
В началото на този ме-
сец, БНР-Бургас иниции-
ра рубриката „Глас наро-
ден”, а на 14 март, пред 
Мариян Иванов, отгово-
рен редактор в БНР – Ра-
дио “Бургас”, в студиото 
първи застана кметът на 
Община Айтос Васил Ед-
рев, (по азбучен ред на 
общините в областта), за 
да отговаря на въпроси-
те на айтозлии. С любез-
ното съдействие на БНР-
Бургас, „Народен прия-
тел“ публикува въпроси-
те на гражданите и отго-
ворите на кмета.

- Г-н Едрев, каква ще е 
съдбата на Логопедично-
то училище?

 - Търсим възможности 
за финансиране на основ-
ния ремонт на бившето Ло-
гопедично училище. Пред-
вид проектната идея, та-
кава възможност е пред-
стоящата Третата покана 
за набиране на проектни 
предложения по Програ-
мата „Интеррег за тран-
сгранично сътрудничест-
во България-Турция 2014-
2020“. По първите две пока-
ни на Програмата Община 
Айтос има два спечелени 
екопроекта и финансиране 
за тях. И двата проекта ре-
ализираме в партньорство 
със Специализираната ад-
министрация на област Од-
рин. Единият е вече успеш-
но приключен, другият из-
пълняваме в момента. По 
първия, успяхме да закупим 
техника за зелената инфра-
структура и контейнери за 
близо 200 хиляди лева. Иде-
ята е бившето училище да 
се превърне в Екоцентър - 
Зелено училище за децата 
от цялата община.

- Какво се случва с ка-

зармите? Актувани ли са 
като общинска собстве-
ност? Кога ще се пред-
приемат реални дейст-
вия? Какви са намерени-
ята на Общината за този 
терен?

- Не, не са актувани като 
общинска собственост. И 
има бюрократични преч-
ки това да се случи. Ста-
ва дума за пари, които Об-
щината трябва да плати, а 
това е огромен имот на 100 
дка с много сгради. Що се 
отнася до бъдещето на този 
имот, категоричен съм, че 
гражданите ще решат съд-
бата му. От месеци, на сай-
та на Общината е публику-
вано проучване за нагла-
сите на айтозлии. Засега 
34% от гласувалите са по-

сочили, че на мястото на 
казармата трябва да се из-
гради висше учебно заве-
дение или колеж със спор-
тен комплекс и общежития. 
Много гласове е събрало и 
предложението за градски 
парк с басейн, лятно кино 
и атракции. Това е един от 
най-сериозните въпроси, 
който, надявам се, с осигу-
рена финансова подкрепа, 
да решим до края на тази 
година. 

- Кога ще бъде ремон-
тирана хотелската част 

на етнографския ком-
плекс „Генгер“? Услови-
ята не са подходящи за 
развиване на туризъм и 
за пренощуване там?

- И децата в Айтос знаят, 
че хотелската част не е ос-
новно ремонтирана откакто 
е построен комплексът, от 
1986 година. Дано да изне-
надам приятно гражданина, 
който задава този въпрос. 
Да, хотелската част в ком-
плекса в момента се ремон-
тира. Тук само ще напра-
вя уточнението, че грижа-
та за ремонтите през годи-
ните са на управителите на 
общинското търговско дру-
жество „Генгер” ЕООД. За 
съжаление, в продължение 
на 30 години, никой от тях 
нищо не е свършил. Това е 
истината. 

За първи път, през тази 
година Община Айтос, с 
решение на Общинския съ-
вет, отпусна на дружество-
то възмезден заем, който, 

надявам се, ще подпомог-
не работата на новия упра-
вител при подготовката на 
летния сезон.

- Докога продължават 
ремонтите на улична-
та мрежа в град Айтос? 
Хора се оплакват, че гра-
дът е непроходим и чупят 
колите си. 

- Краткият отговор е - до-
като приключат. В момен-
та текат ремонти на ВиК-
мрежата. Те се извършват 
от дружество ВиК - Бургас, 
на което поднасям благо-
дарността на Община Ай-
тос. Веднага щом приклю-
чат тези ремонти, започва-
ме изпълнението на проек-
та за  ремонт на уличната 
мрежа в града на стойност 
2 млн. лв. Финансирането 
е по общински проект по 

Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020. 
Избран е изпълнител, в го-
товност сме да започнем 
полагането на асфалтови-
те и тротоарните настил-
ки. Вярвам, ще се съгласи-
те, че не можем да полага-
ме асфалт, преди да сме-
ним уличните водопрово-
ди и домовите отклонения, 
които са на повече от 50 го-
дини. Успоредно с това, ще 
засадим и нови декоратив-
ни дръвчета, тъй като сега 
съществуващите надигат 
тротоарните плочки. Под-
насям извиненията си към 
гражданите за неудобства-
та. Моля за търпение, за да 
се случат нещата така, как-
то са планирани. Излишно 
е да казвам, че всички тези 
ремонти и неудобства са с 
една цел - по-добри условия 
на живот за айтозлии.

- Кога ще се асфалти-
ра улица „Петко Рачев 
Славейков“ (перпенди-

кулярна на „Димчо Ка-
рагьозов“, улицата зад 
блока на „Хаджи Дими-
тър“ 18), тъй като улица-
та е в окаяно състояние, 
при един дъжд всичко е 
във вода и няма откъде 
да се минава.

- Подобни въпроси полу-
чавам и за други градски 
улици. Да, хората са прави. 
Мисля, че това, което пра-
вим, им дава надежда, че 
ремонтите ще стигнат и до 
тяхната улица. Но не знам, 
дали тези граждани са за-
давали същите въпроси и 
към кметовете преди мен?! 
Защото, вече два мандата 
правим възможното, рабо-
тим много усилено.  Но е 
факт, че има не една и две 
улици, които се нуждаят от 
ремонт. Мисля, че с темпо-

вете, с които работим, ще 
стигнем и до улица „Петко 
Славейков”. Там проблемът 
не е уличната настилка.

- Кога ще бъде ремон-
тирана улица „Даме Гру-
ев“ в град Айтос? Ремон-
тирана е само част от нея 
и от 40 години е така. 

- Въпросът е потвържде-
ние на това, което вече ка-
зах. Много улици в града 
не са ремонтирани от 40-
50 години. Могат ли всич-
ки тези ремонти, които не 
са се случили десетиле-
тия наред, да се случат на-
веднъж?! Да, част от ули-
ца „Даме Груев” е ремон-
тирана. Ще ремонтираме и 
другата част. Планирана е 
след големите ремонти по 
проекта на седемте възло-
ви градски улици, за който 
вече говорих.

- Кога ще се напра-
ви ремонт на тротоари-
те на улица „Георги Кон-
долов“?

- За да е ясно какво пред-
стои, ще изброя улиците, 
които ще ремонтираме още 
тази пролет. Ще ремонти-
раме основно улици и тро-
тоари с обща дължина 6 км. 
Това са големите улици в 
Айтос - «Цар Освободител»,  
«Стефан Караджа», «Дим-
чо Карагьозов», «Панайот 
Волов», «Паскал Янакиев», 
«Васил Левски»,  «Станци-
онна». Да, на «Георги Кон-
долов» проблем са трото-
арите. Вярно е и това, че 
всеки иска ремонт на сво-
ята улица. Но нека да по-
гледнем ремонтите в ця-
лост. Само през 2018 годи-
на сме извършили ремон-

ти на 20 улици. Отделно, из-
цяло рехабилитирани са 7 
улици. Частично са ремон-
тирани още 7 улици. Извър-
шили сме ремонти на улици 
и в населените места. Раз-
бирате, че за да ремонти-
раме улиците в целия град, 
които десетилетия наред не 
са ремонтирани, трябва фи-
зическо време и достатъч-
но финансов ресурс. Водим 
на отчет всяка улица, която 
се нуждае от ремонт.

- Ремонт на улиците в 
село Малка поляна искат 
неговите жители. Казват, 
че от 30 години нищо не 
е направено. 

- Да, и жителите на Малка 
поляна са прави. Повече от 
30 години улици там не са 
ремонтирани. През послед-
ните години сме ремонти-

рали улици в почти всички 
села. 3 или 4 от общо 16 са 
селата, в които не сме за-
почнали ремонти. Предстои 
да го направим и в село 
Малка поляна. Има готов 
технически проект и готов-
ност да кандидатстваме за 
финансиране пред Местна 
инициативна група (МИГ) - 
Айтос за основен ремонт 
на две от най-натоварените 
улици в село Малка поляна. 
И тук ще припомня, че Стра-
тегията за местно развитие 
на МИГ-Айтос спечели фи-
нансиране от 3 млн. лв. за 
местни проекти в публич-
ния, бизнес и НПО-сектор. 
Така че имаме готовност с 
още проекти, що се отнася 
до средствата, предвидени 
в публичния сектор.

Специално за жителите 
на селото ще кажа, че в мо-
мента рехабилитираме пътя 
Айтос - Малка поляна със 
средства от капиталовата 
програма.

- Подобен въпрос и от 
Лясково, направен е само 
пътят до кметството. 

- Вече казах, че се опит-
ваме да финансираме ре-
монтите във всяко едно от 
16-те населени места на об-
щината. Да, има села, в ко-
ито засега сме инвестира-
ли повече средства. Това 
са по-големите села, с по-
вече жители. Знам, че кме-
товете на по-малките села 
са нетърпеливи. Село Ляс-
ково не е пренебрегнато и 
също е в програмата на Об-
щината за ремонти на улич-
ните настилки.
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Кметът Васил Едрев към айтозлии: 
останЕтЕ будни за проблЕмитЕ!

Гражданите 
питат – 
кметът 

отГоваря

Васил Едрев - кмет на община Айтос

След ремонтите на ВиК-мрежата полагат улични-
те и тротоарните настилки



СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.23, ал.4, т.1 от 
ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Пра-
вилника за организацията и дей-
ността на Общинския съвет и вза-
имодействието му с Общинската 
администрация на Община Айтос, 
свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО-
ТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съ-
вет Айтос на 28.03.2019 г. /четвър-
тък/ от 09.30 ч. в заседателната 
зала на Община Айтос при след-
ния проект за 

ДНЕВЕН РЕД :
1. Предложение с вх.№ ОбС-

85/14.03.2019 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относ-
но утвърждаване на управител на 
общинското търговско дружество 
„Айтос - Автотранспорт” ЕООД – 
гр.Айтос.

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-
96/19.03.2019 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно ре-
довно заседание на общото събра-
ние на Асоциация по ВиК на обо-
собената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и канализа-
ция” ЕАД – Бургас.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-
90/15.03.2019 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно 
актуализация на бюджета и капи-
талната програма на Община Ай-
тос за 2019 г.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-
91/15.03.2019 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно 
приемане на бюджетна прогноза 
на Община Айтос за периода 2020-
2022 г. в частта за местни приходи и 
разходите за местни дейности.

5. Предложение с вх.№ ОбС-87
/15.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно прие-
мане на Отчет по изпълнението на 
„Програма за намаляване на нива-
та на фини прахови частици в ат-
мосферния въздух и достигане на 
установените норми за вредни ве-
щества на територията на Общи-
на Айтос за периода 2016-2020 г.” 

за 2018 г.
6. Предложение с вх.№ ОбС-88

/15.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно приема-
не на „Отчет по изпълнението на 
Програма за опазване на околна-
та среда на територята на Община 
Айтос 2015-2020 г.” за 2018 г. 

7. Предложение с вх.№ ОбС-89
/15.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно прие-
мане на Отчет по изпълнението на 
„Програма за управление на отпа-
дъците 2015-2020 г. на територята 
на Община Айтос” за 2018 г.

8. Предложение с вх.№ОбС-
82/13.03.2019 г. от Красимир Енчев 
– председател на Общински съвет 
Айтос, относно приемане на отчет 
за дейността на Общинско търгов-
ско дружество „Многопрофилна 
болница за активно лечение - Ай-
тос” ЕООД, гр.Айтос за 2018 год. 

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-
92/18.03.2019 г. от Мариана Димо-
ва – зам.кмет на Община Айтос, 
относно учредяване на безвъз-
мездно право на ползване на не-
движим имот – частна общинска 
собственост, представляващ два 
броя канцеларии, коридор и сани-
тарни помещения с обща застрое-
на площ 132 кв.м, ведно със съот-
ветните ид.части на сградата, на-
ходящи се на трети етаж от ЖСК 
в парцел № 2060, кв.119а по плана 
на гр.Айтос.

10. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-97/19.03.2019 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относно 
учредяване на безвъзмездно пра-
во на ползване на част от недви-
жим имот – частна общинска соб-
ственост, представляваща стая с 
площ 13,60 кв.м (вляво от север-
ния вход) и стая с площ 11,25 кв.м 
(вдясно от северния вход), част от 
сграда, находяща се на ул. „Щерю 
Русев” № 4, УПИ І, кв.136 по пла-
на на гр. Айтос в полза на Глав-
на Дирекция „Изпълнения на на-
казанията”.

11. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-98/19.03.2019 г. от Васил Едрев 

– кмет на Община Айтос, относно 
продажба на имот-частна общин-
ска собственост, представляващ: 
УПИ І в кв.21Б по плана на гр.Айтос, 
находящ се на между ул.”Хаджи 
Димитър”, ул.”Лозенград, ул.”Арда” 
и ул.”Добри Чинтулов”.

12. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-93/18.03.2019 г. от Мариана 
Димова – зам.кмет на Община Ай-
тос, относно прекратяване на съ-
собственост между Община Ай-
тос и физическо лице в УПИ ІІ-274, 
кв.31 по плана на с.Тополица, об-
щина Айтос. 

13. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-95/19.03.2019 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относ-
но учредяване право на строеж на 
„Електроразпределение ЮГ”ЕАД в 
общински УПИ VІІІ кв.20, местност 
„Зона за отглеждане на животни” 
по плана гр. Айтос, за изграждане 
на трафопост.

14. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-99/19.03.2019 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относно 
даване на разрешение за проекти-
ране и изработване на ПУП за про-
мяна предназначението на имоти 
№ 2726 и 4567, ЗЗП „Трите братя”, 
землище на гр. Айтос.

15. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-84/14.03.2019 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относно 
одобряване на ПУП-Парцеларен 
план за елементи на техническа-
та инфраструктура извън граници-
те на урбанизираните територии – 
трасе на обект: „Реконструкция на 
главен водопровод от напорни во-
доеми до разпределителна мрежа 
на гр. Айтос с участъци: 

1. Главен водопровод от НВ с 
V=2х4500 m³ през РШ1 до разпре-
делителна мрежа на гр. Айтос;

2. Главен водопровод от РШ1 и 
НВ с V=600 m³ през РШ2 до раз-
пределителната мрежа на гр. Ай-
тос”.

16. Питания.

ПРЕДСЕДАтЕЛ НА ОбС:  
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
АЙТОС

ПОКАНА
На основание чл. 16, ал. 3, т. 2 от ЗК, и с протокол №1/2019 

год., Управителният съвет на ЗКПУ „Балкан”, село Планини-
ца, свиква отчетно събрание, което ще се проведе на 07.04. 
2019 година, от 18.00 часа в читалището на село Планиница, 
при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчетен доклад на Управителния съвет.
3. Отчетен доклад на Контролния съвет.
4. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 година.
5. Приемане на решение за предоставяне на пълномощия 

на УС и Председателя на кооперацията да сключва договори 
за кредити: с банки, ДФЗ, Разплащателна агенция, юридиче-
ски и физически лица и др.

6. Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час 

по-късно на същото място, при същия дневен ред.

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на Сдружение с нестопанска цел в частна полза
„Риболовен клуб Хоби и Спорт”

Уважаеми членове на Сдружението,
По инициатива на Управителя, Ви каним да присъствате на 

Общо събрание на Сдружението, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Управителя за дейността му през мандата.
2. Вземане на решение за освобождаване на Управителя, 

поради изтичане на мандата му.
3. Избор на нов Управител.
4. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружение-

то за 2018 година.
5. Организационни въпроси.
Управител на СНЦ „Риболовен клуб Хоби и Спорт”
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На 18 март тази годи-
на се проведе първото за 
2019-а заседание  на Ко-
мисията за детето. Коми-
сията е създадена въз ос-
нова на чл. 20а. от Закона 
за закрила на детето (Нов – 
ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. – 
ДВ, бр. 14 от 2009 г.; Изм. – 
ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила 
от 01.01.2011 г.) Според за-
кона, към всяка община се 
създава Комисия за дете-
то с консултативни и коор-
динационни функции, в ко-

ято участват представите-
ли на общинската админи-
страция, Областната дирек-
ция на Министерството на 
вътрешните работи, Регио-
налния инспекторат по об-
разованието, Регионална-
та здравна инспекция, Ди-
рекция „Социално подпо-
магане“, Местната коми-
сия за борба срещу проти-

вообществените прояви на 
малолетните и непълнолет-
ните, както и юридически-
те лица с нестопанска цел 
и други, които осъществя-
ват дейности по закрила 
на детето. 

Членовете на Комисия-
та обсъждаха дейностите, 
които да бъдат заложени в 
новата Общинска програма 

за детето за 2019 година. Ак-
центът беше поставен вър-
ху необходимостта за пла-
ниране на видовете и броя 
приемни семейства, които 
ще бъдат включени в Об-
щинската програма за за-
крила на детето за 2019 го-
дина, във връзка с разпо-
редбите на Наредбата за 
условията и реда за канди-
датстване, подбор и утвър-
ждаване на приемните се-

мейства и настаняване на 
деца в тях. Комисията еди-
нодушно прие Общинската 
програма за закрила на де-
тето за тази година, във вид 
за представяне и одобре-
ние в Общинския съвет.  

„Общинската програма 
за закрила на детето е раз-
работена в съответствие с 
националните и междуна-
родни стандарти -  Конвен-
цията за правата на детето 

на ООН,  Закон за закрила 
на детето, Национална про-
грама за закрила на дете-
то. Общинската програма 
документира волята и го-
товността на институциите 
в общината за повишаване 
качеството на живот на де-
цата”, коментираха за „На-
роден приятел“ от Комисия-
та, след първото за тази го-
дина заседание.  

НП

Обсъждаха Общинска програма 
за закрила на детето `2019

Комисията за детето внася документа за одобрение в Общинския съвет



В изпълнение на Наред-
бата за реда и условията 
за упражняване правата 
на Община Айтос в търгов-
ски дружества с общин-
ско участие в капитала, 
Решение № 9 /20.11.2015 г. 
на Общински съвет – Ай-
тос и Заповед № РД-08-
35/28.01.2019 г. на Кмета 
на Община Айтос, беше 
организирана и прове-
дена конкурсна процеду-
ра за избор на управител 
на общинското търговско 
дружество „Айтос - Авто-
транспорт” ЕООД – град 

Айтос. След проведените 
заседания и получените 
крайни резултати на яви-
лите се кандидати, коми-
сията реши да предложи 
на Общински съвет – Ай-
тос, да утвърди за упра-
вител на общинското тър-
говско дружество “Айтос 

- Автотранспорт” ЕООД, 
досегашния шеф на транс-
портната фирма Койчо 
Пенчев. 

 Предложението е в 
дневния ред на предсто-
ящото заседание на Съве-
та, което ще се проведе на 
28 март тази година.

- За Съдиево – кога ще 
бъдат ремонтирани ули-
ците? Ще бъде ли напра-
вена канализация за от-
ходни води? Ще бъдат ли 
доставени нови контейне-
ри за отпадъци?

- Същото се отнася и за 
село Съдиево. Там централ-
ните улици са в добро състо-
яние.  Разбира се, и там пла-
нираме ремонти. Но всич-
ко по реда си. Имаме про-
ект за канализация, с кой-
то кандидатстваме по раз-
лични донорски програми. 
Засега не сме получили фи-
нансиране. 

Що се отнася до контей-
нерите за битови отпадъци 
- това е изцяло работа на 
местните кметове. Кметове-
те на населени места тряб-
ва да знаят колко контейне-
ра има в селото, колко не 
достигат и да заявят необ-
ходимото количество. Кон-
тейнери има, всичко е въ-
прос на желание и органи-
зация. Специално в Съди-
ево - там броят на контейне-
рите е повече от необходи-
мото, що се отнася до броя 
на регистрираните жители. 
И както всяка пролет, акту-
ализирали сме списъка по 
села, в който кметовете за-
явяват колко контейнера са 
им необходими. 

- Кога ще продължи са-
нирането в Айтос? Кон-
кретни блокове – на ули-
ца „Цар Освободител 8“ 
са били едни от първите – 
подали документи и още 
чакат резултат. От „Цар 
Асен“ 8 също питат за тех-
ния блок. 

- Това е въпрос, който чу-
вам почти всеки ден. Общи-
на Айтос беше сред първи-
те, които започнаха да рабо-
тят по Програмата за енер-
гийна ефективност. В Ай-
тос беше извършено сани-
ране на сгради за 4 млн. лв. 
284 айтоски семейства сега 
живеят в санирани жили-
ща. Това бяха хората, които 
разбраха какви ще са пол-
зите за тях и за жилищни-
те им сгради, и успяха да се 
включат в срока на програ-
мата за саниране.

Знаете, че програмата на 
МРРБ в момента не е дейст-
ваща. Това, което всич-
ки знаем е, че се търси ре-
шение за продължаването 
й. Мнозинството от хората 
сега са убедени, че тя е из-
ключително полезна, но ис-
тината е, че в продължение 
на месеци не бяха достатъч-
но активни. Бавеха се с ор-
ганизацията и необходимата 
документация. Тези от бло-
ковете, които първи се ор-
ганизираха, сега се радват 
на реновирани жилища. Въ-
преки че финансирането на 
практика беше спряно, Об-
щина Айтос продължи да 
приема документи от сдру-
женията на собствениците. 
Имаме общо 42 броя пода-
дени документи за санира-

не на жилищни сгради, кои-
то чакат отварянето на про-
грамата. Между тях са и жи-
лищните сгради на „Цар Ос-
вободител” 8 и „Цар Асен” 8. 
Така че когато програмата 
отново тръгне, те ще са меж-
ду първите кандидати.

- Какво се предвижда 
за сградата на бившата 
градска баня? там имаше 
и топла минерална вода. 
Какво става с нея?

- Много от гражданите не 
знаят, че сградата на банята 
отскоро е общинска. Няма 
да навлизам в подробнос-
ти, как тази сграда преди го-
дини, буквално е била пода-
рена на една айтоска коопе-
рация. Едва през миналата 
година решихме проблема. 
Имаме проект за банята и 
за топлата минерална вода. 
Няма да променим предназ-
начението й. Търсим финан-
сиране за проекта.

- Хората искат повече 
контейнери и кошове за 
отпадъци и в по-странич-
ните улици. Възможно ли 
е да се поставят? 

- Да, разбира се. Не само, 
че е възможно, но и трябва 
да се поставят повече кон-
тейнери, там където са нуж-
ни. Необходимо е да се по-
даде искане до Общината и 
въпросът ще бъде решен.

- Кметът обеща, че всич-
ки контейнери за смет ще 
бъдат вкарани в трото-
арите. това се случи само 
на 2-3 улици. Кога ще се 
случи и в малките улич-
ки? Защото свободно пъ-
туващите контейнери са 
сериозна предпоставка за 
пътнотранспортни произ-
шествия.

- Така е, това е проблем. 

Контейнерите ще бъдат по-
ставени в джобове при ре-
монта на улиците, за който 
вече говорихме. Това вече е 
направено на няколко ули-
ци в града.

- Градът ни е много мръ-
сен - кога ще има контрол 
върху работниците, които 
го почистват? 

- Аз не мисля, че градът ни 
е мръсен. Напротив. Може 
би, този, който е задал въ-
проса е трябвало да бъде 
по-конкретен и да посочи 
коя улица или обществено 
място има предвид. Въпро-

сът звучи повече като кон-
статация, с която аз катего-
рично не съм съгласен. Гра-
дът се почиства по график. 
Реагира се при всеки сигнал 
на гражданите. Що се отна-
ся до работниците по чисто-
тата - мисля, че се справят 
сравнително добре.  Те са 
неквалифицирани работни-
ци. Общинските специали-
сти полагат много усилия и 
отделят много време, за да 
научат тези хора как тряб-
ва да се работи. Част от тях 
вече се справят добре. Раз-
бира се, има какво още да 
се желае.

- Междублоковото прос-
транство на улица „Сла-
вянска 1“ е вечно потъ-
нало в боклуци - кога ще 
започнат да извършват 
по-голям контрол на сме-
топочистващата фирма, 
с която общината има 
сключен договор? 

- Сигнал за междублоко-
вото пространство на „Сла-
вянска“ 1 не е постъпвал в 
Общината. Не съм получил 
подобно оплакване и в при-
емния ден. При всеки сиг-
нал имаме готовност да ре-
агираме.  Но когато става 
дума за междублокови прос-
транства, трябва да се знае, 
че те не са грижа на почист-
ващата фирма. Почистват 
се от общински работници. 
Специално, за улица „Сла-
вянска”, лично съм се раз-
пореждал да се почиства 
между блоковете. Мисля, 
че живеещите там носят от-
говорността за опазване на 
чистотата. Тези простран-
ства се замърсяват основ-
но от тях. Така че е добре, 
поне от време на време, и 
на добра воля, съседите да 

се организират и да почист-
ват отпадъците, които сами 
генерират. 

- В Община Айтос ра-
ботят пенсионери – доко-
га? Няма ли млади хора за 
тези позиции? 

- Да,  има неголям брой  
служители, които са навър-
шили пенсионна възраст. Те 
са на позиции, за които се 
изисква много опит. Освен 
отговорността, която носят, 
те имат задачата да обуча-
ват млади хора, които да за-
емат тези позиции. Както за 
всяка община, така и за Ай-

тос, приемствеността е ва-
жен фактор за стабилност. 
В Общинската администра-
ция, от общия състав - 99 слу-
жители, 50 са новоназначе-
ните млади хора за послед-
ните 7 години. Много мла-
дежи стажуват при нас и по 
програми за заетост. Който 
успее да се докаже за пери-
ода на програмата, бива на-
значаван на постоянен дого-
вор. Младите в Общинската 
администрация са 90% от об-
щия състав. Един много ви-
сок процент, сравнено с дру-
ги общини.

- Защо при ремонта на 
парк „Славеева река” се 
изсякоха много здрави 
дървета, а храстите по по-
речието на реката, както и 
доста сухи и опасни дър-
вета, не се премахнаха? 

- Ще започна от там, че по-
речието на Славеева река, 
всички речни корита и дере-
та се прочистват от храсти 
и дървесна растителност в 
строго планирана периодич-
ност. И слава Богу, досега не 

сме допуснали наводнения и 
проблеми, не само в града, 
но и в селата. Що се отна-
ся до прочистването на ста-
ри дървета в парка, то ста-
ва с мнението и подписите 
на експерти - на инженер ле-
совъд и еколог. Никой, и по 
никакъв повод, не може да 
си позволи да сече здрави 
дървета. За такова деяние 
са предвидени санкции.

- За осем години нищо 
не се направи за града, 
сега, месеци преди избо-
рите, започна подновява-
нето на тръбите за питей-
на вода. Защо сега се из-

вършват тези дейности?
- Няма да имаме достатъч-

но време, за да отговоря, 
какво сме свършили за тези 
осем непълни години. Ще се 
спра само на въпроса: Защо 
сега се извършват ВиК-дей-
ности? Защото, преди да за-
почнеш да копаеш улиците и 
да сменяш амортизираните 
водопроводни тръби, тряб-
ва да имаш осигурени пари, 
за да възстановиш асфалта. 
Нещата са свързани. Ведна-
га щом осигурихме по про-
ект 2 млн. лв. за уличните на-
стилки, стартирахме ВиК-ре-
монтите. Това е. Спечелва-
нето на проекти няма нищо 
общо с изборите. Действа-
ме, след като сме осигури-
ли финансиране. Аз повече 
от всеки искам нещата да се 
случват бързо. Само че вре-
мето от написването на един 
проект до реализацията му 
може да отнеме не един, а 
два мандата. Има закони и 
процедури, които Община 
Айтос стриктно спазва.

- През септември 2016 
година кметът обеща, че 
ще „вкара” ромските сват-
би и шумните ритуали в 
специална зала до края 
на съответната година. 
До есента на 2018 година 
това все още не се бе слу-
чило. Кога възнамерява 
да го стори? 

- Не знам защо се визи-
ра като период - септември 
2018 година. Залата за сват-
би и шумни ритуали в квар-
тал „Странджа” е вече гото-
ва. През последната  годи-
на не са подавани сигнали 
за шумни сватби. Зала за 
тържества в квартал „Стран-
джа” вече има. Допускам, че 
въпреки това, шумни сватби 
пак ще има. Както и досега 
ще реагираме, съвместно с 
Районното управление на 
полицията.

- Защо на новоизгра-
дените детски площадки 
на парка няма нито една 
люлка за по-малки деца - 
всички поставени (две на 
брой на всяка площадка) 
са без облегалка? 

-  Детските площадки, как-
то и всички зони за отдих в 
парка са изградени по одо-
брен проект. Изпълнени са 
така, както точно е записа-
но в проекта. Общото мне-
ние е, че след 30 години пар-
кът е с нова, по-добра визия. 

Там сме инвестирали 1 600 
000 лв. Резултатът се вижда 
от всички. Паркът е най-по-
сещаваното място, както от 
айтозлии, така и от хора от 
региона.

За най-малките деца има 
люлки с облегалки в Детския 
комплекс в градската гради-
на, който също е нов и със 
съвременна визия. По-лошо-
то е, че тези толкова много 
нови детски съоръжения, ко-
ито изградихме през послед-
ните години, не се опазват. 
Подменяме счупени люлки 
в градската градина непре-
къснато.

- Кога ще се реши въ-
просът с незаконните га-
ражи в междублокови-
те пространства? Почти 
всички ги използват за 
дърва и буркани, но не и 
за коли. 

- Това е проблем с 50-го-
дишна давност. През годи-
ните са взимани много ре-
шения - за премахване на 
гаражите, за плащане на 
наеми и т.н. Нито едно от 
тези решения обаче, в про-
дължение на 30 години не е 
било изпълнено, защото из-
исква финансов ресурс. Ми-
сля, че проблемът е не само 
общински, но и национален, 
предвид начина, по който 
са били поставени метални-
те гаражи навремето. Имам 
идея как да се реши пробле-
ма, но първо ще го предло-
жа за обсъждане в Общин-
ския съвет.

И накрая, искам да бла-
годаря на всички граждани, 
задали въпросите. Да благо-
даря и на БНР-Бургас за ин-
тересната рубрика и затова, 
че започна „Глас народен” с 
Община Айтос. За мен, диа-
логът с гражданите е изклю-
чително важен, тъй като во-
дещият принцип е проекти-
те, които реализираме, да 
са съобразени с техните ис-
кания. Използвам възмож-
ността да пожелая на ай-
тозлии да останат будни за 
проблемите. Да подкрепят 
и участват активно в усили-
ята на Общината да проме-
ни към по-добро условията 
им на живот. На всички по-
желавам здраве!

Въпросите зададоха 
пред БНР-Бургас гражда-
ни на община Айтос.
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Кметът Васил Едрев към айтозлии: останете будни за проблемите!

Преизбраха Койчо Пенчев за управител 
на „Айтос - Автотранспорт” ЕООД

Обсъждаха Общинска програма 
за закрила на детето `2019

Предстои Общинският 
съвет да утвърди 

кандидатурата му

Койчо Пенчев

ВиК-ремонтите на „Станционна” са на финала

Улица „Д. Зехирев”

Продължение от стр.1
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стр.4

На старта на първенството - 
„Вихрушките” с две победи

8

Седем са кандидатите за 
изпълнител за на обществе-
на поръчка на Община Ай-
тос с предмет „Избор на из-
пълнител за извършване на 
СМР дейности за реновация 
и разширяване на Спортна 
зала, в УПИ III, кв. 63 по пла-
на на град Айтос”. Процедура-
та е открита с Решение № ОП-
19-5/ 21.01.2019 г. на кмета на 
Община Айтос Васил Едрев. 
Комисия, назначена със за-
повед на кмета, вече разгле-
да офертите, тече законови-
ят срок за корекции на лип-
са, непълнота или несъответ-
ствие на информацията.

Ще припомним, че на 19 
декември миналата година. 
Министерският съвет взе ре-
шение по бюджета на Общи-
на Айтос да бъдат отпуснати  
2 070 000 лв.  Парите са за 
реновация и разширяване 
на Спортна зала „Аетос“ в 
градската градина в Айтос –  
1 450 000 лв., и за рекон-
струкция и рехабилитация на 
улични настилки в населени-

те места село Черна могила, 
село Черноград, село Тополи-
ца – 620 000 лв.

Спортната зала, която не е 
основно ремонтирана от из-
граждането й, ще бъде раз-
ширена и изцяло обновена, 
включително с близо 300 мес-
та за зрители и ново отопле-
ние. Отделна тренировъчна 
зала със санитарни възли ще 
бъде изградена специално за 
децата и младежите от Клу-
ба по свободна борба. В из-
цяло реновираната зала, при 

отлични условия ще могат да 
тренират и да се състезават 
няколко различни по възраст 
отбори на спортните клубо-
ве в Айтос. 

Пълното обновяване на за-
лата е приоритет за Общи-
ната, защото в това спортно 
съоръжение се провеждат и 
всички градски, общински, зо-
нални и национални турнири 
и състезания, включени в го-
дишния спортен календар на 
Община Айтос и 15-те спорт-
ни клуба, коментира целите на 
предстоящия основен ремонт 
кметът Васил Едрев.

НП

Седем кандидати за изпълнител на 
основния ремонт на спортна зала „Аетос“

ПРОДАВА СЕ 
ДВУЕТАЖНА ВИЛА + САЛМА И НАВЕС към вилата  В 

МЕСТНОСТ НАБОЖНАТА КЪЩА. Вилата е разположена 
между два пътя с обща площ 3400 кв.м. Вилата има ток 
и вода(ВИК) + кладенец и сонда. Вилата има лозе, сви-
нарник с боксове и допълнителни постройки за живот-
ни както и площ за обработване.

Цена по споразумение!
Тел:0887397640; 0876182605; О898444911

Финансирането от 1 450 000 лв. е с 
Постановление на Министерски съвет 

от 19 декември миналата година

Борис НИКОЛОВ

На 17 март беше даден 
стартът на първенството по 
футбол за юноши младша 
възраст и деца. Отборите на 
Футболен клуб ,,Вихър” - Ай-
тос гостуваха на ФК ,,Звез-
денбург” - Бургас. Невероят-
ни победи извоюваха и два-
та отбора на ,,ВИХРУШКИ-
ТЕ”.  Расте талантливо фут-
болно поколение в Айтос, 
категорични са членовете 
на УС на ФК „Вихър”. Фут-
болните надежди на отбо-
ра юноши младша възраст 
победиха с 2:0 сериозния 
противник. Голмайстори на 
срещата бяха Хюсеин Феим 
и Ахмед Мустафа.

При най-малките Вихруш-
ки, победата беше разгро-
мяваща - 8:0. С по два гола 
във вратата на ,,Звезденб-
ург”  се записаха Славчо 

Узунов и Билял Билял. Край-
ният резултат беше офор-

мен с попаденията на Мус-
тафа Юсеин, Атанас Йор-

данов, Гйокан Самет, Ха-
кан Мурад.

През миналата година инициаторите за възраж-
дане на Баскетболния клуб саморъчно извършва-
ха ремонти в залата

Клубът по свободна борба ще има своя зала за тренировки в реновирана-
та сграда

Любителите на волей-
бола в Айтос ще могат 
да играят в обновена-
та зала


