
Минути след септемврий-
ското заседание на Общин-
ски съвет - Айтос на 30 сеп-
тември разговаряме с кме-
та  Васил Едрев за взети-
те решения, за актуалните 
проекти и за проектната го-
товност на Община Айтос.

- Г-н Едрев, на септем-
врийското си заседание Об-
щинският съвет взе реше-
ние за актуализация на бю-
джета и капиталната про-
грама на Община Айтос за 
2020 година. Защо беше 
необходима тази актуали-
зация?

- Актуализацията се наложи 
заради новия програмен пери-
од 2021-2027 година и проек-
тите, които трябва да имаме, 
с готовност да кандидатства-
ме. Община Айтос има много 
добра проектна готовност, но 

все още не знаем каква ще е 
конкретиката на програмите 
от 2021 година. Това, разбира 
се, не е пречка да се готвим 
отсега. На септемврийско-
то заседание на Общинския 
съвет поискахме решение за 
проектиране на три обекта, 
за да сме готови да кандидат-
стваме през месец април до-
година, когато ще бъдат отво-
рени програмите. Тази е при-
чината да поискаме актуали-
зация на Бюджет-2020.

- С какви проекти Общи-
ната се готви да кандидат-
ства за финансиране през 
новия програмен период?

- Един от проектите, кои-
то готвим е за разширяване 
и реконструкция на пътя Ай-

тос-Карагеоргиево-Тополи-
ца-Черноград. Той включва и 
тротоарни настилки в населе-
ните места. През този програ-
мен период кандидатствахме 
с проекта, но не бяхме класи-
рани. Надявам се, през новия 
програмен период да успеем. 
Този проект е особено важен 
за четирите населени места. 
Освен това, този общински 
път е много натоварен и зае-
ма приоритетно място в път-
ната инфраструктура. Тесен 
е и е необходимо да се раз-
шири и реконструира. С по-
добряване на транспортно-
експлоатационните характе-
ристики ще се осигурят усло-
вия за по-добра безопасност 
на движението.

- Кой от всички проекти 
на Община Айтос считате 
за приоритетен в настоящ-
ия момент?

- Това е проектът за изграж-
дане на нова детска градина в 
град Айтос, с който кандидат-
стваме по Програмата за из-
граждане, пристрояване, над-
строяване и реконструкция на 
детски ясли, градини и учили-
ща за периода 2020-2022 го-
дина. Проектното предложе-
ние е за детска градина с 4 
целодневни и 1 яслена групи, 
за около 100-120 деца. Финан-
сирането по програмата е до 
3 000 000 лева. Има недостиг 
на места в детските градини, 
затова решението е нова дет-
ска градина.

- Поискахте актуализа-
ция на Бюджет-2020 и за 
един от последните спече-
лени проекти, финансиран 
с ПМС през миналата сед-
мица?

- Да, това е проектът за 
село Карагеоргиево. Сред-
ствата за корекция на дере-
то са осигурени по бедствия 
и аварии. Това е едно дере, 
което затруднява движение-
то, особено при поройни дъ-
ждове. Няма проходимост за 
пешеходци и за автомобили, а 
при дъжд се наводняват ули-
ци и домове. Опасно е - хора-
та на риск преминават през 
дерето. По проекта, то ще 
бъде удълбочено и бетонира-
но, ще бъдат изградени места 

за преминаване както на пе-
шеходци, така и за автомоби-
ли. Този проблем стои може 
би от повече от 20 години. В 
крайна сметка - намери ре-
шение с осигуреното финан-
сиране.

- На заседанието стана 
ясно, че в партньорство с 
още две общини, Айтос ще 
кандидатства с нов проект 
за безвъзмездно финан-
сиране по Програмата за 
опазване на околната среда 
и климатични промени?

- Това е една от актуалните 
отворени програми, с възмож-
ност да кандидатстваме. Зна-
ете, че проблемът с чистотата 
на въздуха е актуален в све-
товен мащаб, както и мерки-

те, които се предприемат за 
опазване на околната среда. 
Кандидатствайки по тази про-
грама, при одобрение, ще по-
лучим една мобилна станция, 
която ще обслужва три общи-
ни - Айтос, Карнобат и Каме-
но. И не само градовете, но и 
населените места, защото там 
населението използва пре-
димно твърдо гориво за ото-
пление, което увеличава фи-
ните прахови частици. С мо-
билната станция ще може да 
се контролира чистотата на 
въздуха, което е основание 
за предприемането на кон-
кретни мерки.

Природата непрекъснато 
ни изненадва с проливни дъ-
ждове, наводнения, късане на 
язовирни стени, излизане на 
реки от коритата им. С про-
екта целим и система за на-
блюдение, за да имаме адек-
ватна реакция за предотвра-
тяване на тези бедствия. Но 
повече яснота за конкретни-
те дейности ще има когато 
екипите на общините са гото-
ви окончателно с проектното 
предложение.

Още за партньорския 
проект по Програмата за 
опазване на околната сре-
да и климатични промени, 
на страница 3.
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Безспорно, един от най-из-
явените таланти на айтоска-
та школа по свободна бор-
ба е Алиш Алиш, който мери 
сили с най-добрите в катего-
рия 65 кг. 

Тази седмица Алиш постиг-
на изключителен успех. След 
инфарктни двубои, нашето 
момче стана Републикански 
шампион на България в сво-
ята категория. 

Алиш спечели шампион-
ската титла на Държавното 
първенство за юноши до 20 
години, което се проведе в 
Сливен. 

Пожелаваме му медали и 
титли и на предстоящи Евро-
пейски и Световни първен-
ства!

НП

Община Айтос се готви за новия 
програмен период 2021-2027 г.

Кметът  
Васил Едрев:

Алиш Алиш успя да пребори конкуренцията

Васил Едрев - кмет на община Айтос

На септемврийското заседание

Айтос отвисоко

Местният парламент заседава

Айтозлията Алиш Алиш с шампионска 
титла по свободна борба



2-5 ОКТОМВРИ 2020Народен приятел ×ôстр. 28
Новият кмет на Карагеоргиево 

Метин Латифов на среща с премиера
Новият кмет на село Кара-

георгиево Метин Латифов със 
сигурност е голям късметлия. 
Почти успоредно с избора му 
на 27 септември т.г., Общи-
ната спечели още един голям 
проект за родното му село. С 
ПМС към бюджета на Община 
Айтос бяха прибавени  над 600 
хил. лв. за изпълнението на 
проект за корекция на опас-
но селско дере.

Само два дни преди избо-
рите Латифов имаше сре-
ща с премиера Бойко Бори-
сов на ПСОВ-Айтос. Веднага 
след вота пък, карагеоргиев-
ският кмет участва в общата 

среща в София, на която ми-
нистър-председателят Бойко 
Борисов покани деветимата 
нови кметове на ПП „ГЕРБ“, 
избрани на частичните мест-
ни избори на 27 септември т.г. 
Латифов и останалите осем 
нови кметове останаха из-
ключително доволни от сре-
щата, тъй като на нея стана 
ясно, че в новия бюджет при-
оритет ще бъдат малките на-
селени места.

„Поздравявам ви за успеш-
ното представяне. Водихте 
сериозна битка, положихте 
сериозни усилия, особено в 
смесените райони. От ГЕРБ 

винаги сме водили толерант-
на кампания и не сме си поз-
волявали да отвръщаме на 
злобата със злоба. Отвръща-
ме само с работа. Благодаре-
ние на това, и този път спече-
лихме убедително и без ни-
какви съмнения относно чест-
ността на вота. Това е знак за 
доверието към нас и очаква-
нията на хората. За да отгово-
рим на тях, в бюджета за 2021 
година, акцент ще бъдат мал-
ките населени места. Където 
няма детски градини, където 
няма училища - ще постро-
им. И това не важи само за 
градовете и селата с кмето-

ве на ГЕРБ. Сери-
озно внимание ще 
обърнем и на ВиК-
инфраструктура-
та. Това е начинът 
да задържим мла-
дите хора у нас”, 
каза на срещата 
с кметовете пре-
миерът.

Метин Латифов 
заяви за „Наро-
ден приятел“, че 
се е върнал обна-

дежден от разговорите с Бой-
ко Борисов. „В Карагеоргиево 
през последните две-три годи-
ни беше изграден мултифунк-
ционален спортен комплекс, 
за какъвто младите хора от-
давна мечтаеха. Реализира 
се и проект за цялостна под-
мяна на ВиК-мрежата. Общи-
ната има още проекти за Ка-
рагеоргиево, които, надявам 
се, успешно да реализираме 
през този мандат”.

НП

Още в средата на месец септември 
започна набиране на преброители и 
контрольори за предстоящото през 
януари и февруари 2021 година пре-
брояване на населението и жилищ-
ния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 година кан-
дидатите трябва да подадат заявление по 
образец в общината, в която искат да бъ-
дат наети. Документите за кандидатства-
не ще може да бъдат изтеглени от сайта 
на “Преброяване 2021” и сайта наа Общи-
на Айтос.

При предстоящото преброяване ще бъ-
дат ангажирани над 23 000 преброители и 
около 6000 контрольори, които ще преми-
нат специални обучения и ще подпишат де-
кларация за опазване на статистическата 
тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне 
средно образование, занятие в икономиче-
ската и финансовата сфера, с технически 
познания и практикуващи социални дей-
ности и администрация, както и студен-
ти. Разбира се, трябва да бъдат комуника-

тивни. Преброителите ще бъдат с „работ-
но време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа ве-
чер, включително събота и неделя. Това е 
времето, през което те имат право да по-
сещават домакинствата от техния преб-
роителен участък. Преброителите ще се 
легитимират със служебна карта, издаде-
на от НСИ.

Всеки преброителен участък включва 
около 200-250 души и 80 жилища. Един кон-
трольор ще координира работата и ще от-
говаря за няколко преброители. Заплаща-
нето на преброителите ще бъде индивиду-
ално и ще зависи от броя на преброените 
лица, жилища и сгради.

От сайта на Община Айтос www.aytos.
bg, в раздел „ПРЕБРОЯВАНЕ 2021“ мо-
жете да изтеглите:

Заявление за кандидатстване за 
преброител, контрольор и придружи-
тел - pdf

Заявление за кандидатстване за 
преброител, контрольор и придружи-
тел - word

Макет на автобиография

започНа НабираНе На 
преброитеЛи за преброяваНе 2021

Община Айтос участва 
в подготовката на проект-
но предложение “От плани-
ране към действия: Мест-
ни перспективи за устой-
чива градска среда“, с ко-
ето, съвместно с общини-
те Карнобат и Камено, ще 
кандидатства за финанси-
ране по Програма „Опазва-
не на околната среда и кли-
матични промени“, финанси-
рана от Финансовия механи-
зъм на Европейското иконо-
мическо пространство и съ-
финансирана от българска-
та държава.

Програмата има за цел да 
подобри статуса на околна-
та среда в екосистемите, да 
намали ефекта от замърся-
ването и да допринесе за 
постигане на общите цели 
на Финансовия механизъм 
на Европейското икономи-
ческо пространство 2014-
2021г. Голямата цел е нама-
ляване на икономическите и 
социални различия в стра-
ните от Европейското ико-
номическо пространство и 
засилване на двустранни-
те взаимоотношения меж-
ду страните-донори и Бъл-

гария. 
Дейностите ще бъдат на-

сочени към ограничаване 
на емисиите на парникови 
газове и засилване устой-
чивостта на местните общ-
ности към изменението на 
климата. Партньорският 
проект ще включва обуче-
ния по планиране и изпъл-
нение на местни политики за 
адаптация към климатичните 
промени. Основната част са 
мерките за подобряване на 
качеството на атмосферния 
въздух и доставка на мобил-
на лаборатория за измерва-
не на качеството му. Пред-

виждат се и мерки за упра-
вление на риска от наводне-
ния, като внедряване на сис-
тема за мониторинг на нива-
та на водните басейни и ран-
но предупреждение. Срокът 
за подаване на проектното 
предложение е 7 октомври. 
Продължителността на про-
екта ще бъде 24 месеца.

На 30 септември общин-
ските съветници гласуваха 
единодушно участието на 
Айтос в партньорския про-
ект, по който ще прилагат 
политики и мерки срещу 
замърсяването на околна-
та среда. 

ОБЩИНА АЙТОС
ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ

ЗА СЪБИРАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ БИТА

На 7 октомври 2020 година  Община Айтос организира кампания за събиране на 
пластмаса от домакинствата - непотребни пластмасови маси, столове, бидони, ка-
сетки, съдове и др. 

Гражданите могат да се освободят от непотребната пластмаса, като подадат заяв-
ка на телефон: 0896463280, в срок до 10.00 часа на 07.10.2020 г. (след 10.00 часа за-
почва извозването).

Лице за контакти: Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”, стая №6, ст. експерт Катя Ива-
нова, тел. 0896463280 

ОБЩИНА АЙТОС 
МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГЕНГЕРА 

Във връзка с опазването на естественото место-
обитание на редкия растителен вид - айтоски клин 
- генгер, СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА: пашата на кози, 
изсичане, изкореняване и опожаряване на тревната и 
храстова растителност, както и изхвърлянето на отпадъ-
ци от всякакъв вид, в границите на защитена местност 
Хисаря, включваща имоти № 139023 и  № 139026, в 
землището на град Айтос.

На нарушителите ще бъдат налагани администра-
тивни санкции.

ОБЯВЛЕНИЕ

„ХЕЛИОС МИЛК“ ЕООД
Информира за след-

ното инвестиционно на-
мерение, касаещо обект 
Кравеферма в землище-
то на село Пирне, общи-
на Айтос:

1. Надграждане на До-
илна зала.

2. Закупуване на Фура-
жо-раздаващо ремарке/
миксер.

Акцент на Бюджет 2021 ще са малките населени места

Община Айтос в партньорски проект 
за политики и мерки срещу 

замърсяването на околната среда



Болницата в Айтос спи-
ра приема на пациен-
ти във Вътрешно отделе-
ние, защото там ще бъ-
дат лекувани само паци-
енти с COVID-19. Запове-
дта е издадена от Регио-
налната здравна инспек-
ция - Бургас на 29 септем-
ври. Причината – увеличе-
ният брой на болни с коро-
навирус, след като през 
тази седмица беше уста-
новено ново огнище в ши-
вашки цех.

Веднага след издаване-
то на заповедта, притес-
ненията на медиците от 
„МБАЛ-Айтос“ ЕООД бяха 
свързани със сградата, ко-
ято е само с един вход за 
пациентите и персонала и 
практически е невъзмож-
но разделянето на потоци-
те. „Създаваме организа-
ция поне условно да бъде 
направено това разделе-
ние, макар че засега вхо-
дът е един. Вторият етаж 
на сградата е вече подгот-
вен, там настаняваме па-
циентите с положителен 

тест за коронавирус, кои-
то имат нужда от лекарско 
наблюдение. В момента 
(1.10.) болните от COVID-19 
в отделението са 10 души. 
Първият етаж на сграда-
та на Вътрешно отделение 
ще се ползва само от ме-
дицинския персонал, там 
болни няма да бъдат на-
станявани. Но така броят 

на леглата пада на 20. Ос-
тана проблемът с общия 
вход, имаме идеи и мисля, 
че с подкрепата на Общи-
ната до дни трябва да го 
решим “, заяви за “Наро-
ден приятел“ управителят 
д-р Паруш Парушев.

Пулмологът, две сестри 
и една санитарка, работе-
щи в „МБАЛ-Айтос“ ЕООД 

също са диагностицирани 
с COVID-19. Старшата ме-
дицинска сестра Дафина 
Георгиева пък е категорич-
на, че персоналът е готов 
да работи в създадените 
условия. А грижите на уп-
равителя сега са свърза-
ни с търсенето на реше-
ние за директен вход за 
втория етаж.
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Болницата в Айтос спира приема на пациенти във 
Вътрешно отделение - ще лекува само COVID-19 

Болните са хоспитализирани на втория 
етаж, първият етаж е за персонала

ПРОДАВА

Тел. 0558/2 51 35 
спешно продава гараж 
в партерен етаж с га-
ражна стая в центъра 
на Айтос.

Важно за учениците и родителите!
Книговезницата на Веска Димитрова работи нонстоп преди и 

след началото на новата учебна година. Ето полезна информа-
ция за всички ученици, които държат да влязат в час с подвърза-
ни учебници, помагала и тетрадки. 

Книговезницата се намира на улица „Димитър Зехирев” №52, 
пред СУ „Никола Вапцаров” в град Айтос. Телефонът за връзка 
с Димитрова - 0884 16 10 02.

Скъпи майки и бащи, баби и дядовци, 
колежки, приятели,

Искам по случай Международния ден на възрастните хора - 1 октомври, превър-
нал се във важна дата за представителите на третата възраст, да ви благодаря! Бла-
годаря ви за това, че с труда и ангажираността си през годините сте оставили своя 
отпечатък върху просперитета на нашето общество, за това, че благодарение на вас 
българската нация е жива и продължава да се развива, и не на последно място – за 
това, че въпреки трудностите на ежедневието, намирате сили да посрещате всеки 
нов ден с усмивка.

Възрастните хора имаме нужда да ни се даде възможност след усилената ни рабо-
та през годините да се радваме на едни спокойни старини. Българските пенсионери 
заслужаваме точно това – уважение и протегната ръка!

Бих искала да ви пожелая крепко здраве, дълголетие и оптимизъм! Бъдете все така 
светъл пример за своите наследници, като със своите съвети им помагате да се спра-
вят с трудностите на ежедневието си! Защото опитът и житейската мъдрост във ваши-
те очи не могат да бъдат заместени от нито един учебник! Честит празник!

Димитрина Алексиева, учителка
Клуб на учителите – пенсионери “Вяра“

Вътрешно отделение на “МБАЛ-Айтос“ ЕООД

Д-р Паруш Парушев

В началото на седми-
цата, само за денонощие, 
общо диагностицираните с 
коронавирус в област Бур-
гас бяха 64 души. 49 от по-
ложителните проби бяха на 
шивачки от Айтос и село 
Зайчар, община Руен. Тази 
беше причината за разкри-
ване на допълнителни лег-
ла в болницата в Айтос - 
20 нови легла във Вътреш-
но отделение. Общият брой 
на леглата, с които облас-
тта разполага е 91. При за-
вишаване на броя заболе-

ли ще бъдат разкривани 
нови, съобщи решението 
си Областният щаб за бор-
ба с COVID на 29 септември 
т.г. Затяга се контролът за 
спазване на мерките на те-
риторията на област Бургас 
- започнаха активни про-
верки в търговските обекти, 
предприятия, цехове и ин-
ституции. Ангажиментът за 
проверките е на РЗИ, Аген-
цията по храните, Инспек-
ция по труда и МВР. 

Засега няма да бъдат за-
тваряни училища и детски 

градини. При необходи-
мост ще се преминава към 
дистанционно обучение, 
само там където обстоятел-
ствата го налагат. Засил-
ва се контролът в общест-
вения транспорт. Стриктно 
ще се следи за носене на 
маски, ще бъдат въведени 
и реални глоби за неспаз-
ващите задължителните 
изисквания. Общината ще 
се върне към засилената 
дезинфекция на местата с 
концентрация на хора.

НП

активни проверки за спазване 
на противоепидемичните мерки

Шивашкият цех беше затворен, а работниците карантинирани

Новостроящият се 
храм „Св. Рождество 
Богородично” в село 
Дрянковец вече изглеж-
да така, благодарение 
на усилията на Иници-
ативния комитет и под-
крепата на Църковното 
настоятелство на храм 
„Св. Димитър” в Айтос. 
С обединени усилия, те 
достойно продължават 
делото на отец Ромил, 
който положи основите, 
и с много желание и вяра 
беше поел отговорност-
та за строителството.

Работата по доизграж-
дането и зографисване-
то на храма продължа-
ва. ИК - с. Дрянковец 
благодари на Църков-
ното настоятелство на 
храм „Св. Димитър” и 
на всички спомощество-
ватели за подкрепата, и 
призовава всеки, който 
има възможност да под-
крепи богоугодното на-
чинание на дрянковлии, и да бъде съпри-
частен - за слава на Светата единосъщна 
и неразделна Троица.

Банкова сметка на храм „Св. Дими-
тър” - град Айтос за новоизграждащия 

се храм „Св. Рождество Богородично” 
- село Дрянковец:

IBAN: BG40 UNCR 7630 1078 6913 18
BIC UNCRBGSF Unicredit Bulbank - 

Айтос

Вижте как изглежда днес 
православният храм в Дрянковец



На 29.09.2020 г., по по-
вод Европейския ден на 
езиците, Българо-испан-
ският културен център 
„ESTREYA“ организира в 
залата на Военен Клуб -  
Айтос литературно четене 
на испански език на откъ-
си на романа „Дон Кихот 
де Ла Манча“. На първо-
то по рода си литератур-
но четене в Айтос, пре-
водът на български беше 
прожектиран. Присъства-
ха участници в курса по 
испански език и ученици 
от СУ „Христо Ботев”. 

„Към днешна дата съ-
ществуват много адапта-

ции на творбата на Сер-
вантес, но ние предоста-
вихме на четящите пасажи 
от първото оригинално из-
дание. Успяхме да се по-
топим в едно литературно 
пътуване с испанския ид-
алго Дон Кихот и  неговия 
оръженосец – Санчо Пан-
са във времето на рица-

ри, командири, войници, 
свещеници, избягали за-
творници и други персо-
нажи от емблематичната 
за испанската литерату-
ра творба”, каза за  „На-
роден приятел“ препода-
вателят по английски език 
и участник в курса по ис-
пански език Бранимира 

Николова.
Организаторите Анто-

нио Перез и Петя Кирило-
ва – преподаватели в Цен-
търа, поднасят благодар-
ността си към Военен клуб 
- Айтос за домакинството 
и отличните условия, оси-
гурени за събитието.

„ESTREYA“ Българо-ис-
пански културен център 
е вече в Айтос. Предла-
га организирането и про-
веждането на групови, 
разговорни, интерактив-
ни и индивидуални ези-
кови курсове по испански 
език. Освен с препода-
ване на езика, езиковата 
школа предлага възмож-
ността да се докоснем 
до различните култури на 
испанския свят, запозна-
вайки се с традициите, 
нравите, обичаите и кух-
нята на Испания. Култур-
ната им програма включ-
ва провеждане на кули-
нарни събития, прожек-
ция на испанско кино, ли-
тературни четения, както 
и организиране на пъту-
вания: estreya.eu@gmail.
com, тел: 0878988221.

НП
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стр.410
Литературно пътуване  

с испанския идалго Дон Кихот
За първи път 

в айтос

Организаторите Антонио Перез и Петя Кирилова Участниците в литературното четене

Преподавателката Петя Кирилова

На 28 септември 2020 година се навършиха 
40 дни от кончината на ставрофорен иконом 
Ромил Негозов. По този повод, на 27 септем-
ври, в храм “Св. Димитър” в Айтос бяха отслу-
жени вечерня и заупокойна молитва за обича-
ния от всички отец Ромил. Богослуженията в 
негова памет продължиха и на 28 септември. 
В храма беше отслужена заупокойна Света 
Литургия, а в 11.00 часа на Гробищния парк 
беше отслужена панихида от епископ Йеротей 
в съслужение със свещеници от епархията.

Снимка- архив НП

35-и конгрес на Съюза на български-
те читалища се проведе на 27 септем-
ври т.г. в София на Откритата сцена 
на театър “Сълза и смях”. Според За-
кона, пет читалища  изпращат на кон-
греса един делегат. За втори пореден 
път, делегати на конгреса от Община 
Айтос бяха читалищните секретари на 
Пирне - Янка Савова и на Караново - То-
дорка Димова.

Конгресът на СНЧ е най-високият фо-
рум за читалищните общности. С Янка 
Савова разговаряме за темите, реше-
нията и реалните ползи, ден след про-
веждането му.

- Г-жо Савова, 
кажете ни повече 
за дневния ред на 
читалищния фо-
рум?

- Беше приет отчет 
на Върховния Чита-
лищен съвет за пе-
риода 2017-2020 г. и 
доклад на Ревизи-
онната комисия към 
Сдружение “Съюз на 
българските читали-
ща”. За председа-
тел на Съюза беше 
единодушно преиз-
бран Николай Дой-
нов. Бяха направени 
промени в Устава. С 
много дебати и пред-
ложения от делегати-
те беше взето реше-
нието за заплащане-
то на членския внос 
към СНЧ.

- Има ли промяна 

в размера на членския внос?
- Да, след много разгорешени деба-

ти, членският внос беше завишен от 
24.00 лв. досега, на 30.00 лв. за малки-
те читалища (до 50 читалищни члено-
ве) и на 60.00 лв за големите читали-
ща (150 читалищни членове).

- Стана ли дума, че трудно се из-
държате? Съюзът може ли да на-
прави нещо по въпроса за увели-
чаване на издръжката?

- Точно с тази тема беше открит кон-
гресът. Министър Банов обеща зави-
шаване на държавната субсидия. От-

четено беше, че въпреки тежката епи-
демиологична обстановка тази годи-
на, гласуваната субсидия редовно се 
превежда на читалищата. И въпре-
ки обстановката и тази година има-
ше проект за обогатяване на библи-
отечния фонд. Списъкът с одобрени-
те библиотеки все още не е публику-
ван. Силно се надяваме, че ще сме в 
този списък.

- Г-жо Савова, тази година пир-
ненското читалище навършва 95 го-
дини. Ще отбележите ли юбилея?

- Празникът за юбилея беше насро-
чен още през месец април т.г., но по-
ради обстановката го отложихме. Жи-
вот и здраве, решили сме да го про-
ведем около Деня на народните буди-
тели. Дай Боже, всички да сме здра-
ви, нещата да се успокоят, чакаме го 
с нетърпение.

НП

Янка Савова и Тодорка Димова 
на конгреса в столицата

По-висока субсидия за читалищата 
обещава министър Банов

Полезно е да обмениш опит с колегите от стра-
ната

С Янка Савова разговаряме за решенията на 
конгреса на Съюза на българските читалища


