
Интервю на  
Веселин ПРЕНЕРОВ  
с кмета Васил ЕДРЕВ 

- Г-н Едрев, да започнем 
този разговор с добрата но-
вина - съвсем скоро полу-
чихте доверието на Ваши-
те колеги кметове и бяхте 
избран в Регионалния съвет 
за развитие на Югоизточен 
район като един от предста-
вителите на област Бургас. 
Каква е целта и какви ще са 
функциите на Съвета?

- През новия програмен пе-
риод 2021-2027 година, Регио-
налният съвет за развитие на 
Югоизточния район ще има 

важна роля в първоначалното 
одобрение на проектите, кои-
то могат да бъдат реализира-
ни с европейски средства. Съ-
ветът от 13 представители ще 
има ключова роля при канди-
датстването с проекти, важни 
за целия регион. 

 Както вече е известно, дви-
гатели на растеж в Югоизточ-
ния район ще са областите 
Бургас и Стара Загора, които 
заедно с други опорни центро-
ве, ще подготвят проекти на 
регионален принцип. 

Приветствам подхода към 
новия програмен период - а 
той е повече съвместни про-
екти, за да има ефект от ев-
ропейските средства. Мисля, 
че това е един изключително 
важен и полезен за общините 
подход. Акцентът ще е върху 
партньорството между общи-
ните в региона, а Регионални-
ят съвет за развитие ще пре-
сява важните проекти. 

Тъй наречената „интегрира-
на свързаност” между общи-
ните ще промени съществе-
но проектните ни взаимоот-
ношения. Ще работим в една 
посока, което, надявам се, ще 
се отрази с положителен знак 
върху условията на живот и 
бизнес средата в областта. 

Така например, с водещата 
роля на Община Бургас, от ня-
колко години работим по про-
ект за четирилентовите пъ-
тища в областта. Като реги-
он ще кандидатстваме с този 

проект, в момента на отваря-
не на мерките по ОП „Регио-
ни в растеж” 2021-2027 година. 
Сигурен съм, че обединени ще 
сме по-силни!

- Община Айтос има до-
бър опит в партньорските 
проекти. Миналата година 
преди Димитровден, гово-
рихме за успешен проект с 
Областната администрация 
в Одрин?

- Да, имаме опит от реали-
зирани съвместни проекти. А 
във връзка с проекта, който 
споменахте, ще кажа, че тази 
година, преди Димитровден, 
подписахме договора за фи-
нансиране на втори проект с 
Одрин. Дейностите са за опаз-
ването на околната среда, по 
Програмата за Трансгранично 
сътрудничество между Бълга-
рия и Турция. Проектът е на 
стойност 346 832 евро. Вклю-
чени са дейности, с участие-
то на деца на Айтос и Одрин. 
За съжаление, заради извън-
редната обстановка, срокове-
те бяха променени. Но стартът 
вече е даден.

Освен този партньорски 
проект, Община Айтос участ-
ва в проект за устойчива град-
ска среда, съвместно с общи-
ните Карнобат и Камено. Съв-
местното проектно предложе-
ние е по Програмата за опаз-
ване на околната среда и кли-
матични промени. Финансира-
нето е за дейности, свързани 
с чистотата на въздуха и окол-

ната среда.
През юни беше подписан 

договор за финансиране на 
друг голям съвместен про-
ект по ОП „Околна среда” за 
459 милиона лева, в който Об-
щина Айтос участва с общи-
ни от областта. С тези сред-
ства ще бъде реализиран ин-
тегриран воден проект за об-
ласт Бургас. Много от малки-
те проекти в рамките на този 
голям проект ще се осъщест-
вяват на територията на наша-
та община.

- Каква е равносметката 
Ви за за тази една година 
- от миналия до сегашния 
Димитровден? Отрази ли се 
пандемията и извънредна-
та обстановка върху рабо-
тата Ви по проекти?

- Извънредната обстановка 
се отрази върху всички сфери 
на живота. Но не бих казал, че 
в значителна степен се е от-
разила върху работата ни по 
проекти. Успяхме да спазим 
сроковете на проектите, кои-
то изпълняваме.

Изпълнен беше проект за 
реконструкция и рехабили-
тация на водопроводна сис-
тема в общината. Проектът 
включва цялостната подмяна 
на ВиК-мрежата в двете голе-
ми населени места - Карагеор-
гиево и Мъглен. С този проект 
беше решен и сериозният про-
блем с безводието в село Чу-
карка. След 40 години опити, 

селото най-сетне беше вклю-
чено към деревация „Камчия“. 
Стойността на проекта е за 
близо 6 млн. лв. 

Приключва проектът за ре-
конструкция и рехабилитация 
на уличната мрежа в Айтос 
за близо 2 млн. лв. Резултати-
те са видими - обликът на гра-
да се променя. Със собствени 
средства засадихме дръвчета 
на рехабилитираните улици. 

Приключи и първият етап на 
проекта за закриване и рекул-
тивация на градското смети-
ще, на стойност 3 200 000 лв. 
Реализиран беше и проектът 
за реконструкция и рехаби-
литация на улични настилки в 
селата Черна могила, Черно-
град и Тополица, на стойност 
620 000 лв.

Сега ни предстои нов про-
ект в село Карагеоргиево. С 
ПМС бяха одобрени 652 339 лв. 

за корекция на дерето в село-
то - един изключително набо-
лял проблем за хората. 

По Стратегията на Мест-
на инициативна група - Ай-
тос, Общината спечели про-
ект за обновяване на улични 
настилки в селата Поляново 
и Малка поляна. Одобрените 
разходи са на обща стойност  
335 443 лева. 

Както всички вече знаят, 
през юли тази година оконча-
телно приключихме и проек-

та за изграждане на Пречис-
твателната станция за отпа-
дъчни води на град Айтос за  
19 млн.лв. Само за тези от 
гражданите, които все още 
имат съмнения за ползите от 
ПСОВ, ще кажа, че съоръже-
нието работи безотказно, и 
в изключителна степен спо-
мага за по-чиста околна сре-
да - за всички нас и за деца-
та на Айтос.

Работим по европейски, на-
ционални и регионални про-
грами за заетост, като прио-
ритет са младежите и хора-
та с увреждания. Изпълнява-
ме проект „Патронажна гри-
жа” на стойност 170 хил. лв. 
за самотни възрастни хора и 
хора с увреждания. 

Функционира обществена 
трапезария за социално слаби 
семейства. Кандидатстваме и 
печелим финансиране по про-

екти за озеленяване и възста-
новяване на зоните за отдих 
по Националната кампания 
„За чиста околна среда” с фи-
нансиращ орган ПУДООС.

- Какво очаквате да се 
случи до края на тази годи-
на? Върху какво работите 
Вие и Вашият екип?

- Очаквам одобрение на още 
два проекта по Стратегията на 
МИГ- Айтос за реконструкция 
на тротоарните настилки на 
няколко улици в град Айтос и 
за основен ремонт на Спорт-
ната зала на Градския стади-
он. Очаквам изпълнението на 
проект за основния ремонт на 
административната сграда в 
Етнографския комплекс “Ге-
нгер”. Сградата не е основно 
ремонтирана от създаването 
на комплекса преди повече 
от 30 години. 

Очаквам и одобрението на 
три проекта, свързани с об-
разователната инфраструкту-
ра. По програма на МОН кан-
дидатствахме с проект за из-
граждане на нова детска гра-
дина в Айтос с 4 детски и 

една яслена група. Тъй като 
се оказва, че при нас демо-
графска криза няма, и няма 
достатъчно места за децата в 
детските градини. Възможно-
то финансиране по тази про-
грама е до 3 млн. лв. По съ-
щата програма кандидатства-
хме с още два големи проек-
та за двете средни училища в 
Айтос - СУ „Никола Вапцаров” 
и СУ „Христо Ботев”. Проекти-
те са за разширения и обосо-
бяване на кабинети и класни 
стаи, благоустрояване и обо-
рудване на училищните дворо-
ве - все неща, от които двете 
училища от години имат нуж-
да. Очаквам одобрение за фи-
нансиране на тези проекти и 
дай Боже, да ги стартираме 
още през тази, или в началото 
на следващата година.
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Община Айтос благодари 
на съорганизаторите 

на Димитровден 2020-а:

„ТЕРМОЛУКС“ ЕООД - АЙТОС

ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 
„СОКОЛ” - АЙТОС

НОТАРИУС ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

„ФИКИ 91“ ЕООД - АЙТОС



- Държавата и общини-
те са в очакване на новия 
програмен период. Каква 
е проектната готовност 
на Община Айтос?

- Общината е в готовност 
активно да търси финанси-
ране и през новия програ-
мен период. Готвим един 
особено важен проект за 
транспортната инфраструк-
тура на територията на об-
щината. Ще кандидатства-
ме за финансиране за раз-
ширението и реконструк-
цията на пътя Айтос-Кара-
георгиево-Тополица-Чер-
ноград. Имаме готов про-
ект за обновяване и бла-
гоустрояване на Градска-
та градина, на стойност  
1 350 000 лв. Тя е един от 
символите на Айтос, но 
през годините там нищо не 
е направено.

Готов е техническият про-
ект за основен ремонт на 
Народно читалище „Васил 
Левски” - Айтос, имаме про-
екти за ремонт на улични-
те и тротоарните настилки 
в града и за всички населе-
ни места в общината. 

Имаме проекти за из-
граждане на спортни и дет-
ски площадки в Айтос и 
населените места, проек-
ти за уличните настилки в 
селата. Мисля, че проект-
ната ни готовност е мно-
го добра. Но продължава-
ме да се готвим и чакаме 
отварянето на програмите 
и мерките.

- Г-н Едрев, какви бяха 
най-сериозните пробле-
ми през тази една годи-
на и какво се промени от 
миналия Димитровден 
досега?

- Както за всички, така и 
за нас, най-сериозният про-
блем беше и остава панде-
мията и извънредната об-
становка заради COVID-19. 
Последствията са за иконо-
миката, търговията, услу-
гите. Извънредното поло-
жение се отрази негатив-
но върху здравеопазване-
то, образованието, култу-
рата, спорта. 

От началото на месец ок-
томври болницата в Айтос 
трябваше да трансформи-
ра Вътрешно в COVID-от-
деление. А това създаде 
напрежение и беше причи-
на за основателни притес-
нения за здравето на ме-
дицинския персонал. Оста-
ва безпокойството от раз-
пространението за вирус-
ната инфекция, остават и 
усилията ни за налагане и 
спазване на противоепи-

демичните мерки. Учили-
щата и детските градини 
също работят в извънредна 
ситуация, в условия, непо-
знати досега. Зная, че же-
ланието на учители и уче-
ници е да учат присъствено 
и правим всичко възмож-
но в тази посока. Но как-
то винаги съм подчертавал 
- опазването от инфекция-
та е преди всичко лична от-
говорност. 

Заради COVID-19 бяха 
отменени много от култур-
ните и спортни прояви. За 
голямо съжаление, и за 
първи път от 52 години на-
сам, заради COVID-19 не 
се проведе традиционно-
то издание на фолклор-
ните празници „Славееви 
нощи” - най-голямото кул-
турно събитие в Айтос през 
годината. Заради вирусна-
та инфекция беше отмене-
но и домакинството ни на 
Държавното първенство 
по спортна акробатика. Не 
се проведоха много спорт-
ни състезания от спортния 
календар. 

За първи път от 2011 го-
дина, когато възстанови-
хме мотосъстезанията в Ай-
тос, няма да се проведе и 
традиционният мотокрос, 
Гранд при на Републикан-
ското първенство. Провеж-
даме мотокроса всяка го-
дина в дните около Дими-
тровден. Знам, че айтозлии 
и гостите на Айтос обичат 
този спорт. Затова използ-
вам възможността да под-
неса извинения към фено-
вете на мотокроса. А те са 
хиляди. Искам да ги уверя, 
че мотокросът няма да си 
тръгне от Айтос. Напротив, 
отдалеч и с още повече же-
лание ще готвим мотокроса 

за догодина.
В същото време, няма да 

скрия, че пандемията успя 
да обедини усилията на 
граждани, фирми и инсти-
туции да подкрепят профе-
сионализма на медиците ни 
на първа линия. Магазини, 
производители, търговци 
и граждани се включиха в 
акции за подпомагане на 
семейства в трудно поло-
жение. Бяха организирани 
благотворителни кампании, 
спечелихме проекти за бор-
бата с COVID. Бяха разда-
дени хиляди хранителни па-
кета на хора, пострадали от 
здравната криза. Благода-
ря на всички за помощта и 
инициативата! Подкрепата 
за социално слаби семей-
ства продължава с общин-
ски инициативи, правител-
ствени решения и с дей-
ностите на БЧК.

- Как се справяте с бю-
джета в тази трудна за 
всички общини година?

- Във връзка с извънред-
ната обстановка и мерките 
за неразпространение на 
COVID, тази година се на-
ложиха разходи, които не 
бяхме планирали. Знаете, 
че мерките изискват соб-
ствено финансиране. Ос-
вен това, с допълнителни 
средства се наложи да под-
крепим дейността на две 
общински търговски дру-
жества. Най-потърпевши 
от извънредното положе-
ние са транспортът и тури-
змът, и съответно при нас - 
проблеми имаха общински-
те фирми „Айтос Автотранс-
порт” и „Генгер”. Броят на 
пътуващите с общински ав-
тобуси и посетители в ет-
нографския комплекс ряз-
ко падна. 

А дружествата се оказаха 
в невъзможност да продъл-
жат дейността си, без под-
крепата на Общината. Така 
че отделихме от бюджета 
около четвърт милион лева, 
за допълнителна временна 
финансова помощ, за двете 
фирми. Това е заем, който 

те трябва да върнат на бю-
джета в определения от Об-
щинския съвет срок. Мисля, 
че помощта беше предоста-
вена точно навреме. И вяр-
вам, че дружествата ще на-
правят възможното да въз-
становят дейността си. Ма-
кар че условията за бизнес 
и до този момент остават 
много тежки.

Въпреки непланирани-
те и крайно наложител-
ни разходи обаче, Общи-
на Айтос остава финансо-
во стабилна. 

И това е така, защото во-
дим изключително отговор-
на финансова политика по 
отношение на приходите и 
разходите в общинския бю-
джет. Категоричен съм, че 
няма да лишим гражданите 
от нито една услуга, пред-
лагана до този момент. И 
няма да свием работата 
си по благоустрояването, 
строителството, чистота, 
социалната политика, об-
разованието и т.н.

- В работен план - как-
во още се случва в Айтос 
около празника?

 - Проектите са много ва-
жна част от работата на Об-
щина Айтос, но основната 
дейност на Общинската ад-
министрацията е свързана 
с подобряване на админи-
стративното обслужване, 
изпълнение на решенията 
на Общинския съвет, чисто-
тата, зелената инфраструк-
тура, осветлението, съби-
раемостта на местните да-
нъци и такси и т.н. Използ-
вам възможността да бла-

годаря на общинската ад-
министрацията, която рабо-
ти добре през тази година, 
макар че винаги има какво 
още да се желае. Благода-
ря и на общинските съвет-
ници от всички политически 
сили за взетите решения, 
за подкрепата и за добро-
то взаимодействие през 
тази нелека за община Ай-
тос година.

- Как подреждате при-
оритетите си до следва-
щия Димитровден 2021-
ва? 

- Приоритетите ми са под-
редени по важност преди 
девет години - първият ви-
наги е бил и остава обра-
зованието. Защото добрите 
условия за обучение и въз-
питание на децата и добра-
та образователна инфра-
структура са най-важни за 
бъдещето ни като община. 
Вторият приоритет винаги 
е бил и остава инфраструк-
турата. Това искат хората 
- ремонтирани улици, тро-
тоари и пътища, нова ВиК-

мрежа, без течове и ава-
рии. Надявам се, да полу-
чим финансиране за улич-
ните и тротоарните настил-
ки в населените места. Из-
пълнихме и продължава-
ме да изпълняваме немал-
ко проекти в селата. Но го-
лямата ми грижа остават 
всички улици, които се нуж-
даят от основен ремонт. Ще 
търсим финансиране и за 
проекти, свързани със зе-
лената инфраструктура, со-
циалните дейности, спорта, 
проекта за Зоопарка. Опти-
мист съм, защото винаги се 
отварят нови възможности. 
И защото работим с жела-
ние да променим условия-
та на живот в града и об-
щината.

- Да се върнем към 
празника на Айтос. Какво 
предложихте на айтозлии 
за Димитровден?

- Надявам се, обстанов-
ката да е нормална, защото 
сега това е най-важното ус-
ловие да ги има празнични-
те прояви. Те започнаха на 
19 октомври и ще продъл-
жат две седмици, до края 
на месец октомври. Про-
грамата включва конкурси, 
изложби, спортни състеза-
ния, концерти, по нещо за 
всяка възраст. Въпреки об-
становката, проявите не са 
малко. Защото това е наши-
ят празник. Празник на ро-
довата ни принадлежност, 
на здравата ни връзка с 
Айтос и родния край. Това 
е традиция, която с много 
желание и обич продължа-
ваме вече 27 години.

- Какво бихте искали 
да пожелаете на гражда-
ните на община Айтос по 
повод Димитровден?

- Преди всичко - да са 
здрави. Което означава - 
да са отговорни за свое-
то здраве и отговорни за 
здравето на децата си, 
близките, колегите, прия-
телите. 

Айтоският корен е жилав, 
затова съм убеден, че ще се 
справим с всяко предизви-
кателство. Важно е да сме 
добронамерени един към 
друг. Да ценим постигнато-
то и да работим с обедине-
ни сили за бъдещето на гра-
да и общината! 

И каквото е възможно - 
да го постигнем заедно с 
труд и разбирателство. 

Пожелавам здраве и 
късмет във всеки айтос-
ки дом! 

Честит Димитровден, 
айтозлии! 

И нека свети Димитър 
да ни пази и закриля, как-
то и досега!

27-29 ОКТОМВРИ 2020Народен приятел ×ôстр. 26
Да ценим постигнатото  

и да работим с обединени сили  
за бъдещето на града и общината! 
Продължава от стр. 1

И малките баскетболисти на Айтос с предпразнични победи в областния 
град

Математиците на СУ „Христо Ботев” - горди с ус-
пехите си през годината

Айтоският футбол има бъдеще - в навечерието на Димитровден децата, ро-
дени през 2006-а, 2007-а и 2008-а година изиграха поредния си отличен мач

В празничната седмица - кметът Васил Едрев поздрави младите айтоски фо-
тографи, участници в конкурса „Трите братя от различен ъгъл”



- Г-н Генчев, как би-
хте се представили на 
айтозлии, които не Ви 
познават? 

- Казвам се Евгений Ми-
тков Генчев, на 45 години, 
роден в Айтос, женен, с 3 
деца - две момчета и едно 
момиче. Магистър по пра-
во. Тази година записах 
друга интересна специал-
ност и съм студент задоч-
но. Обичам да чета кни-
ги, свързани с финансо-
ва грамотност. 

Управител и съсобстве-
ник съм в четири фир-
ми от различни сфери на 
бизнеса.

От дете хобито ми е би-
лярд. Когато остане вре-
ме тренирам. В момента 
заемам 10-о място в про-
фесионалната лига на 
България. 

- Защо избрахте “Има 
такъв народ” - както 
каза Ивайло Вълчев на 
откриването на офиса 
в Бургас - това е още 
един сериозен ангажи-
мент за всеки, станал 
“партиен член”? 

- Изцяло споделям иде-
ите на ПП «ИТН», зале-
гнали като въпроси в ре-
ферендума, а сега вече и 
в учредителната деклара-
ция на партията. Навре-
мето се подписах с удо-
волствие на референдума 
и в крайна сметка, оста-
нах разочарован от слу-
чилото се впоследствие. 
Вярвам в смяната на по-
литическия модел и зная, 
че няма да е лесна зада-
ча, но пък има голяма мо-
тивация в хората от на-
шата партия. Освен това 
смятам, че политиците 
трябва да са в полза на 
суверена и да защитават 
неговия интерес. Цялост-
ната парадигма трябва да 
се обърне и на върха и да 
са гласоподавателите.

- Има ли интерес, же-
лаещи да членуват или 
симпатизанти на “Има 
такъв народ” в Айтос?

- Членовете в област 
Бургас са над 250. Инте-
ресът и в Айтос се засил-
ва, но за нас е по-важна 
електоралната подкре-
па и привличането на по-
вече симпатизанти и за-
стъпници за наближава-
щите парламентарни из-
бори.

- Как ще бъде струк-
турирана партията - ще 
има ли общинска орга-
низация? 

- Партийната структура 
е максимално опростена 
- имаме координатор за 
област Бургас и общин-
ски структури в 9 общи-
ни, като нямаме само в 4 
- Созопол, Средец, Малко 
Търново и Руен. Естестве-
но, че постепенно ще из-
граждаме структури на-
всякъде, но тъй като сега 
сме концентрирани един-
ствено и изцяло в парла-
ментарните избори, под-
готовката на местно ниво 
не е приоритет. 

Позицията ми на об-
щински координатор за-
сега предполага не тол-
кова политическа дей-
ност, а по-скоро админи-
стративна, както и да за-
познавам заинтересова-
ните с принципите и це-
лите на партията, зало-
жени в учредителната де-
кларация.

- Като лидер на най-
нова политическа сила 
на територията на об-
щината, коя е най-
важната Ви идея за 
Айтос, която искате да 
осъществите? 

- За да станеш лидер, 
трябва да се научиш да 
следваш! Ние не се опре-
деляме като лидери на по-

литическа партия, а като 
инструмент за постига-
не на целите на партия-
та. Идеите ми за Община 
Айтос бяха изложени по 
време на предизборната 
кампания за общински съ-
ветник на местните избо-
ри през 2019 година и ня-
мат нищо общо с ПП “Има 
такъв народ”.

- Като млад, обра-
зован човек и общин-

ски съветник, на който 
тепърва предстои по-
литическа кариера - 
коя е посоката, в коя-
то трябва да се разви-
ва Айтос?

- Вярвам, че всички ис-
каме да живеем в един 
красив, уреден и спокоен 
град. За мен лично, най-
доброто, което можем да 
направим за града е, да 
създадем подходящи ус-
ловия и инфраструктура 
за привличането на ин-
веститори. Това би до-
вело до повече работни 
места и повече средства 
в общинския бюджет. А 
колкото по-богата е общи-
ната, толкова по- лесно 
можем да превърнем Ай-
тос в още по-красив, уре-
ден и спокоен град!

И накрая бих искал да 
използвам вашата трибу-
на за помощ. Не е тайна, 
че като общински съвет-
ник дарявам заплатата си 
за различни каузи. 12 за-
плати - 12 каузи. Въпросът 
е, че срещам затруднение 
и ми е нужна помощ да на-
меря истински и благород-
ни каузи, за които да дам 
тези пари. Ще съм много 
благодарен ако има хора, 
които искат да ми помог-
нат с идеи. Ако има такива 
хора, нека да се свържат 
с мен във Фейсбук.

НП

След дълго отсъствие на 
айтоска сцена, Татяна Йо-
това избра празничната 
седмица преди Димитров-
ден да се срещне с прияте-
ли и почитатели. На покана-
та на поетесата с китарата 
- „Да попеем заедно, преди 
празника на родния град”, 
се отзоваха с желание де-
сетки айтозлии. 

Тази година е поредната 
усешна за Татяна. Талант-
ливата айтозлийка спечели 
голямата награда на Меж-
дународния бардфестивал 
„Солени ветрове“ в Бур-
гас. Татяна безапелаци-
онно се класира на първо 
място в конкурса за нова 
авторска песен с активна 
гражданска позиция „Сре-
щу вятъра“. Това се случи 
точно година след като пе-
сента „Мечтай, море“, по 
текст на Йотова, изпълне-
на от младия Александър 
Томов, спечели наградата 

на публиката на „Бургас и 
морето - 2019“. 

В залата на Военния клуб, 
бургаската поетеса Роза 
Боянова представи послед-
ната детска книжка на Та-
тяна Йотова „Чудна весе-
ла история с баба Танка и 
Виктория”. Участници в учи-
лищната театрална школа, 
ръководена от Йотова, та-
лантливо изиграха на сце-
на веселите истории от при-
казно действителните пре-
живявания на авторката и 
нейната внучка Вики. 

Много Татянини песни, 
станали хитове, изпяха по-
читателите й, тя пък ги из-
ненада с нови свои автор-
ски композиции. Имаше и 
цветя и широки усмивки, и 
радостни сълзи. На финала 
на песенния празник всич-
ки си пожелаха нови срещи 
с творчеството на айтоска-
та поетеса.

НП
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Празнично, с песните на Татяна Йотова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява всички собствениците на домашни лю-
бимци, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност 
(ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замърсяват об-
ществени места, като почистват мястото след дефекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора 
или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размно-
жаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съобразяват с 
физиологичните, анатомичните и поведенческите им характерис-
тики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ве-
теринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на 
общинските и ветеринарномедицинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посе-
щение при ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - 

и без намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обо-

значени от общините със забранителни знаци

За неспазване на гореописаните законови задължения ще бъдат 
налагани административно-наказателни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

- хартия и картон;
- пластмаса; 
- стъкло;
- метал; 
- флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, съдържа-
щи живак;
- акумулатори;
- батерии;
- лекарства;

- опаковки, съдържащи ос-
татъци от опасни вещества 
или замърсени с опасни 
вещества;
- перилни и почистващи 
препарати, съдържащи 
опасни вещества;
- бои, мастила, лепила/ад-
хезиви и смоли, съдържа-
щи опасни вещества.

ОБЩИНА АЙТОС
ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ ОТ 

ДОМАКИНСТВАТА НА НЕПОТРЕБНИ:

КАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 ОКТОМВРИ 
2020 Г., ОТ 9.30 ЧАСА ДО 16.00 ЧАСА. ЗА ТАЗИ 
ЦЕЛ, НА УЛИЦА „СОФРОНИЙ” В ГРАД  АЙТОС Е 

РАЗПОЛОЖЕН МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪБИРАНЕ НА 
ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА. ОЧАКВАМЕ ВИ!

Лице за контакти: Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”, 
стая №6 , ст. експерт Катя Иванова, Тел.: 0896463280 

Татяна Йотова С колегите-почитатели

Преди началото на заседанието на Общински съвет - 
Айтос, на 28 октомври т.г., клетва ще положи Метин Ни-
хатов Латифов, който беше избран за кмет на село Ка-
рагеоргиево, с Решение № 166 – МИ от 27.09.2020 г. на 
Общинска избирателна комисия – Айтос, след проведен 
нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево, община 
Айтос, област Бургас на 27 септември 2020 година.

Ще припомним, че Латифов е издигнат от ГЕРБ, за него 
гласуваха 417 души. Единственият му опонент от ДПС, 
Зюмбюл Ахмед получи 300 гласа. Изборите се проведо-
ха при много висока избирателна активност – 65%. 

Новият кмет на 
Карагеоргиево 

полага клетва на 
28 октомври

Евгений Генчев: За да станеш лидер, 
трябва да се научиш да следваш!

Координаторът на ПП „ИТН“ за община Айтос търси благородни 
каузи, за които да дарява заплатата си като общински светник

Евгений Генчев (вдясно) с Ивайло Вълчев, на от-
криването на офиса на ПП „ИТН“ в Бургас



Айтос има вицешампион от 
Държавното първенство по сво-
бодна борба за момчета в град 
Петрич, което се проведе през 
миналия уикенд. Борислав Пе-
тков, категория 85 кг, посвети 
победата си на празника на Ай-
тос. Петков благодари на КСБ 
„Айтос“ и на треньорите, и си 
обеща шампионска титла до-
година.

Много прояви от кул-
турния и спортния ка-
лендар на Община Айтос 
бяха отменени заради 
COVID-19, но не и праз-
ника на Димитровден. За 
27-ма поредна година, Ай-
тос празнува на площад 
„Свобода” с гвардейци-
те на СУ „Христо Ботев” 
и с матросите на СУ „Ни-
кола Вапцаров”. Гости на 
празника бяха народният 
представител Севим Али 
и кметът на община Руен 
Исмаил Осман.

Водосвет за здраве, 
спасение и благоден-
ствие на айтозлии отслу-
жи Агатополският епис-
коп Йеротей, в съслу-
жение със свещеници 
от епартията. По повод 
празника, в храм “Св. Ди-
митър” беше отслужена 
тържествена Света Ли-
тургия, след която към 
площада тръгна литий-
но шествие с иконата на 
свети Димитър. 

Кметът и гвардейци 
участваха в ритуала за 
издигане на национално-
то знаме, знамето на Ев-
ропейския съюз и на Об-
щина Айтос. “Приемете 
моите най-сърдечни по-

желания за здраве, ра-
дост и благополучие във 
всеки дом. И нека свети 
Димитър - защитник на 
Айтос, ни дари с мъдрост, 
сила и вяра, за да успе-
ем във всичко, което ни 
предстои!”, каза градона-
чалникът в празничното 
си слово. Кметът подчер-
та, че за първи път Айтос 
празнува Димитровден в 
извънредно положение. 
“И в това трудно време 
айтозлии доказват жи-
лавия си корен. Свидете-
ли сме на солидарност и 
силни жестове на подкре-
па и съпричастност. Всич-
ки заедно се възхища-

ваме на нашите медици, 
учители, полицейски слу-
жители, които са на първа 

линия в борбата с COVID-
19. Затова на днешния Ди-
митровден обединяваме 

признанието и благодар-
ността си към всички тях”, 
заяви още кметът на пло-

щад “Свобода”. 
В празничната програ-

ма участваха танцьори-
те на ТС “Тракийче” на  
СУ “Христо Ботев” и Тан-
цовият състав на НЧ “Ва-
сил Левски 1869”. Спе-
циално за Димитровден, 
Община Айтос покани на-
родните певици сестри 
Диневи.

Вечерните празнични 
фойерверки на сцена-
та на площада айтозлии 
посрещнаха с бургаска-
та група „G.R.A.S.“ и 14-
годишната певица Вале-
риа Войкова.

НП
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Айтос празнува Димитровден  
с фойерверки и концерти на площад „Свобода“

Пореден голям успех за 14-
годишната Валериа Войкова 
на Международния музикален 
фестивалфестивал “Златни ис-
кри” - Варна `2020. На 25 ок-
томври Валериа спечели Пър-
во място в международния 
конкурс за изпълнители и тре-
то място за новата си песен 
“Сбъдване”.

От Варна младото дарование 
пристигна на празника в Айтос, 
за да участва във вечерния кон-
церт на Димитровден “Айтос 
празнува”, заедно с бургаска-
та група „G.R.A.S.“.

НП

Валериа Войкова с първа награда 
на международния конкус  
за изпълнители във Варна

На 23 октомври, в уютния 
разкош на Етнографския 
комплекс „Генгер” бяха 
обявени резултатите от фо-
токонкурса „Трите братя от 
различен ъгъл”. Преобла-
даващо беше участието на 
учениците от СУ „Христо 
Ботев”, които заеха и пър-
вите три места. 

Първото място отиде 
при Денис Епитропов от 
V клас, второ място зае 
Сабри Шевкедов от XI клас, 
а на трета позиция се на-
реди Магдалена Радева от 
VI клас. 

Кметът Васил Едрев бла-
годари на всички участни-
ци за прекрасните фото-
си и любовта към родния 
град. Най-добрите сним-
ки ще влязат в рекламни-
те издания на Община Ай-
тос, заяви кметът по време 
на церемонията по награж-

даването. 
Темата на общинския 

конкурс не беше случайно 
избрана. През тази година 
айтоският скален феномен 
феномен “Трите братя” по-
лучи национално призна-
ние и стана част от 100-те 
национални туристически 
обекти на България. Идея-
та и организацията на фо-
тосъстезанието са на Бра-

нимира Николова - препо-
давател в СУ “Христо Бо-
тев” и общински съветник, 
а председател на журито 
беше фотографът Ирина 
Йотова. Йотова даде цен-
ни съвети на учениците за 
добри снимки, а сред тях 
най-важният - фотографи-
ята е да рисуваш със свет-
лината.
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Денис Епитропов най-добър 
във фотоконкурса „Трите 
братя от различен ъгъл”

Снимките влизат в 
рекламните издания 
на Общината

Това е ъгълът, от който Денис Епитропов видя ай-
тоския скален феномен “Трите братя”

Посвети победата си 
на празника на Айтос

Валериа с наградата

Борислав Петков  
с вицешампионска 
титла по  
свободна борба

Честитки за празника!

По повод Димитровден, поздравителни адреси до Община Айтос,  
кмета Васил Едрев и айтозлии от:

- Министър-председателя на Република България Бойко Борисов;
- Министерство на земеделието, храните и горите - министър Десислава Танева;

- Изпълнителна агенция по горите - инж. Мирослав Маринов - изпълнителен директор;
- Национално сдружение на общините в Република България - председател на 

Управителния съвет Даниел Панов;
- Групата народни представители на ПП „ГЕРБ“ за област Бургас;

- РАО „Тракия”, Изпълнителен директор проф. Иван Върляков;
- Териториално статистическо бюро - Югоизток - директор Калина Казанджиева;

- Статистически изследвания - Бургас - г-жа Дочка Камбурова;
- Община Поморие - кмет Иван Алексиев;

- Община Средец - кмет Иван Жабов;
- Община Карнобат - кмет Георги Димитров;

Районен съд - Айтос - председател на РС, съдия Мария Дучева.


