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

народен

12-14 ЯНУАРИ 2021, бр. 438

Започва реконструкция на  
улици в селата Поляново и Малка поляна

Още в самото начало на 
2021 г. айтоските борци ни за-
радваха с изключителни успе-
хи. На Държавното лично пър-
венство по свободна борба в 
София през миналата седми-
ца, Октай Ружди стана шампи-
он в категория до 79 кг. Октай 
не само пребори всички про-
тивници - най-добрите борци 
от всички клубове в страна-

та, но беше обявен за “Най-
техничен състезател на шам-
пионата”.

Другата ни голяма надежда 
в борбата - Алиш Алиш, спече-
ли бронзов медал в категория 
до 65 кг. Към златото го препъ-
на на полуфиналите Владимир 
Дубов, сребърен медалист от 
Световното първенство през 
2013 година. 

Срещите на тепиха в зала 
„София“ наблюдаваха Алек-
сандър Томов, петкратен све-
товен и европейски шампи-
он, Христо Маринов, прези-
дент на федерацията, Вален-
тин Райчев, генерален секре-
тар, Радослав Великов, брон-
зов олимпийски медалист от 
Пекин 2008, както и от Миха-
ил Ганев, световен шампион. 
Всички те бяха впечатлени от 
представянето на айтоските 
борци. Зрители не се допуска-
ха, но срещите от шампионата 
излъчваха на живо на сайта на 
БФ Борба.

НП

Октай Ружди - шампион на България 
по свободна борба за 2021 г.

Кметът Васил Едрев и 
Даниела Колева, упра-
вител на „Пътно строи-
телство“ ЕООД - Бургас 
подписаха договор за 
изпълнение на общин-
ски проект, финансиран 
по Стратегията за „Воде-
но от общностите мест-
но развитие“ (ВОМР) 
на СНЦ „МИГ-Айтос”, от 
Програмата за развитие 
на селските райони 2014 
– 2020 г. 

Проектът е одобрен за 
финансиране от Държа-
вен фонд „Земеделие“ и 
е на обща стойност 334 
957.38 лв. Дейностите са 
за реконструкция и обно-
вяване на уличните на-
стилки на две малки на-
селени места на терито-
рията на общината - с. 
Малка поляна и с. Поля-
ново. През 2020 г. с този 
проект беше подписан 
първият администрати-
вен договор с МИГ-Ай-
тос за предоставяне на 
безвъзмездна финан-
сова помощ на община 
Айтос.

С проект „Подобряване 
на уличните настилки на 
населените места в общи-
на Айтос (Улици с. Поляно-
во и с. Малка поляна)“, Об-
щина Айтос кандидатства 
и получи финансиране по 
мярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“, 
с проведени два приема. 
Безвъзмездната финансо-
ва помощ e 100%. Основ-
ната цел на проекта е по-
добра физическа и жизне-
на среда чрез подобрява-
не на публичната и техниче-
ската инфраструктура - ули-
ци в с. Поляново и с. Мал-
ка поляна.

Проектът предвижда по-
добряване на настилките 

на основни улици в двете 
села - улица №3 в село По-
ляново и улици №6 и №7 в 
село Малка поляна. Инвес-
тицията е приоритетна за 
община Айтос, тъй като ре-
хабилитацията на тези ули-
ци е крайно необходима за 
осигуряване на по-добри 
условия на живот и безо-
пасност на жителите на се-
лата. Очакваните резултати 
са обновената транспортна 
инфраструктура да подобри 
достъпа на населението до 
обществени услуги и да се 

създадат условия за непре-
къснат, удобен и безопасен 
транспорт.

Срокът за изпълнение е 
36 месеца. При спазване 
на всички законови проце-
дури и при подходящи ат-
мосферни условия изпъл-
нението на проекта може 
да започне още през тази 
седмица.

На етап проверка от Дър-
жавен фонд „Земеделие“ са 
още два общински проек-
та по същата мярка, които 
получиха одобрение за фи-
нансиране от МИГ-Айтос. 
Първият от тях е за „Рекон-

струкция и рехабилита-
ция на тротоарни настил-
ки на улици в гр. Айтос“. 
Проектът е за реконструк-
ция на тротоарни настил-
ки на ул. „Братя Милади-
нови“, ул. „Богориди“ и ул. 
„Софроний“ - едни от глав-
ните транспортни и пеше-
ходни направления в гра-
да, по които има голям пе-
шеходен и автомобилен по-
ток. Дейностите по проек-
та ще бъдат насочени към 
19 327 души, а това е поч-
ти 70% от населението на 
общината.

По проекта се предвиж-

да осигуряване на достъп-
на среда за хората в не-
равностойно положение. 
Общият размер на допус-
тимите разходи, одобрени 
от „МИГ-Айтос“ е 389 982.66 
лева. Безвъзмездната фи-
нансова помощ е в размер 
на  100%. 

Вторият проект е за 
„Благоустрояване и ре-
новация на спортна зала 
към стадион в УПИ I, кв. 
50 по плана на гр. Ай-
тос”. Проектът е за преу-
стройство и благоустроя-
ване на съществуващата 
спортна зала на градския 
стадион, част от спортен 
комплекс „Крум Делчев“ - 
Айтос, която се ползва от 

всички спортни клубове. 
От 70-те години на мина-
лия век в сградата са пра-
вени само частични ремон-
ти, което налага генерална 
реконструкция за модерни-
зиране на спортната база 
и за създаване на усло-
вия за пълноценното й из-
ползване.

Целта на проекта е да се 
гарантира висока функцио-
налност и максимална си-
гурност при експлоатаци-
ята на сградата чрез въз-
становяване и модернизи-
ране на инфраструктурата 
й, съгласно съвременните 
технологии в областта на 
спорта.

НП

По общински 
Проект

Финансиран е по Стратегията за 
„Водено от общностите местно 
развитие“ на МИГ-Айтос, от ПРСР

Кметът Васил Едрев и управителят на фирмата изпълнител 
подписват договора за изпълнение на проекта

След дъждовете започва ремонтът на улици в село Поляново

И жителите на село Малка поляна ще имат обновени улици

Уникален успех на нашето момче - 
обявиха го за най-техничен 
състезател на шампионата



(Продължава от мина-
лия брой)

МАЙ

Май започна с дарител-
ски жест на „Данон Серди-
ка“ АД, който зарадва мно-
го айтозлии. Дарени бяха 
млечни продукти за близо 
5000 лв. за многодетни се-
мейства и самотни възраст-
ни хора. Продукти на “Да-
нон” бяха доставени на оби-
тателите на Защитено жили-
ще - Айтос, на потребители-
те на Домашния социален 
патронаж, на гражданите, 
включени в общинския про-
ект “Патронажна грижа”, на 
Дневните центрове за деца 
и възрастни с увреждания, 
Дома за стари хора и др.

Посещенията на парка 
бяха разрешени при строг 
регламент за хора и куче-
та - зоопаркът, детските 
площадки и спортният ком-
плекс останаха затворе-
ни. Дарителската кампания 
“Купи и дари” се разрасна - 
растеше броят на дарители-
те, на дарените от тях проду-
кти и на дарените. При пър-
вия дарителски транш 80 се-
мейства получиха хранител-
ни пакети - мотото на кам-
панията беше “Когато сме 
заедно, сме силни!” Рабо-
тещи в чужбина помогнаха 
на своите в кв. “Странджа” 
с парични средства, с кои-

то бяха подготвени и разда-
дени над 500 хранителни па-
кета на социално слаби се-
мейства.

По това време Съветът 
прие нови правила за по-
часово отдаване под наем, 
без тръжна процедура, на 
части от имоти, предоста-
вени за управление на учи-
лища, детски градини и об-
служващи звена в общи-
на Айтос.

С обявяването на извън-
редно положение в Бълга-
рия, училищата трябваше 
да трансформират учебния 
процес. Затова през май 
най-актуална беше темата 
за дистанционното обуче-
ние - питахме учителите, ро-
дителите и децата доколко 
ефективно е е-преподаване-
то и как се справят най-мал-
ките. Пак през май общин-
ският съветник Георги Янев 
инвестира лични средства 
за осветлението на съдиев-
ската градина, а постъпле-
нията в дарителските смет-
ки набъбваха. 

И в извънредното поло-
жение Айтос печелеше про-
екти - одобрение получиха 
два проекта, финансирани 
от фонд “Обединени срещу 
COVID-19” - за предоставяне 
на хранителни продукти на 
социално слаби семейства, 
млади хора с увреждания, 
самотни майки и техните 
деца, самотно живеещи въз-
растни и хора с ниски дохо-
ди. Вторият проект беше за 
МБАЛ Айтос - за закупува-
не на предпазни средства и 

апаратура. 
С още три спечелени про-

екта ще запомним май 2020 
г., с финансиране от Минис-
терството на околната сре-
да и водите (МОСВ) и ПУ-
ДООС, в рамките на Наци-
оналната кампания „Чиста 
околна среда – 2020 г.”, на 
тема „Обичам природата – и 
аз участвам”. Проекти спе-
челиха Община Айтос, СУ 
“Никола Вапцаров” и детска 
градина “Пролет”, на обща 
стойност 20 хил. лв. 

На 13 май беше сложен 
край на извънредното по-
ложение, останаха мерките 
за наложената извънредна 
обстановка. По това време 
МИГ-Айтос обяви пореден 
прием на проектни пред-
ложения за предоставяне 
на безвъзмездна финан-
сова помощ по Стратегия-
та за Водено от общности-
те местно развитие на СНЦ 
„МИГ-Айтос” от Програма-

та за развитие на селски-
те райони за периода 2014 
– 2020 г.

След близо два месеца с 
катинар на вратата, зоопар-
кът отвори врати на Гергьов-
ден, а раздадените преди 
Великден и Гергьовден хра-
нителни пакети стоплиха с 
грижа и внимание още над 
150 семейства. СУ “Христо 
Ботев” скромно отбеляза 
152 години българско учи-
лище в Айтос, дистанцион-
но празнува патронния си 
празник и ОУ “Св. св. Ки-
рил и Методий”, с. Караге-
оргиево. За първи път от 
много години беше отмене-
но шествието на училищата 

и детските градини на пло-
щад “Свобода”, не се прове-
доха и традиционните праз-
нични срещи на кмета с учи-
тели, културни дейци и изя-
вени ученици в навечерие-
то на 24 май. Нямаше праз-
нични прояви и фойерверки, 
кметът Васил Едрев реши да 
посети всяко общинско учи-
лище, за да поздрави дирек-
торите и да им поднесе по-
даръци за Деня на българ-
ската просвета култура и 
славянската писменост.

Пак през май НП пътува 
до село Лясково, за да раз-
каже как живее най-малко-
то айтоско село с най-мно-
го люляци и дърводелци. 
Въпреки пандемията, всич-
ки пешеходни пътеки в Ай-
тос се сдобиха с нови път-
ни знаци, библиотеките бяха 
отворени за посещения - 
читателите влизаха само с 
маски и ръкавици. Общин-
ският вестник “Народен 

приятел” влезе в друг гра-
фик, но продължи да изли-
за два пъти седмично - във 
вторник и петък.

Абитуриентите от Випуск 
2020 бяха разочаровани, че 
балове няма да има, а във 
все още неоткритата Пре-
чиствателна станция за от-
падъчни води на Айтос за-
почна първият етап за пре-
чистване на отпадъчните 
води. 

Скромно и без традици-
онната тържественост Ай-
тос отбеляза и 76 години 
от трагичната гибел на сем. 
Ченгелиеви и Атанас Ман-
чев. Мюсюлманите се готве-
ха за Шекер байрам, а Об-
щина Айтос разпореди стро-
ги правила за черешобера - 
ограничено беше движение-
то на сезонните работници 
в населените места. Австра-
лиец с айтоски корен дари 
средства за борците, а на 
Рамазан байрам айтоските 
мюсюлмани отправиха мо-
литвите си не в джамиите, 
а на открито.

ЮНИ

През юни „Генгер“ ЕООД 
получи втори финансов 
транш от общинския бю-
джет с решение на ОбС. 
До края на годината, оба-
че, надеждите за финан-
сова стабилизация на дру-
жеството не се оправдаха. 
Айтос отбеляза тържестве-
но Деня на Ботев и загина-
лите за свободата на Бъл-
гария с елитния гвардейски 
отряд на СУ “Христо Ботев” 
и с венци и цветя пред два-
та паметника на поета ре-
волюционер в училището 
и градската градина. Съв-
местно с „Електрооползо-
творяване” ЕАД, Община 
Айтос организира кампа-
ния за събиране на излязло 
от употреба електрическо и 
електронно оборудване.

Започна и регистрация на 
личните животновъдни сто-
панства в община Айтос. 
Оказа се, че заради проме-
ните в закона, и една кокош-
ка да имаш, трябва да я ре-
гистрираш. Стана ясно още, 
че за първи път от 52 години 
„Славееви нощи 2020“ няма 
да се проведат. Нито едно 
политическо, финансово или 
природно бедствие досега 
не успя да посегне на мест-
ната традиция. Направи оба-
че го COVID-19. Но пък дет-
ските градини и ясли отвори-
ха врати на 1 юни, в Деня на 
детето. Преди това 157 души, 
които имат контакти с деца-
та, бяха тествани - всички 
проби бяха отрицателни.

Ново за Айтос беше ново-
то бюро „Универсал“ с бога-
та гама от услуги за гражда-
ните, пак тогава Общински-
ят съвет прие нов план за 
социалните услуги. По два-
та спечелени проекта, Ща-
бът и МБАЛ Айтос се отче-
тоха пред фонд „Обедине-
ни срещу COVID-19”, а Об-

ластният информационен 
център - Бургас организи-
ра, специално за граждани-
те на община Айтос, инфор-
мационна среща за пред-
ставяне на възможностите 
за финансиране по Оопера-
тивните програми на Евро-
пейските структурни и ин-
вестиционни фондове. 

По това време Общината 
подхвана големия ремонт 
на централната ул. „Цар 
Освободител“ по проект 
за близо 2 млн. лв., финан-
сиран по ПРСР 2014-2020. 
Кметове и полиция контро-
лираха черешобера, научи-
хме и най-голямата проект-
на новина - Айтос и черно-
морските общини спечели-
ха финансиране на облас-
тен ВиК проект за общо 460 
млн. лв. По същото време 
десетокласникът Анатоли 
Апостолов ни изненада с 
второто място на национа-
лен исторически конкурс, а 
10-годишната Галена Коста-
динова представи първата 
си самостоятелна изложба 

в читалището. 
Нова медицинска апа-

ратура беше разпределе-
на във всички отделения на 
болницата, щедрите даре-
ния за стационара продъл-
жиха и пред юни. Традици-
онно, два клуба получиха 
финансиране на проекти-
те си по програмата ММС 
- Волейболен клуб „Айтос“ 
и Спортен клуб по борба 
„Айтос“. 

Айтос отбеляза 117 г. от 
рождението на най-извест-
ния айтозлия за всички вре-
мена - композитора Филип 
Кутев, а проф. Елена Куте-
ва сподели с айтозлии, уве-
реността си, че айтоската 
фолклорна традиция „Сла-
вееви нощи“ ще продължи 
през 2021 г. МИГ - Айтос обя-

ви нова, поредна процедура 
за прием на проектни пред-
ложения, за предоставяне 
на безвъзмездна финан-
сова помощ по Стратегия-
та за ВОМР. Дни по-късно 
кметът Васил Едрев и Сто-
ян Стоянов, председател 
на Управителния съвет на 
СНЦ „МИГ-Айтос”, подпи-
саха първия администрати-
вен договор за изпълнение 
на одобрен за финансира-
не проект.

СУ „Никола Вапцаров“ 
имаше вълнуваща среща с 
проф. Иван Гавраилов – из-
вестен медик, учен, значи-
ма личност, свързала жи-
вота си с българската ис-
тория. По-късно през годи-
ната проф. Гавраилов гос-
тува на кмета Васил Ед-
рев и донесе ценни пода-
ръци за двете средни учи-
лища и айтоското читали-
ще. Рада Капралова ни из-
ненадва от Гърция с петата 
си книга „Родината в мен“, 
а в Световния ден на прия-
телството, Ротари клуб по-
ложи грижи за 145-те млади 
дръвчета, засадени в град-
ската градина. 

Откриха новата Автогара-
Айтос с европейска визия, в 
първия си работен ден еки-
път посрещна кмета Васил 
Едрев. Пак през юни, шам-
пионът по силов трибой, ай-
тозлията Емил Кръстев си 
постави следващата голя-
ма цел - Световното пър-
венство през 2021 г. Юни 
отчете ръст на безработи-
цата - сезонни работници 
и завърнали се от чужбина 
бяха основната част от ре-
гистрираните безработни в 
дирекция “Бюро по труда” - 
Айтос. От началото на пан-
демията броят на регистри-

раните безработни скочи на 
1116 души, при 426 регистри-
рани до 30 юни 2019 г. В съ-
щото време, по данни на 
ДБТ-айтос, към 17 юни 2020 
г. 722 души са намерили ра-
бота. Още през юни 2020 г. 
Общината взе да се готви 
за преброяване 2021 г., а 
Общинският съвет прове-
де Деветото си заседание 
от началото на мандата и 
прие отчетите на общински-
те търговски дружества. За 
предприемчивите изолаци-
ята беше време за работа - 
хижарите от „Бяла река“ с 
общи усилия ремонтираха 
пътя от с. Тополица до ку-
рортните къщи.

Продължава в следва-
щия брой
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Кампанията „Купи и дари“ обедини Общината и 
бизнеса в подкрепа на пострадалите от здравна-
та криза

Кметът Васил Едрев участва в подготовката на 
хранителните пакети за многодетни семейства

Дарителски кампании, е-обучение и проекти, отложени културни и спортни прояви през май и юни 2020 г.
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- Г-н Енчев, каква беше 
2020 г. за Общински съвет 
- Айтос?

- Беше трудна година, пред-
вид пандемията. Към голяма-
та отговорност за вземане на 
най-правилните решения се 
прибавиха и задължителните 
противоепидемични мерки - 
как и къде да заседаваме, за 
да бъде гарантирано здравето 
на общинските съветници. Ми-
сля, че се справихме и създа-
дохме добра организация. До 
края на годината не се стигна 
до решение за неприсъствено 
заседание.

- Какви най-общо бяха 
решенията на Съвета през 
2020 г.? Кое беше различ-
ното?

- Общо 167 решения гласува 
Общински съвет - Айтос през 
2020 г. Различното през тази 
година бяха решенията, свър-
зани с пандемията. С общо 
250 000 лв. подкрепихме уси-
лията на общинските търгов-
ски дружества „Генгер“ и „Ай-
тос-Автотранспорт“, за да се 
справят с тежкото си финан-
сово положение в резултат на 
здравната криза. Взехме и ре-
шения в интерес на граждани-
те и местния бизнес, свърза-
ни с незаплащането на наеми 
и такси, за различни периоди 
от време, с цел да облекчим в 
известна степен трудностите, 
които преживяват в извънред-
ното положение, а по-късно - 
и в извънредната обстановка 
в страната.

- Още през 2020 г. запо-
чна актуализацията на на-
редбите на Общинския съ-
вет. Ще продължите ли с 
промените и допълненията 
в останалите наредби през 
2021 г.? Кои са най-спеш-
ните промени?

- Работим в динамична сре-
да. Възникват нови обстоятел-
ства и приоритети, които из-
искват бърза и адекватна ре-
акция. Годината премина под 
знака на извънредната епи-
демична обстановка, породе-
на от COVID-19. Не се е случ-
вало мандатът на Общинския 
съвет да е започвал в такива 
екстремни условия, налага-
щи вземането на непопуляр-
ни мерки от страна на Общин-
ска администрация и Общин-
ски съвет. Ето защо основен 
приоритет бе облекчаване и 
намаляване последствията от 
извънредната епидемична об-
становка върху гражданите и 
фирмите. 

С промените в законодател-
ството се налага и синхрони-
зиране на наредбите на Об-
щинския съвет. През 2020 г. се 
приеха три нови наредби - На-
редба за изграждане, стопа-
нисване, контрол и опазване 
на зелената система на тери-
торията на община Айтос; На-
редба за реда и условията за 
упражняване правата на Об-
щина Айтос в търговски дру-
жества с общинско участие в 
капитала, в граждански дру-
жества и за сключването на 
договори за съвместна дей-
ност; Наредба за определя-
не размера на местните да-
нъци на територията на общи-
на Айтос. Предстои внасянето 
на Наредба за обема на живо-
тновъдната дейност и местата 
за отглеждане на селскосто-
пански животни на територи-
ята на община Айтос. Работи 
се по приемането на Наред-
ба, която урежда управление-
то и вътрешния ред в гробищ-
ните паркове. 

Добрите намерения и добри-
те постижения в града и об-
щината не биха били възмож-
ни без общата воля на кмета 
на общината и неговия екип от 
една страна, и на общинските 
съветници от друга. Съвмест-
ните действия и подкрепа са 
гарант за достойно представя-
не пред обществеността с те-
жестта на поета отговорност 
за делата и решенията на ин-
ституциите.

- Кои, според вас, ще са 
най-важните решения, кои-
то Общинският съвет тряб-
ва да вземе през новата го-
дина?

- В обстановката, в която жи-
веем, няма как да прогнозира-
ме кое ще е решението особе-
но важно за общината и граж-
даните. Но като начало бих по-
сочил приемането на Бюджет 
2021. Един от основните прио-
ритети на 2021 г. е Планът за 
интегрирано развитие на об-
щина Айтос за периода 2021-
2027 година, във връзка с но-
вия програмен период. В мо-
мента Общинската админи-
страция готви плана, съобраз-
но новите оперативни програ-
ми и проектите, с които канди-
датства за финансиране през 
новия програмен период. В на-
чалото на новата година про-
ектът за План за интегрира-
но развитие ще бъде предста-
вен за одобрение на Общин-
ския съвет. 

Това са най-важните реше-
ния в оперативен план. Но над 
всичко това стоят животът и 
здравето на гражданите, сто-
ят приоритетите - образование 
и здравеопазване. Така че ако 
обстановката налага - това ще 
са най-важните решения за 
Общинския съвет.

- Лично за Вас, кое беше 
най-трудното решение през 
2020 г. - решението, което 
най-дълго обмисляхте пре-
ди да го гласувате?

- Безспорно, най-сериозни-
ят проблем тази година беше 
свързан с финансовото със-
тояние на общинската фир-
ма „Генгер“ ЕООД. Наложи се 
да проведем много срещи, да 
разгледаме финансови отче-
ти, както и причините за това 
тежко състояние на компле-
кса. Имаше различни стано-

вища по въпроса, трябва ли да 
подпомогнем с бюджетни пари 
общинската фирма. След дъл-
ги обсъждания и дебати стиг-
нахме до консенсус и предос-
тавихме на два транша допъл-
нително финансиране за „Ген-
гер“ в размер на 140 000 лв. С 
условието те да бъдат върнати 
на бюджета до края на 2020 г. 
За съжаление, това не се слу-
чи, а фирмата все още няма 
тази финансова стабилност, 
която целяхме с временния 
заем. Във връзка с незадово-
лителните резултати, освобо-
дихме управителя на „Генгер“, 
насрочен беше конкурс за из-
бор на нов управител на ком-
плекса. Оставаме с надежда-
та, че който и да е новият уп-
равител, той ще се справи с 
тежката ситуация. Категори-
чен съм, че причината за тази 
ситуация е не само здравната 
криза, но и недалновидните 
управленски решения.

- Какви са очакванията Ви 
за 2021 г.?

- Надявам се пандемията да 
отмине и да влезем в норма-
лен ритъм на работа. Но ако се 
налага, заради мерките, има-
ме организацията и готовност-
та да провеждаме заседани-
ята неприсъствено. Така или 
иначе, работата на Общинския 
съвет като местен законодате-
лен орган не може да бъде пре-
установена. Мисля, че се нау-
чихме и работим добре и в из-
вънредната обстановка. Исти-
ната е, че имаме много работа, 
която трябва да свършим.

- Какви бяха взаимоот-
ношенията между различ-
ните политически групи в 

Общинския съвет? Не се ли 
притеснявате, че двата из-
бора, които предстоят през 
2021 г., ще са причина за 
популизъм и политически 
дебати?

- Логично е, влизайки в за-
седателната зала, всяка поли-
тическа група да има своя по-
зиция по предложенията и до-
кладните записки. Има дебати, 
има и аргументи, които влияят 
на крайното решение на колек-
тивния орган. И в това е сила-
та на Общинския съвет като 
представителност на граждан-
ството. Не очаквам изборите 
за парламент и президент да 
се отразят в значителна сте-
пен на работата на Общинския 
съвет. Мисля, че независимо 
от коя политическа група са, 
общинските съветници са го-
тови да работят заедно за ре-
шаването на местните пробле-
ми и да гласуват нормативни 
актове, важни за цялата общ-
ност. Използвам възможност-
та да им благодаря за отговор-
ното отношение към работата 
на постоянните комисии и ра-
ботата на местния парламент 
като цяло.

- Как работихте с Общин-
ската администрация?

- В състава на Общински съ-
вет-Айтос голяма част от об-
щинските съветници имат по 
два или повече мандата. Това 
създава възможност за при-
емственост в работата на съ-
вета. Общинските съветници, 
които за първи път участват в 
решаване на задачите и про-
блемите на общината, внасят 
нов импулс със своя профе-
сионален опит и социална ан-

гажираност. И през миналия 
мандат, и през първата годи-
на от този мандат моят призив 
към колегите общински съвет-
ници е бил взаимодействието 
с общинската администрация 
да има градивен характер, в 
интерес на гражданите на об-
щината. Дискусиите и споро-
вете допринасят за намиране 
на добрите решения и не са 
препятствие в изпълнение на 
намеренията и плановете за 
развитие на общината. Лично 
кметът и експерти от админи-
страцията присъстват на пред-
седателските съвети и заседа-
нията на постоянните комисии, 
за да изложат мотивите си за 
това или онова предложение, 
и да отговорят на въпросите 
на общинските съветници. Си-
гурен съм, че и през новата го-
дина ще работим в толкова до-
бър синхрон.

- Какво искате да кажете 
на гражданите?

- Първо, искам да поже-
лая здраве на всички гражда-
ни и на децата на община Ай-
тос през новата година. Много 
ми се иска да бъдат достатъч-
но информирани за дебатите 
в заседателната зала и за ре-
шенията на Общинския съвет, 
и на тази база коментарите и 
оценките им за нашата работа 
да бъдат обективни и мотиви-
рани. Защото неинформирани-
ят човек трудно може да пре-
цени каква точно работа вър-
ши общинският съвет. Бих бил 
удовлетворен, ако гражданите 
проявяват по-голям интерес и 
към публичните обсъждания 
на бюджета и други важни за 
общността въпроси. Мисля, че 
много малко от тях се възполз-
ват от възможността да изра-
зят мнение или становище по 
време на тези обсъждания. А 
точно там е мястото, на което 
да се чуе гласът на граждани-
те. Хубаво е да знаят, че про-
блемите и въпросите се поста-
вят очи в очи, а не във фейсбук 
и социалните мрежи.

И накрая, искам да уверя 
всички, че групата на ПП ГЕРБ, 
от която съм част, работи из-
ключително съзнателно и отго-
ворно не само за своите изби-
ратели, но и за всички гражда-
ни на общината, и в интерес на 
цялата ни общност.

Искам да честитя новата го-
дина на всички с увереност-
та, че 2021-ва ще е по-успеш-
на за община Айтос и за ней-
ните граждани!

НП
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За да бъдат спазени мерките - Общинският съвет заседава в са-
лона на читалището

Красимир Енчев - председател на 
Общински съвет - Айтос

Максим МОМЧИЛОВ 

Роденият на 1 януари 1926 г. в Ай-
тос Николай Жишев*, смятан за най-
могъщия човек на Бургаска област 
до 1989 г., беше погребан на 10 яну-
ари 2014 г.

Тогава целият елит на БСП – Бур-
гас изпрати до вечния му дом издъх-
налият на преклонна възраст бивш 
първи секретар на Областния коми-
тет на БКП, който бе погребан с по-
чести. На поклонението присъстваха 
депутатите Атанас Зафиров и Пенко 
Атанасов, областният управител Па-
вел Маринов, изп. директор на Прис-
танище – Бургас и областен лидер 
на БСП Николай Тишев, общински-
ят председател на БСП - Бургас Ев-
гений Мосинов, бившият съветник 
на Николай Жишев – Любомир Пан-
телеев, и десетки партийни другари, 
близки и познати. Сред тези, които 
положиха цветя и венци, беше и зам.-
кметът на община Бургас Красимир 
Стойчев, съпровождан от секретаря 
на общинска администрация Божи-
дар Кънчев.

Прегледайте печата и ще устано-
вите, че седем години след негова-
та кончина никой и никъде не е на-
правил и опит да почете  бележита-
та годишнина от рождението на Ни-
колай Жишев. А той е един и от тази 
плеяда айтозлии, които няма как да 

бъдат забравени. Независимо от ви-
соките държавни и партийни пост-
ове, които е заемал, Жишев вина-
ги е проявявал самосъзнанието си 
на айтозлия.

Ето какво пише той в мемоарната 

си книга „С вълните на времето”, из-
лязла от печат през 2006 г.: „На на-
срочените за 27.06.1971 г.  избори 
за народни представители, съветни-
ци и съдебни заседатели моята кан-
дидатура за народен представител 
и за окръжен съветник бе издигната 
от моите земляци в град Айтос. Пър-
вия мандат бях народен представи-
тел от Сунгурларе. В същото време 
винаги съм изпитвал едно непрео-
долимо желание по-често да бъда в 
моя роден Айтос, да дишам неговия 
свеж въздух, да се срещам с моите 
приятели от младежките години. За-
това с голяма радост приех предло-
жението да се издигне кандидатура-
та ми за народен представител имен-
но от Айтос.

При подготовката за изборите по-
сетих всички квартали на града и 
околните селища. Проведохме сре-
щи в промишлените предприятия и 
кооперативните стопанства. 

Вечерта след изборния ден пред-
седателят на Общинската избира-
телна комисия ми връчи 2 удостове-
рения – за избирането ми за народен 
представител и за окръжен съветник. 
Предадена ми бе и папка с поръчения 
на избирателите”. 

На страниците на книгата може да 
се проследи какво и колко от поръче-
нията на избирателите са изпълнени 
за мандата, а и след него. А ето как-

во заявява в словото си Николай Жи-
шев след удостояването му със зва-
нието „Герой на социалистическия 
труд” във връзка с 60-ата му годишни-
на: „...На 1 януари 1945 г. бях приет с 
първия деветосептемврийски набор в 
партията на българските комунисти. 
Своята първа революционна закал-
ка получих в редовете на Айтоската 
партийна организация, която е един 
от най-старите боеви отряди на БКП 
в Бургаски окръг.  

...Цели десетилетия Айтоската пар-
тийна организация водеше трудещи-
те се в нашия роден град под своите 
бойни червени знамена.

В деня на своя юбилей искам да 
отправя думи на признателност към 
моите другари от Айтос и Айтоския 
край, където започна моят път на 
ремсист, комунист и човек, и да бла-
годаря за сърдечните приветствия и 
пожелания, отправени от трудещите 
се на родния ми град”.

Днес другарите и наборите на Ни-
колай Жишев естествено намаля-
ват. Но не и земляците му, които не 
трябва да допускат да бъде заличе-
но това, което той пряко и косвено е 
сторил за Айтос и айтозлии.

В годините на т.н. демократични 
промени, преобладаващата част от 
хората в Айтос, а и извън него, запа-
зиха доброто си отношение към чо-
века Николай Жишев и не тръгнаха 

да търсят евтини политически диви-
денти чрез отричане и разгранича-
ване от неговото дело и други фор-
ми на политическа мимикрия в про-
тиворечивото време след 10 ноем-
ври 1989 г.

Заслугите на Николай Жишев към 
Айтос не могат да бъдат отричани и 
той не може да бъде забравен.     

Председателят на Общински съвет - Айтос Красимир Енчев пред „Народен приятел“:

95 години от рождението на Николай Жишев
смятан за най-могъщия човек на Бургаска област до 1989 г.

Николай Жишев на зе-
мляческа среща в София - 
2006 г.



 Макар не ежедневно, и 
аз влизам във фейсбук да 
видя какви са „новините“. 
Винаги имам „много наум“, 
какво чета и кой го е споде-
лил. И не става дума само 
за Facebook, но и за вся-
ка информация, която ми 
попадне. Защото, ако бъде 
подведена, утре и аз мога 
да дам мнение, което няма 
да има нищо общо с истина-
та. А се случва - попадам на 
твърдения и коментари, ко-
ито, меко казано, шокират. 
И ме карат да се питам - на 
очите си ли да вярвам, или 
на написаното?!

Слънчев зимен ден. Сед-
нала съм на една от дър-
вените пейки в зоопарка 
и преглеждам „новините“, 
(нали там има WiFi точка). 
И какво мислите, прочитам 
- животните в клетките до 
мен, били болни, че даже 
умирали. Попитах първия 
срещнат зооработник как-
ва е истината? Възрастният 
мъж не на шега ми се ядо-
са. „Боже опази! Няма та-
кова нещо. Живи и здрави 
са - случва се някое да се 
разболее, но за това има 
ветеринарен лекар.“ И ми 
разказва, че точно сега се 
раждат много муфлончета и 
козички и че клетките им са 
пълни с живот. Видях в до-
бро здраве и новата двой-
ка нанду - албиносите с не-
жен син поглед, да обикалят 
безгрижно екоклетката си. 
И останалите обитатели из-
глеждаха съвсем бодри. 

Изненадах се колко са 
пораснали трите лами - 
вече веднъж ги подстри-
гали, информира ме чове-

кът от зоопарка. Женска-
та щрауска Рая пък гордо 
маршируваше в огромно-
то заграждение, отделено 
за елените лопатари, къде-
то управата на зоопарка е 
изградила много нови еко-
къщички. Признавам, не бях 
идвала скоро, затова едва 
сега забелязах, че дървета-
та в ограждението са гриж-
ливо опаковани, за да не 
хрупат кората им елените. 
После научих, че в инкуба-
тора нонстоп се люпят живи 
и здрави екзотични птици, 
а в потвърждение на каза-
ното - насреща ми цяло ято 
летящи токачки.

Питам и за трите понита, 
които някой ожали, че га-
зели в калта. Не можем да 
сложим чакъл или бетон, те 
трябва да живеят при мак-
симално естествени усло-
вия - на поляната. Естестве-
но, когато вали - в заграж-

дението да е кално. Както 
не могат да бъдат бетонира-
ни и пространствата, в ко-
ито се отглеждат маймуни-

те, обяснява ми с простич-
ки думи човекът. За успо-
коение на „загрижените“ - 
и маймуните са живи и съв-

сем здрави.
Оказа се, че все пак има 

проблем - рязко е нама-
лял броят на свободно дви-
жещите се по алеите па-
уни и зайци. Според гле-
дача е ясно защо - зара-
ди свободно пуснатите от 
собствениците им кучета в  
зоопарка...

„Животните не се отглеж-
дат само за удоволствието 
на посетителите“, твърдят 
още от зооекипа. Голямата 
идея на зоопарковете въ-
обще, са удобствата за жи-
вотните, което се постига с 
максимално естествени ус-
ловия на живот. Няма как да 
ни ги показват чистички, из-
къпани и нагласени, защото 
те имат свой живот, макар 
и в клетки...

Покрай всичко това нау-
чавам и друга новина, коя-
то бързам да споделя в най-
достоверния й вариант. За-
щото утре може да бъде „до-
украсена“ с някоя небива-
лица. На 26 октомври 2021 
г. изтича лицензът на айто-

ския зоопарк, което озна-
чава подготовка за нов ли-
ценз, високопоставена про-
веряваща комисия и т.н. С 
една дума - процедура, ва-
жна не само за зоопарка, 
за общината, но и за цялата 
ни общност. Ясно е, че без 
лиценз никой зоопарк не 
може да функционира.

Така че „вещите по всич-
ки въпроси“, включително 
и по въпросите за зоопар-
ка, нека през тази година 
да „упражняват“ въобра-
жението си по други теми. 
Защото новият лиценз за-
виси не само от работата 
и подготовката на Община-
та и зооекипа, но до голяма 
степен - от нашето поведе-
ние и от „обективните“ ни 
оценки за 51-годишния ай-
тоски зоопарк. 

Моля, никой да не се 
припознава в написано-
то и да го приема като уп-
рек. Ако пък сте го усетили 
като съвет - той е най-при-
ятелски...

НП
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

Животните в айтоския зоопарк 
посрещнаха новата година живи и здрави

Втора пратка с 500 
предпазни маски дари 
на община Айтос в на-
чалото на 2021 г. 35-го-
дишният Зюлкеф Байра-
мов, който е родом от с. 
Карагеоргиево, но жи-
вее със семейството си 
в Белгия. 

На хиляди километри 
от родното място, млади-
ят мъж, които има транс-
портна фирма, иска да 
бъде полезен на своите в 
България в извънредната 

COVID ситуация. Повече 
от 10 години Зюлкеф жи-
вее и работи в Белгия, съ-
пругата му е израснала 
там, имат две прекрасни 
момчета, стабилен биз-
нес и огромното жела-
ние да помагат.

Първата пратка съдър-
жаше 800 броя предпаз-
ни маски, 500 от тях оти-
доха в МБАЛ-Айтос, 200 
- при администрацията и 
общинските работници 
и 100 - при жителите на 

с. Карагеоргиево. Чрез 
близкия си приятел Мю-
мюн Халил - началник 
на правния отдел в Об-
щината, Зюлкеф изпрати 
втора пратка с предпаз-
ни маски в Айтос, която 
зарадва обитателите на 
Дома за стари хора „Св. 
Димитър“. 

По думите на Мюмюн 
Халил, тези дни се очак-

ва и трета пратка, коя-
то ще бъде предоставе-
на на Общинския център 
за социални и здравни 
услуги - Айтос, за деца 
и възрастни с уврежда-
ния, за обитателите на 
Защитено жилище - Ай-
тос и за потребителите 
на Домашния социален 
патронаж.

НП

Карагеоргиевец от Белгия  
с щедър жест към община Айтос

За фейка, за новия лиценз и за силата да премълчиш, когато не си наясно с истината 

Зюлкеф Байрамов дарява предпазни маски 
на родното село, на институции и граждани

Зюлкеф Байрамов със семейството си

Директорът на Дома за стари хора - Айтос Ли-
лия Николова и Мюмюн Халил с благодарност към 
дарителя

Средно училище „Ни-
кола Йонков Вапца-
ров”, гр. Айтос, е одо-
брено за финансиране 
с 300 000 лв. през 2021 
година по Национална-
та програма “Изгражда-
не на училищна STEM 
среда”. Ръководството 
и учителите са много 
горди и поднасят бла-
годарността си към Ми-
нистерство на образо-
ванието и науката. Ди-
ректорката Ирина Въ-
тева пък поднася поз-

дравления към екипа, 
разработил проекта: 
Здравко Димов, Свет-
лана Енева, Мария Ча-
панова, Силвия Павло-
ва, Даниела Николова! 

И ОУ “Христо Ботев”, 
с.Мъглен стартира но-
вата 2021 година с чу-
десна новина. Училище-
то е одобрено за финан-
сиране по НП “Изграж-
дане на училищна STEM 
среда” с 45 000 лв, бла-
годарение на чудесния 
учителски екип.

Нова година - 
нов късмет за 
две училища


