
“Изборите свършиха - от 
тук нататък сте кметове на 
всички граждани. Не разде-
ляйте, а обединявайте хора-
та. Вслушвайте се в пробле-
мите и исканията им. Всеки 
от Вас трябва да познава в 
детайли проблемите на на-
селеното място. Основното 
през този мандат ще е про-
ектирането. За всяко насе-
лено място трябва за има 
проекти, но да се знае от 

какво имат нужда хората - 
от улици, от ВиК ремонти, 
от обновено читалище и т.н. 
Започваме от най-малкото 
- това, което можем да на-
правим с минимални уси-
лия - една детска площад-
ка, пейки, градинка напри-
мер. Вие сте хората които 
са длъжни да кажат какво 
да се направи в селото”. 
Така започна първият раз-
говор на кмета Васил Едрев 
с новоизбраните кметове 
и назначените кметски на-
местници на населени мес-
та за мандат 2019 - 2023 г. в 
община Айтос.

Четиримата нови кмето-
ве на Карагеоргиево, Пе-
щерско, Караново и Чукар-
ка влязоха в кметския каби-
нет заедно с опитните си 
колеги - кметове и кметски 
наместници на 11 населе-
ни места, спечелили поре-
ден мандат. До 12 ноември 
само в с. Зетьово не беше 
назначен кметски намест-
ник, но това ще се случи до 
дни, научи НП.

Стана ясно, че за да бъ-
дат планирани средствата 
за селата в бюджет 2020, 
кметовете трябва да са го-
тови с предложенията си до 
края на годината. “Не че в 
процеса на работа няма да 
се наложи да проектираме 
екстремно, но е необходи-
ма проектна готовност, за 
да знаем къде, какво има-
ме да свършим. Старите 
кметове знаят какво е за-
ложено за селата им, за но-
вите - вратата ми винаги ще 
е отворена. По всяко вре-
ме можем да седнем и да 
обсъдим проблемите”, за-

яви още кметът Васил Ед-
рев. Той предупреди ново-
избраните кметове, че имат 
ангажименти и като пред-
седатели на читалищните 
настоятелства, и че реше-
нията за културните инсти-
туции по селата се взимат 
не еднолично, а от колек-
тивния орган.

Новите кметове, които 
нямат никакъв опит, да бъ-
дат в непрекъсната връзка 
с колегите си, и да взимат 
решения, едва след като 
са се посъветвали как да 
реагират в различни ситу-
ации. Другият апел на гра-
доначалника беше за ед-
накво отношение към всич-
ки граждани и уталожване 
на изборното напрежение, 
особено в някои от села-
та. “Оценката за един кмет 
е дали хората са доволни - 
няма друг критерий. Всяко 
едно рязко “движение” от 
Ваша страна може да се 
изтълкува негативно Съо-
бразявайте с факта, че сме 
личности, избрани да рабо-
тят за хората и поведението 
ни се гледа под лупа. Съо-
бразявайте се, защото Вие 
сте институция”, заяви още 
кметът на Общината.

Вниманието към гражда-
ните ще е основно изис-
кване към новоизбраните. 
“Проблема го решавате на 

място. Ако дойде при мен 
човек от Вашето село, това 
ще означава, че Вие не сте 
си свършили работата”, ка-
тегоричен беше градона-
чалникът. 

С малките проблеми хо-
рата тестват вашата анга-
жираност и вашето отно-
шение. Проблеми има и ще 
има - длъжни сме да търсим 
решение. Слушайте хора-
та и полагайте максимал-
ни усилия да им служите”, 
бяха другите съвети на кме-

та Васил Едрев. Той заяви 
още, че администрацията 
ще работи както и досега 
на макс, в търсене на въз-
можности за финансира-
не на проекти в населени-
те места по европрограми, 
ПМС, и да подготвя проект-
ни предложения за новия 
програмен период. “За вся-
ко село трябва да има про-
екти”, многократно подчер-
та градоначалникът и даде 
ценни съвети на местните 
кметове как да реагират, 

когато имат нужда от спе-
циалисти за решаване на 
текущи проблеми с ВиК, 
осветление, ЕВН, здрав-
но обслужване и сметосъ-
биране. Срещи очи в очи с 
представители на служби-
те, институциите и обслуж-
ващите фирми, и светкавич-
на реакция при всеки про-
блем, беше другото изис-
кване на кмета към мест-
ните първенци.

Първата голяма задача 
към кметовете е във връз-
ка с новия бюджет. Предло-
женията да не бъдат “кос-
мически”, а съобразени с 
реалните нужди на хора-
та. Градоначалникът поис-
ка от кметовете неотложни-
те проблеми, които трябва 
да бъдат решавани по мес-
та. Що се отнася до големи-
те проекти, Общината има 
ясна визия за това, което 
трябва да се случи в села-
та през следващата година. 
Кметът Васил Едрев под-
крепя “самодейността” на 
кметовете по места. “Никой 
няма да ви откаже две тор-
би цимент или две-три гре-
ди, било за пейка, градин-
ка или друга работа, за ко-
ято можете да мотивирате 
местните хора. 

Кметът на населеното 
място е доктор, ходжа, 
поп, погребално бюро, по-
лицай, съдия - всичко. Пи-
тайте старите кметове - те 
зареждат цялото село с ле-
карства от аптеката”, за-
яви кметът и не скри про-
блемите с липсата на лич-
ни лекари в някои от села-
та и проблемите с помеще-
нията, които Общината от-
дава за ползване.  Той под-
черта и проблемите с полу-
дневните детски градини в 
малките населени места, 
които препятстват желани-
ето на младите родители 
да работят. “За тези про-
блеми заедно ще търсим 
решения, но инициативата 
трябва да е ваша. Заради 
две деца, чиито родители 
искат да ги изпратят на це-
лодневна градина в града, 
искат да закрием цяла дет-
ска градина”, даде пример 
със с. Поляново кметът. По 
същите причини е закрита 
полудневната детска гра-
дина в Малка поляна, ста-
на ясно на срещата. 
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Ротари клуб - Айтос кани айтозлии 
на изложба и концерт

Скъпи млади приятели, участници във фотокон-
курса “Това е моят град”,

Очакваме ви на 15.11.2019 г. от 17.00 часа в са-
лона на НЧ “Васил Левски 1869” - Айтос, за да от-
крием заедно изложба с Вашите снимки!

След откриването на изложбата каним Вас и 
айтозлии на тържествен концерт, по повод 10-го-
дишния юбилей на Ротари клуб - Айтос. На кон-
церта ще бъдат обявени победителите във фото-
конкурса и ще им бъдат връчени наградите!

Скъпи млади приятели, доведете и Вашите при-
ятели и близки, за да видят колко добри фотогра-
фи сте! Очакваме ви!

Продължава на стр. 3

Кметът на село е доктор, ходжа, поп, 
погребално бюро, полицай, съдия - всичко!

Васил Едрев към кметовете на населени места:

Новоизбраните 
кметове на първо 

заседание при 
градоначалника



Това е система с инструк-
ции за живот за тези, кои-
то искат да научат как да по-
добрят и поддържат своето 
здраве, да разширят кръго-
зора си и да променят жи-
вота си. 

Не е трудно - просто тряб-
ва да намерите естествените 
източници на здраве, енер-
гия и младост. Тази система 
ще Ви помогне да се освобо-
дите от храните, които разру-
шават вашето здраве. Показ-
ва как да изхвърлите токсини-
те, които причиняват повече-
то здравословни проблеми, и 
най-вече помага да натрупа-
те блестящи нови запаси от 
здраве за един дълъг, щаст-

лив и смислен живот. Биб-
лията ни обещава 120 години 
чрез вяра и стриктно спаз-
ване на ВЕЧНИТЕ ПРИРОД-
НИ ЗАКОНИ. Казано е: „По-
могни си сам, за да ти помог-
не и Бог“. 

Тази невероятна система 
не претендира да лекува бо-
лестите - единствено вътреш-
ните функции на собствено-
то ни тяло прогонват болес-
тта. Човешкото тяло е само-
пречистващо се, саморегу-
лиращо се и самолекуващо 
се. Само МАЙКАТА ПРИРО-
ДА лекува! Всяко човешко 
тяло има вграден оздравите-
лен механизъм. Някои хора 
преливат от жизнена енергия, 
активни във всичко, а други 
са с малко жизнена енергия 
- уморени, изтощени, изнер-
вени, пълни с болести, преж-
девременно остарели из-
глеждат по-възрастни. Кога-
то жизнената енергия е спад-
нала, надмощие вземат физи-
ческите неприятности. Първи-
ят симптом за слаба жизнена 
сила са настинките. Когато 
тази сила е отслабнала, ор-
ганизмът не е в състояние да 
елиминира всекидневно на-
трупващите се токсини. Про-
цесът за изхвърляне на ток-
сините ни снабдява с голямо 
количество жизнена енергия. 

Ако токсините останат в тя-
лото дълго време, настъпват 
гнилостни процеси, а от там 
и автоинтоксикация (самоот-
равяне) на организма. Токси-
ните се връщат обратно в кръ-
вообращението и започва са-
моотравянето, което може да 
бъде смъртоносно. 

Природата обаче е уникал-
на - тя винаги намира начин 
да ни предупреди с някоя по-
лека болка. Лошото е, че ние 
не чуваме зова на тялото си. 
Така например честото гла-
воболие без видима причи-
на, което впоследствие пре-
минава в мигрена, е неоспо-
рим факт за натрупани токси-
ни в организма. Това е зов за 
помощ, зов за незабавна де-
токсикация. Симптомите са 
много и е невъзможно да се 
изредят, но друг много често 
срещан симптом е запекът и 
хемороидите. „Вашата храна 
трябва да бъде вашето лекар-
ство“ е казал Хипократ още 
преди 2500 години. Никой  до-
сега не е описал по-красноре-
чиво здравословния начин на 
живот. Самата диета без то-
ксини се основава на прин-
ципа, че чрез здравослов-
на храна и гладуване може-
те да промените, прочистите 
и да възстановите тялото си 
и отново да откриете идеал-

ното здраве. 
Учените доказаха, че в пло-

довете и зеленчуците се съ-
държат удивителните естест-
вени лекарства за повечето 
физически проблеми на чо-
века. За разлика от мъдрия 
Хипократ, неразумният боен 
вик на съвременната меди-
цина е: „Вашето лекарство 
е нашето новооткрито чудо-
дейно хапче“. Затънали сме 
в разрушителните си храни-
телни навици и смятаме, че 
някакво мистериозно хапче 
ще премахне физическите ни 
неразположения. Много хора 
пушат, пият алкохол, кафе в 
големи дози, хранят се с ра-
финирана, безжизнена, де-
минерализирана, девитали-
зирана, мъртва храна, пъл-
на с празни вредни калории. 
И когато всичко това нанесе 
своите поражения, очакваме 
лекарят да ни спаси с „чудо-
дейното“ хапче. Колко тъжно! 
Ние трябва да знаем, че няма 
други чудодейни изцеления, 
освен извършените от МАЙ-
КАТА ПРИРОДА и Бог. Здра-
вето работи чрез великия за-
кон за компенсацията, който 
гласи: „Не можеш да очакваш 
нещо, ако не правиш нищо“. 
Храната е нашето гориво, а 
доброто гориво дава добра 
производителност.

С благодарност към д-р михайлов
Представете си, че се събудите в три 

през нощта със силно главоболие - тол-
кова силно, че чак непоносимо. Случи ми 
се на 1 октомври т.г. - взех беналгин и как-
вото друго намеря. Но не и не - не можах 
да овладея болката. Часът е три - не мно-
го удобен за оплаквания, но аз се обадих 
на бърза помощ. Дежурният екип ведна-
га се отзова. Медицинската сестра ми на-
прави инжекция и главоболието постепен-
но отшумя.

На другия ден се обадих на д-р Михай-
лов и му обясних състоянието си. Каза 
ми: Оправяй се и до обяд да си постъпи-
ла в Неврологично отделение на МБАЛ - 
Айтос. Приеха ме на часа. Д-р Михайлов 
ми назначи необходимата терапия, вклю-
чително и венозни системи. Всеки ден ми 
се поставяха по две системи и главоболи-
ето спря. Направиха ми всички изследва-
ния, рентгенография на главата и цялото 
тяло. Лечението продължи цяла седмица. 
Всички в отделението бяха много внима-
телни и с грижа не само за мен, но и за 
всички пациенти. Прави чест на д-р Ми-
хайлов, че непрекъснато наблюдаваше бо-

лните. Каквото и оплакване да имаш, за 
всичко имаше лекарство, с което да об-
лекчи болката ти. 

Нямам думи, с които да похваля ко-
лектива на Неврологично отделение. 
Изключително уважителни и внимател-
ни към всички, които са потърсили тях-
ната помощ.

Най-важното за мен е здравето на чо-
века. И си мисля, че телевизията и всич-
ки медии трябва да отделят повече вре-
ме за лекарите и тяхната мисия, а не 
само за певци и спортисти. Защото си-
лата на тази професия ни носи здраве, 
самочувствие и желание за живот. 

Много съм благодарна на д-р Михай-
лов, който с искрена грижа не пропус-
на и ден, в който да проследи състоя-
нието на болните в отделението. Рядко 
съм срещала такъв лекар като него. За 
първи път бях в Неврологично отделе-
ние, но останах с отлично впечатление, 
както от изключителния д-р Михайлов, 
така и от медицинските сестри и сани-
тарките. Благодаря Ви, мили хора!

С уважение: иванка маразова

14 ноември 2019народен приятел ×ôñòð. 2

• Тел. 0876 74 95 87 ПРОДАВА 
“Опел Мерива”-1,4 бензин, сеп-
тември 2014, 43 хил. км пробег. 
Цена 17 900 лв. Тъмносив мета-
лик, климатроник, парктроник, 
мултифункционален волан, ре-
гулиране на волана, автомати-
чен контрол на гумите, автопи-
лот, борд компютър и много дру-
ги екстри. Много икономичен, 
перфектен.

• ПРОДАВАМ тристаен апарта-
мент в град Айтос - 68 кв. м., ет. 
2, мазе - 12 кв. м. Цена 58 000 
лв., тел. 0882 24 93 90

• Тел. 0885445426 дава 
под наем квартира в приземен 
етаж за семейство или за жена 
с деца.

• Тел. 0896370138 дава под 
наем помещение - суперцентър, 
20 кв. м за магазин или офис - 
цена 250 лв.

• Тел. 0894 411 125 прода-
ва лозе - 1дка + бунгало, меж-
ду “Военно стралбище” и “На-
божна къща”

• Тел. 0898 440336 - Димитър, 
ПРОДАВА 3.200 дка дворно мяс-
то в регулация - с. Малка поляна 
или ЗАМЕНЯ за недвижим имот 

или земеделски земи.
• Тел. 0887 01 98 80 ПРОДАВА 

лозе, УПИ І-490, кв. 32 “ПРОВА-
ДИЙСКО ШОСЕ”, 745 кв. м., но-
тариален акт.

• Тел. 0887 01 98 80 ПРОДА-
ВА 2.5 дка празно дворно място 
в с. ДРЯНКОВЕЦ, УПИ V-48, кв.6, 
договор с EVN - 12 kW, партида 
за вода, скица с виза за строеж, 
нотариален акт.

• Тел. 0879590266 ПРОДА-
ВА апартамент - 108 кв.м, на ул. 
“Ради Боруков” 18. Цена по спо-
разумение.

• Тел. 0888417267 продава в 
Поморие - стария град: 

• 1.Боксониера, 27 кв. м, на 5 
мин. от плажа и на 5 мин. от цен-
търа, тухла, обзаведена, цена 25 
800 евро, 2. Помещение в цен-
търа на Поморие - стария град, 
до църквата, удобно за мага-
зин, офис, ателие, 20 кв. м, цена 
23800 евро.

• ТЕЛ. 0888417267 ПРОДАВА 
МАСИВНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА СЪС 
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 168 КВ. М В 
ГРАД АЙТОС, НА УЛ. “ГАРОВА” 12, 
С ДВОР -  ОБЩА ПЛОЩ НА ИМОТА 
511 КВ. М ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА

малки обяви

Читател - Редакция

Единствено Майката Природа лекува

Съветите на Тодорка Михайлова
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Сигурно си спомняте за 
един местен летен скандал, 
след който учителката Ши-
рин Реджеб подаде молба 
за напускане. През юни т.г. 
един сайт тиражира нови-
ната за чат, уронващ авто-
ритета на преподавателка-
та. Тя пък реши да не урон-
ва имиджа на училището и 
се отказа от любимата про-
фесия и от училището, в ко-
ето се е трудила в продъл-
жение на четири години.

Скандалът се въртя три 
дни във фейсбук и затих-
на, но остави труднопо-
правими следи в живота на 
младата жена. Малко пре-
ди да напусне работа загу-

била майка си, а от близо 
шест месеца се опитва да 
докаже, че въпросният чат 
е фалшив. Пред НП г-жа 
Реджеб разказа, че в осно-
вата на неприятната за нея 
развръзка, стои една връз-
ка на две 15 - 16-годишни 
деца, която родителите им 
не подкрепят. А самата тя е 
в родствени връзки с една 
от страните. 

“Чатът е от профил, на-
правен на мое име и почти 
веднага изтрит. А мейлът, 
от който е изпратен и после 
разпространяван в интер-
нет пространството, е не-
откриваем. Става дума за 
фалшив чат, без локация”, 

казва с горчивина Ширин 
Реджеб. 

След близо половин годи-
на учителката е вече поч-
ти наясно какво точно се е 
случило. “Цялата тази исто-
рия е резултат от една дет-
ска любов, която възраст-
ните не толерираха, вклю-
чително и аз. Фалшив чат, 
с моя снимка от реалния ми 
профил - това е направено. 
Категорично не е в стила 
ми да пиша подобни неща, 

и то на 16-годишния си пле-
менник, с чието семейство 
сме нонстоп заедно. Един-
ствените чатове с роднини-
те ми са по повод лични и 
календарни празници”, каз-
ва още Ширин Реджеб.

Сигналът за “уличава-
щия” учителката чат е по-
даден и до Прокуратурата. 
“При извършената провер-
ка не са събрани достатъч-
но данни и Прокуратурата 
отказва да образува досъ-
дебно производство, като 
прекратява преписка с вх. 
№5452/2019 г.”, е отговорът 
на институцията по повод 
сигнала.

За Ширин отношението 
й към връзката на тийней-
джърите е причина за “ше-
гата”. Не им се сърди, за-
щото след случката те най-
много настоявали за връ-
щането й в училище. Но е 
решена да се бори докрай, 
за да бъде премахнат мате-
риалът от м. юни т.г. във въ-
просния сайт, заради който 
загуби и учениците, и спо-
койствието си.  

ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ  
НА ОБЩИНА АЙТОС!

СТРОГО ЗАБРАНЕНО е нерегламентираното из-
хвърляне на строителни отпадъци в контейнерите 
за битови отпадъци, речни корита, ниви, горски те-
ритории, пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат 
наказвани с глоби.

Всеки гражданин на територията на общината, 
желаещ да депонира строителни отпадъци, трябва 
да подаде заявление до кмета на община Айтос и 
да получи разрешение от кмета на община Айтос 
за извозването на строителния отпадък до съответ-
ната площадка.

Заявлението се подава в Центъра за услуги и ин-
формация на гражданите в сградата на Общи-
на Айтос или чрез електронна поща на адрес: 
aetos5@abv.bg

Лице за контакти: 
Катя Иванова - старши експерт, Дирекция ТСУРР, 

стая №6, тел. 0897992321

Важно съобщение

оБЩинА АЙТоС
общинска администрация

С Ъ о Б Щ е н и е
Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и в 

изпълнение на изискванията на Закона за управление 
на отпадъците, Общинска администрация - Айтос уведо-
мява жителите на общината да предприемат мерки за 
недопускане на нерегламентирано изгаряне и изхвър-
ляне на отпадъци.

Съгласно чл. 133 от Закона за управление на отпадъ-
ците, за нерегламентирано изгаряне или третиране на 
отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2000 
до 5000 лв. На основание чл. 134 от същия закон едно-
личните търговци и юридическите лица подлежат на иму-
ществени санкции в размер от 1400 до 4000 лв. за изга-
ряне на неопасни отпадъци и от 10 000 до 50 000 лв. за 
изгаряне на опасни отпадъци.

Как една учителка загуби 
работата си заради фалшив чат

Той е от профил, 
направен на мое 

име и почти веднага 
изтрит, казва Ширин 

Реджеб пред НП

Ширин Реджеб



“В едно село няма ли учи-
лище или детска градина, 
животът спира, младите 
хора бягат. Казанът тряб-
ва да ври”, позовавайки 
се на опита си, заяви кме-
тът на Черна могила Юсе-
ин Юсеин. “Не можем да се 
оплачем - нашите села са 
живи, с деца и млади хора. 
Но точно затова трябва да 
работим много повече от 
общините, в които селата 
са с оредяващо и заста-
ряващо население, кате-
горичен беше градоначал-
никът. Той съобщи още, че 

амортизираните контейне-
ри за битови отпадъци ще 
бъдат подменени с нови, но 
и в сметоизвозването има 
проблеми за решаване.

Кметът на село Черно-
град Юмер Иляз даде до-
бър пример на “новобран-
ците”. В очакване на зим-
ния сезон черноградски-
ят кмет е изчистил пътя от 
селото до разклона със 
собствени средства. “Ко-
гато човек иска на хората 
да им е добре, има начи-
ни това да стане, стига да 
има желание. Всеки мес-
тен проблем има решение 
и това решение зависи от 
нас, кметовете. Не за всич-

ко трябва да се чака или да 
се търси общинския кмет. 
За големите проекти - да, 
но има много неща, които 
можем да свършим сами, 
с подкрепата на хората от 
селото”, каза още Иляз.

Кметът на Тополица Юри 
Миляков също е започнал 
акция за премахване на 
треви и храсти по пътя за 
селото

“Идва зимата, а наша-
та техника коси само по-
ловин метър встрани. Има 
трудни участъци, в които 
пък е трудно да влезе тех-
ника. Поздравявам “ста-
рите” кметове, които пола-
гат усилия и всяка година 

с доброволен труд на мла-
ди хора от селото се спра-
вят със ситуацията. 

Стана дума и за про-
блемите с канализация-
та в Карагеоргиево и Мъг-
лен. Кметът Васил Едрев 
има план за почистване 
и извеждане на каналите 
встрани от селата. В тези 
две населени места про-
ектът за канализация е из-
пълнен на 80% и работата 
трябва да продължи. “Това 
е голям проблем, хората го 
поставят, трябва да го ре-
шим”, заяви кметът. Ман-
чо Паскалев се похвали, 
че в Пирне такъв проблем 
няма благодарение на пре-
чиствателното съоръже-
ние, изградено по проект 
на Общината.

“Идвайте по всяко време 
при мен. И заедно ще ре-
шаваме - това може, това 
- не. Но търсете съгласие-
то на хората - между тях 
може да има един, който 
не е съгласен, опитайте се 
да го убедите”, заяви кме-
тът Васил Едрев. Старите 
нови кметове говориха за 
проблемите и очакванията 
си за новия мандат. Ново-
избраните пък се предста-
виха и споделиха първите 
си впечатления. 

нП

И четиримата нови кмето-
ве на населени места в об-
щина Айтос са от ПП ГЕРБ. 
Метин Нихатов е кмет на 
най-голямото село Кара-
георгиево, село Карано-
во си избра Николай Нен-
ков, село Пещерско - Хюсе-
ин Салим, а село Чукарка - 
Севим Хюсеин.

Хюсеин Салим - кмет на 
село Пещерско:

Баща съм на две деца и 
една прекрасна внучка, ко-
ято сега е далеч от нас - жи-
вее с родителите си в чуж-
бина. Работих като авто-
бусен шофьор, хората ме 
предложиха за кмет и ме 
избраха. Благодаря им, ще 
се постарая да работя така, 
че всички в селото да са до-
волни. Познавам пробле-
мите на Пещерско, защото 
имаме селски съвет, в кой-
то всеки участва. Събираме 
се и всеки казва по нещо, 
обсъждаме проблемите. 

Първият проблем са улич-
ните настилки - беше напра-
вено много от Общината, 
но има още улици, които 
се нуждаят от ремонт. Ос-
новните проблеми са ос-
ветление, благоустройство 
и лицето на селото - чита-
лището. Кметът Васил Ед-
рев е запознат с всеки от 
проблемите на Пещерско. 
Добре е, че за всяко село 
ще има подготвени проек-
ти и Общината ще канди-
датства за финансиране - 
това може да реши много 

от проблемите ни. Искам 
да кажа на хората от село 
Пещерско, че могат да раз-
читат на мен, ще направя 
всичко възможно селото 
ни да бъде по-благоустро-
ено и с по-добри условия 
за живот.

метин нихатов - кмет 
на село Карагеоргиево:

Бил съм шампион на Бъл-
гария по борба. Обичам 
спорта и съм много дово-
лен, че Община Айтос из-
гради много хубав спортен 
комплекс първо в нашето 
село. Казвам го, защото хо-
рата смятат, че борците ми-
слят само за мускули. Аз не 
мисля така - сигурен съм, 
че мога да помогна на мо-
ето село да постигне мно-
го през този мандат. Хора-
та го заслужават. 

Знам проблемите и ще 
ги решавам един по един. 
Това може да стане с под-
крепата на кмета Васил 
Едрев и администрацията. 
Бил съм строителен пред-
приемач, занимавам се с 
изкупуване на селскосто-
панска продукция. В жи-
вота си съм решавал мно-
го проблеми, затова мисля, 
че ще се справя. Карагеор-
гиевци знаят, че съм готов 
да помогна на всеки с как-
вото мога. 

Никой не се е научил за 
един ден как се става кмет, 
но мисля, че когато човек 
има желание, всичко може 
да постигне. Имам амби-

ция да работя, да се дока-
жа, вярвам, че жителите 
на селото ще ме подкре-
пят. Няма да деля хората по 
партиен принцип, след из-
борите всички ще сме заед-
но. Да обединя селото, за-
щото е разцепено на две - 
това е първата ми задача. 
Това е най-важното - да се 
обединят хората и да ра-
ботим за благото на село-
то. Най-големият проблем 
на Карагеоргиево беше, че 
нямаше достатъчно добра 
координация  между кме-
та на селото и хората - ня-
маше връзка и разбиране. 
Кметът не е бил до хора-
та. Няма да повтарям тази 
грешка - трябва да съм до 
хората, да чуя проблемите 
им и да ги решавам. Раз-
бирателство, упоритост и 
работа - това са основните 
неща за един кмет.

николай ненков - кмет 
на село Караново:

Семеен съм, имам две дъ-
щери. Когато отпразнувах 
50-годишнината си, тогава 
реших, че трябва да запо-
чна да работя и за хора-
та. Досега съм бил в част-
ния сектор, не съм работил 
на държавна и общинска 
служба. Моята цел е една 
- да работя. И мисля, че от 
всички Вас, на мен ще ми 
е най-лесно. Защо мисля 
така? Защото при мен поло-
жението е най-трагично. Но 
не се притеснявам, защото 
е най-лесно да започнеш да 

строиш къщата от основи-
те. От вчера (11.11.) съм за-
почнал да работя за село-
то. В предизборните си обе-
щания казах, че имам ясен 
план - за една година тряб-
ва Караново да изпревари 
повечето села. И мисля, че 
така ще стане. Проблеми 
има много, но затова са ни 
избрали - да ги решаваме. 
Не е нужно да се оплаква-
ме и да изброявам какво 
трябва да се направи. Не-
щата за правене са много 
и мисля, че със съдействи-
ето на кмета и Общинския 
съвет нещата ще се случат. 
А моята програма включва 
личните ангажименти, кои-
то съм поел, без съдействи-
ето на Общината. С подръч-
ната техника, с моя труд и 
труда на съселяните ми да 
направим това, което е въз-
можно - треви да се изчис-
тят, дървета и храсти да се 
подрежат, да обновим за-
немарените спортни пло-
щадки и т.н. Ще направим 
нови спортни площадки и 
нов стадион - това са лич-
ните ми ангажименти. 

Севим Хюсеин - кмет 
на село Чукарка:

Семеен съм, имам една 
дъщеричка. Земеделски 

производител съм. Досе-
га при нас беше много зле 
- кметовете, единия не мо-
жем да го събудим, други-
ят избяга. Водата не стига, 
надявам се с големия про-
ект на Общината този про-
блем да бъде решен. Вед-
нага след изборите, органи-
зирах една група - няколко 
дни чистим, не можем да го 
изчистим. И хора няма, ко-
ито да се хванат да чистят. 
но колкото можем - ще го 
изчистим. Мисля, че кога-
то хората видят, че кметът 
полага някакви усилия, ще 

се включат и те. Ще разчи-
там и на помощта на земе-
делската кооперация, коя-
то има техника и възмож-
ности. Особено през зима-
та. Надявам се и на помо-
щта на колегите от други-
те села.

Има улици, които се нуж-
даят от ремонт, надявам се 
на подкрепата на кмета и 
Общинския съвет. Вярвам, 
че мога да се справя, кол-
кото и трудно да е. Искам 
да променя село Чукарка.

На първата за мандата 
среща с кмета Васил Ед-
рев и зам.-кметът Мариана 
Димова освен новоизбра-
ните кметове, присъства-
ха и кметовете, избрани за 
пореден мандат - Юри Ми-
ляков - с. Тополица, Ахмед 
Ахмед - с. Мъглен, Юмер 
Иляз - с. Черноград, Юсе-
ин Юсеин - с. Черна моги-
ла, Ферад Мюмюн - с. Поля-
ново, Манчо Паскалев - с. 
Пирне и Адем Ереджеб - с. 
Малка поляна. В кметския 
кабинет бяха и новоназна-
чените кметски наместници 
- Щерион Щерионов - с. Съ-
диево, Севие Пехливанова 
- с. Дрянковец, Енчо Бака-
лов - с. Лясково и Байрам 
- с. Раклиново.
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Новите кметове знаят проблемите и вече работят

“Старите” кметове дадоха добър 
пример на “новобранците”

Хюñеин Салим

Меòин Нихаòов

Николай Ненков

Зам.-кметът Мариана Димова съветва новия кмет на Караново

Севим Хюñеин



Български туристиче-
ски съюз, Национално 
движение “Опознай Бъл-
гария - 100 Национал-
ни туристически обекта” 
одобри предложението и 
презентацията на Общи-
на Айтос и Туристическо 
дружество “Чудни ска-
ли” - Айтос, и на 17 сеп-
тември 2019 г. включи ту-
ристически обект “Трите 
братя” - Айтос в Нацио-
налното движение “Опо-
знай България - 100 На-
ционални туристически 
обекта”.

Новината от тази сед-
мица е, че в Айтос вече 
можете да си закупите 
новите книжки със 100-те 
национални туристически 
обекта. В новото издание 
е включен и скалният фе-
номен “Трите братя”. Го-
тов е и печатът, който се 
поставя в графата с №7А 
- “Трите братя”. Печати-
те се поставят в кафене-
то на Етнографския ком-
плекс “Генгер”. Работно-
то време е от 8 до 18 часа 
всеки ден.

За първи път, благо-
дарение на обединени-

те усилия на Общината и 
Туристическото друже-
ство, айтоски туристиче-
ски обект е част от 100-
те Национални туристи-
чески обекта. 

От ТД “Чудни скали” - 
Айтос припомнят, че вече 
разполагат и с отличията 
на движението “100 на-
ционални туристически 
обекта” - бронзова, сре-
бърна и златна значка, 
придружена от грамота. 
Значките се дават на три 

етапа. При посещение на 
25 обекта се връчва брон-
зова значка, а при 50 – 
сребърна. При посеще-
ние на стоте обекта се 
връчва златна значка. 

Национално движение 
“Опознай България - 100 
Национални туристиче-
ски обекта” е една от най-
престижните инициатива 

на БТС. То е най-популяр-
ното обществено движе-
ние и е емблематично за 
съюза, без аналог е не 
само у нас, но и в света. 
Досега милиони хора са 
се докоснали до много-
вековната богата история 
на България и до нейната 
неповторима природа. 
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“Трите братя” вeче в новите 
книжки “Опознай България”

Еòногðафñки комплекñ “Генгеð”

Природният феномен “Трите братя”

С флашмоб “Живей активно!” учениците и учителите на средно училище 
“Христо Ботев” - Айтос отбелязаха Световния ден за борба със затлъстяване-
то. Много емоции, танци и игри имаше в двора на училището, фотосесията за 
събитието е на Владислав Василев. Поощряваме таланта му с една от снимки-
те от училищната фиеста.

Вапцаровските 
многознайковци 
с 27 медала по 
английски език

весела Захариева

Учениците от III, IV и V 
клас при СУ “Никола Вапца-
ров” се представиха отлич-
но на състезанието “Мно-
гознайко“ - “Аз зная ан-

глийски език”. Нашите въз-
питаници отново показаха 
завидни знания и спечели-
ха 12 златни, 8 сребърни и 
7 бронзови медала, както и 
много грамоти за участие 
в едно от най-престижните 

състезания. 
Директорът на училището 

Ирина Вътева награди изя-
вените ученици и ги стиму-
лира с похвали за високите 
постижения. Браво, Вапца-
ровци! Гордеем се с вас!


