че кър-

тенето и поставянето на но-
вата мазилка няма да ос-
къпят проекта. Тези дей-
ности ще бъдат изцяло за 
сметка на фирмата-изпъл-
нител. Техническият ръко-
водител каза още, че пър-
во той и работниците виде-

ли проблема - появили се 
пукнатини, а мазилката бие-
ла на кухо. „Това означава, 
че няма връзка с основа-
та. Къртенето и новата ма-

зилка ще удължат срокове-
те за изпълнение, но с мал-
ко, защото спряхме другите 
дейности като полагането 
на настилките, например”, 

казва още Дамбов. Иначе, 
отводнителната система на 
спортното съоръжение ра-
боти безотказно. „Вижте, 
че след толкова дъжд, вода 
няма никъде. Водата се по-
ема от каналите вътре в иг-
рищата и се отвежда в ре-
ката, показва техническият 
ръководител.

Пред НП кметът зави още, 
че изпълнителят е поел ан-
гажимента, в сроковете на 
проекта да възстанови и ня-
колкото пукнатини по ас-
фалтовата настилка. Що се 
отнася до цялостното при-
ключване на проекта за об-
новяването на парка, градо-
началникът е категоричен, 
че това ще се случи, кога-
то всички дейности по про-
екта бъдат изпълнени ка-
чествено.

НП

Кметът Васил Едрев лично 
контролира строителството 

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

народен

12 юли 2018, бр. 223

Важно съобщение
Уважаеми граждани на Община Айтос,
Уведомяваме всички притежатели на изоставени, регистрира-

ни или снети от отчет моторни превозни средства (МПС), раз-
положени върху терени общинска собственост - тротоари, път-
ни платна, зелени площи и др., че е необходимо да бъдат пре-
махнати от общинските имоти.

В тази връзка, започват съвместни проверки на комисии в със-
тав:  служители на Община Айтос, инспектор от Районно упра-
вление „Полиция” - град Айтос, както и кметовете на съответни-
те кметства по населени места на територията на общината 
(с. Пирне, с. Малка поляна, с. Чукарка, с. Тополица, с. Караге-
оргиево, с. Поляново, с. Раклиново, с. Мъглен, с. Дрянковец, с. 
Пещерско, с. Черна могила, с. Черноград, с. Зетьово, с. Кара-
ново, с. Съдиево, с. Лясково) .

При проверките ще се изготвят констативни протоколи с пред-
писание към собствениците на излезли от употреба моторни 
превозни средства, които в 14-дневен срок трябва да предпри-
емат конкретни последващи действия за преместването на ав-
томобилите си. При неспазване на посочения срок, излязло-
то от употреба МПС ще бъде принудително преместено от ли-
цензиран оператор -  „Айтос мобил борса” ЕООД, на  адрес: 
град Айтос, УПИ I- 5, масив 489, местност „Кара пелит” (срещу 
ресторант „Орловец”). Моторното превозно средство ще бъде 
разкомплектовано, ако не бъде потърсено от собственика в 14-
дневен срок от преместването му. 

Проверките ще се осъществяват съгласно правомощията на 
кмета, регламентирани в Закона за движение по пътищата - чл. 
167, ал. 2, т. 3 , вр. с чл.143, ал.7 и ал.8 от ЗДвП, правомощията 
на кмета по чл. 16, ал. 1, т. 2 и ал.2 и чл. 46 от Наредбата за из-
лезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и 
чл.38 от Наредбата за управление на отпадъците на територи-
ята на община Айтос.

ОБЩИНА АЙТОС

Разговаряме със замест-
ник-кмета на Община Айтос 
Мариана Димова за рабо-
тата по подготовката, кан-
дидатстването и изпълне-
нието на общински проек-
ти и проектната готовност 
на Община Айтос през 2018 
година.

- Г-жо Димова, факт 
е, че през това лято има 
много новини за одо-
брени проекти на Общи-
на Айтос. Каква е оцен-
ката Ви ?

- Оценката ще я дадат 
гражданите, защото рабо-
тата по проекти е изцяло 
насочена към интересите и 
потребностите им. Това, ко-
ето мога да кажа е, че все-
ки проект, който сме под-
готвили и защитили, има 
за цел да реши определен 
проблем в социалната сфе-
ра, образованието, инфра-
структурата, чистотата - 

проблеми, които ежеднев-
но вълнуват хората. Нито 
едно решение за канди-
датстване по оперативни-
те програми или за финан-
сиране по национални фон-
дове и донорски програми 
не е самоцелно. То е резул-
тат от поставянето на кон-
кретни искания и от срещи-
те на кмета на Община Ай-
тос Васил Едрев с хората 
по места. 

В същото време, иска ми 
се гражданите да знаят, 
че процесът - от подготов-
ката и кандидатстването с 
един проект до ободрение-
то и реализацията му е дъ-
лъг и нелек. В тази връз-
ка искам да благодаря на 
служителите от Общинска 
администрация  за търпе-
нието и последователна-
та работа. 

(Продължава на стр. 3)

Строителят за своя сметка полага здрава 
мазилка на спортния комплекс в парка

Илиян Дамбов - тех-
нически ръководител на 
обекта

До днес, 12 юли, старата мазилка трябва да е свалена

Обективът на НП видя ударното къртене

Работата по проекти е подчинена 
на потребностите 
на гражданите

Мариана Димова – заместник-кмет на Община Ай-
тос



Посвещавам на всички,  
които не искат

 да се разделят  
със спомените си.

На 10 ноември миналата 
година, както обичайно, си 
купих вестника, който чета. 
Не съм избирала съзнател-
но тази дата, която времето 
извика и записа в най-но-
вата история на България с 
надежда за Промяна, за ис-
тинска демокрация и свобо-
да на словото. Дали смяна-
та на обществения строй оп-
равда очакванията на хора-
та през изминалите 28 годи-
ни, и дали ще се оправдаят 
в бъдеще, ще оценяват исто-
риците след години.

Зачетох се във вестника. 
Над кратък текст, заглави-
ето ме накара да му напра-
вя по-внимателен прочит: 
„Разработват препарат за 
изтриване на спомени“. Не-
вробиолози от университе-
та на щата Юта, университе-
та в Гренада и в Кеймбридж 
установяват, че човешкият 
мозък може да филтрира и 
изтрие ненужните спомени. 
Възможно е скоро да бъде 
създаден аналогичен на съ-
временните седативи препа-
рат, който да потисне кле-
тъчната активност и да по-
могне да се забравят опре-
делени събития, спомени.

Бях шокирана. От нау-
ченото в училище знам, че 
паметта ни, за да запомни 
нови събития, се разделя 
със стари. Аз не искам да 
се разделям, аз не мога да 
се разделя с моите спомени, 
далечни и близки, весели и 
тъжни, приятни, неприятни, 
скътани в паметта ми. Зато-
ва сега, преди някой, вмес-
то мен, след години да реши 
да ми бъдат изтрити споме-
ните, ще разкажа един от 
многото мои.

Снимка от мой албум ме 
връща в далечната 1971 го-
дина, когато е родена Лилия, 
първа рожба на Елена Няго-
лова, моя колежка, тогава 
медицинска сестра в Хирур-
гично отделение на Районна 
болница – Айтос.

В онези години имаше тра-
диция [снимка] в профорга-
низацията на болницата да 
се дава име на всяко ново-
родено бебе в семейства на 
здравни работници и слу-
жители, като връчвахме на 
майката спестовна книжка 
с влог от 10 лв. на името на 
детето. Ритуалът се извърш-
ваше в залата на Община-
та и носеше очарованието 
на светъл празник за мла-
дото семейство, мил и кра-
сив спомен за детето, което 
ще расте.

Лилия е на три месеца и 
в топлата нежна прегръдка 
на мама, несмущавана от 
приятната суетня на близ-
ките, е вперила поглед да-

лече напред. Какво ли виж-
да? Компания й правят две 
каки: Красимира, на седем 
години, учудено – питаща 
защо не почакат със сним-
ката, да преглътне шокола-
довата бонбона. Днес, прех-
върлила петдесетте, е магис-
тър-фармацевт, управител 
на аптека „Владеви“. Кос-
тадинка, на пет години, спо-
койно изчаква с бонбона в 
ръка щракването на фотоа-
парата. Също прехвърлила 
петдесетте, е лидер на мест-
ния Amway екип. Баба Люч-
ка и дядо Тодор Няголови 
радостни черпят гостите. А 
с какво самочувствие е за-
станала за снимката Мария 
Енчева, старша сестра в Хи-
рургично отделение на бол-
ницата, дошла да поздрави 
колежката си с празника и 
предаде поздравите на ко-
лектива. И до днес Няголо-
ва пази топли чувства и към 
лекарите, и към колежките, 
и към санитарите, с които е 
работила. Един спомен оба-
че никога няма да забрави. 
Д-р Кръстев я вика в опе-
рационната да му асисти-
ра при операция на съпруга 
й от херния. И сега го чува: 
„Няголова, опъвай, опъвай 
коремната стена!“ 

А тримесечната Лилия 
расте спокойна и любозна-
телна, завършва Айтоска-
та гимназия, кандидатства 
и е приета в специалността 
„Социално дело“ на Варнен-
ския университет „Чернори-
зец Храбър“. Прибирайки се 
в града с диплома в ръка не 
знае, че я чака участта на 
нейните връстници, които 
години наред не могат да си 
намерят работа по специал-
ността, характерно за така 
наречения „преход“ след 
1990 г. По-дълго се задържа 
в частния бизнес на съпруга 
си във фирма, където се из-
работва всичко от дърво.

От пет години Лилия Ни-
колова е директор на дома 
за стари хора в Айтос. Зава-
ри триетажна сграда, строе-
на през 1976 г. за други нуж-
ди, невидял с години осно-

вен ремонт. Официално до-
мът е открит през 1996 г. с 32 
места, по равно за мъже и 
жени. Основен ремонт пра-
вят през 2016 г. за 20-годиш-
ния юбилей. Сами си орга-
низират  скромно честване, 
без отговорни ръководители 
и показност. Поканили всич-
ки, които са работили от на-
чалото до момента в дома. 
Техните спомени и разкази 
правят срещата вълнуваща 
и запомняща се.

В дома работят директор, 
социален работник с висше 
образование, две медицин-
ски сестри и домакин. Раз-
полагат с кола и шофьор, 
храната им носят от соци-
алния патронаж. Лекарка 
от първи медицински център 
преглежда болните, консул-
тира ги. В дома се приемат 
хора на различна възраст 
от всички краища на Бълга-
рия. Средната възраст е 80 
години. Най-възрастният, на 
96 години, почива през 2017 
г. Няма семейни двойки в 
дома, но има мъже и жени, 
които искат да имат другар 
и постоянно са заедно през 
деня. По различни поводи 
персоналът се стреми да 
внася разнообразие в жи-
вота на обитателите. Има го-
ляма библиотека, дарена от 
сина на д-р Кръстев, завеж-
дащ Хирургично отделение 
в болницата, починал. Има 
гардероб с дрехи от даре-
ния, всеки може да си взе-
ме каквото си хареса. Не са 
малко и самотните хора, ко-
ито не са виждали и чували 
близките си с години. Всички 
от дома помнят един щаст-
лив ден в навечерието на 
Коледа през 2016 г., когато 
част от местния Amway екип 
осигури продукти, които да 
влязат в менюто на обита-
телите: домашно приготве-
ни баница, сладкиш, конфи-
тюр, натурален пчелен мед, 
консерви и други трайни 
продукти, на всички подна-
сят персонални подаръци за 
лична хигиена. Жена, с тъга 
споделя в края на срещата, 
че получава личен подарък 
за първи път от много годи-
ни насам. 

Майката на Лилия, Елена 
Няголова, ненадмината в 
болницата и в пеенето, и в 
рецитирането, чувствителна 
и емоционална по душа, по-
сяга към перото. През 2000-
та година издава малка сти-
хосбирка, посветена на 50-
годишния й юбилей на нея и 
съпруга й, „Сълза от обич“. 
„Съберем ли си годините в 
едно, правят СТО! Дай Гос-
поди, всекиму такова до-
бро!“ е написала с едри бук-
ви на първата страница. А на 
задната корица: „Огледало-

то е моят съдник – показва 
ме каквато съм! Но, аз ог-
леждам се в очите ти – те 
виждат ме каквато бях!“ Тя 
и сега, на повече от шестде-
сет години, си е такава: не-
остаряваща, жизнена, „бли-
каща“ от спомени. Три от 
тях, от седемдесетте години 
на миналия век, не може да 
забрави никога.

По линия на БЧК в цялата 
страна се провежда викто-
рина, посветена на Октом-
врийската революция. Пър-
вият етап по окръзи се про-
вежда в град Бургас. Няго-
лова е определена да пред-

стави Бургаски окръг, класи-
ра се на първо място и е на-
градена с радиотранзистор 
„Селена“. Веднага започва 
подготовката си за втория 
етап, който се провежда в 
Стара Загора. Там е класи-
рана на второ място, не за-
щото, казва с усмивка сега, 
другата знаеше повече от 
мен, а защото завърши по-
следния отговор на руски 
език. И двете са награде-
ни с професионален фото-
апарат.

В Бургас се провежда ок-
ръжен преглед на художест-
вената самодейност. Дам-
ският хор при болницата, в 
който пее и Няголова, пече-
ли първо място. Но тя се явя-
ва и индивидуално като ре-
цитатор и с блестящото си 
изпълнение на „Колко си ху-
бава, Господи“ на бургаския 
поет Христо Фотев, очарова 
и жури, и публика.

А забравя ли се гостуване-
то на здравните работници 
от град Балчик на дамския 
хор на болницата – Айтос?! 
Няголова е и конферансие, 
и хористка, и солистка. Об-
лечени в дълги черни поли и 
бели блузи, на сцената из-
лиза първата редица, зад 

нея се нареждат хористки-
те от втората. Вдясно на 
стол сяда акордеонистът. В 
черен костюм последен из-
лиза диригентът – Димитър 
Златев – Цецо. Вдига ръце 
и приковава погледите им в 
себе си. С първите акорди 
красивото сопрано на Няго-
лова нежно реди думите на 
„Песен за Балчик“: „Нощта 
спокойно, бавно пада, над 
стихналия морски бряг, чай-
ка литва над вълните, запява 
някъде моряк“, а в малката 
зала, с насядали на крачка 
от хористките мъже и жени в 
бяло, цари тишина. В края на 

песента, когато и хор, и со-
лист пеят припева: „Балчик, 
Балчик, ти бяла птица, в мо-
рето от далече дошла, оби-
чам те, Балчик, обичам те, 
Балчик, обичам те, Балчик, 
обичам…“, изправени, бурно 
аплодират и хор, и солист, и 
маестрото…

Днес Елена Няголова про-
дължава да работи в инфек-
циозното отделение на бол-
ницата в Айтос.

Спомени, спомени…, мили, 
незабравими спомени, неиз-
трити мои спомени…

Трендафилка Янева – 
АПОсТОлОВА

Пост на айтозлия, загу-
бил преди дни любимото 
си куче, стана повод за де-
сетки коментари във фейс-
бук. Причината - парче са-
лам, очевидно напоено с от-
рова и оставено в градин-
ка. Коментарите под поста 
са естествено, осъдителни 
към този, който посяга на 
кучета и котки. Потребите-
ли, чиито домашни любим-
ци също са пострадали сега 
или преди години, стигат до 
крайности и искат самора-
зправа с неизвестния из-
вършител. Той, обаче, не 
бил съвсем неизвестен, за-
щото някои от коментира-
щите дами имат предполо-
жения, кой може да е отро-

вителят. Догатки, които лес-
но могат да уличат и неви-
нен... Постът стана повод и 
за споделяне на аналогични 
случаи с пострадали котки 
и кучета в града и околни-
те села. Най-общо, комен-
тиращите поставят въпро-
са -  кой може да спре из-
вършителя?

Проверка на НП установи, 
че сигнал за отровено куче 
не е постъпвал нито в една 
от службите, които са отори-
зирани да отговорят на този 
въпрос, в случая - ветерина-
рите и полицията. Потърси-
хме за коментар официал-
ния ветеринарен лекар д-р 
Тодор Тодоров, който обяс-
ни пред общинското изда-

ние, че досега няма граж-
данин, който да е потърсил 
съдействие и подкрепа по 
случай с отравяне на дома-

шен любимец. Д-р Тодоров 
е категоричен, че ако дейст-
вително се касае за отравя-
не на животно, това е прес-

тъпление, с което трябва 
да се заемат полицейските 
служители.

Ясно е, че проблем има. 
Има спонтанно съчувст-
вие и основателен гняв във 
фейсбук. Вместо да навли-
заме в подробностите, по-
търсихме и вр. и.д. начал-
ник на Районното управле-
ние „Полиция” Стойко Сто-
ев за коментар по тема-
та. „Няма постъпил сигнал 
в РУП-Айтос за отровено 
куче. Бихме действали, ако 
знаем конкретните факти и 
обстоятелствата. Съветвам 
въпросния гражданин да по-
търси съдействието на по-

лицията по официалния път. 
Няма как да следим всич-
ко, което се публикува във 
фейсбук, нито какво се ко-
ментира в социалните мре-
жи.”, каза за НП Стоев.

Никой, в нищо не може 
да бъде обвинен, преди ви-
ната му да бъде доказана. 
Има ли оплаквания, жал-
би, сигнали по повод неес-
тествената кончина на жи-
вотни, за това трябва вед-
нага да бъде уведомена по-
лицията. Защото там рабо-
тят с факти, а не с догатки 
и коментари, категоричен е 
Стойко Стоев.

НП
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Ако са отровили кучето ти - 
потърси полицията

Спомени, спомени…

Там работят с факти, не 
с коментари от фейсбук

Трендафилка Янева

Елена Няголова с Лилия на 2 месеца в Ритуалната зала, вляво - Красимира на 
7 години, а отдясно - Костадинка на пет. Мария Енчева е права зад тях



сЪОБЩЕНиЯ 
ЗА иЗДАДЕНи ЗАПОВЕДи ЗА 

иЗМЕНЕНиЕ НА УсТРОЙсТВЕ-
Ни ПлАНОВЕ

Със заповед  № РД-08 -
400/27.06.2018 г. на Кмета на Общи-
на Айтос е допуснато изготвянето 
на проект за частично изменение 
на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-69 в кв.19, 
с.Лясково, Община Айтос на осно-
вание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 
и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП 
УПИ VIII-69  да се раздели на два 
УПИ, да се определи начин на за-
строяване като се запази отрежда-
нето на имотите - „за жилищно стро-
ителство” с височина на застроява-
нето до 10м (Жм).

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в 
обхват и съдържание съгласно На-
редба 8/МРРБ и се съгласува със 
специализираните контролни орга-
ни и експлоатационни дружества, 
съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със  заповед  № РД-08 -
406/28.06.2018 г. на Кмета на Общи-
на Айтос е допуснато изготвянето 
на проект за частично изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-22 и УПИ ХVI – 

22 в м.177, землище на град Айтос, 
Община Айтос на основание чл.110 
ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.4 и чл.134 ал.2 
от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ ХV-22 и 
УПИ ХVI – 22 да се обединят в един 
УПИ с предназначение -  „за стро-
ителен хипермаркет, складове за 
строителни материали и офиси” – 
зона Соп при спазване изисквани-
ята на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се предста-
ви в обхват и съдържание съгласно 
Наредба 8/МРРБ и се съгласува със 
специализираните контролни орга-
ни и експлоатационни дружества, 
съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със  заповед  № РД-08 -
346/04.06.2018 г.  на Кмета на Об-
щина Айтос е допуснато изготвя-
нето на проект за частично изме-
нение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-3633 
в кв.193, гр. Айтос, Община Айтос 
на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 
ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ 
на ПУП да се промени местополо-
жението на южната улична регула-
ционна линия на УПИ XI-3633 и УПИ 
ХХ-3632, като се запази предназна-
чението на имотите -  „за жилищни 

нужди” с предвидено застрояване 
със ниска височина  (Н<10м - зона 
Жм) при спазване изискванията на 
Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се предста-
ви в обхват и съдържание съгласно 
Наредба 8/МРРБ и се съгласува със 
специализираните контролни орга-
ни и експлоатационни дружества, 
съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със  заповед  № РД-08 -
413/03.07.2018 г.  на Кмета на Об-
щина Айтос е допуснато изготвяне-
то на проект за частично измене-
ние на ПУП-ПРЗ за УПИ I - 92 в кв.7, 
с. Мъглен, Община Айтос на осно-
вание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 
и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП 
регулационните граници на УПИ I - 
92 да се поставят в съответствие с 
имотните граници на поземлен имот 
№ 92 на основание пар.8 от ПР на 
ЗУТ като се запази предназначени-
ето на имота -  „за жилищни нужди” 
с предвидено застрояване с ниска 
височина  (Н<10м - зона Жм) при 
спазване изискванията на Наред-
ба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в 

обхват и съдържание съгласно На-
редба 8/МРРБ и се съгласува със 
специализираните контролни орга-
ни и експлоатационни дружества, 
съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със  заповед  № РД-08 -
431/09.07.2018 г.  на Кмета на Об-
щина Айтос е допуснато изготвя-
нето на проект за частично изме-
нение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII - 66 
в кв.17, с. Зетьово, Община Айтос 
на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 
ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ 
на ПУП западната вътрешна регу-
лационна граница на УПИ VIII - 66 
да се постави в съответствие с им-
отната граница на поземлен имот 
66, като се запази предназначени-
ето на имота -  „за жилищни нужди” 
с предвидено застрояване с ниска 
височина  (Н<10м - зона Жм) при 
спазване изискванията на Наред-
ба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се предста-
ви в обхват и съдържание съгласно 
Наредба 8/МРРБ и се съгласува със 
специализираните контролни орга-
ни и експлоатационни дружества, 
съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

(Продължение от  
стр. 1)

- Г-жо Димова, какви 
важни проекти изпълня-
ва Община Айтос на този 
етап?

- Проект, който реализи-
раме в момента и, който 
е особено важен за все-
ки един от гражданите на 
общината, е за изгражда-
нето на пречиствателна-
та станция за отпадъчни 
води в Айтос. Финансира-
нето е по Оперативна про-
грама „Околна среда 2014-
2020”. Читателите на вест-
ника вече знаят колко дъл-
га е неговата предистория. 
Добрата новина е, че всич-
ки необходими и задължи-
телни дейности до реално-
то строителство вече при-
ключват, предстои строи-
телството ПСОВ-Айтос, ко-
ето, надявам се, ще започ-
не още през този месец. 

Няма как да не споме-
на проекта за „Изгражда-
не и възстановяване на 
зони за обществен отдих в 
лесопарк „Славеева река“ 
- град Айтос, защото той 
беше лична кауза на кмета 
Васил Едрев. Това е про-
ектът, в който Общинската 
администрация е вложила 
най-много усилия в търсе-
не на финансови механи-
зми, проектът, който изис-
кваше време и усилия, до-
като започне реално изпъл-

нението му. В парка Общи-
ната инвестира средства 
така, както е записано в 
проекта - за изграждане и 
възстановяване на зони за 
отдих. Личното ми мнение 
е, че с един проект не мо-

жем да говорим за цялост-
ното обновяване на парка, 
предвид мащабите на тери-
торията му и факта, че от 30 
години там не е инвестиран 
нито лев. Но този проект е 
засега първата важна стъп-
ка за обновяване на айтос-
ката забележителност.

- спечеленият проект, 
който най-много Ви за-
радва тази година?

- Няколко са одобрени-
те за финансиране проек-
ти през 2018 година, но ще 
призная, че бях особено 
удовлетворена от одобре-
нието на проекта за осно-

вен ремонт на ВиК- мрежа-
та в селата Карагеоргиево 
и Мъглен, както и за водо-
снабдяването на село Чу-
карка от деревация „Кам-
чия“. А Чукарка е селото, 

което от много време се за-
дъхва от липсата на питей-
на вода. Това е един от най-
мащабните проекти за 6 
млн. лв., свързан с цялост-
но обновяване на водопро-
водната система. Предстои 
да бъдат реализирани дей-
ности, които не са се случ-
вали от десетилетия, и кои-
то Общината не може да си 
позволи без допълнително 
финансиране.

- специални са усили-
ята на администрацията 
по отношение на спорт-
ната база на територия-
та на Общината?

- Един от приоритетите 
на Община Айтос е възста-
новяване на старите и из-
граждане на нови спортни 
съоръжения. Истината е, че 
преди седем години зава-
рихме една напълно амор-
тизирана спортна база в 
града и липса на всякак-
ва възможност за децата и 
младите хора в населени-
те места да спортуват. Пър-
вата стъпка беше свързана 
с частично обновяване на 
градския стадион и изграж-
дането на две нови спортни 
игрища в непосредствена 
близост до него. В момен-
та имаме картбланш от Об-
щинския съвет да кандидат-
стваме с проектно предло-
жение по ПРСР 2014-2020 г 
за финансиране на изграж-
дането на още една спорт-
на площадка там. Към този 
спортен комплекс Община-
та прибавя и Многофункци-
оналния спортен комплекс 
в парк „Славеева река”, 
който се изгражда сега. 
Към финал вървят и стро-

ителните дейности по про-
ект на Общината за изграж-
дане на Многофункционал-
но спортно съоръжение в 
село Карагеооргиево. Има-
ме готов проект за подобен 
спортен комплекс в село 
Тополица. Готови сме и с 
проектите за рехабилита-
ция на двете спортни зали 
- в Градската градина и на 
стадиона. 

- Не само за Айтос, 
един от проблемите на 
общините са недостатъч-
ните средства в бюджета 
за ремонтите на улиците 
и общинските пътища?

- Да, със средствата в 
бюджета, възможности-
те за рехабилитацията на 
уличните и тротоарните на-
стилки не са големи. Зато-
ва, подготвихме и кандидат-
ствахме с проект за рекон-
струкция и рехабилитация 
на уличната мрежа в Айтос 
по мярка 7.2 на Програмата 
за развитие на селските ра-
йони. Осигурени са допъл-
нително близо 2 млн. лв., 
за основния ремонт на 5.5 
км улични настилки в гра-
да - това са седем възлови 
градски улици. Кметът под-
писа договора за финанси-
ране, предстои избор на из-
пълнители на строителните 
дейности, строителен и ав-
торски надзор. 

- Какво се случва с ра-
ботата по проекти в соци-
алната сфера?

- И през тази година про-
дължаваме работата по 
проект - „Интегрирани ус-
луги за ранно детско раз-
витие на деца до 7 години и 
техните семейства от общи-
на Айтос”. Той включва 500 
деца и 808 родители. Цел-
та е да се предостави под-
крепа на деца в ранна дет-
ска възраст и техните се-
мейства за подобряване 
на достъпа до здравна гри-
жа, формиране на родител-
ски умения, подобряване на 
семейната среда, повиша-
ване на училищната готов-
ност на децата за включва-
не в образователната сис-
тема. По този проект, от на-
чалото на месец юли стар-
тира услуга „Допълнителна 
педагогическа подготовка 
за повишаване на училищ-
ната готовност на децата за 
равен старт в училище” – 
лято 2018 година, по която е 
организирано лятно учили-
ще за децата. Реализираме 
и проект „Активиране и ин-
теграция в заетост на мла-

дежи до 29 години 
в община Айтос”, 
по договор, подпи-
сан между Община 
Айтос и Министер-
стото на труда и со-
циалната политика. 
Проектът се финан-
сира от Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките 
ресурси 2014-2020 г.”, съфи-
нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския со-
циален фонд и Инициати-
вата за младежка заетост. 
Изпълнява се в партньор-
ство със „Стил-Алтънджиян” 
ЕООД. Общата стойност на 
проекта е в размер до 229 
678.97 лева. Целта е да да-
дем шанс за заетост и ква-
лификация на младежи от 
община Айтос, които нито 
учат, нито работят. 

По отношение на грижа-
та за възрастни хора, спе-
челихме финансиране по 
Програмата за трансгра-
нично сътрудничество в 
партньорство с Гьотеборг, 
Швеция. Дейностите по 
този проект вече стартира-
ха - най-общо той е свързан 
с прилагането на иновации 

и шведски опит в грижата 
за възрастните. Проекти за 
грижа за самотно живеещи 
стари хора и хора с увреж-
дания, Община Айтос реа-
лизира периодично. Еже-
годно се осигурява финан-
сиране и за обществената 
трапезария, която предос-
тавя топла храна на соци-
ално слаби семейства.

- Общината реализира 
и трансграничен проект 
с Одрин, Турция?

- Да, проектът беше фи-
нализиран успешно. Бли-
зо 200 хиляди лева бяха ин-
вестирани в техника и обо-
рудване за поддържане на 
чистотата и зелената ин-
фраструктура. Подготве-

ни бяха два нови проекта, 
с които да надградим по-
стигнатото. Кандидатства-
хме по Втората покана на 
Програмата за трансгра-
нично сътрудничество Бъл-
гария - Турция и очакваме 
резултатите.

- Правят впечатление 
проектите, които тази го-
дина Общината реализи-
ра със собствени сред-
ства?

- Да, правим всичко, кое-
то „Бюджет ̀ 2018“ позволя-
ва. След стадиона и новото 
Детско отделение със сред-
ства от бюджета през мина-
лата година, сега основни-
те обекти със собствено фи-
нансиране са пешеходната 
алея до Гробищния парк и 
основният ремонт на Авто-
гара - Айтос. Със средства 
от капиталовата програма 
в момента се асфалтират 

улици в града, предстои и 
ремонтът на общински пъ-
тища. Отделени са сред-
ства за почистване на ло-
кални замърсявания през 
тази година, както и за ре-
монти за общински сгради, 
здравни служби и детски 
градини. Така че това лято 
е горещо откъм работата 
по проекти. А що се касае 
до проектната готовност, 
работата никога не спира. 
Един от проектите, с кои-
то в момента се готвим да 
кандидатстваме, е за бла-
гоустрояване на градската 
градина, един от символи-
те на Айтос.

НП

стр. 3×ô Народен приятел

Фирма „Карнобат-
плод” АД  - град Карно-
бат търси да назначи:

- началник производ-
ство;

- инженер-технолог;
- стоковед;
- лаборант (с опция за 

сезонна работа).
Фирмата осигурява:
- постоянна работа;
- високо и навремен-

но заплащане.
Желаещите могат да 

подадат документи: Мол-
ба и CV на място или на 
e-mail: kplod@abv.bg

Тел. за връзка 
0887/100897.

ОБЩИНА АЙТОС
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Ако са отровили кучето ти - 
потърси полицията

Спомени, спомени…

Разговаряме 
със заместник-
кмета Мариана 

Димова

Подготвят  ул. “Станционна” за основен ремонт”

Горещо проектно лято 
за Община Айтос



Една добра традиция е 
Лятната танцова академия, 
която всяко лято НЧ „Ва-
сил Левски 1869” органи-
зира за децата на Айтос. 
След двуседмични танцо-
ви занимания на голямата 
сцена, на 13 юли айтоско-
то читалище подготвя тра-
диционно финално шоу за 
малките участници. Деца-
та ще покажат пред връст-
ниците си, пред родители-
те и гражданите какво са 
научили от участието си в 
Академията. 

Както винаги, до начина-

ещите танцьори ще са ръ-
ководителите и хореогра-
фите Ивелина Костадино-
ва и Мая Христова. Деца-
та ще получат сертификат 
за успешното завършване 
на читалищната академия 
и разбира се, - самочувст-
вие, че са овладели начал-
ните уроци по танцуване на 
съвременни и характерни 
танци и фрий-денс. 

НП
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Двете театрални школи 
на СУ „Христо Ботев” - Ай-
тос - „Генгерче” с ръководи-
тел Татяна Йотова и „Злат-
ните ключета” с ръководи-
тели Румяна Йорданова и 
Невелина Василева пред-
ставят Айтос на Междуна-
родната фестивална про-
грама „Приятели на Бъл-
гария” `2018, в курортния 
комплекс „Албена”. Още 
преди да са приключили 
фестивалните лагерни дни 
на морския бряг, НП научи, 
че малките актьори на „Ге-
нгерче” са станали лауре-
ати на фестивала и са за-
служили най-високата пър-
ва степен за представяне-
то на спектакъла „Екология 
на отношенията”, а Йотова 
е грабнала наградата за ав-

торски спектакъл.
Постановката на „Злат-

ните ключета” също е оце-
нена високо от журито - де-
цата и ръководителите им 
са горди с лауреатско зва-
ние първа степен. „Благо-
дарим на журито за висо-
ката оценка, а на прекрас-
ните, отговорни, талантли-
ви актьори, отново благо-
даря и поклон. Бъдете здра-
ви, щастливо лято!”, каза 
от плажа в „Албена” Татя-
на Йотова.

Театралите на СУ „Хрис-
то Ботев” за пореден път 
доказват таланта си, в кон-
куренция с най-изявените 
ученически школи от цяла-
та страна. Честити да им са 
наградите!

НП

Пореден международен успех за 
театралите на СУ „Христо Ботев”

Танцовата академия  
с финално шоу на 13 юли

Трите ръководителки - щастливи от успеха на сво-
ите възпитаници

Наградите

От архива на НП - Мину-
ти за отдих - Лятна танцова 
академия `2013

ТШ „Генгерче” на сцената на фестивала

Златните ключета

Изложба на картини, 
рисувани с пръсти, откриват 
на 17 юли в Ритуалната зала

Изложба на картини, ри-
сувани с пръсти, ще открие 
на 17 юли, в 17.00 часа, в 
Ритуалната зала на Об-
щина Айтос художничката 
Иванка Пенева, която жи-
вее в бургаския квартал 
„Банево“. Пенева призна-
ва, че никога не е държала 
четка, а платната, които ще 
покаже в Айтос, са от по-
следните 8 години, откакто 
е дарбата й да рисува.

Иванка Пенева вече е 
редила платна в Айтос, из-
ложба „Светлина и любов” 
пък откри през минала-
та година във фоайето на 
бургаската професионална 
гимназия по електро-

техника и електроника, по 
повод 50-ят юбилей на учи-
лището, на което е възпита-
ник. Показвала е свои кар-
тини в Несебър и в Морско-
то казино в Бургас.

Освен че рисува, Пе-
нева пише стихове и е член 
на  бургаския литературен 
клуб „Марияна Велева”. 
Последната й гордост са 
поместените стихове и кар-
тини в Алманах 2 на Съвре-
менната българска литера-
тура и изобразително из-
куство. Стихове на Пенева 
има и в тазгодишното изда-
ние на Съвременна детска 
антология „Вълшебство над 
дъгата”, Книга 1. Нейни сти-
хове публикува и издание-
то „Бургаска пролет” - сти-
хове от третата възраст.

Самоуката художничка 
е по професия детска учи-
телка, сега пенсионерка. 
Всичко при нея се случва 

спонтанно. Така спонтанно 
преди осем години реши-
ла, че трябва да нарисува 
образите, които вижда на-
сън. Грабнала четка, купи-
ла платна и бои, но успяла 
да сложи само една черта 
върху белия лист. А пръсти-
те й сякаш оживели - сло-
жила ги в боята и така се 
започнало.

На първата й самостоя-
телна изложба дошъл ста-
рец, който дълго разглеж-
дал изображенията. На-
края й казал: “Дойдох да 
гледам картините, но се 
оказа, че те гледат мен”. 
Картина в картината - това 
е запазена марка в твор-
чеството на Пенева. Има 
сюрреализъм в платната 
й - зад образите се крият 
други, нетърсени сюжети, 
които по-наблюдателните 
могат да открият.

НП

Концерт класическа музика
В залата на Военен клуб - Айтос
на 14 юли, събота, от 18.30 часа.
С участието та Гиргина Гиргинова - сопран, 
Владимир Попов - баритон, 
Йоана Стратева - цигулка и Иво Бонев - пиано.
В програмата: Вивалди, Качини, Моцерт, Р. Корса-

ков, 
Б. Дуно, Г. Стратев.

Вход свободен

Традиции

Иванка Пенева


