
Уважаеми колеги – предста-
вители на юридическата общ-
ност, уважаеми съдебни слу-
жители,

Приемете моите поздравле-
ния по повод 16 април – Ден на 
Конституцията и професиона-
лен празник на българските юр-
исти и съдебни служители!

Обществото винаги е имало и 
ще има нужда от право и право-
съдие. Защото правото е израз 
на справедливостта, а правосъ-
дието е начинът за постигането 

на тази справедливост и гаран-
ция за защита на законово зак-
репените права и интереси.

С Търновската Конституция 
нашите предшественици прет-
вориха идеалите на българските 
възрожденци за свобода и ра-
венство като закрепиха значи-
ми и днес принципи, гарантира-
щи правата и свободите на всич-
ки граждани.

Поздравявам Ви с деня на Кон-
ституцията, празника на юриста 
и на съдебните служители!

Пожелавам Ви здраве, спо-
койствие и увереност в рабо-
тата.

Бъдете все така гаранти за 
справедливостта и законността 
в страната ни, укрепвайте дове-
рието на хората в българското 
правосъдие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Мария Дучева - 
и.ф. Административен 

ръководител - председател 
на Районен съд - Айтос

Две седмици преди 
Велики четвъртък, кога-
то боядисваме яйцата, 
в Айтос ритуалният про-
дукт се продава в изоби-
лие от количества и цени, 
видя НП. Противно на оч-
акванията, оказа се, че 
най-скъпите яйца - по 26 
ст. бройката, се предла-
гат на кооперативния па-
зар. Но пък има голям из-
бор - според големината, 
на тържището можете да 
купите яйца по 16 ст., 20 
и 22 ст., а за размер Л да 
платите по 24 ст. 

В центъра смолянски 
яйца, размер М, в кутия 
по 10, ще ви струват 1.90 
лв, шестицата е с цена 
1.14 лв. На 200 м, в съ-
седен търговски обект, 
за яйца със същата голе-
мина от Сливен, ще пла-
тите 2.29 лв, за 6 броя - 
1.29 лв.

В търсене на най-евти-
ната великденска стока, 
попадаме на промоция 
-42%, в магазин до авто-
гарата. От етикета ста-
ва ясно, че за клиенти-
те е подготвена изнена-
да - 10 яйца, размер М, 
с досегашна цена от 3.09 
лв, вече се предлагат за 
1.79 лв. "Не знам дали до-
сега са били по 3 лв, но 
цената е хубава", посяга 
към пакета с яйца жена 
на средна възраст. Виж-
да се, че е запозната с 
търговията в града, но 
отказва да сподели на-
блюденията си, и... да я 
снимаме. 

Миналата година преди 
Великден полски и румън-
ски яйца заляха пазара, 
но в айтоските магазини, 
поне засега, се продават 
само нашенски. В момен-
та яйцата от производи-
тел струват около 15-20 

ст. за брой, среден раз-
мер, но много вероятно 
е преди Великден цената 
да се повиши заради по-
голямото търсене, комен-
тира знаещо търговец от 
кооперативния пазар. По 
думите му, миналата го-
дина около Възкресение 
Христово, цената в мага-
зинната мрежа е е била 
между 30 и 32 ст. Сега це-
ните са значително по-ни-
ски, но това може да се 
промени с наближаване 
на празника, разсъжда-
ва айтозлията. И предла-
га, хората да си купят яй-
цата по-рано и да ги съх-
раняват в хладилник, за 
да им излезе по-евтино. 
Срокът им на годност е 28 
дни, научи още НП. 

Никой не пожела да 
прогнозира дали цената 
на козунаците ще ско-
чи преди Великден - ви-
дяхме само разнообра-
зие при остойностяване-
то им. С кратък обход до 
два от магазините в цен-

търа, установяваме раз-
лика от 50 ст. в цената на 
един и същ „Хасковски 
козунак класик“ от 450 г. 
Цената на козунак „Диа-
мант“ класик от 200 г пък 
варира с петнадесетина 
стотинки. На една цена 
от 2,89 лв. се продават 
няколко вида айтоски и 
бургаски козунаци от 400 
г, със стафиди и класик. 
На същата цена е и ко-
зунакът със захар и под-
сладител Павликени от 
400 г Козуначените рула 
с пълнеж са в границите 
от 2.25 лв до 2.69 лв. 

За изобилието от ко-
зуначени деликатеси в 
пекарни и магазини е 
още рано, тепърва произ-
водството им ще засилва 
ход. Но каквито и да са 
цените през Страстната 
седмица, червени яйца и 
козунаци ще има на вся-
ка трапеза. За да е истин-
ски празникът.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

16-19 АПРИЛ 2021, бр. 464

Само нашенски яйца  
по айтоските магазини

ОБЯВЛЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
„ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО 

„1897 ПЕТЪР КИПРИЛОВ“ ГР.АЙТОС, 
съгласно Решение № 229/24.03.2021 г. 

на Общински Съвет Айтос, на основание 
чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.9,ал.3 от Наредба за реда за подаване 
предложения и вземане решения от Общински 

съвет за изграждане на паметници, мемориални 
обекти и други възпоменателни знаци върху 
поземлени имоти  общинска собственост на 

територията на  Община Айтос,

ОБЯВЯВА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

за изграждане на паметен знак 
на Петър (Пею) Киприлов в УПИ XII,

кв. 120 по плана на гр. Айтос, 
с отреждане за озеленяване и пазар.

16 април - Ден на Конституцията и 
професионален празник на българските 

юристи и съдебни служители

ПРЕДИ
ВЕЛИКДЕН
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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  А Й Т О С

Р Е Ш Е Н И Е   № 227
По Докладна записка с вх.№ ОбС-98/15.03.2021 г. от Временната ко-

мисия, създадена с Решение № 172/27.11.2020 г. на Общински съвет Ай-
тос, относно приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и 
местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на об-
щина Айтос, 

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.133, ал.1 от Закона 

за ветеринарномедицинската дейност,
Р Е Ш И :

ПРИЕМА Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за от-
глеждане на селскостопански животни на територията на община Айтос, не-
разделна част от настоящото решение. 

 
Решението е гласувано  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
в заседание на ОбС,    /п/
с 26 гласа ”за”, 0 „против”                КРАСИМИР ЕНЧЕВ
и 0 „възд.се”, проведено на 
24.03.2021 г., Протокол № 18, т.1. от ДР 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
 /Галя Младенова – протоколист/

НАРЕДБА 
ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА АЙТОС

/Приета с реш.№227/24.03.2021 г., пр.№18/

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази наредба определя обема на животновъдната дейност и мес-
тата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общи-
на Айтос и осъществяването на контрол върху санитарно-хигиенното със-
тояние в населените места на територията на общината.

Чл.2. На територията на общината могат да се отглеждат селскостопан-
ски животни по смисъла на Закона за животновъдството, при спазване нор-
мативната уредба по устройство на територията и всички ветеринарномеди-
цински и зоохигиени изисквания и правилата на настоящата Наредба.

Чл.3. (1) Селскостопанските животни могат да бъдат отглеждани в лични 
стопанства и животновъдни обекти, регистрирани по реда на Закона за вете-
ринарномедицинската дейност /ЗВМД/ в стопански постройки и сгради, ко-
ито отговарят на общите и специални ветеринарномедицински и зоохигиени 
изисквания, включително мерките за био сигурност на Наредба №44/2006г. 
за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

(2) Отглеждането на домашни любимци, както и такива отглеждани с раз-
въдна цел се извършва съгласно изискванията на ЗВМД и ЗЗЖ.

(3) Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с 
разпоредбите на Закона за пчеларството.

 Чл.4. За нуждите на настоящата Наредба, с цел определяне на местата, 
на които е допустимо отглеждането на селскостопански животни по смисъ-
ла на Закона за животновъдството и обема на животновъдната дейност на 
територията на Община Айтос се определят следните зони:

 1. Зона I: територията в регулационните границите на гр.Айтос с об-
хват: улици “Хаджи Димитър“, “Панайот Хитов”, “Филип Тотю”, “Алексан-
дър Стамболийски”, “Георги Бенковски”, “Бачо Киро”, “Цар Крум”, ”Парко-
ва”, Славеева река, “Васил Левски”, “Ген.Гурко”, “Софроний”, “Христо Бо-
тев”, “Паисий”, “Станционна”, “Неофит Бозвели” и северозападна граница 
на СУ „Христо Ботев“; и включва квартали по ПУП на гр.Айтос: 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 
119, 119а, 119б, 119в, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 165, 166, 167, 168. 

 2. Зона II: територията в останалата част на регулационните грани-
ци на гр.Айтос.

 3. Зона III: територията в регулационните и извън регулационните грани-
ците на останалите населени места и съставните селища на община Айтос, 
както и поземлени имоти, извън регулационните граници на гр.Айтос.

РАЗДЕЛ II
МЕСТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Чл.5. (1) Собственици на селскостопански животни, които ги отглеждат 
в регистриран животновъден обект тип „лично стопанство“ в урбанизирани-
те територии на населените места, са длъжни да се съобразяват с инфра-
структурата на района и с ветеринарномедицинските, включително мерки 
за биосигурност, зоохигиенните и хигиенните изисквания. 

(2) Стопанските сгради, в които се отглеждат животни се изграждат, 
разполагат и оборудват така, че да отговарят на условията съгласно чл. 
44 и чл. 45 от ЗУТ.

Чл.6. (1) Отглеждането на селскостопански животни се извършва в ограден 
двор, сгради или постройки отговарящи на следните минимални условия:

1. Водонепропускливи подове, позволяващи почистване, измиване и 
дезинфекция;

2. Дворове, позволяващи механично почистване и измиване;
3. Заустване на отпадъчните води – в торище или изгребна яма с бето-

нирана основа и стени за отцеждане на тора.
(2) Собствениците на селскостопански животни са длъжни периодично 

да провеждат дезинфекция, дезинсекция и дератизация в помещенията и 
дворовете съгласно Наредба №1/05.01.2018 г. за условията и реда за из-
вършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерството 
на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите 
(Обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.).

Чл.7. (1) Собствениците на селскостопански животни са длъжни да из-
градят и поддържат септични ями и торища в собствения си имот съобраз-
но техническите и санитарно-хигиенните изисквания, на разстояние не по-
малко от 3 м от границите на имота.

(2) Задължението по ал. 1 се отнася и за лицата, които отглеждат живот-
ни и птици извън урбанизираната територия на населените места в общи-
ната, съгласно изискванията на Наредба №44 за ветеринарномедицински-
те изисквания към животновъдните обекти (Обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2006 
г., изм., ДВ, бр. 10 от 03.02.2012 г.).

РАЗДЕЛ III
ОБЕМ НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС

Чл.8. (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в пър-
ва зона на гр.Айтос, както и в: 

1. стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хиги-
енните, ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на съответ-
ния вид животни и/или не отговарят на нормативните изисквания за опаз-
ване на околната среда, както и които не са регистрирани като животновъдни 
обекти по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 2. Имоти, намиращи се в близост до паметници на културата.
 3. Имоти, на територията на община Айтос, които граничат с туристи-

чески обекти /хотели, мотели, туристически хижи, ресторанти, заведения 
за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, му-
зеи, паметници на историческото наследство, културни институти, детски 
градини и училища, защитени местности и природни забележителности/, 
болнични и извънболнични лечебни заведения.

4. В жилищни сгради и обекти, за които е констатирано по реда на За-
кона за устройство

на територията /ЗУТ/, че са незаконни строежи или не се използват 
по предназначение.

5. В жилищни сгради, мазета, тавани, балкони, веранди, тераси и дру-
ги непредназначени за целта постройки и помещения.

(2) В границите на втора зона могат да се отглеждат за лични нужди 
следните видове и брой селскостопански животни, както следва: 

1. Едно едро преживно животно и приплодите му до 12- месечна въз-
раст;

2. До 2 прасета за угояване;
3. До 5 дребни преживни животни и приплодите им до деветмесеч-

на възраст;
4. Едно еднокопитно животно с приплодите му до 12- месечна въз-

раст;
5. До 5 заека с приплодите им, но не повече от 50 броя общо;
6. До 10 възрастни птици, в т.ч. декоративни, независимо от вида. 
(3) В границите на трета зона могат да се отглеждат за лични нужди след-

ните видове и брой селскостопански животни, както следва:
1. До 2 бр. едри преживни животни и приплодите им до 12- месеч-

на възраст;
2. До 3 прасета за угояване, различни от свине майки и не кастри-

рани нерези;
3. До 10 дребни преживни животни и приплодите им до деветмесеч-

на възраст;
4. До 2 бр. еднокопитни животни с приплодите им до 12 - възраст;
5. До 10 възрасни заека с приплодите им, но не повече от 100 броя 

общо;

6. До 50 възрастни птици, в т.ч. декоративни, независимо от вида; 
7. До 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
Чл.9. Броят на отглежданите животни в стопанските сгради в населе-

ните места в община Айтос се определя конкретно за всеки случай на ба-
зата на необходимата площ за съответния вид, съгласно Наредба №44 за 
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, но не 
повече от определените в чл.8 брой животни. 

Чл.10. (1) Извън регулационните граници и урбанизираните територии 
на населените места се разрешава отглеждането на всички видове селско-
стопански животни, както и охлюви и калифорнийски червеи, съгласно На-
редба №44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните 
обекти, след разрешение на съответните административни органи (ОДБХ, 
РИОСВ, РЗИ, Община и др.) 

 (2) Промишленото отглеждане /със стопанска цел/ на селскостопан-
ски животни се извършва само извън регулационните граници на населе-
ните места на територията на община Айтос.

РАЗДЕЛ IV
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИ-

ЦИ
Чл.11. (1) Кметовете и кметските наместници или упълномощени от тях 

лица, съгласно ЗВМД са длъжни да:
1. съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилак-

тика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
2. организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоо-

тичен съвет и от постоянно действащата епизоотична комисия, създадена 
със заповед на кмета на община Айтос мерки за ограничаване и ликвиди-
ране на болести по животните;

3. съдействат за организиране на периодични обучения на собственици 
и/или ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, огра-
ничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози;

4. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната об-
становка, а при необходимост - забраняват използването им;

5. предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;
6. организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане 

на умрелите безстопанствени животни съгласно изискванията на Регла-
мент (ЕО) № 1069/2009;

7. организират определянето на терен за загробване на труповете на 
животни и предприемат действия за събиране и унищожаване на странич-
ни животински продукти извън обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталаци-
ите по чл. 259а от ЗВМД, в случаите, определени в чл. 19, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1069/2009;

8. предприемат мерки за недопускане използване на общински паси-
ща и места за водопой от безстопанствени животни и животни, които не 
са идентифицирани и/или на които не са извършени мерките по програ-
мата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по жи-
вотните и зоонози;

9. предприемат мерки за недопускане на свободно движение на живот-
ни по улиците на населените места;

10. определят маршрута на движение на животните от животновъден 
обект и/или сборни стада по улиците на населените места;

11. осъществяват контрол за спазване на тази наредба;
12. поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, 

ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопан-
ски животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект;

13. организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на ин-
вентаризация на животните в животновъдните обекти – лични стопанства 
и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, 
броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти. В срок 
до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка 
на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за община Айтос и го по-
ставят на видно място.

14. При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по 
т.1-13, кметовете и кметските наместници оказват съдействие и подпома-
гат дейността на ветеринарните лекари по прилагане на мерките за огра-
ничаване и ликвидиране на болестта, като:

а/ актуализират списъка по т. 13;
б/ организират дейностите по загробване на труповете на животните по 

реда на наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД;
в/ осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на жи-

вотните до терена за загробване;
г/ под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграж-

дането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/из-
ходите на населените места, на чиято територия е констатирано епизоо-
тичното огнище;

д/ осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за 
изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по жи-
вотните на съответната територия;

е/ съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица 
до населените места, на чиято територия е констатирано епизоотично-
то огнище;

ж/ забраняват провеждането на масови мероприятия в населените мес-
та, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;

з/ участват в комисиите, определени със заповед на директора на 
ОДБХ за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на 
изискванията на съответната наредба на министъра на земеделието, хра-
ните и горите.

(2) Приемат заявления за регистрация на животновъдни обекти тип 
„лично стопанство“.

(3) Заявления за регистриране на животновъдни обекти тип „лично сто-
панство“ в гр.Айтос се подават в деловодството на община Айтос и се раз-
глеждат от отдел „Общинска собственост“. Заявленията за регистрация на 
животновъдни обекти тип “лично стопанство“ в съставните населени мес-
та се подават в съответното кметство.

 Чл.12. (1) Кметовете на населените места или определените длъжност-
ни лица, при участието си в комисията по чл.137 от ЗВМД, са длъжни да 
запознават членовете на комисията с разпоредбите на настоящата Наред-
ба, да следят за спазването им при подаването на заявление за регистра-
ция на животновъден обект.

 (2) При констатиране на несъответствие на декларираните данни в за-
явлението за регистрация на животновъден обект с правилата, обема и мес-
тата за отглеждане на селскостопански животни, определени с настоящата 
Наредба, представителите на общинска администрация или кметовете на на-
селените места задължително изготвят мотивирано становище във връзка с 
подаденото заявление за регистрация на животновъден обект.

(3) С цел ефективност при осъществявания контрол по отношение спаз-
ване законодателството в сферата на отглеждане на селскостопанските жи-
вотни, контролните органи извършват проверки, съвместно с длъжностните 
лица от Българска агенция по безопасност на храните. 

РАЗДЕЛ V
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.13. (1) Собствениците, съответно ползвателите на животновъдни 

обекти със селскостопански животни, съгласно ЗВМД са длъжни:
1. Да осигуряват редовно почистване на помещенията за отглеждане на 

селскостопанските животни и прилежащите терени.
2. Да осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, 

които отглеждат, като сключват с регистрирани ветеринарни лекари до-
говори за профилактика, лечение и диагностика на болести по животни-
те и за изпълнение на мерките по Националната програма за профилак-
тика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоо-
нозите в България;

3. Да спазват изискванията за хуманно отношение към животните пред-
видени в българското законодателство и това на ЕС.

4. Да спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, 
придвижване и транспортиране на животните предвидени в българското 
законодателство и това в ЕС;

5. Да не допускат придвижването и транспортирането на животни без ве-
теринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и за еднокопитни-
те животни- без ветеринарномедицински паспорт, с изключение на :

а/ придвижването на животните с цел ежедневна паша;
б/еднокопитните животни, участващи в състезания или изложби-соб-

стевност на Министерство на вътрешните работи, които се транспортират 
само с ветеринаромедицински паспорт;

6. Да осигуряват и спазват мерките за био сигурност:
а/ животновъдните обекти да са изградени съгласно изискванията на 

нормативните документи за защита и хуманно отношение към селскосто-
панските животни;

б/ да са снабдени постоянно с вода за пиене от собствени и/или от об-
ществени водоизточници;

в/ да имат вход, който разполага с оборудване и място за измиване и 
дезинфекция на хора и транспортни средства;

г/ да са оградени по начин, който осигурява безопасността на обекта и 
здравното благополучие на животните и да не се позволява свободен дос-
тъп на хора и други животни;

д/ да имат собствени места и/или съоръжения за съхранение на фураж 
за изхранване на животните и постеля;

е/ да имат осигурен санитарен възел;
ж/ да имат поставен контейнер/съд за съхранение на специфично рис-

ковите материали за ТСЕ от ЕПЖ и ДПЖ, съгласно т.1 от Приложение V 
на Регламент ( ЕО)№ 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 
22.05.2001г. относно определяне на правила за превенция, контрол и лик-
видиране на някои трансмисионни спонгиформни енцефалопатии;

з/ да имат обособено място или контейнер за временно съхранение на 
трупове от умрели животни.

7. Да водят регистър на животните в животновъдния обект, в който впис-
ват новородените, закланите, откраднатите, убитите, умрелите, продадени-
те и придобитите животни. Регистърът се съхранява за срок най-малко три 
години от последното вписване.

8. Да подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопит-
ни животни и да ги представят при поискване на контролните органи.

9. Да отговарят за официалната идентификация и съдействат за изпъл-
нението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и лик-
видиране на болести по животните и зоо зони.

10. Да съхраняват дневник по образец, в който ветеринарният лекар 
обслужващ животновъдния обект записва проведените лечебно-профи-
лактични мероприятия.

11. Да предават в обект регистриран в ОДБХ, по реда на чл.262 от ЗВМД 
умрелите животни, техните паспорти и страничните животински продукти;

12. Да осигуряват постоянен достъп в животновъдния обект на контрол-
ните органи от БАБХ и други компетентни органи и оказват съдействие при 
извършването на проверката.

13. Да изпълняват предписанията и разпорежданията на ветеринарните 
лекари, свързани с прилагане на ветеринарномедицински контрол;

14. Да уведомяват официалния ветеринарен лекар на община Айтос, 
не по-късно от 24 часа при влошаване на здравословното състояния на 
животни в обекта;

15. Да осигуряват условията, грижите и вниманието съобразени с ес-
тествените нужди на селскостопанските животни, според вида и порода-
та им, а именно:

а/ пространство за настаняване и оборудване, отговарящи на физиоло-
гичните и поведенчески особености на животните;

б/ подходящ микроклимат- помещенията да са с подходяща температура, 
влажност и движение на въздуха, проветряване и осветление;

в/ необходимите количества подходяща храна и вода, които да ги под-
държат в добро здравословно състояние.

г/ свободен достъп до местата за хранене и поене;
д/ необходимото пространство и свобода на движение;
е/ подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не 

позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конку-
ренция между животните.

16. Да имат обособено място или съоръжение (непропускливи бетоно-
ви) в животновъдния обект за временно съхранение на тор и обеззаразя-
ване, отговарящо на нормативните изисквания съобразени с капацитета и 
технологията на отглеждане като 

а/ торовата маса да се използва по начин, непозволяващ замърсяване 
на почвата и околната среда или да се депонира от собственика на живот-
ните в собствен или нает имот, отстояващ най-малко 300 метра от строи-
телните граници на населеното място, както и от поземлени имоти с незе-
меделско предназначение, разположени извън строителните граници; Де-
понирането на торова маса следва се извършва на разстояние не по-мал-
ко от 20 метра от водоеми.

б/ не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеж-
дане на животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разход-
ка, като торовата маса ежедневно се събира в съоръженията и същите пе-
риодично се почистват.

Чл.14. Освен задълженията по чл.13 в срок до 01.октомври на съответ-
ната година собствениците и/или ползвателите на животновъдни обекти - 
лични стопанства са длъжни да: 1. представят в община Айтос или кмет-
ството по местонахождение на обекта, декларация по образец за броя, 
вида и категорията на отглежданите в животновъдния обект животни. Де-
кларацията може да бъде подадена и по електронен път на официалния 
имейл на община Айтос. 

2. да подадат заявление по образец за вписване на кучетата в публи-
чен регистър в община Айтос.

 Чл.15. Собствениците и ползвателите на селскостопански обект, в който 
отглеждат селскостопански животни тип лично стопанство, са длъжни: 

1. Да поддържа помещенията в които се отглеждат селскостопан-
ски животни и прилежащите към тях дворове и терени в добро хигиенич-
но състояние;

2. Да не допуска замърсяване на улици и обществени терени при пре-
хода на животни; 

3. Да не изхвърля отпадъци от животновъдна дейност на неразрешените 
за това места- контейнери за битови отпадъци, кофи за смет и др;

4. Да не оставят селскостопанските животни без надзор в населени-
те места;

5. Да не допускат паша на селскостопанските животни в паркове, гра-
динки, дворове на училища и детски градини и други зелени площи в гра-
ниците на населените места;

6. Да спазват правилата за отглеждане на селскостопански животни, 
въведени с настоящата Наредба.

РАЗДЕЛ VI
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16. (1) Контролът по изпълнението на настоящата наредба се осъ-
ществява от кметовете на населените места, кметските наместници, а за 
гр.Айтос от длъжностни лица, определени от кмета на общината. 

(2) Контролните органи по ал.1 извършват проверки по писмени сигнали 
и жалби на граждани, регистрирани в деловодството на община Айтос.

(3) При постъпили сигнали от физически и юридически лица, свързани 
с отглеждането на селскостопански животни, контролните органи по ал.1 
извършват проверка на място и съставят констативен протокол за извър-
шената проверка.

(4) При установяване на нарушения в проверяваните обекти, компе-
тентните контролни органи издават предписания и/или разпореждания. 
При необходимост се уведомява БАБХ за определяне на представител за 
участие в проверката.

(5) В случаите, в които се установи, че се осъществява животновъдна 
дейност без регистрация по чл.137 от ЗВМД, длъжностните лица изпращат 
сигнала ведно с копие от констативния протокол на Областна дирекция по 
безопасност на храните /ОДБХ/ - Бургас компетентност.

Чл.17. (1) Лице, което допусне отглеждането на селскостопански живот-
ни в нарушение на забраните по чл.8 от настоящата наредба, се наказва с 
глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение от 500 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноли-
чен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 3000 лв., а при 
повторно нарушение от 3000 до 6000 лв.

Чл.18. Наказва се с глоба, съответно имуществена санкция от 200 до 
500 лв. собственик и/или ползвател на селскостопански обект, който на-
руши разпоредбите на чл.15.

Чл.19. (1) Актовете за установяване на административни наруше-
ния по наредбата се съставят от упълномощени от кмета на община Ай-
тос длъжностни лица.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на община Айтос 
или упълномощено от него лице.

(3) Административно-наказателното производство се осъществява по 
реда на Закона за административните нарушения и наказания. Издадените 
наказателни постановления се обжалват по реда на ЗАНН.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на тази наредба:
1. „Отглеждане за лични нужди“ е отглеждане на селскостопански жи-

вотни в лични стопанства с цел добив на суровини и храни за лична упо-
треба в обем съгласно чл.4а от Наредба 44/20.04.2006г. за ветеринароме-
дицинските изисквания към животновъдните обекти.

2. „Отглеждането на селскостопански животни за промишлени нуж-
ди“ е отглеждане на селскостопански животни в обем надвишаващ обема 
по чл.4а от Наредба 44/20.04.2006г. за ветеринаромедицинските изисква-
ния към животновъдните обекти.

3. „Селскостопански животни“ са животни, отглеждани с цел произ-
водство на суровини и храни от животински произход или за други селско 
или горскостопански цели или работа.

4. „Животновъден обект“ е всяко териториално обособено място, на 
което се отглеждат селскостопански животни.

5. „Собственик на животновъден обект“ е физическо лице,едноличен 
търговец или юридическо лице, което притежава документ доказващ соб-
ствеността и правото на ползване на обекта.

6. „Лично стопанство“ е животновъден обект, в който се отглеждат жи-
вотни с цел добив на суровини и храни за лична консумация

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата наредба се издава на основание чл.133, ал.1 от Зако-

на за ветеринаромедицинската дейност и чл.21, ал.2 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация.

 §2. В Наредба за опазване на обществения ред на територията на об-
щина Айтос се отменя чл.27, чл.29, чл.30, чл.31, чл.32 и чл.36.

 §3. Всички собственици на домашни, ловни и кучета, които придружа-
ват или охраняват селскостопански животни са длъжни да подадат заявле-
ние за вписване на кучетата в публичен регистър в община Айтос, в 1-ме-
сечен срок от влизане в сила на настоящата наредба.

 §4. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията 
на тази Наредба да се извърши в срок от 3 месеца от влизането й в сила.

 §5. Настоящата наредба е приета с Решение №227/24.03.2021 г., 
пр.№18 на Общински съвет Айтос и влиза в сила от датата на публикува-
нето й във вестник „Народен приятел“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС
/Красимир Енчев/

Приложение № 1 

 ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.14, т.1 от Наредбата за обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
община Айтос

Подписаният..............................................................................................
(име, презиме, фамилия )

с ЕГН/ЕИК: …………..………….……, с адрес: гр./с. …...................................., 
община........................., ул.................................................,тел. ……………………

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм собственик/ползвател на животновъден обект с № ……..…..…-…………..…., 

с местонахождение в гр./с ………………………, общ. ……………..…, обл. ……………………, в 
който отглеждам следните видове животни:

Брой Вид на живот-
ното

Пол
М/Ж

Възраст на живот-
ното

Известно ми е, че при подаване на невярна информация нося наказа-
телна отговорност по чл. 313 от НК;

Давам своето съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни 
при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на фи-
зическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно сво-
бодното движение на такива данни, в сила от 25.05.2018г.

Дата:    Подпис: 

Приложение № 2

 ДО
 КМЕТА НА
 ОБЩИНА АЙТОС

З А Я В ЛЕ Н И Е 
по чл.14, т.2 от Наредбата за обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
община Айтос

От ......................................................................................................
........

ЕГН………………..........., адрес: гр./с/………………….ул...................................
........

тел…………………………..

 Господин Кмет,
 Моля да бъда вписан/а/ в публичния регистър в община Айтос като соб-

ственик на куче/та……...…./брой/, порода………………………………, адрес на отглеж-
дане…...…………………………………………., възраст………………….., паспорт№ ……………………
………………………………………………………………....

квитанция за платена годишна такса………………………………………………………..
 
Дата:  Подпис: 

СХЕМА на ЗОНИ по чл.4 
от Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за от-

глеждане на селскостопански животни на територията на община Ай-
тос

Зона I: територията в регулационните границите на гр.Айтос с об-
хват: улици “Хаджи Димитър“, “Панайот Хитов”, “Филип Тотю”, “Алексан-
дър Стамболийски”, “Георги Бенковски”, “Бачо Киро”, “Цар Крум”, ”Парко-
ва”, Славеева река, “Васил Левски”, “Ген.Гурко”, “Софроний”, “Христо Бо-
тев”, “Паисий”, “Станционна”, “Неофит Бозвели” и северозападна граница 
на СУ „Христо Ботев“; и включва квартали по ПУП на гр.Айтос: 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 
119, 119а, 119б, 119в, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 165, 166, 167, 168. 

 Зона II: територията в останалата част на регулационните грани-
ци на гр.Айтос.

 Зона III: територията в регулационните и извън регулационните границите 
на останалите населени места и съставните селища на община Айтос, както 
и поземлени имоти, извън регулационните граници на гр.Айтос.
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Школа за слово, мелодия, театър „Генгерче“ 
при СУ „Христо Ботев“ - Айтос отглежда таланти 

Айтос, моят град 

Марияна Димова, 6 клас 

Айтос, моят град! Най красив е през лятото – чак 
до дългата златна есен. Град с много старо тракий-
ско минало. Една от легендите разказва, че най-та-
лантливият ученик на Орфей – Аетос – основава се-
лището, което сега носи неговото име, а то в превод 
от гръцки означава ,,орел". Тази могъща птица е и на-
шият символ.... През вековете той се е подвизавал с 
различни имена: Астос, Ейдос, Аквилия. Но коренът 
на всички наименования идва от гръцки и означава 
„орел” или „орлово гнездо”. През Възраждането гра-
дът е наричан Орловец, a днес носи името Айтос. 

Ето как изглежда един мой ден в Айтос. Изпълнен е 
с толкова щастие! Първото кътче, което посещавам, 
е парк ,,Славеева река", името, произлизащо от ми-
наващата река и от нешаващия, пълен с бистра вода, 
язовир. Чувството е неописуемо: чуваш как чурули-
кат врабците, полъха на вятъра, мириса на борчета-
та. В началото на парка се намира архитектурният 
етнографски комплекс,,Генгер". Той съхранява тра-
дициите на стария град от края на 19 век до начало-
то на 20. В комплекса е изградена алея на старите 
айтоски занаяти с работилници, построени във въз-
рожденски стил, представляващи най-типичните за 
Айтоския край занаяти, толкова очарователни. Еже-
дневието ми включва и посещението на лятната ес-
трада, на която всяка година се провеждат ,,Славе-
еви нощи", свързани с композитора, фолклориста и 
музикант, роден в Айтос – Филип Кутев. След това 
се насочвам към стръмните пътечки, водещи до не-
описуемо красивата планина, която е и част от най-
ниската точка на Стара планина. Първото нещо, ко-
ето виждаме, е малкия, но много жизнен и красив 
град. А като се обърнете? Най-красивата горичка, 
най-красивата поляна, най-красивите цветчета, най 
красивият ГЕНГЕР, срещащ се само тук, тук, в това 
градче. Ниският храст е наричан и бодливo сграби-
че, той е вписан и в европейския списък за редките 
и защитени растения. Вирее в местностите: Козела, 
Трите братя и Казаните. След като се нагледам от-
високо на необикновеното и пълно с енергия град-
че, посещавам скалното образувание ,,Трите бра-
тя". Те са великани, съживявани само в нашите ле-
генди, а в тях се разказва колко героични били три-
мата братя, колко битки водели. А тежките им стъп-
ки се отбелязвали право върху твърдите скали и ос-
тавяли големи дупки, подобни на казани, после спи-
рали да си почиват в подножието на планината и за-
стивали като вкаменени, за да не ги открият. Тук са и 
днес, стоят на стража и са готови да излязат камен-
ните си облекла и да бранят града. След това се за-
пътвам към друг обект, „Козела“ - метална статуя на 
козела от ново време, намира се на хълм край град 
Айтос. Тя е един от символите на града от дълги го-

дини насам. Козелът е разположен на подходящо 
място за разходки, пикник и почивки сред природа-
та. Впоследствие се отправям към едно от любимите 
ми кътчета – ,,Орела". Статуята на орел, която се из-
висява над град Айтос, е един от символите на гра-
да. Сетне се насочвам към подножието и поемам по 
китните улички. Към центъра най-голямо впечатление 
ми прави ,,Часовника“. Изглежда толкова стар, но и 
с толкова голяма история. Разгледах и стадиона за 
лека атлетика и футбол, невероятен, толкова голям, 
че даже се загубвам в него.

 Има още, още много кътчета, които не мога да по-
сетя в един ден. Те са безброй. Всеки ъгъл има исто-
рия, всяка къща има история, всеки човек има исто-
рия. Айтос… Трудно се разказва за онова, което е в 
сърцето ти, но силата на града идва от хората, с ко-
ито живеем в него. Колкото и да сме различни по ет-
нос, традиции, религия, култура, език, можем да жи-
веем добре заедно, в мир и разбирателство. 

Айтос е град с достойно минало, а ние сме тези, от 
които зависи достойнoто му бъдеще. Живях в Айтос.... 
Живея в Айтос... и ЩЕ ЖИВЕЯ В АЙТОС!!!

Един ден в моето училище

Гюлсюм Ремзи и Владимир Йовчев, 6 клас

Тръгвам за училище. Радостно ми е. Ще срещна лю-
бими приятели, учители, които се усмихват. Забавля-
ваме се в двора, докато звънне звънецът, и влизаме 
в класните стаи. Часовете се редят различни, инте-
ресни, тук-там трудни, тук-там весели и с песни. Меж-
дучасията са нашите островчета на спасение от из-
питванките и неразбираемите понякога уроци. Обме-
няме по какво кого са изпитали, какви задачи влизат 
в теста, дори сърдита или с добро настроение е била 
госпожа еди-коя си. Хапването и сокчето са едни от 
удоволствията, с които сме „въоръжени“, за да има-
ме сили за цялата смяна. Най се радваме на часа по 
физическо. Спортът ни влече и не сме мързеливи. 
Момчета, момичета, отбори, волейбол, емоции… Ех, 
колко бързо свършват хубавите моменти…

Е, идва краят на учебния ден. Сбогом за днес, при-
ятели, учители, училище! Раниците са по-леки, защо-
то част от знанията в тях са отишли в нашите гла-
ви. Но не си мислете, че учебните мисли са свърши-
ли. Ние сме вечни ученици. Дори у дома, когато те 
питат как е минал денят, пак още веднъж преповта-
ряш случилото се. Е, може да скриеш някой непри-
ятен момент, например, когато са ти направили за-
бележка, че пишеш нечетливо, или че ти липсва 3-та 
задача от домашната, но… какво да се прави. Има и 
такива ученически предпазни мерки. Важното е да 
са с мярка.

Сънищата пак са пълни с моето училище. То е моят 
свят, моят живот.

Уча се от легендите 

Алекс Янчев, 6 клас

Тренирам футбол от почти една година във футбо-
лен клуб „Вихър“ – Айтос. Започнах през ковид-вре-
мето на 3 май 2020 г. Ръководител ми е Милен Мин-
чев. Първата ми тренировка беше много трудна, прос-
то мъчение. Това не беше защото не можех да играя, 
а защото се притеснявах. След време започнах да 
разкривам потенциала си и ставах все по-добър и 
по-добър. Имам и цел. Тя е да играя в професионал-
ния футбол. Отборът, в който ще играя, няма значе-
ние. Предстоят ми все още много тренировки и път, 
за да постигна целта си. Тренирам футбол, защото 
е колективен спорт, целта на играта не е да тръгнеш 
сам с топката и да вкараш гол, ами да осъществиш 
екипна комуникация на терена, да си подавате със 
съотборниците и тогава да се получи една красива 
игра, която да се хареса на всички. Качествата, кои-
то се изискват, за да си футболист, се градят с много 
усилия и дисциплина. Най-важните са: добра техни-
ка, силна психика, упоритост и търпеливост. С мом-
четата от отбора имаме реализирани много победи, 
но и загуби. Загубите обаче ни мотивират още пове-
че да работим над себе си и да бъдем единен, дос-
тоен отбор. 

В България футболът е любим спорт на много хора. 
Разбира се, че се уча от легендите Христо Стоичков, 
Димитър Бербатов, Георги Аспарухов. Тези спортисти 
са истинска гордост за мен, за България, пример за 
подражание са. Гордея се с това, че съм българин.

Танцът е магия 

Ивелин Войнов, 6 клас

Танцувам народни танци от много малък. Бях още 
в детската градина, когато майка ми ме записа да 
играя. Отначало бях плах и неуверен, но с течение 
на времето, под вещото ръководство на г-жа Роси 
Кавръкова, която е отличен професионалист, танцът 
ме завладя. Започна ли да танцувам, танцът ме за-
режда с положителна енергия, забравям за умора-
та и всичко негативно. Танцът е магия. Чуя ли музи-
ка, сякаш всичко в мен заиграва. Това води до до-
бро настроение, искрици в очите и усмивка на ли-
цето. Обичам танците. Обичам българската народна 
музика. Несравнимо преживяване е, когато всички 
се хванем за ръце, когато засвири музиката и кра-

ката сами заиграват, под 
звуците в ритъма на тан-
ца. Нашето СУ ,,Христо Бо-
тев‘‘ е с традиции в това 
отношение. Имаме изгра-
дени групи от най-малки 
до най-големи участни-
ци. Участвали сме в мно-
го състезания у нас и в 
чужбина и сме печелили 
много награди. Изучаваме 
танци от 6-те фолклорни 
области на България. 

Ние, българите, трябва 
да ценим и да съхраня-
ваме повече българските 
обичаи и традиции, за да 
се предават от поколения 
на поколения, защото сме 
българи, защото сме ро-
долюбци, защото обичаме 
България. „Танцът е твоят 
пулс, сърцебиенето ти, ди-
шането ти. Това е ритъмът 
на живота ти. Това е изра-
зът във времето и движе-
нието, в щастието, радост-
та, тъгата и завистта" - Жак 
Д'Амброаз.

Продължава на стр. 4

Снимка: Елани Георгиева

Репетиция

Снимка: Ивайла Стефанова

Албена 2020 г. На сцената пред журито - „Билка самодивка“, Гран при

Любими занимания

Снимка: Ивайла Стефанова



Признание 

Еда Джемилова Юмерова, 6 клас

„И ти си в мене, ти, родино моя“, 
по яворовски светло ще повторя,
защото имам чудното богатство –  
земя прекрасна – скъпоценно място.

Природата по вазовски обичам!
С героите в любов към теб се вричам,
че твоята история, Българийо, 
с кръвта си пишат те, но не изгарят.

Сред всички твои ценности обаче, 
фолклорът ни мъдрец тъй много значи – 
с хора и песни, с гатанки, легенди, 
с шевици, вплели времената предни…

Затуй и днес, когато стих ти пиша, 
една усмивка през сълза ще диша, 
аз с нея те целувам и докосвам, 
където съм – в сърцето си те нося!
----------------------------- 

Онлайн обучение

Еда Джемилова

Ех, онлайн обучение,
с теб е голямо приключение.
Пред компютри всеки ден
и затворени като във плен!
Ето, идва време за училище,
почва голямото мъчилище,
Кой с микрофон, кой без-
всички губим интерес
Няма спорт, само ям,
хваща ме мързелът голям,

а килограмите по мен,
лепват се ден след ден!
Хайде, да погледнем от добра страна.
Има повече почивки за деня.
И по нощнички си стоиш,
даже може и да се наспиш.
Но макар и дистанционно,
трябва да се отнесем и отговорно.
За това внимание,
за да няма страдание!

….
Символ на града е той,
за всички ни един герой 
Що е то? - орелът  
                  Гергана Кузманова 
….
Ей там в небесата, 
между буки и гори,  
ден и нощ над нас бди. 
С острия си поглед ни закриля, 
на нашия град символ си ти. 
Що е то? - орелът 
                             Дефне Тахирова 
….
Древен храст във Стара планина 
Отрупан с бодли от всяка страна,  
среща се само в нашия град, 
известен е със своя тъмнозелен цвят 
Що е то? - генгерът 
                          Гергана Кузманова 
….
Легенди за тях има безброй.  
Бдят над града, но седят в застой.
Знаем за тях, че са трима на брой  
Що е то? - тримата братя 
                                 Гергана Кузманова 

….
Ето, там край морето, 
до любимия Бургас, 
стои сгушено градчето,  
със орловия си глас. 
Първо то е, но по 
азбучен ред, и край 
Стара планина шири се навред. 
Що е то? - Айтос 
               Дефне Тахирова

За нас, 
ШСМТ,,Генгерче”  
при СУ „Христо 
Ботев“, гр. Айтос

Написаха: Еда Юмеро-
ва, Гергана Кузманова, 
Ивайла Стефанова и Ела-
ни Георгиева

Ние сме участници в 
Школа за слово, мело-
дия, театър „Генгерче“, 
град Айтос. „Театрално-
то“ – така за краткост си 
я наричаме. Тя е кръсте-
на на редкия храст, който 
се открива само в Айтос-
кия Балкан – генгер. Да си 
едно театрално Генгерче 
не е лесно, но пък всич-
ки ние се гордеем с това, 
защото с постановките си 
учим публиката на добро, 

отговорност, приятелство, честност, уважение. Са-
мите ние научаваме толкова много нови неща по 
забавен и интересен начин. Спектакълът, който 
сътворихме през миналата година се казва „Бил-
ка самодивка“ и е свързан с фолклора. Да си при-
знаем, уроците за българското народно творчест-
во ги научихме от тази пиеса. Така че сме избрали 
да се учим, забавлявайки се. Даже може да обико-
лим цяла България, да научим повече за обичаите, 
особеностите на различни фолклорни области. 

Театралното за нас не е просто извънкласна дей-
ност, то е отговорност, втори дом, един друг свят, в 
който попадаш. Благодарение на нашата учителка 
Татяна Йотова имаме извоювани много победи. На-
пример в Международния конкурс в Албена, 2020,  
представихме нашето училище и спечелихме Гранд 
При. Целта на школата ни е да се забавляваме, но 
и в същото време да научаваме нови неща, с по-
мощта на словото, мелодията и театъра. Но едно 
от най-важните неща е, че се учим да се сработ-
ваме в екип и да изграждаме ценни приятелства. 

Освен театралните си 
подвизи имаме възмож-
ност да творим със сло-
во. Ето сега сме в роля-
та на журналисти и виж-
дате колко талантливи Ге-
нгерчета има, които пре-
връщат словото в твор-
чество. Обичаме и рису-
ването, което допълва на-
шите изяви в различни 
състезания и фестивали. 
Разбира се, всичко това 
се постига с доста труд и 
репетиции, но репетиции-
те си ги обичаме най-мно-
го, защото има изобилия 
от смешни моменти. Рад-
ваме се и се гордеем се, 
че сме част от това пре-
красно семейство! 

Р ъ к о в о д и т е л  н а 
ШСМТ "Генгерчета": 
Татяна Йотова
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Младите таланти на школа за слово, мелодия, 

театър „Генгерче“ при СУ „Христо Ботев“ - Айтос

Ивона Димова, Конкурс за рецитаторско майстор-
ство по Яворови творби, 2019, Поморие

И стихове пишем тъй, 
както умеем…

Рисунка Гюлсюм Ремзи, 6 клас, „Радини вълне-
ния“

Рисунка Еда Юмерова, „Радини вълнения“

Сливен, Театрален фестивал “Сцена край Сините камъни“, 2020

Общински фестивал „Моята България“, 2021, Първа награда с авторския ре-
цитал на Т. Йотова „Добре дошли в България!“

Гатанки


