
Абсолютен успех за Айтос! 
Не едно, а общо 14 проект-
ни предложения на Община 
Айтос са одобрени за фи-
нансиране в конкурса, обя-
вен от МОСВ и ПУДООС по 
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 
„ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 
– 2021", на тема „ОБИЧАМ 
ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТ-
ВАМ“. Всички проекти, с ко-
ито Общината кандидатства, 
са получили одобрение, тъй 
като има пълно съответствие 
между посочените дейности 
и целта и идеите на кампа-
нията „Чиста околна среда 
– 2021 г.“ на Министерство-
то на околната среда и води-
те, както и съответствие с ця-
лостната стратегия за разви-
тие на екологично възпита-
ние и отговорности у гражда-
ните, в насока опазване на 
природните ресурси.

13 са спечелените кон-
курсни проекти, подготве-
ни от Общинската админи-
страция в раздел "Общини и 
кметства", и едно - в разде-
ла, по който кандидатстват 
училищата и детските гради-
ни. За реализиране на все-

ки от класираните проекти 
за общини и кметства ще бъ-
дат предоставени средства в 
размер до 10 000 лева, а за 
училища и детски градини - 
до 5000 лв.

Целта на тазгодишната 
кампания е да изгради об-
ществено отношение към 
опазването на околната сре-

да, да повиши еко-
логичната култура 
и загрижеността 
към мястото, в ко-
ето живеем. С реа-
лизацията на про-
ектите по Наци-
оналната кампа-
ния „Чиста окол-

на среда – 2021 г.” се цели 
реновиране и създаване на 
нови паркови пространства, 
залесяване и засаждане на 
почистени площи, създаване 
и възстановяване на зони за 
отдих, ремонтиране на дет-
ски и спортни съоръжения и 
др. Голямата задача на Об-
щина Айтос е да се постигне 
повишаване на екологично-
то самосъзнание, позитивна 
нагласа към природата, уме-
нието и желанието на граж-
даните за опазване на окол-
ната среда.

Предстои подписването 
на договорите за финанси-
ране. Крайният срок за ре-

ализирането им е 31 ноем-
ври 2021 г. Общо средствата 
за осъществяването на еко-
инициативите по 14-те про-
екта са в размер на 135 000 
лв. - една добра инвестиция 
за реновиране на старите и 
създаване на нови паркови 
пространства, зони за отдих, 
детски и спортни съоръже-
ния в града и селата. 

Проектът, който ще бъде 
реализиран в града, е за 
„Почистване и облагородя-
ване на общински терен, 
представляващ междубло-
ково пространство в гр. Ай-
тос”. Одобрени за финан-
сиране са и проектите за 

общо 12 населени места - 
проект „Почистване, озеле-
няване и облагородяване на 
общински терен в с. Топо-
лица, община Айтос”, про-
ект „Почистване, озеленява-
не и облагородяване на об-
щински терен в село Дрян-
ковец, община Айтос”, про-
ект „Почистване, озеленява-
не и облагородяване на об-
щински терен и изграждане 
на детски кът в село Черна 
могила, община Айтос”, про-
ект „Почистване, озеленява-
не и облагородяване на об-
щински терен и изграждане 
на детски кът в с. Пещерско, 
общ. Айтос”, проект „Почист-
ване, облагородяване и съз-
даване на зона за отдих на 
общински терен в с. Пирне, 
община Айтос”, „Почиства-
не, озеленяване и облагоро-
дяване на общински терен и 
изграждане на детски кът в 
с. Чукарка, община Айтос”, 
проект „Почистване, озеле-
няване и създаване на зона 
за спорт и отдих на общин-
ски терен в село Поляново, 
община Айтос”. проект „По-
чистване, озеленяване и об-
новяване на зона за отдих 
на общински терен в село 
Мъглен, община Айтос”, про-
ект „Почистване, озеленява-
не и облагородяване на об-

щински терен и изграждане 
на детски кът в с. Съдиево, 
община Айтос”, проект „По-
чистване, озеленяване и об-
лагородяване на общински 
терен и изграждане на дет-
ски кът в село Карагеорги-
ево, община Айтос”, проект 
„Почистване, озеленяване и 
облагородяване на общин-
ски терени и изграждане на 
детски кът в центъра на с. 
Малка поляна, общ. Айтос” и 
проект „Почистване, озеле-
няване и създаване на зона 
за отдих на общински терен 
в село Зетьово, общ. Айтос”. 
Общо 130 хил. лв. ще бъдат 
вложени за реализацията на 
13-те проекта.

За съжаление, тази година 
само една детска градина - 
"Калина Малина" - град Ай-
тос, кандидатства с проект-
но предложение по НК "Чис-
та околна среда - 2021 г.", в 
раздел "държавни и общин-
ски училища, детски гради-
ни, обединени детски ком-
плекси". Проектът на дет-
ската градина АЗ ОБИЧАМ 
ПРИРОДАТА - И СЕ ГРИЖА 
ЗА ОПАЗВАНЕТО Й ОТ ДГ 
„КАЛИНА МАЛИНА“, ГР. АЙ-
ТОС" е одобрен, очаква се 
подписването на договора 
за финансиране.
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

26-29 МАРТ 2021, бр. 458

Община Айтос изпъл-
нява Програма за на-
маляване на нивата на 
фини прахови частици 
и достигане на устано-
вените норми за съдър-
жанието им в атмосфер-
ния въздух. Резултатите 
от измерванията на ат-
мосферния въздух до-
сега показват, че няма 
превишаване на норми-
те. Програмата, заедно 

с плана за действие са 
неразделна част от Об-
щинската програма за 
опазване на околната 
среда.

На територията на об-
щината няма постоян-
но действащи пунктове 
за контрол качеството 
на атмосферния въздух, 
но по график се провеж-
дат редовни замервания 
с мобилната автоматич-

на станция на Регионал-
на лаборатория - Ста-
ра Загора, за установя-
ване състоянието на ат-
мосферния въздух в град 
Айтос. 

За измерванията стан-
цията се позиционира в 
централната част на Ай-
тос – пред администра-
тивната сграда на Об-
щината.

НП

14 от 14 конкурсни проекта -  
одобрени за финансиране по  

НК „За чиста околна среда 2021“

Абсолютен 

успех  

зА общинА 

Айтос! 

Община Айтос следи 
какво дишаме

По общински проект 2020 - нова 
зона за отдих в Айтос По общински проект 2019 - зона за отдих в с. Черноград
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ОБЯВА

Районно мюфтийство - гр. Айтос, обявява търг за отда-
ване под наем. Търгът с явно наддаване ще се проведе 
на 05.04.2021 г. в канцеларията на Районно мюфтийство 
гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ №1, от 10:00 часа. 

Начална тръжна цена 35,00 лв. на декар. Стъпка за 
наддаване 3,50 лв.

Земеделска земя, находяща се в землището на с. 
Пещерско, общ. Айтос, обл. Бургас за поземлен имот 
№198019 с площ от 6,228 дка, в местността Корията.

За повече информация: гр. Айтос, тел. 0558/ 2-63-
64, 0877/106 613

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвър-
ляне на строителни отпадъци в контейнерите за би-
тови отпадъци, речни корита, ниви, горски територии, 
пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат наказвани с 
глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, жела-
ещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде 
заявление до кмета на община Айтос и да получи Раз-
решение от кмета на община Айтос за извозването на 
строителния отпадък до съответната площадка. 

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

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, 
Дирекция ТСУРР, стая №6, тел. 0897 992 321.

ОБЩИНА АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос напомня на гражданите, че е строго 
забранено изхвърлянето на едрогабаритни отпа-
дъци до контейнерите за битови отпадъци - легла, 
дивани, матраци, дюшеци, строителни материали, ста-
ри гуми и дограма, излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване и др. На нарушителите ще бъ-
дат съставени актове.

Нуждаещите се от повече информация могат да 
се свържат със старши експерт Катя Иванова, еко-
лог в Общинска администрация - Айтос, на тел. 
0897/ 992 321.

Кметът на Мъглен 
положи клетва

Новият кмет на село Мъг-
лен - Межди Ахмед, поло-
жи клетва пред Общинския 
съвет на редовното му за-
седание на 24 март 2021 г. 
След частични избори на 
28 февруари Межди беше 
избран за кмет на кмет-
ство Мъглен, община Ай-
тос с Решение №194 – ЧИ 
от 28.02.2021 г. на Общин-
ска избирателна комисия 
– Айтос.

Межди Ахмед е 40-годи-
шен, с основно образова-
ние. Женен, с две деца. До-
сега е работил в строител-
ството.

- Г-н Ахмед, честито! 
Вече официално сте кмет 
на Мъглен. Знаете ли как-
ви са проблемите на се-
лото и хората?

- Имаме нова ВиК мрежа, 
проблем след ремонтите са 
улиците.

- Как спечелихте дове-
рието на мъгленци?

- Хората искаха промя-
на.

- Как ще оправдаете 
доверието им?

- С работа.
- С какво първо ще се 

захванете?
- Днес застъпвам, ще 

видя кое е най-спешното.

Николай Димитров, представител на ОИК-Айтос, връчи удостоверението на 
Межди Ахмед

Йото ЙОТОВ

13,40 ч., 20 март 2021 г., 
неизвестно превозно 
средство умело се качи 
на половин метър навъ-
тре на току-що завърше-
ния от строителите нов 
тротоар. С гръм и тря-
сък и с цената на част от 
пластмасовата си броня 
сгъна до земята колон-
ката на пътния знак, от-
хвърли на 10 м неговата 
табела и спазвайки изо-
бразената на него забра-
на за спиране, с мръс-
на газ продължи пътя си 

в посока... някой авто-
сервиз.

Видимата шарка от 
гуми на мястото на случ-
ката, на което в ляво нор-
малните хора пресичат в 
посока панелните блоко-
ве, а направо отиват към 
оптика „Мишел”, показва 
какво мазало можеше да 
има, ако на тротоара се 
беше случил някой пеше-
ходец. Колкото по-широ-
ки и новички тротоари 
прави властта, шосетата 
си остават „нам тесни”… 
Пешеходци, моля възму-
тете се!

Добрината е безкрайна. 
Дори едно сърце, изпълне-
но с добрина да има в се-
лото или града, където жи-
веете, знайте, че го има. 
Никой и нищо не е в със-
тояние да убие тези души. 
Благодарим ви, че ви има, 

добри хора. Срещаме ви 
всяка седмица – във вла-
ка, в българските градове и 
села. Добрината ви не ос-
тава незабелязана. Знайте, 
че някой някъде я оценява. 
Може и повече да не видите 
човека, на когото сте стори-

ли добро, но той ще го пом-
ни винаги.

По повод трите свещени 
месеца на мюсюлманите 
и след съботния репортаж 
по БТВ нашите съграждани 
мюсюлмани от града и ня-
кои от околните села на об-

щина Айтос решиха да от-
делят от личните си сред-
ства за подпомагане ра-
бота на медиците във ВО в 
борбата с коронавируса. Те 
осигуриха минерална вода 
и хранителни продукти за 
пациентите и персонала на 
COVID-отделението. 

Благодарим на :

Гюлсюм и Хюсеин  
от Айтос;

Осман и Емне от 
Снягово;

Баба Хава на 75 г. 
от Снягово, успяла 
да задели средства, 

въпреки че отглежда 
сама трите си внучета.

Благодарим на всички 
жители, отделили лични 

средства, от селата 
Добра поляна  
и Мрежичко.  

Списъкът им е дълъг и 
затова не ги изписваме 

поименно. 

Благодарим Ви, мили 
хора, че сте с нас в този 

труден момент. 
Бъдете здрави!

МАСКИТЕ НА 
ОТКРИТО - 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ!
Вижте по-важните допълнителни временни противо-

епидемични мерки на територията на област Бургас, 
в сила от 18.00 часа на 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

- Задължително носене на защитни маски, изклю-
чиние се допуска за деца до 6 г.

- Преустановяват се всички колективни и индивиду-
ални спортни мероприятия, тренировки и състезания 
за всички възрастови групи на открито и закрито.

- Преустановяват се посещенията на пазари, тър-
жища и базари, с изключение на тези от тях, които 
са постоянно действащи и регистрирани само за хра-
нителни стоки.

- Забранява се провеждането на организирани 
масови обществени мероприятия на закрито и от-
крито.

- Не се допуска организирането и провеждането на 
събития и тържества от частен характер на открито и 
закрито (сватби, погребения, кръщенета и др.) с при-
съствието на повече от 10 човека.

- Не се допускат на обществени места за времето 
от 20.00 ч до 06.00 часа, лица под 18-годишна възраст 
без придружител

- Ще се осъществява постоянен контрол в места-
та, предназначени за обществено ползване - недо-
пускане на струпването на хора и спазване на мер-
ките за физическа дистанция.

МБАЛ-Айтос: Благодарим,  
че ви има, добри хора!

И баба Хава на 75 г. от Снягово с дарение за COVID-отделениeто в Айтос

Ето как „добросъвестни“ 
шофьори спазват знака 
„Забранено спирането!"



стр. 3Народен приятел26-29 МАРТ 2021 9×ô

Нови възможности за община Айтос  
през следващите седем години

Две дами с изключител-
но богат експертен опит в 
управлението на средства-
та от ЕС се срещнаха на 
23 март т.г. с кмета Васил 
Едрев, за да обсъдят въз-
можностите на община Ай-
тос да кандидатства за фи-
нансиране на проекти през 
новия програмен период. В 
разговора на градоначал-
ника с Ивелина Василева 
и Деница Николова, кан-
дидати за народни пред-
ствители от листата на ПП 
ГЕРБ, бяха разисквани две 
важни теми - какви са под-
готовката и капацитетът на 
местно ниво за новите въз-
можности пред община Ай-
тос и област Бургас като по-
тенциални бенефициенти 
по новите оперативни про-
грами на ЕС. 

Не стана дума за полити-
ка, за партийни приорите-
ти и листи, за избори и за 
очакванията след тях. Раз-
говорите бяха изцяло фо-
кусирани върху интереси-
те на община Айтос и въз-
можностите за допълнител-
но финансиране за обекти в 
града и селата. В работната 
среща участва и зам.-кме-
тът на община Айтос Мари-
ана Димова, която ръково-
ди ресор "Проекти".

ПО-ФОКУСИРАНА РЕ-
ГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Деница Николова е досе-
гашен зам.-министър на ре-
гионалното развитие и бла-
гоустройството. Над 15 годи-
ни работи в сектора за упра-
вление на средства от ЕС и 
е част от екипа за оформя-
нето на новия модел за про-

веждане на по-фокусирана 
регионална политика. Мо-
дел, който, от една страна, 
дава възможност на хората 
да изразят своето мнение 
за всяка предвиждана ин-
вестиция и възможност да 
генерират проектни идеи на 
принципа „от долу нагоре“. 
От друга - моделът създава 
условията, местните и ре-
гионалните власти да имат 
своята тежест във вземане-
то на решения при избора на 
една инвестиция пред дру-
га, като отчитат комплексно, 
коя от тях ще има по-значим 
ефект и принос за развитие-
то на икономиката на даде-
ната територия и за повиша-
ване на стандарта на живот 
на хората. 

ИНТЕГРИРАНИ  ИН-
ВЕСТИЦИИ  И ПАРТ-
НЬОРСТВО

Акцентът в разговорите 
беше поставен върху ин-
тегрираните инвестиции и 
партньорството на общини-
те за структуриране на ка-
чествени проекти. "Следва-
щите седем години са осо-
бено важни за развитие-
то на региона. В тази посо-

ка община Айтос има мно-
го възможности, въпросът е 
да се оползотворят по пра-
вилния начин - да се реа-
лизират най-добрите про-
ектни идеи на принципа "от 
долу нагоре", и те да са по-
лезни за бизнеса и хората. 
Много е важно да бъдат за-
ложени правилните идеи в 
Плана за интегрирано раз-
витие на община Айтос, кой-
то сочи посоката и цялост-
ната визия за развитие на 

общината. Планът е изклю-
чително важен, защото, на 
практика, без него достъпът 
до европейските средства е 
невъзможен," заяви на сре-
щата с кмета Николова.

АЙТОС  В ПРОГРАМА-
ТА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕ-
ГИОНИТЕ 2021-2027

Инвестиции за близо 6,7 
млрд. лв. по три основ-
ни приоритета предвижда 
Програмата за развитие на 

регионите 2021-2027 г., раз-
работена от Министерство-
то на регионалното разви-
тие и благоустройството 
(МРРБ).

В приоритета на програ-
мата - Интегрирано терито-
риално развитие на регио-
ните, който е с бюджет от 
2,461 млрд. лв., достъп ще 
имат 40 градски общини, 
една от тях е Айтос. Те ще 
могат да изпълняват инфра-
структурни проекти, както и 
такива за качествена и без-
опасна среда, зелени ин-
вестиции, мерки за насър-
чаване на икономическата 
активност и др, 

Какви инвестиции се за-

лагат в плана за интегри-
рано развитие, какви ще 
са за хората от община-
та ползите от четирилен-
товия път до Бургас, иска-
нето на айтоските колоез-
дачи за изграждането на 
велоалея на този път, но-
вите възможности за ин-
вестиции на терена от 100 
дка на бившето военно по-
деление, съвместните про-
екти с други общини от об-

ластта, новата програма 
за енергийна ефективност 
и възможността да бъдат 
изградени общински жи-
лища с финансиране по 
европрограми - това бяха 
част от темите, обсъдени 
на срещата.

РЕСТАРТ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ

Заради изключителния 
интерес на айтозлии спе-
циално внимание беше от-
делено на новата Програма 
за енергийна ефективност 
и санирането на жилищ-
ни сгради. "Ще продължим 
със санирането на много-

фамилни жилищни сгради. 
Програмата се разширява 
със санирането и на едно-
фамилни жилища. Надявам 
се, че община Айтос има по-
дадени вече сгради по до-
сега действащата програ-
ма, защото от тях ще тръг-
не финансирането. Начинът 
за кандидатстване по нови-
те правила  ще е ясен още 
тази пролет", каза още в Ай-
тос Деница Николова. 

От 2018 г., близо 300 семейства от Айтос живеят 
в санирани по програмата жилища

Рестартът на Програмата за енергийна ефектив-
ност е изключителна възможност за още санирани 
сгради в Айтос

Рестарт на 
програмата 
за саниране

Местата за отглеждане 
на селскостопански живот-
ни и обемът на животновъд-
ната дейност на територи-
ята на община Айтос - това 
беше казусът, с който се зае 
Временна комисия, специал-
но сформирана с решение 
№172/27.11.2020 г. на Общин-
ски съвет - Айтос. Със също-
то решение през м. ноември 
м.г. Съветът не прие проек-
та за наредба, разработен от 
общинската администрация и 
внесен за разглеждане в за-
седателната зала. И съветни-
ците, и администрацията тога-
ва бяха единодушни, че е не-
обходима детайлна разработ-
ка, съобразена с промените 
в законодателството и с ясен 
регламент, предвид местни-
те особености. На Временна-
та комисия беше даден срок 
от три месеца да подготви нов 
проект на наредбата.

Красимир Енчев беше пред-
седател на Временната коми-
сия с членове Ружди Хасан, 
Ремзи Ахмед, Здравко Кос-
тов, Рамадан Бехчет и Геор-
ги Янев. Проектът за наредба 
беше приет с решение на Съ-
вета на 24 март т.г. Новият до-
кумент регламентира допусти-
мия брой за всеки вид селско-
стопански животни, отглежда-

ни в регулационните граници 
на населените места на тери-
торията на община Айтос; ос-
новните права и задължения 
на собствениците при отглеж-
дането на селскостопанските 
животни и спазване на пра-
вилата и нормативите за ус-
тройство на територията, как-
то и на санитарно-хигиенни-
те изисквания при отглежда-
нето на животните. Въведени 
са конкретни правила, свър-
зани с обема на животновъд-
ната дейност и местата на от-
глеждане на селскостопански 
животни, по смисъла на За-
кона. За да бъде запазен ба-
лансът между обществения и 
частния интерес, се въвеж-
дат  правила и задължения за 
физическите и юридическите 
лица, свързани с отглеждане-
то на селскостопански живот-
ни за лични нужди. С наредба-
та се определят и местата (зо-
ните), в които могат да се от-
глеждат селскостопански жи-
вотни и се регламентира обе-
мът на животновъдната дей-
ност в тях. Изискванията към 
лицата, които отглеждат сел-
скостопански животни за лич-
ни нужди цели да се гаранти-
ра опазването на чистотата и 
хигиената на местата, където 
се отглеждат, и не на послед-

но място - спокойствието на 
жителите на населените мес-
та в община Айтос.

"С приемането на наредбата 
ще се постигне обективност, 
прозрачност и справедливост. 
Точното и ясно регламентира-
не на правилата при отглежда-
не на животните. Тя ще спо-
могне за подобряване на кон-
трола върху отглеждането им, 
както и за предотвратяване на 
нерегламентираното изхвър-
ляне на животински отпадъ-
ци и подобряване хигиенните 
условия в населените места", 
категорични са членовете на 
Временната комисия.

При спазване изисквани-
ята на Закона за норматив-
ните актове, проектът на На-
редба, ведно с мотивите към 
него, бяха публикувани на 
02.02.2021 г. на интернет стра-
ницата на Община Айтос. 
Беше предоставена възмож-
ност на всички заинтересо-
вани лица в срок от 30 дни да 

направят своите предложения 
и становища по него.  

Ето какви са най-общо но-
вите правила. За нуждите на 
Наредбата, на територията на 
община Айтос са определени 
три зони. Забранява се от-
глеждането на селскостопан-
ски животни в Първа зона на 
гр. Айтос, както и в стопански 
постройки, в които не могат 
да се осигурят санитарно-хи-
гиенни, ветеринарномедицин-
ски изисквания за отглежда-
не на съответния вид животни 
или тези постройки не отго-
варят на нормативните изис-
квания за опазване на окол-
ната среда. Не могат да се от-
глеждат животни и в стопан-
ски постройки, които не са ре-
гистрирани като животновъд-
ни обекти по реда на Закона 
за ветеринарномедицинска-
та дейност. Забранява се от-
глеждането на селскостопан-
ски животни в имоти, намира-
щи се в близост до паметници 

на културата, в имоти, които 
граничат с туристически обек-
ти (хотели, мотели, туристиче-
ски хижи, ресторанти, заведе-
ния за бързо обслужване, пи-
тейни заведения, кафе-слад-
карници и барове, музеи, па-
метници на историческото на-
следство, културни институти, 
детски градини и училища, за-
щитени местности и природ-
ни забележителности), в жи-
лищни сгради и обекти, които 
са незаконни строежи или не 
се използват по предназначе-
ние. Забранява се отглежда-
нето на селскостопански жи-
вотни в жилищни сгради, ма-
зета, тавани, балкони, веран-
ди, тераси и други непредназ-
начени за целта постройки и 
помещения. 

В границите на Втора зона 
могат да се отглеждат за лич-
ни нужди едно едро преживно 
животно и приплодите му до 
12-месечна възраст; до 2 пра-
сета за угояване; до 5 дребни 

преживни животни и припло-
дите им до деветмесечна въз-
раст; едно еднокопитно жи-
вотно с приплодите му до 12-
месечна възраст; до 5 заека 
с приплодите им, но не по-
вече от 50 броя общо; до 10 
възрастни птици, независи-
мо от вида. 

В границите на Трета зона 
могат да се отглеждат за лич-
ни нужди до 2 бр. едри пре-
живни животни и приплоди-
те им до 12-месечна възраст; 
до 3 прасета за угояване, раз-
лични от свине майки и нека-
стрирани нерези; до 10 дреб-
ни преживни животни и прип-
лодите им до деветмесечна 
възраст; до 2 бр. еднокопит-
ни животни с приплодите им 
до 12-месечна възраст; до 10 
възрастни заека с приплодите 
им, но не повече от 100 броя 
общо; до 50 възрастни птици, 
в т.ч. декоративни, независи-
мо от вида; до 100 бройлера 
или подрастващи птици неза-
висимо от вида. 

В Наредбата детайлно са 
указани границите на отдел-
ните зони и изискванията, ко-
ито се налагат.

Промишленото отглеждане 
(със стопанска цел) на сел-
скостопански животни да се 
извършва само извън регу-
лационните граници на насе-
лените места на територията 
на община Айтос, пише още в 
новата наредба. 

НП

Приеха наредба за обема  
на животновъдната дейност

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Документът определя зоните за 
отглеждане на селскостопански 
животни и гарантира 
спокойствието на гражданите 



Честит празник, родолюбиви българи!  
Уважаеми съграждани! Скъпи тракийци!
Преди 108 години, по време на Балканската война  след 

щурм на Българската армия, на 26 март пада Одринска-
та крепост, считана от военните стратези за непревзе-
маема. Съюзници  на България в Балканската война сре-
щу Турция са православните народи на Гърция, Сърбия 
и Черна гора. 

За България войната е освободителна, защото воюва  
за свободата  на българското население в Тракия и Ма-
кедония, които под натиска на  Великите сили неспра-
ведливо са  изключени  от етническите граници на Бъл-
гарската Екзархия. 

Денят на Тракия - 26 март 1913 година - е един от го-
лемите дни в изграждането на българската държава. По 
своята  значимост 26 март  се доближава до Трети март, 
тъй като са освободени отново български земи, останали 
над 35 години във владение на турската държава. 

Тракийци и всички български патриоти считаме този 
ден като равен с 3 март и 6 септември. На тези три дати  
са произведени исторически събития, допринесли за ос-
вобождението на България от турско робство  и създа-
ване на независима Трета Българска държава. 

Днес ние, потомците на тракийските българи от общи-
ната, посрещаме с голяма радост и удовлетворение ре-
шението на Общински съвет Айтос за даване разреше-
ние на Тракийското  дружество за издигане паметен знак 
на учителя, свещеника и революционера Петър (Пею) 
Киприлов в централната градска част. Събитието е зна-
ково, тъй като съвпада със 170-ата годишнина от рожде-
нието на патрона на дружеството и 125 години от нача-
лото на организирано тракийско движение в България.                                                                            
Паметният знак е място за отдаване почит и към памет-
та на хилядите бежанци, насилствено прогонени от род-
ните им места в Източна и Беломорска Тракия, от Мала 
Азия, Македония и Добруджа, намерили подслон сред 
своите събратя в Айтос и околията и съхранили своята 
родова памет.  

Честит празник, родолюбиви българи!  
Управителен съвет на Тракийско дружество „1897 

Петър Киприлов“

В навечерието на Първа 
пролет членовете на ТД "Чуд-
ни скали" - Айтос, с подкрепа-
та и съдействието на кмети-
цата на с. Дрянковец, Севие 
Пехливанова и собственика 
на "Дрянковска къща", монти-
раха в центъра на селото ин-
формационна табела с исто-
рическа справка за Дрянков-
ското кале. От центъра на се-
лото започва и маркирана-
та от туристите екопътека до 
местността Калето.

Час и половина - два е пътят 
от центъра на Дрянковец до 
археологическите останки на 
Дрянковското кале. До забе-
лежителната местност, на ко-
ято личат руини от крепостна 
стена, вече се стига по екопъ-
тека, грижливо маркирана от 
туристите, поставени са и та-
бели. Идеята пътеката до ис-
торическото кале да бъде мар-
кирана е от 2020 г. и е инициа-
тива на ТД "Чудни скали" - Ай-
тос и на стопаните на „Дрян-
ковската къща“.

С изключителното съдей-
ствие на историка-турист Ни-
колай Димитров, голяма ин-
формационна табела в центъ-

ра на селото представя архео-
логическите обекти и находки 
от района на Дрянковец. Ос-
танките от зидове свидетелст-
ват, че на това място е има-
ло здрава крепост. Смята се, 
че е имало сигнална система 
за следене на движението на 
противниковите войски с па-
лене на огньове и огледала. На 
Калето са открити фрагменти 
от домашна керамика, огро-
мни кюпове за зърно, моне-

ти, върхове на копия, стрели, 
метални брадви и др. находки. 
От височината се открива уни-
кална гледка към Дебелт, Чер-
ни връх, Русокастро и Айтос, 
и вече има засилен интерес 
към новия туристически обект 
от туристически дружества от 
съседни общини.

В чудесната инициатива-
та за преоткриване красоти-
те и историята на местност-
та се включи и средно учили-

ще "Христо Ботев". Директо-
рът Пенка Кирязова предос-
тави на туристите масивна 
конструкция, от която беше 
изработена информационна-
та табела. Кметицата на Дрян-
ковец пък осигури извозване-
то й от Айтос до селото. Ос-
вен че е сред инициаторите 
за екопътеката, собствени-
кът на къща за гости "Дрян-
ковска къща" даде подкрепа-
та си на туристите за всички 
дейности, свързани с монти-
ране на табелата и маркира-
не на пътеката. Заради проти-
воепидемичните мерки мал-
ка група туристи се включи в 
маркирането.

Маршрутът е много лек и 

подходящ за всички възрасти 
- започва от центъра на село 
Дрянковец (чешмата) - църква-
та - местността Дюзлюка - язо-
вира - "Калето". Идеята на Ту-
ристическото дружество е все 
повече хора да бъдат привле-
чени от красотата на местна-
та природа.

"Благодаря на всички, кои-
то се включиха и помогнаха 
да доведем докрай тази пре-
красна инициатива. Сговор-
на дружина - планина повди-
га! След локдауна ще орга-
низираме поход до Калето", 
коментира за НП Бистра Ко-
стова - секретар на ТД "Чуд-
ни скали".

НП
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Преоткриваме красотата на Дрянковското кале - 
нова екопътека води до историческата местност
Идеята беше реализирана  
с обединените усилия на туристи, 
местни и СУ „Христо Ботев“

На 24 март 2021 г. 
Общински съвет-Ай-
тос даде съгласие да 
бъде изграден памет-
ник на Петър (Пею) 
Киприлов в поземлен 
имот общинска соб-
ственост в УПИ ХІІ, 
кв. 120 по плана на гр. 
Айтос, с отреждане 
за озеленяване и па-
зар, (съгласно прило-
жения идеен проект), 
от името и за смет-
ка на СНЦ Тракий-
ско дружество „1897 
Петър Киприлов” гр. 
Айтос.

Като историческо 
определи решение-
то на Съвета Дими-
тър Ошавков, почетен 
председател на Тра-
кийското дружество и 
председател на Ини-
циативния комитет за 
изграждането на па-
метника. „Паметни-
ят знак е напълно го-
тов, но за да продъл-
жи процедурата и да 
бъде издадено разрешение 
за строеж, Общинският съ-
вет трябваше да приеме ре-
шение, с което да даде сво-
ето съгласие за изгражда-
нето на монумента върху 
поземлен имот общинска 
собственост“, уточни за НП 

Ошавков.
Спазени са изисквания-

та на ЗУТ и правилата на 
Наредбата за реда за по-
даване на предложения и 
вземане на решения от Об-
щинския съвет за изграж-
дане на паметници, мемо-
риални обекти и други въз-

поменателни зна-
ци върху поземле-
ни имоти общин-
ска собственост на 
територията на об-
щина Айтос, реши 
ОбС. За решение-
то бяха необходи-
ми гласовете на по-
вече от половината 
от 29-те съветници - 
"за" изграждането 
на паметника гла-
суваха всички.

Ще припомним, 
че на 30 май 2018 

г. Общинският съвет взе 
решение да бъде допусна-
то разработването на про-
екта за паметник в градин-
ката на кооперативния па-
зар, от името и за сметка 
на СНЦ Тракийско друже-
ство „1897 Петър Киприлов” 
гр. Айтос. Идейният проект 
беше съгласуван с Минис-
терството на културата и 
получи положително стано-
вище от Общинския експер-
тен съвет  по устройство на 
територията. 

НП

26 март - Ден 
на Тракия Изграждат паметник 

на Петър Киприлов

Тракийското дружество представи в залата на Об-
щинския съвет проекта за паметник

Пред информационната табела в центъра на с. Дрянковец

С общи усилия - табелата е монтирана

Групата, която маркира пътеката и постави табели По екопътеката На Калето

Историческо решение на Общински съвет - Айтос


