
Първи за Айтос изнесен 
приемен ден проведе на 9 
юли т.г. областният управи-
тел на Бургас проф. Мария 
Нейкова. Преди срещата с 
гражданите, пожелали да 
поставят проблемите и въ-
просите си, областният уп-
равител се срещна с кмета 
на община Айтос Васил Ед-
рев и с неговия екип. 

Обсъдени бяха важни 
теми, свързани с транс-
портната инфраструктура, 
спортната база и проекти-
те, с които Община Айтос 
ще кандидатства за фи-
нансиране по Стратегия-
та на МИГ-Айтос за Воде-
но от общностите местно 
развитие от ПРСР. Проф. 
Нейкова пое ангажимент 
за съдействие по различ-
ни казуси, очертани бяха и 
важни теми, по които дър-
жавната и местната власт 
ще си сътрудничат в ин-
терес на хората от общи-
ната.

На приемната на об-
ластния управител в Ай-
тос бяха поставени лич-
ни проблеми на гражда-
ни, въпроси, свързани със 
социалното подпомагане, 
с необходимостта от още 
спортни игрища в училищ-
ните дворове и др. В при-
емната дойдоха общин-
ски съветници, ръководи-
тели на спортни клубове и 
патриотични организации. 
Имаше и посетители, кои-
то поискаха просто да се 
запознаят с проф. Нейко-
ва и да й разкажат за дей-
ността си в различни орга-
низации.

Проф. Мария Нейкова 
успя да се срещне и с 19-го-
дишната Селин Али и ней-
ния баща и треньор Ниязи 

Али дни преди да отпъту-
ват за Летните олимпийски 
игри в ßпония. Областният 
управител и кметът Васил 
Едрев символично изпра-
тиха младата ни олимпий-
ска надежда на Олимпиа-
дата в Токио. В кабинета 
на градоначалника те от-
правиха своите благопо-
желания към Селин - пре-
ди всичко да е здрава, спо-
койна в решителните мо-
менти на състезанията и 
достойно представяне. 

Световната шампионка 
по ловна стрелба от Ай-
тос, която заслужи една 
от 47-те български квоти 
за олимпиадата, разгова-
ря с областния управител 
и с кмета за подготовката 
си и за това, какво й пред-
стои в дните преди поле-
та на 20 юли. Селин полу-

чи и символични подаръ-
ци, като знак, че Айтос и 
област Бургас вярват в ус-
пеха й. Областният упра-
вител и градоначалникът й 
пожелаха още с точен мер-
ник да заслужи първата си 
олимпийска титла.

„Много приятно съм из-
ненадана, че такава кра-

сива млада дама ще пред-
ставлява страната и реги-
она ни на този висок спор-
тен форум в този труден 
спорт. Самата аз като уче-
ничка съм била републи-
кански шампион по спорт-
на стрелба и знам какво 
вълнение е да оправдаеш 
очакванията на всички към 

теб. Бъди уверена в спо-
собностите си и знай, че 
всички ще бъдем мислено 
с теб“, каза областният уп-
равител.

Посещението на проф. 
Нейкова продължи с още 
срещи с айтозлии, които 
имаха  възможност да за-
дадат своите въпроси и по-

ставят проблеми, касаещи 
населените места, общи-
ната и областта, по които 
проф. Нейкова се ангажи-
ра да съдейства за разре-
шаването им.

Инòеðвю на ÍП ñ об-
лаñòния упðавиòел, че-
òеòе на ñòð. 4
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Първи за Айтос изнесен 
приемен ден проведе на 9 
юли т.г. областният управи-

Али дни преди да отпъту-
ват за Летните олимпийски 
игри в ßпония. Областният 

Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë è êìåòúò 
ñèìâîëè÷íî èçïðàòèõà Ñåëèí Àëè 

Броé гласували - 34,27% - 9488 гласа
Броé гласоподаватели - 27 678 гласа

Броé недеéствителни гласове - 13 гласа
ÃÅÐБ-СÄС - 30,51% - 2 891 гласа

ÄПС - 27,50% - 2 606 гласа
иÌА ÒАÊÚВ НАÐОÄ - 16,44% - 1558 гласа
БСП ÇА БÚлÃАÐиЯ - 11,03% - 1046 гласа

ÄÅÌОÊÐАÒи×НА БÚлÃАÐиЯ - 
ОБÅÄиНÅНиÅ - 4,49% -  426 гласа

иÇПÐАВи СÅ! ÌÓÒÐи ВÚН! - 3,40% - 323 гласа
ВÚÇÐАÆÄАНÅ - 1,41% - 134 гласа

„БÚлÃАÐСÊиÒÅ ПАÒÐиОÒи - 
ВÌÐО, ВОлЯ и НÔСБ“ - 1,40%- 133 гласа

ÃÐАÆÄАНСÊА ПлАÒÔОÐÌА 
„БÚлÃАÐСÊО лЯÒО“ - 0,67%- 64 гласа

ÐÅПÓБлиÊАНÖи ÇА БÚлÃАÐиЯ - 0,10% - 10 гласа
НАÖиОНАлНО ОБÅÄиНÅНиÅ 

НА ÄÅСНиÖАÒА(ÊОÄ, БÇНС, СÅÊ) - 0, 09%- 9 гласа
НÅ ПОÄÊÐÅПЯÌ НиÊОÃО - 0,60%- 57 гласа

ÄÐÓÃи - 2,30% - 218 гласа

ÏðèÿòåË
ÏÏ ÃÅÐÁ ïå÷åëè èçáîðèòå, ÏÏ ÃÅÐÁ ïå÷åëè èçáîðèòå, Èçáîðíèòå 
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Броé гласували - 34,27% - 9488 гласа
Броé гласоподаватели - 27 678 гласа

Броé недеéствителни гласове - 13 гласа
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Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë è êìåòúò 
ñèìâîëè÷íî èçïðàòèõà Ñåëèí Àëè 

Изклþ÷ителен интерес кúì приеìната 
на областния óправител в Айтос



От 5 до 8 юли т.г. група 
учители и ученици от Инова-
тивно СУ „Никола Й. Вапца-
ров“ беше на работна визи-
та за обмяна на опит и ино-
вативни практики във вече 
Средно училище „Христо 
Ботев“ – с. Опан. В обме-
на участваха и учители и 
ученици от ОУ „Поп Мин-
чо“ – с. Коларово, обл. Ста-
ра Загора.

В рамките на обмена до-
макините показаха пости-
женията на своето учили-
ще с кратка обиколка на 
сградата и интересна пре-
зентация. Снежана Василе-
ва, учител в начален етап, 
проведе открит урок с из-
ползване на интерактивни 
игри и дигитални приложе-
ния като акцентира на пре-
живяването на ученето от 
децата. Преподавателка-
та Златомира Славова пък 

демонстрира със свои уче-
ници урок, в който децата 
взаимодействаха както по-
между си, така и с гостува-
щите учители. Продълже-
нието на двата урока беше 
дискусия за споделяне на 
добри практики и инова-
тивни подходи в работата 
с учениците.

Учителят Нела Тотева 
представи интерактивна 
игра „Стани отличник – пъ-
туване в света на изкуство-
то и науката“. На гостите 
беше представена общи-

на Опан с крат-
ки исторически 
сведения и ус-
пехите в насто-
ящето.

В рамките на 
културната про-
грама групата от 
айтоското учи-
лище посети па-
метника на за-
гиналите жите-
ли на Опан в 
Отечествената 
война, Истори-
ческия музей в 
Димитровград, 
Природна за-
бележителност 
"Каменни гъби" 
край село Бели 
пласт, Алексан-
дровската тра-
кийска гробни-
ца, Узунджов-
ската църква и 

Монумента на Св. Богоро-
дица в град Хасково.

И през следващата 
2021/2022 учебна година СУ 
„Никола Й. Вапцаров“ про-
дължава да работи по ино-
вацията си, но вече разши-
рена. Ще обхваща не само 
първи и пети клас, включ-
ват се втори и шести кла-
сове. Учениците в I и II клас 
изучават иновативния пред-
мет Роден край, а учениците 
в V и VI клас се занимават 
с английски език, с акцент 
подготовката за явяване на 
състезания и конкурси.

НП

ОБЯВА 

Военно окръжие 
ІІ степен – Бургас 
съобщава, че  със 
заповед № ОХ-591
/05.07.2021 г. на ми-
нистъра на отбра-
ната на Република 
България е обявена 
1 /една/ вакантна 
длъжност за офи-
цер във Военно-ге-
ографската служ-
ба, която следва да 
се заеме от лице из-
пълнявало военна 
служба.

Срок за подаване на документи - до 20.07.2021 г.

Повече информация за останалите длъжности в стра-
ната, както и за кандидатстването и подаването на до-
кументите можете да получите  в сайта на ЦВО http://
www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Во-
енно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите за военен 
отчет в общините. 
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Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че  със 
заповед № ОХ-544/22.06.2021 г. на министъра на отбра-
ната на Република България е обявена 1 /една/ ва-
кантна длъжност за сержант във военно формиро-
вание 24620 – Свобода от състава на Сухопътни вой-
ски, която следва да се заеме от лице изпълнявало во-
енна служба.

Срок за подаване на документи - до 28.07.2021 г.

Повече информация за останалите длъжности в стра-
ната, както и за кандидатстването и подаването на до-
кументите можете да получите  в сайта на ЦВО http://
www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Во-
енно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите за военен 
отчет в общините. 

Работна среща по напредъка на 
дейностите по програма „Европей-
ска гаранция за детето“ в България 
на УНИЦЕФ ще се проведе на 14 
юли в Айтос. Община Айтос рабо-
ти по Компонент 3 на Програмата 
- Предоставяне на висококачест-
вени услуги за приобщаващо пре-
дучилищно образование за деца 
с увреждания и деца с обучител-
ни трудности в ДГ „Пролет“ и ДГ 
„Здравец“ и техните филиали в на-
селените места.  

УНИЦЕФ в партньорство с Ев-
ропейската комисия работи с на-
ционалните, регионалните и мест-
ните власти, с различни граждан-
ски организации, с деца и младе-
жи, за да разработи и въведе ус-
луги и интервенции, целящи огра-
ничаване на въздействието на бед-
ността и социалното изключване 
върху децата, които се нуждаят от 
подкрепа и закрила.

УНИЦЕФ работи за 
справянето с първоп-
ричините за бедността 
сред децата и социално-
то изключване, като ана-
лизира политиките, не-
обходими за ускоряване 
на промяната, и разра-
ботва новаторски подхо-
ди. На работната среща 
ще бъде обсъден напре-
дъкът по изпълнение на 
дейностите и какво пред-
стои. Срещта ще с прове-
де присъствено в Айтос и 
на платформа ZOOM за 
участниците от София.

Кметът Васил Едрев 
ще открие форума. Спе-

циално за събитието в Айтос ще 
пристигне Мария Златарева - про-
грамен директор “Социална поли-
тика” УНИЦЕФ. Важна част от ди-
алога ще е насочена към коорди-
нация на дейностите по проекта с 
останалите заинтересовани стра-
ни. Водещ на срещата ще е Руска 
Бояджиева, регионален коорди-
натор за област Бургас на пило-
тен проект "Европейска гаранция 
за детето".

Европейската комисия партни-
ра с Регионалния офис на УНИ-
ЦЕФ за Европа и Централна Азия 
за изпълнението на Фаза III от под-
готвителните действия за Гаранция 

за детето, която цели да апроби-
ра осъществимостта на Гаранция-
та за детето в седем избрани дър-
жави – членки на ЕС. 24-месечна-
та пилотна програма „Тестване на 
Гаранцията за детето в държавите 
– членки на ЕС“ ще допринесе за 
развитието на рамката на Гаранци-
ята за детето на ниво ЕС, като съ-
щевременно ще представи инова-
тивни подходи и ще разработи на-
ционални планове за действие за 
намаляване на детската бедност и 
преодоляване на системните нера-
венства сред децата в седем дър-
жави-членки: България, Германия, 
Гърция, Испания, Италия, Литва и 

Хърватия.
През този период УНИЦЕФ ще 

подкрепя Европейската комисия 
и седемте държави със серия от 
дейности на европейско, нацио-
нално и местно ниво. По покана 
на УНИЦЕФ – България Община 
Айтос се включи в проекта за пи-
лотното прилагане на „Гаранция-
та за детето“ на Европейския съюз 
в България – Фаза III от подготви-
телното действие на Европейска-
та комисия. Проектът е финанси-
ран от Европейската комисия, а 
Общината се включи в частта му, 
която работи за укрепване капа-
цитета на специалистите за ран-

на интервенция и за качествено 
приобщаващо предучилищно об-
разование.

За подготовката и изпълнението 
на заложените цели, Европейската 
комисия финансира пилотното при-
лагане на „Гаранцията за детето“ – 
Фаза III от подготвителното дейст-
вие на Комисията. В България цел-
та на проекта е да разшири достъ-
път и да подобри качеството на 4 
вида услуги – патронажна грижа на 
семейства с малки деца, ранна ин-
тервенция за деца с увреждания и 
затруднения в развитието, качест-
вено приобщаващо предучилищно 
образование и насочени към деца-
та и семействата услуги за превен-
ция и подкрепа с фокус върху де-
цата от семейства в уязвимо поло-
жение. Пилотните дейности ще се 
изпълняват в 10 общини на тери-
торията на три области – Бургас, 
Сливен и Стара Загора и ще об-

хванат над 6500 деца и роди-
тели и близо 600 специалисти 
от различни сектори.

Проектът е двугодишен 
(1.02.2021 – 31.07.2022).

Инфоðмацияòа и възгле-
диòе в òази публикация ñа 
на авòоðиòе и не оòðазя-
ваò официална позиция на 
Евðопейñкия ñъюз. Инñòи-
òуцииòе и оðганиòе на Ев-
ðопейñкия ñъюз или лице, 
дейñòващо оò òяхно име, 
не могаò да поемаò оòго-
воðноñò за начина, по кой-
òо ñе използва инфоðма-
цияòа, кояòо ñе ñъдъðжа в 
òози маòеðиал.

И през лятото СУ „Никола Вапцаров“ 
обменя опит и иновативни практики

Община Айтос в пилотен проект  
„Европейска гаранция за детето“ на УНИЦЕФ

ДГ „Пðолеò“ ДГ „Здðавец“
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Изборният ден в общи-
на Айтос започна спокойно, 
всички 50 секционни избира-
телни комисии бяха отворе-
ни точно в 7.00 часа. Само в 
една от тях - СИК 7, сутрин-
та машината "не тръгна". Ус-
тройството било настроено 
да започне работа час по-
късно от законно установе-
ното време, казаха от коми-
сията. Изборният ден в тази 
секция, реално започна в 
7.40 часа, научи още НП.

27 692 беше броят на изби-
рателите в община Айтос, ко-

ито имаха право да се явят 
пред машините на изборите 
за 46-о Народно събрание. 
31 бяха секциите в града, 19 
- в селата. С хартиени бюле-
тини гласуваха в три от 16-те 
населени места, в които бро-
ят на избирателите е под 300 
души  - Раклиново, Зетьово, 
Лясково. 

В населените места с най-
голям брой избиратели - Ка-
рагеоргиево, Мъглен и То-
полица, имаше по две из-
бирателни секции - в една-
та се гласуваше с машина, 
а в другата - с хартиена бю-
летина. 

Във всички СИК се спаз-
ваха противоепидемични 
мерки. Пред избирателни 
секции имаше дезинфектан-
ти, както и върху бюрата, на 
които се намираха машини-
те. Имаше маски и ръкави-
ци, които се раздаваха при 

поискване. Гласуването с 
устройствата ставаше из-
ключително бързо, видя НП. 
При затруднения, членове 
на СИК упътваха от разсто-
яние избирателя как да по-
даде вота си. 

До 10 часа нямаше сигна-
ли до РИК-Бургас за наруше-
ния в изборния ден, а спо-
ред членове на СИК, актив-
ността не беше по-различна 
от тази на предходните пар-
ламентарни избори.

Кметът на община Айтос 
Васил Едрев гласува в 9.30 

ч в СИК 10 в СУ "Христо Бо-
тев". "Гласувах за стабил-
ност, за нов Парламент и 
Правителство, които да зна-
ят, че и проблемите, и успе-
хите са в общините", заяви 
градоначалникът.

Три от изборните помеще-
ния в града бяха определени 
за гласуване на избиратели 
с увредeно зрение или със 
затруднения в придвижване-
то - СИК  №14 - заседателна 
зала на Общината, СИК №15 
– малка заседателна зала на 
Общината и СИК №16 -ул. 
“Гурко” 3 ОЦСЗУ. Заявки за 
помощ се подаваха и в из-
борния ден до 17.00 ч.  

Малко преди 11 часа за-
почнаха да валят жалбите за 
нарушения в изборния ден - 
за гласуване на представи-
тел на партия вместо въз-
растни хора, за агитационни 
материали на входа на учи-

лище, в което имаше шест 
секции, за некоректни указа-
ния как да се гласува и т.н. 
Сигналите за нарушения са 
повече от предишния вот, но 
изборите протичат спокой-
но, обявиха от МВР. В 11.00 
часа Айтос отчете средната 
за Бургаска област актив-
ност. 12.31% от избирате-
лите бяха гласували, по-ни-
ска беше избирателната ак-
тивност в Бургас - 10.75% и 
Руен - 9%. 

В обедните часове Ай-
тос беше пуст, а в четири от 
секциите, в които НП влезе, 
имаше по един-двама гласо-
подаватели. В 16.00 часа Ай-
тос изостана в активност-
та с 23.46% от гласували-
те, при средна активност за 
областта 27.27%. Задминаха 

ни Руен с 31.04% и Бургас - 
с 26.98%. До този час в об-
щината бяха гласували общо 
6497 избиратели.

40.73% беше избирателна-
та активност в областта към 
20.00 часа, когато Айтос от-
чете втори най-нисък резул-
тат по активност след Каме-
но - 34.27%. От 27 692-ма в из-
бирателните списъци, до ма-
шините в изборния ден оти-
доха една трета от имащите 
право на глас - общо 9369 
души. Две трети от избира-
телите в общината не упраж-
ниха правото си да избират 
Парламент.

Малко преди полунощ ста-
на ясно, че ПП ГЕРБ печели 
изборите в общината с над 
30% от гласовете, следвана 
от ПП ДПС, ПП "Има такъв 
народ" и Коалиция "БСП за 
България".

НП

лище, в което имаше шест 
секции, за некоректни указа-
ния как да се гласува и т.н. 

Ñàìî åäíà ìàøèíà 
„òðúãíà“ ñúñ çàêúñíåíèå â Àéòîñ

Изборният ден в общи-
на Айтос започна спокойно, 
всички 50 секционни избира-
телни комисии бяха отворе-

поискване. Гласуването с 
устройствата ставаше из-
ключително бързо, видя НП. 
При затруднения, членове 

Â òðè ñåëà ãëàñóâàõà 
ñ õàðòèåíè áþëåòèíè, 
â îùå òðè – ñìåñåíî

ОБЯВА

Професионална гимнзия по селско стопанство "Златна нива" - град Айтос, 
ул. "Станционна"№50, ПРОДАВА пшеница за фураж, реколта 2021 година.

Òелефон за справки: 0888206682 - С÷етоводство

Ако имате в домакинството си непотребни електрически уреди или излязло от упо-
треба електронно оборудване, можете да се освободите от тях лесно, при това на-
пълно безплатно. 

Услугата се предлага от Община Айтос, като част от стратегията й за опазване на 
околната среда. Мобилни екипи на „Елтехресурс” АД, организират  събирането от 
домовете и извозването на излязло от употреба електрическо и електронно оборуд-
ване  (ИУЕЕО). 

Заявки могат да се подават всеки работен ден на единен телефонен номер – 0 800 
14 100, или на e-mail: order@makmetal.eu.

Изпълнението на заявки е напълно безплатно за граждани и фирми. Изхвърляне-
то на подобен тип отпадъци в контейнерите е забранено, а нарушителите подлежат 
на сакнция. 

Услугата, от една страна предотвратява струпването на отпадъци във и около кон-
тейнерите, и в същото време допринася за опазване на градската среда от замър-
сяване.

* * *

ОБÙиНА АÉÒОС и ÅВÐО иÌПÅÊС ÅООÄ
Организарат събирането и транспортирането на хартия, всякакви изделия от пласт-

маса, найлон, стъклени опаковки /буркани, бутилки/, дървени щайги и др., както от 
търговски обекти и административни сгради, така и от домовете. 

ПО ВАØА ÇАЯВÊА, ВСÅÊи ÐАБОÒÅН ÄÅН, 
на тел. 0889 299 630 - Ãеорги Ðаé÷ев.

ÎÑÂÎÁÎÄÅÒÅ ÑÅ ÎÒ ÍÅÍÓÆÍÎÒÎ ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ 
ÑÚÑ ÇÀßÂÊÀ ÍÀ ÁÅÇÏËÀÒÅÍ ÒÅË. 0 800 14 100

ÎÁÙÈÍÀ ÀÉÒÎÑ ÇÀ ×ÈÑÒÀ ÎÊÎËÍÀ ÑÐÅÄÀ!

ПОÊАНА
за публи÷но обсъждане на изпълнение и приклþ÷ването 

на обùинския бþджет за 2020 г.

Óважаеми гðаждани оò община Àйòоñ,
На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 140 ал. 4 от Закона за 

публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 
бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и от-
читане на бюджета на община Айтос, Председателят на общински съвет Айтос, кани 
гражданите на община Айтос и всички заинтересовани лица на 19.07.2021 г. на пуб-
лично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.

Публичното обсъждане ще се проведе в заседателната зала на общински съвет Ай-
тос от 13.30 часа.

Материалите по годишния отчет на бюджета ще бъдат предоставени на разположе-
ние на местната общност в Центъра за услуги и информация на гражданите.

Становищата по годишния отчет могат да се представят в деловодството на Об-
щински съвет - Айтос, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното об-
съждане.

Êрасимир Åн÷ев
Ïðåäñåäàòåë íà îáùèíñêè ñúâåò - Àéòîñ

ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ

ÀÉÒÎÑСÚБиÐАНÅ и иÇВОÇВАНÅ НА иÇлЯÇлО ОÒ ÓПОÒÐÅБА 
ÅлÅÊÒÐи×ÅСÊО и ÅлÅÊÒÐОННО ОБОÐÓÄВАНÅ

Ñàìî åäíà ìàøèíà Ñàìî åäíà ìàøèíà 
„òðúãíà“ ñúñ çàêúñíåíèå â Àéòîñ„òðúãíà“ ñúñ çàêúñíåíèå â Àéòîñ



Н× “ВАСил лÅВСÊи 1869” - АÉÒОС
ОБЯВЯВА НА×АлОÒО НА

ÄÅВÅÒА лЯÒНА ÒАНÖОВА 
АÊАÄÅÌиЯ
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9,30 ÷аса – 5 – 6 годиøни
11,00 ÷аса - 7-8-9 годиøни

13.00 ÷аса - 10 – 14 годиøни

13-15 юли 2021 ×ô
Cy

 an
M

a g
en

 ta
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

стр.4 13-15 юли 2021

Народен приятел8

- Проф. Неéкова, за пър-
ви път сте в Аéтос с изне-
сен приемен ден. Òова ли 
е първата Ви визита в на-
øия град?

- Ще бъда откровена с Вас. 
Да, като областен управител 
за първи път съм на приемен 
ден в Айтос. Но не за първи 
път посещавам Айтос. Мал-
ко преди пандемията бях на 
посещение тук като декан на 
Þридическия факултет на 
Бургаския свободен универ-
ситет. Освен че съм влюбена 
в община Айтос като природ-
ни дадености, особено щаст-
лива съм от факта, че голяма 
част от работещите в Общи-
ната са възпитаници на БСУ. 
Отделно от това, впечатлена 
съм от експедитивната екип-
на работа в Общината. В из-
пълнение на моята програ-
ма като областен управител 
и желанието ми да бъда бли-
зо до хората, прецених, че 
трябва да посветя 9 юли на 
гражданите на община Ай-
тос, а малко по-късно - и на 
община Карнобат.

- имаøе интерес към 
приемната Ви, какви въ-
проси и проблеми поста-
виõа аéтозлии?

- Поставени бяха различ-
ни въпроси - от питания с ли-
чен характер до такива с об-
ществено значение. Като на-
пример, дойдоха преподава-
тели от СУ "Христо Ботев", 
които поставиха въпроса за 
необходимостта от ренови-
ране на спортна площадка 
за децата. Бях респектира-
на и много приятно изнена-
дана да чуя, че там се обуча-
ват над 1000 ученици, а учи-

лището е с история над век 
и половина. И съвсем зако-
номерно и нормално е, пло-
щадката на това старо учи-
лище с толкова много деца, 
да има нужда от основен ре-
монт. Така че във възмож-
ностите и в рамките на пра-
вомощията ми на областен 
управител ще поставя въпро-
са пред институциите, които 
да вземат отношение. Бяха 
поставени въпроси от родо-
любци, които много ме впе-
чатлиха, като г-н Атанас Ата-
насов - председател на мест-
ния комитет "Васил Левски", 
който искрено се вълнува за 
патриотичното възпитание 

на децата и младите хора. 
И разбира се, аз съм прово-
кирана и обещах да посетя 
в съвсем кратко време още 
веднъж Айтос.

- А някои от посетители-
те доéдоõа просто да се за-
познаят с Вас?!

- Да, имаше и такива граж-
дани. Беше много мило и 
приятно да разбера, че са 
пристигнали просто да се 
запознаят с мен като облас-
тен управител и да обсъдим 
бъдещи съвместни инициа-
тиви. Имаше и общински съ-
ветници, които посетиха при-
емния ми ден. Разговаряхме 
за доброто взаимодействие 
между областния управител 
и екипа му и Общинския съ-
вет, по отношение на контро-
ла върху актовете на органи-
те на изпълнителната власт 
и органите на местно само-

управление в лицето на Об-
щинския съвет, с оглед на 
една по-добра експедитив-
ност в общата ни работа. 
Стигнахме до извода, че ако 
е необходимо, трябва да се 
комуникира между двете ин-
ституции още преди да бъде 
прието едно решение на Об-
щинския съвет - така че да 
не се налага областният уп-
равител да го връща за ново 
разглеждане.

Бяха поставени въпроси от 
граждани, които касаят ста-
тута и грижата, която държа-
вата трябва да проявява по 
отношение на възрастните и 

болните хора. Дори се роди 
идеята за промяна в някои от 
нормативните актове в тази 
посока. Всички срещи с хора-
та от община Айтос бяха инте-
ресни и полезни, и аз с готов-
ност се ангажирам да проуча 
всеки един въпрос, поставен 
в приемния ми ден.

- Ùе бъдат ли система 
Ваøите приемни в обùи-
ните?

- Да, считам, че те вече са 
добра практика. Още в пър-
вата седмица, в която бях на-
значена за областен управи-
тел, започнахме с приемна в 
Бургас - в четвъртъците, кои-
то бяха определени от моите 
предшественици. Новото, ко-
ето надградих като областен 
управител е, в петъците да 
има изнесени приемни в об-
щините. Започнахме от мор-
ските общини, предвид под-

готовката и началото на сезо-
на - период, в който има необ-
ходимост от повече срещи и 
повече действия за осигуря-
ване на едно спокойно и си-
гурно летуване на туристите. 
И днес (9 юли) започнахме с 
неморските общини - Айтос 
и Карнобат. Така че ще про-
дължим традицията. Считам, 
че това е една добра възмож-
ност, повече хора да се срещ-
нат с областния управител, с 
оглед и на тяхното удобство 
- да не пътуват в това време 
на ковид. И разбира се, за да 
им спестим време и финансо-
ви разходи.

- Êакъв е коментарът Ви 
за среùата с кмета Васил 
Åдрев и аéтоското моми-
÷е Селин Али, което полу-
÷и квота за Олимпиéски-
те игри?

- Силно съм впечатлена, че 
айтоският олимпиец е Селин 
Али. Точно в деня на изнесе-
ната ми приемна в Айтос, Се-
лин беше на среща с кмета 
Васил Едрев. Имах възмож-
ността лично да я поздравя 
и да й пожелая успех, в кой-
то не се съмнявам. Изключи-
телно съм впечатлена от това 
младо, интелигентно и краси-
во момиче, и вярвам, че то 
ще ни представи достойно 
на Олимпиадата. Впечатле-
на съм и от ангажираност-
та на Общината в лицето на 
кмета към спортните таланти 
на Айтос. Имах възможност-
та да чуя бащата и треньора 
Ниязи Али, който благодари 
за силната подкрепа на мест-
ната власт.

Моите изнесени приемни 
започват първо със среща с 
кмета на съответната общи-
на и след това с граждани-
те. За мен е много важно да 
има едно добро взаимодейст-
вие между институциите, за-
щото хората очакват именно 
това - областният управител 
да работи добре с кметове-

те и общинските съвети, за 
да могат да се решават тех-
ните проблеми.

Аз имам възможността да 
познавам г-н Едрев преди 
още да бъда назначена за 
областен управител. И как-
то вече споменах, посетих 
общината като декан, за да 
представя възможностите 
за обучение в БСУ и новите 
магистърски и бакалавърски 
програми. Срещнах изключи-
телна подкрепа. Освен това, 
бях силно впечатлена от же-
ланието на кмета да съдейст-
ва на жители на общината, в 
т.ч. и на няколко души, болни 
от ковид. С настоятелна мол-
ба кметът ме помоли да съ-
действам за настаняването 
им в болница в Стара Заго-
ра. Това говори за едно мно-
го човешко отношение. И съм 
сигурна, че ще имаме и дру-
ги инициативи, защото общи-
на Айтос и нейните жители 
заслужават повече популя-
ризиране на даденостите на 
региона, на добрите практи-
ки и на всичко, което се случ-
ва тук. Градът е много проме-
нен - с хубав и зелен площад, 
с много растителност, което 
означава, че тук има отноше-
ние и грижа за околната сре-
да и природата. 

НП

Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë ñ èçíåñåíè ïðèåìíè 
âñåêè ïåòúê - çà ïî-àêòèâåí äèàëîã ñ ãðàæäàíèòå 

на децата и младите хора. 
И разбира се, аз съм прово-
кирана и обещах да посетя 
в съвсем кратко време още 
веднъж Айтос.

болните хора. Дори се роди 
идеята за промяна в някои от 
нормативните актове в тази 
посока. Всички срещи с хора-
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Ïðîô. Ìàðèÿ Íåéêîâà ïðåä „Íàðîäåí ïðèÿòåë“

Îблаñòнияò упðавиòел пðоф. Ìаðия Íейкова ñ пъð-
ва пðиемна в Àйòоñ

Пðоф. Íейкова ñъñ ñъðдечни пожелания към момичеòо, коеòо ще пðедñòавя 
Àйòоñ, облаñòòа и Áългаðия на Îлимпиадаòа

Дъðжавнаòа и меñòнаòа влаñò òðябва да ðабоòяò 
в ñинхðон, в инòеðеñ на гðажданиòе, каòегоðична е 
пðоф. Íейкова

Óважаеми òвоðци оò Àйòоñ!

Време е за АЛМАНАХ!
Градът ни е богат на хора, преоткриващи 

света с талантливи творения.
Предлагам Ви да съберем частица от това 

духовно богатство и да го споделим с чита-
тели от близо и далеч!

Моля, всеки творец, който е с айтоски ко-
рени, или е свързал живота си с Айтос, да 
откликне на призива и да изпрати свои тво-
рения: 

-поезия 
-проза 
-картини
За селекция и участие в Алманах "Айтос", 

изисквания към творбите:
шрифт Times New Roman, размер 12, дву-

странно подравняване за прозата, 30/60 
знака. 

Изпращайте:
- до 10 стихотворения
- до две прозаични творби - до три стра-

ници едната.
- кратка творческа биография и снимка 

на автора. 
Êраен срок за изпраùане на творбите - 

15.07.2021 година, на email: tati.jot@abv.
bg, тел. 0889591464, Òатяна Éотова.

Óважаеми òвоðци оò Àйòоñ!

Време е за АЛМАНАХ!

ÀËÌÀÍÀÕ 
"ÀÉÒÎÑ"

Óважаеми ñъгðаждани и гоñòи на Àйòоñ, 
ЗАПОВßДАЙТЕ на 15 юли (четвъртък) от 21 часа в Етнографски ком-

плекс „Генгер“. Каним Ви на купон с формация "Гайтани"! Богатство-
то и красотата на българския фолклор ще оживеят чрез музиката, 
танците и пъстрите носии на известната формация.  Ще видите тан-
ци, пресъздаващи сцени от традиционните бит и култура на българи-
на. Ще ви пренесем от веселите и жизнерадостни тракийски танци, 
през тежките стъпки на танците, пресъздаващи ежедневния труд и 
връзката на хората с българската земя.

От добруджански танци до бързите и динамични шопски танци. Ще 
направим незабравима разходка из различните региони на България. 
С формация „Гайтани“ традициите оживяват. Потопете се в магията 
на българския фолклор с разнообразието и красотата на българска-
та народна музика и танц.

Òелефони за резервации: 0885 620 836, 0885 620 830
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Â „Ãåíãåð“ - Êóïîí íà ìàêñ 
ñ ôîðìàöèÿ „Ãàéòàíè“ 


