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

народен

3-9 септември 2021, бр. 493

Айтос ще има изцяло  
нова детска градина за 120 деца

Община Айтос изпъл-
ни желанието на мла-
дите хора, които актив-
но спортуват, и изгради 
нова зона за спорт в гра-
динката на улица "Парко-
ва". Монтирани са сило-
ви уреди, настилката е гу-
мирана. Предстои теренът 
около площадката да бъде 
затревен.

В поредното ново спорт-
но съоръжение в града, 
Общината е инвестирала 
12 000 лева собствени бю-
джетни средства. Целта 
е да бъде осигурена още 
една възможност за ак-
тивен начин на живот на 
младите хора.

С цветни лехи, асфалти-

рани алеи, детска и спорт-
на площадка, градинката 
на "Паркова" е вече добре 

подредено и привлекател-
но място не само за деца-
та и младежите, но и за 

всички жители на кварта-
ла и града.

Нп

Айтос с поклон  
за 136 години от 

Съединението 
На 6 септември 2021 г.,  

от 10.00 часа в двора на бившето 
Логопедично училище

В края на месец август 
Община Айтос започна из-
пълнението на проект за 
изграждане на нова ино-
вативна детска градина в 
центъра на града. Финан-
сирането е по Програмата 
на МОН за „Изграждане, 
пристрояване, надстроява-
не и реконструкция на дет-
ски ясли, градини и учили-
ща за периода 2020-2022 г." 
Общината получи 3 000 000 
лв. за изграждането на из-
цяло ново детско заведе-
ние по Модул 1 на Програ-
мата - „Детски ясли и дет-
ски градини – изграждане 
на нови сгради, както и при-
строяване, надстрояване и 
реконструкция на същест-
вуващи“. 

Финансирането е за стро-
ителство на нова материал-
на база, която гарантира 
здравословни и качестве-
ни условия за обучение на 
айтоските деца. Целта на 
проекта на Община Айтос е 
преодоляване на недостига 
на места в детските гради-
ни и в яслените групи и оси-
гуряване достъп на всички 
деца до предучилищно об-
разование.

Новата детска градина се 
изгражда върху имот пуб-
лична общинска собстве-
ност, на мястото на бивше-
то Детско отделение на 
„МБАЛ - Айтос“ ЕООД. Ста-
рите сгради вече са събо-
рени, теренът е изравнен и 
подготвен за строителство-
то, видя вестник „Народен 
приятел“. 

„Абсолютно всички про-
цедури по събарянето на 
старите постройки и раз-
чистването на парцела, 
както и за избора на из-
пълнител за строителство-
то на новата детска гради-
на са приключили в срок. В 
неформални разговори със 
строителя на детската гра-

дина имаме уверението, че 
до края на годината обектът 
ще бъде приключен до груб 
строеж. За да се използват 
зимните месеци за довър-
шителните работи вътре. 
Предполагаме, че някъде 
до април-май догодина ще 
имаме нова детска градина 
за 120 деца. Факт е, че в Ай-
тос и общината се чувства 
изключително остро нужда-
та от нова детска градина. 
Защото има деца, които не 
могат да бъдат обхванати 
от съществуващите детски 
градини", коментира за об-
щинското издание кметът 
Васил Едрев.

Според градоначалника 
очевидно е, че родителите 
много се вълнуват и вече 

дори мислят за името на 
новото детско заведение. 
„По този въпрос още не сме 
мислили, но интересното е, 
че ми беше зададен от за-
интересовани млади майки 
на старта на строителните 
дейности. Признавам, не 
сме вземали решение как 
и по какъв начин да бъде 
избрано името на детската 
градина. Но със сигурност 
ще се допитаме до гражда-
ните, които винаги са били 

активни в това отношение. 
И вярвам, че ще стигнем до 
консенсус във връзка с но-
вото име на тази, предпо-
лагам хубава детска гра-
дина, която предстои да 
изградим", заяви градона-
чалникът.

Стана ясно, че общин-
ският паркинг в близост ще 
продължи да функционира. 
За да се облекчи трафикът, 
ще има нов вход  към дет-
ската градина, за да могат 
родителите да го ползват, 

когато водят и прибират де-
цата си. 

„Изключителната заслу-
га за спечелването на този 
важен за гражданите на 
общината проект е на раз-
ширения състав на екипа, 
който подготви проектно-
то предложение. Благодаря 
на всички членове на този 
екип за извършената огро-
мна по обем подготвител-
на работа", коментира  още 
кметът Васил Едрев.

Нп

Още напролет 

Старото Детско отделение вече го няма

Така ще изглежда новата детска градина за 120 деца в самия център на Айтос

Кметът Васил Едрев: „Не сме мислили за име на 
детската градина, ще чакаме предложения от граж-
даните“

Община Айтос изгради нова 
зона за спорт в градинката 

на улица „Паркова“

Разчистиха терена, 
строителството започва до дни



На 27.08. 2021 г., в Общи-
на Айтос заседава Постоян-
ната комисия по  „Образо-
вание, култура, спорт, тури-
зъм, здравеопазване и соци-
ални дейности” към Общин-
ски съвет-Айтос, с председа-
тел Атанас Маринов. Комиси-
ята беше определена с реше-
ние на местния парламент, с 
цел да изработи Правилник 
за финансово подпомагане 
на семейства с репродуктив-
ни проблеми. 

Припомняме, че предложе-
нието беше внесено от Миле-
на Куртова-Радева, общин-
ски съветник от БСП мина-
лата година. На заседанието 
през месец юли Общинският 
съвет реши  освен седемте 
общински съветници, в коми-
сията да се включат АГ-спе-
циалистите д-р Станка Или-
ева и д-р Мария Димитрова, 
Ганка Генчева -  главен юрист 
в Община Айтос и Фатме Ну-
ретин - старши експерт в Ди-
рекция „КОВЗС“. 

Поканата за участие в за-
седанието уважи Валентина 
Иванова - координатор на 
Донорски програми към Фон-
дация "Искам бебе" и главен 
експерт в Дирекция "Здраве-
опазване" към Община Ва-
рна. Екипът от Айтос обсъди 

с Валентина Иванова свои-
те предложения, а тя от своя 
страна даде полезни насоки 
за критериите, които да бъ-
дат включени при изготвяне-
то на документа. 

Стана ясно, че Община 
Варна от 7 години работи 
по този проект и може да 
се похвали с немалко поло-
жителни резултати. За ин-
формация на айтозлии, след 
като бъде изработен Пра-
вилникът с критерии за от-
пускане на финансова по-

мощ, той ще бъде качен на 
сайта на Общината и всеки 
гражданин ще има възмож-
ност да се запознае с него и 
да даде предложения за ко-
рекции и допълнения в рам-
ките на едномесечен срок. 
Правилникът влиза в сила 
след приемането му от Об-
щинския съвет. С приемане-
то на Бюджет ̀ 2022 ще може 
реално да се подпомагат се-
мейства с репродуктивни 
проблеми.

Нп
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Айтос разработва правилник за подпомагане 

на хора с репродуктивни проблеми 

Чрез общинския вестник „Народен приятел" искам да 
благодаря на кмета на община Айтос Васил Едрев и на 
кмета на село Пирне Манчо Железов за асфалтиране 
на улицата, на която живея, в селото.

От години нашата улица беше в изключително лошо 
състояние. Трудно ни беше да се придвижваме, особено 
при лоши метеорологични условия. Сега движението е 
улеснено, както за пешеходците, така и за автомобили-
те. Промени се като цяло и визията на квартала.

Благодарим Ви! Бъдете здрави, уважаеми управници 
и все така се грижете за проблемите на хората!

марушка БАНКиНА

Преди... и сега

Бранимира НиКОЛОвА - 
общински съветник, член на  
пК „Образование, култура, 
спорт, туризъм, здравеопазване 
и социални дейности”

Дали от някаква кривора-
збрана либералност, дали от 
пуста мода, или за да демонс-
трират благосъстояние, оказ-
ва се, че възрастните сами 
залагат децата си като бом-
би на пътя.

Макар и малък град, Айтос не 
изостава в световните тенден-
ции за използването на елек-
трически скутери и тротинет-
ки за придвижване. По този ал-
тернативен начин на движение 
се има предвид, че пазим при-
родата, избягваме трафик, няма 
нужда от паркомясто и т.н. Ай-
тос е малък град и всичко е на 
една ръка разстояние. Вмес-
то да карат колело обаче, тий-
нейджъри и деца, някои от кои-
то на видима възраст под 14 го-
дини, могат да бъдат забеляза-
ни да се движат с електрически 
скутери по улиците, площада и 
парк „Славеева река“, да карат 
без да спазват никакви прави-
ла, много често по двама, кое-
то застрашава и крие опасност 
за всички участници в движени-
ето. Момчета, които са ги яхна-
ли, изскачат напълно ненадей-
но пред колите, секат пътя на шо-
фьорите и преминават в насрещно-
то без да подават каквито и да било 
предупредителни знаци. За кошмар 
на майките с малки деца, електрич-
ките фучат през пешеходните зони 
и дори алеите на парка.

Причините за случващото се най-
вероятно са комплексни, може би 
контролът от органите на реда е 
слаб, но като че ли по-голямата отго-
ворност е на родителите, които купу-
ват тези скъпи играчки на децата си 
и им позволяват да ги карат.

За съжаление новите правила, ко-
ито са влезли в сила от миналата го-
дина, за основен критерий за опре-
деляне електрическите тротинетки 
като инвидидуално електричеко или 
моторно превозно средство с оп-
ределена категория, не е мощност-
та на двигателя или конструктивна-
та максимална скорост, а наличие-
то или липсата на място за сядане и 
височината на неговата референтна 
точка. Както забелязваме, повечето 
тийнейджъри се движат на тротинет-
ки без място за сядане и като цяло 

не подлежат на санкции.
И така – наказани най-вероятно 

няма. По-лошо – няма да има, защото 
всичко това се случва със знанието и 
разрешението на майките и бащите. 
Дали от някаква криворазбрана ли-
бералност, дали от пуста мода, или 
за да демонстрират благосъстояние, 
оказва се, че възрастните сами за-
лагат децата си като бомби на пътя. 
И след като те нямат самосъзнание 
колко опасно би могло да бъде това 
и не ги е грижа, какво да очакваме 
от самите деца?

Ето и някои от новите правила, 
свързани с ползването и управлени-
ето на този тип превозни средства:

- На първо място, електрическите 
тротинетки могат да се движат по 
велосипедната инфраструктура (ве-
лоалеите) и по градските пътища, по 
които позволената скорост е до 50 
км/ч. Правилото е това да може да 
става, когато по съответната улица 
няма изградена велоалея. Съответ-
но, електрическите тротинетки тряб-
ва да се движат възможно най-вдя-
сно на платното за движение.

- За електричеките тротинетки 
е забранено движението в BUS-
лентите и по тротоарите, както и 
във всички зони, маркирани със 
знак за забрана на влизане на 
велосипеди.

- Максималната допустима 
скорост на движение е 25 км/ч. 
Доколкото голяма част от елек-
трическите тротинетки не показ-
ват на дисплеите си скоростта 
на движение, то техните вода-
чи ще трябва или да се сдобият 
с такива, или да намерят друг 
начин да спазват ограничение-
то. За момента обаче не става 
ясно по какъв начин ще се кон-
тролира спазването на това из-
искване.

- По отношение на водачите на 
електрическите тротинетки ва-
жат и следните забрани:

1. Да превозват други лица.
2. Да се движат успоредно с 

друга тротинетка или двуколес-
но пътно превозно средство.

3. Да управляват тротинетка-
та без ръце.

4. Да се движат в непосред-
ствена близост до други пътни 
превозни средства или да се 
държат за тях. 

5. Да превозват, теглят или 
тласкат предмети, които пречат 
на управлението на тротинетка-
та или създават опасност за дру-
гите участници в движението.

 6. Да използват мобилни телефони 
при управлението на тротинетката.

- С промените в Закона за дви-
жението по пътищата, свързани с 
електрическите тротинетки бяха въ-
ведени и възрастови ограничения. 
Така, деца под 14-годишна възраст 
няма да могат да управляват елек-
трически тротинетки, а тези от 14 до 
16 години ще могат да се движат в 
рамките на велосипедната инфрак-
структура.

- През нощта, както и при намале-
на видимост, водачите на тротинет-
ки са длъжни да използват светло-
отразителни елементи върху види-
мата част на облеклото, позволява-
щи да бъдат лесно забелязани. До-
пълнително задължение на водачите 
е  тротинетките им да бъдат с вклю-
чени светлини.

- Задължението за носене на кас-
ка се отнася единствено за лицата 
до 18-годишна възраст.

Списъкът с правила не е никак ма-
лък, въпросът е кой е запознат с тях 
и дали се спазват.

Електрическите скутери – забавление или опасност?

Получи подкрепа 
и заимства опит 
от Община Варна 

Все така се грижете за 
проблемите на хората!
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От 18 септември до 3 октомври - по домовете 

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на стро-
ителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци,  речни ко-
рита, ниви, горски територии, пътища, дерета. Нарушителите ще бъ-
дат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да де-
понира строителни отпадъци, трябва да подаде заявление до кме-
та на Община Айтос, и да получи Разрешение от кмета на Общи-
на Айтос за извозването на строителния отпадък до съответна-
та площадка. 

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация 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.

От 7 септември до 3 ок-
томври 2021 г. ще се про-
веде 18-ото поред пребро-
яване на населението и 
жилищния фонд в Републи-
ка България. В тази връз-
ка, при спазване на Указа-
нията на МЗ за провежда-
не на Преброяване `2021 
в условията на извънред-
на епидемична обстанов-
ка, на 30 август т.г. Общин-
ската преброителна коми-
сия - Айтос с председател 
Мариана Димова - зам.-
кмет на Община Айтос, 
съвместно с ТСБ - Югоиз-
ток проведе обучение за 
всички лица, одобрени за 
преброители, контрольо-
ри и резерви за Пребро-
яването на населението 
и жилищния фонд в Репу-
блика България през 2021 
година. 

96 преброители и 18 кон-
трольори ще участват в 
Преброяване `2021 в об-
щина Айтос, научи вест-
ник „Народен приятел“. По 
време на обучението пре-
броителите и контрольо-
рите бяха запознати със 
Закона за преброяване-
то, съдържанието на пре-
броителните карти, начи-

на и времето на работа, 
заплащането, правата и 
задълженията им. Специ-
ално внимание беше обър-
нато на стриктното спазва-
не на противоепидемични-
те мерки и указанията на 
Министерство на здраве-

опазването за провежда-
не на Преброяване `2021. 
Още преди обучението 
на всички участници бяха 
раздадени обучителни ма-
териали, предпазни маски 
за многократна употреба и 
дезинфектанти.

След обучението, на пре-
броителите са издадени 
специални карти за леги-
тимация. Всеки гражда-
нин ще може да се обади 
в националната статисти-
ка, за да научи името на 
преброителя, който ще го 

посети. 
За преброено лице, на 

преброителя ще се запла-
щат 2.50 лв., за  жилище – 
1.00 лв., а за сграда – 0.70 
лева. От преброените он-
лайн домакинства преб-
роителят ще трябва да по-
лучи специален код, гене-
риран от информационна-
та система, за което ще му 
се заплатят 0.80 лева.

Преброяването ще се 
проведе на два етапа. От 
0,00 часа на 7 септември 
до 24.00 часа на 17 септем-
ври  2021 година ще се про-
веде преброяване на насе-
лението чрез попълване на 
електронна преброителна 
карта. Електронното пре-
брояване ще бъде достъп-
но на територията на цяла-
та страна. От 8.00 часа на 
18 септември до 20.00 часа 

на 3 октомври 2021 година 
ще се проведе преброява-
не с преброители и посе-
щение на жилищата и до-
макинствата.

Получените от пребро-
яването данни ще бъдат 
основа за вземане на ин-
формирани управленски 
решения, разработване 
на стратегии и конкрет-
ни национални и регио-
нални секторни политики 
от централните и местни-
те органи на управление 
в страната.

Между 18 септември и 
3 октомври ще стартират 
посещенията по домове-
те. Преброителите ще имат 
право да позвънят на вра-
тата ни от 8.00 до 20.00 
часа всеки ден, включи-
телно в събота и неделя. 

Нп

Айтос разработва правилник за подпомагане 
на хора с репродуктивни проблеми 

Преброители и контрольори се обучаваха на групи с цел стриктно спазване 
на противоепидемичните мерки

Айтоското тракийско дружество приветства инициати-
вата на Община Айтос за строителството на нова детска 
градина на улица „Щерю Русев". Но на № 4 на тази ули-
ца се помещаваше клубът на дружеството, който вече 
не съществува. Със загриженост за съдбата на имуще-
ството, придобито с лични средства и дарения, Управи-
телният съвет предлага на Общината и Общинския съвет, 
Договор №550/02.06.2016 г. да бъде продължен с анекс, 
който да позволи на дружеството безвъзмездно полз-
ване на приземното помещение на улица „Станционна" 
№59, което в момента не се използва.

Липсата на помещение наложи съхраняване на иму-
ществото в частен гараж. Това затруднява изпълнение-
то на годишната програма на Тракийско дружество „1897 
Петър Киприлов", което работи в подкрепа на културна-
та дейност на Общината и за патриотичното възпитание 
на децата и младите хора.

Управителен съвет 
ОБЯвА

КУрс зА здрАвОсЛОвНО ОтсЛАБвАНе
времетраене - 1 месец

заплащане: 20.00 лв. при записване + 30.00 лв. в 
края на курса

записване и информация на тел.: 0878 886 004

Доста усилия е употребил неизвестен засега хулиган, 
вероятно с ножовка или трион, за да "осакати" тази пей-
ка в самия център на Айтос, поставена до кафе "Джой". 
Мрежата се взриви - да бъде открит, и да му се "даде въз-
можност" да скове нова пейка.

ЛЯТНА РАЗПРОДАЖБА
От 1 септември стартира лятната разпродажба на офи-

циални и булченски рокли в магазина на улица „Алек-
сандър Стамболийски" № 8 в град Айтос (до шивашко-
то ателие, срещу кафене JOY).

Очакваме ви!

ОБЯВИ
• Тел. 0884 407 163 ПРОДАВА апартамент в Айтос, ул. „Петър 

Берон“ № 1, ет. 3, супер център, тухлен, след основен ремонт. 
Цена 80 000 лв.

• ПРОДАВА се апартамент в град Айтос, близо до Автогарата, 
етаж ІІ /среден/. Напълно обвазеден - нова баня, нова дограма, 
три тераси, голямо мазе с метална врата. Цена 43 000 евро - въз-
можен коментар на място. За запазване на час за оглед и повече 
информация, звънете на тел. 0894 66 40 03.

• Тел. 0558/ 2 51 35 Айтос ПРОДАВА гараж и гаражна стая в цен-
търа, ул. „Богороди“ № 10А. Цена по споразумение.

• Тел. 0558/ 2 51 35 Айтос ПРОДАВА апартамент в гр. Малко 
Търново, 58 кв.м. Цена по договаряне. 

• Тел. 0878 603 302 ТЪРСИ жена за почасово гледане на въз-
растна жена от Айтос.

търси да назначи 
• механик в пункта за годишни технически 

прегледи.  Изисквания - средно или висше техническо 
образование и категория „С“.

• Шестима шофьори за превоз на ученици.
Може и пенсионери. Нетна (чиста) заплата -  

740 лв., плюс 80 лв. Ваучери за храна.
телефон за връзка и повече информация:  

0879 29 77 22

„Айтос - автотранспорт" ЕООД

Тракийско дружество 
„1897 Петър Киприлов“ - 

Айтос иска нов клуб

От 0.00 часа на 7 септември до 24.00 часа на 17 септември - онлайн



„Много съм доволен от 
сезона. По наши изчис-
ления, до края на септем-
ври ще изчистим всич-
ки текущи задължения. 
Само се надявам, епи-
демиологичната обста-
новка да позволи да по-
работим още". Това каза 
пред медиите управи-
телят на „Генгер" ЕООД 
Димо Димчев, минути 
след като Общинският 
съвет с пълно мнозин-
ство прие отчета му за 
дейността на общинско-
то дружество за 2020 го-
дина. Димчев сърдечно 
благодари на всички ра-
ботещи в дружеството и 
подчерта, че  благодаре-
ние на техните идеи, ра-
бота и всеотдаен труд, 
Етнографският комплекс 
е успял да преодолее 
негативната финансо-
ва тенденция. „Със си-
гурност сме допускали 
и грешки, но се надявам 
те да са много по-малко“, 
каза още управителят.

Димчев получи висо-
ка оценка за работата 
си, съветници от различ-
ни политически сили го 
поздравиха за свърше-
ното дотук. Общо беше 
мнението, че управителят 
е успял да съживи „Ген-
гер" и да го превърне в 
привлекателно място за 
много български турис-
ти не само от областта, 
но и от цялата страна. 
„Принос за обновяване 
на комплекса има и про-
ектът на Община Айтос 
за реновиране на адми-
нистративната сграда“, 
казаха  съветници за об-
щинското издание. 

Отчетът за дейността 
на „Генгер" ЕООД през 
нелеката 2020 година 
беше първият сигнал за 
финансова стабилизация 
на дружеството. „Година-
та започна с финансова 

задлъжнялост към дос-
тавчици, данъчни и осигу-
рителни институции, как-
то и към персонала. Про-
тивоепидемичните мер-
ки, свързани с пандемия-
та, усложниха ситуация-
та. Целевата помощ, от-
пусната от Общината за 
справяне с последстви-
ята от наложените огра-
ничения, беше „добре 
дошла", но недостатъчна 
като финансово измере-
ние, за да покрие нуж-
дите на общинската фир-
ма", пише в отчета си уп-
равителят. 

Обратът е през месец 
май, след отпадане на 
ограниченията. Възста-
новявайки дейността си, 

„Генгер" реализира си-
лен летен сезон, обслуж-
ва задълженията си и за-
деля част от средствата 
за подновяване на ма-
териално-техническата 
база. Точно материал-
ната база се оказва най-
големият финансов про-
блем на дружеството, 
признава Димчев. Спо-

ред него, лип-
сата на инвес-
тиции в кафене-
то, хотела и ме-
ханата през по-
следните годи-
ни, са причина 
за ниската кон-
курентоспосо-
бност, а от там 
- и за ниските 
финансови по-
стъпления.

В края на лет-
ния сезон са ин-
вестирани сред-
ства в подобря-
ване на инте-
риора на меха-
ната и кухнята 
към нея. Запо-
чнал е цялост-

ният ремонт на стаите в 
хотелската част, закупе-
на е телевизионна техни-
ка. Управителят увери съ-
ветниците, че промените 
в „Генгер" продължават 
и през 2021 година. Дру-
жеството ще инвестира 
в покривите на сгради-
те, в нов модерен детски 
кът, ще подмени част от 

каменната настилка. На-
деждата е, че солидни-
те финансови средства 
за реализиране на тези 
добри идеи ще дойдат от 
търговската дейност на 
комплекса. „Процесът е 
бавен, но възможен. Оп-
тимизъм ни дават прихо-
дите през 2020 година, ко-
ито въпреки тримесечно-
то затваряне (и то през 
силния период) не са по-
различни от предходните 
години", казва още Дим-
чев. Според него, това се 
е случило най-вече зара-
ди оптимизираните раз-
ходи във Фонд „Работна 
заплата", което не дове-

ло до занижаване на ка-
чеството. Димчев се на-
дява на повече приходи, 
които да гарантират и 
по-големи разходи в ин-
фраструктурата. Загуба-
та в края на финансова-
та година, новият упра-
вител обяснява със сла-
бия есенно-зимен сезон, 
през който приходите не 
могли да покрият разхо-
дите, с ковид-кризата, 
с направените ремонти 
и „някои ненавременно 
взети решения".

2021 година изглежда 
да е по-успешна, поне 
дотук. През това лято 
програмата на „Генгер“ 
е богата - организират 
се различни тематич-
ни кулинарни и музикал-
ни вечери, които вече са 
традиция за комплекса. 
„Според мен комплексът 
е създаден, за да преда-
дем на нашите деца бъл-
гарските бит, традиции 
и обичаи – да ги позна-
ват, съхраняват и преда-
ват на бъдещите поколе-
ния. Около 600 деца това 
лято посетиха „Генгер“ и 
се запознаха със зана-
ятите, докоснаха се до 

традициите. Тенденция-
та е да ги запазим и раз-
вием“, казва Димчев. Ще 
припомним, че той пое 
поста управител точно 
преди една година.  

Откакто е на управлен-
ския пост, Димчев обмис-
ля различни инициативи. 
Една от тях е да органи-
зира минивариант на 
„Славееви нощи“ в ком-
плекса през месец сеп-
тември. Заради панде-
мията обаче, отлага реа-
лизирането на идеята за 
следващата година. 

Димчев е категоричен, 
че финансовото състоя-
ние на дружеството вече 
е добро. Има текущи за-
дължения, които обаче 
могат да бъдат покрити 
още до края на лятото. 
До края на месец септем-
ври пък ще бъде финали-
зирано строителството и 
преобразуването на ад-
министративната сгра-
да в Посетителски цен-
тър. По общински про-
ект е предвидено специ-
ално оборудване за цен-
търа, научи още вестник 
„Народен приятел“. 

Нп
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стр.4 Народен приятел14
Общинският съвет с висока оценка 
за управлението на „Генгер" ЕООД
Димо Димчев за финансовата 
стабилност на комплекса: 
„Процесът е бавен, но възможен!“

ГръцКА вечер във „вОдеНицАтА“
етнографски комплекс „Генгер“ - Айтос

ви кани на гръцка вечер в механа „воденицата" 
На 3 септември, петък, нашите приятели от  „El greco band"  
отново ще вдигнат градуса с невероятната гръцка музика.  

много кулинарни изкушения. Купонът е гарантиран.  
Не го пропускай. 

телефон за резервации: 0885 620 863
Фонд музика - 9.00 лв.

Николай Урумов предста-
ви пред айтозлии, под от-
крито небе автобиографич-
ния си моноспектакъл „От 
роля в роля“. Уникалният 
актьор предизвика емоцио-
нална буря и върна зрите-
лите към едни много хубави 
времена... 

Представлението бе ко-
лаж от любими роли и песни, 
които актьорът е изпълнявал  
през годините и възможност 
за айтозлии да надникнат 
„зад завесата" на вълшеб-
ния свят на театъра. 

На импровизираната сце-
на в Етнографски комплекс 
„Генгер" в Айтос оживя-
ха Бай Ганьо, Санчо Пан-
са, Маргариди от „Кривора-
збраната цивилизация“, от-
къси от „Ривизор“ на Гогол, 
„Службогонци“ на Вазов...

Актьорът разказа и за 
весели и забавни момен-
ти от съвместната си рабо-
та с наши именити актьори 
на сцената и на снимачна-
та площадка – Георги Черке-
лов, Стефан Данаилов, Сто-
янка Мутафова, Антон Гор-
чев, Иван Кондов, Петър 
Слабаков, Георги Русев...

Димо Димчев

Засилен туристически интерес към „Генгер" през 
това лято

Местният парламент единодушно прие отчета и похвали управителя 

Административната сграда на „Генгер" ЕООД е ре-
новирана по проект на Община Айтос

Николай Урумов  
с автобиографичен  

спектакъл в „Генгер“

Актьорът с инициатора на събитието Браними-
ра Николова


