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СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

“Образцова община” е проект
на “24 часа”, който стартира от
2019 г. Неговата цел е да от-
крои и насърчи добрите практи-
ки в местното самоуправление
и да покаже положителния
опит на общини, които могат да
служат за пример на останали-
те. Второто издание на инициа-
тивата е за Североизточния ре-
гион.

Индексът “Образцова общи-
на” е вдъхновен от програмата
на ООН за стабилно и устойчи-
во развитие на градовете -
UN-Habitat.

4 юни 2019 г.

Варна - център
на високи заплати

ВБългария разлика-
та между Севера и
Юга по отношение

на икономиката е глав-
но в това, че на север от
Стара планина има
твърде малко големи и
достатъчно силни ико-
номически центрове,
които са в състояние да
създадат около себе си

проспериращ
икономически
регион
Голямото изключение
се намира в Североизточ-
на България - Варна.
Морската ни столица
може да се състезава със
Софияпоброянаобщини-
те около града, които
просперират. И това личи
по наскоро разпростране-
ната от Института за па-
зарна икономика карта на
средните заплати по об-
щини.
В Девня, Аксаково, Су-

ХРИСТО НИКОЛОВ 16%, 14%и 13%, което е
доста над средното за
страната.Вярное,четук
се намират най-обшир-
ните насаждения от зър-
нени храни, лавандула и
много технически кул-
тури, вярно е и че доба-
вената стойност от сел-
ското стопанство е мно-
го висока. Но в общини-
те, в които преоблада-
ват индустрията и
услугите, добавената
стойност е много по-ви-
сока.
Освен това, огромни-
те насаждения дори в
много добрите откъм
реколта години по ника-
къв начин не могат да
повлияят на средното
заплащане. Печалбата
оттяхевръцетенаогра-
ничен брой собствени-
ци.
Единпоказател за раз-
витие, по който тези че-
тири области

могат да
съперничат на
останалата част
от страната,
е състоянието на околна-
та среда. В Североизтока
можеданямамногодобре
развито водоснабдяване,
тъй като начинът на до-
биване на питейна вода е
чрез помпи. Но по отно-
шение на третирането на
отпадъците, замърсява-
нето на въздуха и чисто-
татанаоколнатасредаця-
латаобластимамногови-
соки оценки.
От друга страна пътна-
та инфраструктура е от-
носително слабо развита,
но това е по-скоро есте-
ствено следствие от това,
че тези области са разпо-
ложени вперифериятана
страната и трафикът не
можедасесравнявастози
през области, които са на
пътя на международни
транспортни коридори.

В Североизтока преобладават
селското стопанство и туризмът
ворово и Белослав сред-
ните заплати надвишават
1000 лв. месечно, като в
най-индустриализираната
оттезиобщини-Девня,тя

дори надвишава
1400 лв.
За сравнениеоколоСо-
фия общините с видимо
по-високи заплати от
средната са също четири:
Божурище, Елин Пелин,
БотевградиКостинброд.
Засъжаление,ненався-
къдеизобластитенабъл-
гарския Североизток:

Варненска,
Добричка,
Търговищка и
Шуменска,
хората получават толко-
ва високи заплати. Вмор-

ските общини на Добрич
напримерсреднатазапла-
та е с около 200-300 лева
по-ниска, а в останалите
общини от региона с из-
ключение на самите
областницентрове запла-
тите са и още по-ниски.
Това е регион, в който
преобладават
селското
стопанство и
туризмът
Аграрните общини са
относително по-бедни и
колкото по-голям е де-
лът на селското стопан-
ство в местната иконо-
мика, толкова средното
заплащане е по-ниско.
В областите Добрич,
Търговище иШумен от-
носителният дял на зе-
меделието е съответно

Аксаково -
бижу за

инвеститорите
с ниските
си данъци

� На 20-а стр.

2,1 милиона
пътници
очаква
летището
във Варна
за лятото

� На 21-а стр.

Кметът на
Омуртаг:

Стабилна
община -
с грижа за
жителите
� Интервю с Ешреф
Ешрефов на 22-а стр.

Кметът на
Върбица:

Доволен
съм от
свършеното
и с план за
бъдещето
� Интервю с Мердин

Байрям на 23-а стр.



ПАРТНЬОРИ:

Шумен и неговите каменни
лъвове и конници

16-17ВТОРНИК,
4 ЮНИ
2019 г.Инициативата, която сравнява

качеството на живот в общините,
с издание във втори
регион на България

В 35-те общини на Се-
вероизточния регион
има разнообразие на
география, забележи-
телности и икономичес-
ка активност.
Какво е качеството на

живот в тези общини?
Подобрява ли се град-
ската среда?
През януари “24 часа”

обяви началото на на-
ционалния проект
“Образцова община”, за
данаправисолиднаоцен-
ка на 265-те български
общини - и на сегашното
им състояние, и трендо-
вете за развитие - и

да покаже
постиженията и
добрите примери
През април отличихме

образцовите общини от
Югоизточния регион.
Днес на церемония във
Варна “24 часа” ще връ-
чи отличия на образцо-
вите общини в регион
Североизточен. Ще има
ипубличендебатзаперс-
пективитенаобщините с
участието на представи-
тели на правителството,
местнатавластврегиона
и местния бизнес.
Създадохмеспециален

сайт - bgobshtina.bg. Там
вървигласуваненаграж-
даните за избраните от
тяхобщинипопеткрите-
рия:

Качество на живот
Инфраструктура
Благосъстояние

“24 часа” отличава
образцовите общини в
Североизточния регион
Ще има и дискусия с участието
на представители на кабинета,
кметове, бизнес

чувство на удовлетворе-
ние у гражданите.
Тя включва данни за

образование, здравео-
пазване, естествен при-
раст, процент на бед-
ност, възможности за
културенживот, престъ-
пления на брой населе-
ние.

- Индикаторът “Бла-
госъстояние” измерва
постиженията на градо-
вете в производство на
богатство, доходи, ра-
ботни места.
Той включва брутен

вътрешен продукт на
глава от населението,
процент на безработица,
ръст на цените на имот-
ния пазар, средна запла-
та на заетите по трудово
и служебно правоотно-
шение.

- В категорията “Град-
ски дух” важни са резул-
татите от гласуването на
сайта bgobshtina.bg.

Умен град
Градски дух
Механизмътнаоценка

бе вдъхновен от програ-
мата на ООН за стабил-
но и устойчиво развитие
на градовете -
UN-Habitat, която прави
индекса CPI - City
Prosperity Initiative.
Крайната класация на

265-те български общи-
ни планираме да стане
факт през септември.
Тогава на официална

церемония ще обявим
националните резулта-
ти.
За тях оценката се

формира по

три компонента:
1. Вота на гражданите.
2. Факти от кметовете,

които са най-запознати с

конкретните постижения.
Обърнахме се към тях с
молба да попълнят спе-
циален въпросник.
3. Статистически данни

заобщините.Тесаразпре-
делени като повече от 20
индикатора, за да обхва-
нат цялото многообразие
от измерения на живота в
едно населено място.
За максималната обек-

тивностнатезиоценки“24
часа” ползва съветите на
експертенсъвет, съставен
от авторитетни личности.
На церемонията във

Варнаднесщебъдатотли-
чени общините, постигна-
ли най-добри резултати
като цялостно представя-
не,асъщоивкатегориите
“Качество на живот”,
“Благосъстояние”,

“Умен град” и “Градски
дух”.

Какво включват
- Категорията “Каче-

ство на живот” измерва
постиженията на общи-
нитевосигуряваненадо-
бър живот, сигурност,

29 300 вече
гласуваха на
bgobshtina.bg

Варна - центърът
на Североизтока
Варна е третият по население град в

България. Според НСИ към 31 декем-
ври 2018 г. жителите са 336 505 души.
Градът е важен туристически и просве-
тен център, изходна точка за курортите
по Северното Черноморие. Тук се съ-
хранява златно съкровище от халколи-
та, за което се смята, че е най-старото
в света. В древността градът носи име-
то Одесос. Предполага се, че сегашно-
то му име идва от старобългарското
варнъ – черен, вран. Друга теория
свързва името с думата вар, означава-
ща води и минерален извор.
Морската индустрия е отрасъл, ха-

рактерен за града.
В сектора са заети
над 12 000 души -
предприятия от ко-
рабостроенето, ко-
раборемонта, морския транспорт, дра-
гирането и поддържането на морски
пътища и съоръжения, и свързаните с
тях услуги и дейности.
Със своите 850 декара Морската гра-

дина е национален паметник на гра-
динското и парковото изкуство. Нейно-
то строителство е по проект на Антон
Новак, чешки градинар декоратор, по-
канен от братя Шкорпил.

Шумен е разположен в Шуменско-
то поле в подножието на Шуменското
плато. Той е десетият по големина
град с население от 75 500 жители.
В Шумен е паметникът “Създатели на
българската държава”, известен като
“1300 години България”. Изграден е
от 8 бетонни блока. Най-горе е раз-
положен 52-метров лъв, който тежи
1000 тона. На 3 км от центъра на Шу-
мен е разположена средновековна
крепост на платото след парка
“Кьошковете”. В миналото е била
разрушена, но през XX в. е частично

възстановена. Тя
е много добре за-
пазена и е най-
значимият исто-
рически и архео-
логически обект на града. Археологи-
ческият паметник Мадарски конник е
от VIII век, представляващ изсечен в
скалите барелеф. Паметникът се на-
мира до село Мадара, на 20 км от
града. Мюсюлманският храм в Шумен
– Томбул джамия, е най-голямата в
България и втора на Балканския по-
луостров след джамията в Одрин.

Петрич кале край Аврен
пази спомен от
кръстоносен поход
С площта си от

353,776 кв. км Аврен за-
ема 6-о място сред 12-те
общини на областта. На-
селението на общината
е 9793 души. Цялата те-
ритория попада в Черно-
морския водосборен ба-
сейн.
Запазени са свидетел-

ства за антични селища,
светилище на бог Херос, две ранновизантийски
крепости и скален манастир. В северозападната
част на платото се намират останките на средно-
вековна крепост от времето на Византия и Пър-
вата българска държава, чието запазено през ве-
ковете название е Петрич кале.
Превзета е от 1444 г. - последния кръстоносен

поход от армията на полско-унгарския крал Вла-
дислав III Ягело.
Скалите в околността предоставят възможност

за алпинизъм. В района се развиват предимно
селски туризъм и земеделие.

Аксаково -
икономическото сърце
на Варненска област
На територията на община

Аксаково, която обхваща 23
населени места, живеят 22
225 души.
Обособени са 3 района за

инвестиции. Аксаково има уни-
кално географско разположе-
ние и транспортно-комуника-
ционна инфраструктура. На те-
риторията на общината се на-
мира летище Варна. На по-
малко от 10 км са жп гарата и
пристанищата. През община
Аксаково преминава магистрала “Хемус”. Всичко то-
ва превръща Аксаково в икономическото сърце на
Североизточна България. В района са инвестирали
мощни български и чуждестранни фирми, които из-
граждат логистични бази, бизнесцентрове, шоуру-
мове и заводи. Населените места на територията є
са разположени като пръстен край големите курорт-
ни комплекси Свети Константин и Елена и Златни
пясъци, което ги прави изключително атрактивни за
инвестиции във ваканционни имоти и комплекси.

Антоново почита и Деня
на междуетническата
толерантност
Община Антоново е

разположена в югозапад-
ната част на област Тър-
говище в пределите на
Източния Предбалкан. С
площта си от 478,775 кв.
км тя заема 3-о място
сред 5-те общини. Реле-
фът е хълмист и ниско-
планински.
Цялата територия на

община Антоново е във
водосборния басейн на
Стара река (десен приток на Янтра).
Според последното преброяване община Ан-

тоново има 59 населени места с общо населе-
ние от 6262 жители. 47,5% от тях се самоопре-
делят като турци. Българите са 26,5%, а цига-
ните - 19,35%.
Не е случайно, че на 17 януари, годишнината

от обявяването на Антоново за град, тук отбе-
лязват и Деня на междуетническата толерант-
ност.



Добричка община
е третата по големина
в България

Белият град - Балчик,
с Двореца и
Ботаническата градина
Белият град, както поетично

наричат живописния Балчик, е
важно пристанище по Северно-
то Черноморие. Акостирането
на кораби и туризмът са глав-
ният поминък. Общината е раз-
положена върху изключително
плодородното добруджанско
плато. На негова територия се
намира и важно ловно стопан-
ство. Балчик е и важен център
за промишлен риболов и на рибната борса в него
могат да се открият рядко срещани черноморски
риби.
Емблема на Балчик е дворецът на румънската

кралица Мария от времето на румънското влади-
чество на Южна Добруджа. До него се намира
Ботаническата градина на Софийския универси-
тет.

Белослав -
най-малката община, но
с най-големи амбиции
Най-малката община във

Варненска област има на-
селение от 11 388 души,
но икономиката в района
се развива много интензив-
но. Белослав е на двата
бряга на дълбокоплавател-
ния канал Варна – Девня.
Общинската икономика

е с промишлено-аграрна
структура, като индустрия-
та е доминирана от тежката промишленост. Енерге-
тиката е представена от ТЕЦ “Варна”, а добивната
промишленост е свързана с добив на строителни
материали. Освен това са характерни производство-
то на зърнени и технически култури и лозарството.
Тук се намира и кораборемонтният завод. В момен-
та там се изграждат нова икономическа зона, ново
пристанище и нови заводи.

Бяла - винарство,
туризъм и
земеделие
Община Бяла се намира в

централната част на Бъл-
гарското черноморско край-
брежие. Населението е
3762 души. Бреговата ивица
се характеризира със ска-
лист бряг, малки заливи,
плажове с дюни. Брегът е
стръмен и разчленен, което
води до силно ограничаване
на плажния потенциал, но
от друга страна, му придава ценен курортен ре-
сурс. В района най-развито е винарството. В най-
източната част на нос Свети Атанас е разполо-
жена раннохристиянска базилика, която е в пре-
делите на антична крепост. Обхващала е площ
от около 38-40 дка. В сегашно време базиликата
е частично реконструирана. Интензивно се раз-
виват туризмът и земеделието.

Велики Преслав -
столицата на Първото
българско царство
Велики Преслав е град в

област Шумен с население
от 8951 души. Столица на
България е от времето на
Първото българско царство,
до Освобождението е нари-
чан Ески Стамболук (стар
Истанбул). Преславската
книжовна школа се разви-
ва като важен литературен
и културен център в Бълга-
рия и в славянския свят. Тук е открито през 1978
г. Преславското съкровище - българско среднове-
ковно съкровище, датирано към X век сл. Хр. То
е едно от най-големите и съдържа над 120 злат-
ни и позлатени украшения: златна диадема, огър-
лици, медальони, обици, копчета, пръстени и
плочки от 14- и 22-каратово злато.

Венец - кацнал върху
най-високата част на
Лудогорското плато
Община Венец е разположе-

на в северозападната част на
област Шумен. С площта си от
209,911 кв. км е най-малката
сред 10-те в областта. Реле-
фът на общината е хълмист,
като територията попада в
централните части на Източна-
та Дунавска равнина. Венец
заема най-високата част на
Лудогорското плато – източна-
та част на Самуиловските височини. В тях се из-
дига най-високата им точка Петров връх. В юж-
ната част по билото на Самуиловските височини
преминава вододелът между Дунавския водосбо-
рен басейн и Черноморския водосборен басейн.
От територията на Венец водят началото си река
Канагьол, Провадийска и Крива река.

Във Ветрино отглеждат
резене, рапица,
лавандула, кориандър
Община Ветрино има 10 насе-

лени места с общо население
5525 жители. През общината
минават магистрала “Хемус”, жп
линията София – Варна, маги-
стралният газопровод от Русия
за Гърция и Турция. В близост
са летище Варна и пристанище
Варна-запад. Общината има
собствено селскостопанско ле-
тище. На територията є са из-
градени 5 микроязовира. Във Ветрино се въвеж-
дат нетрадиционни селскостопански култури като
рапица, резене, лавандула и кориандър. Разви-
тие бележи пчеларството. В района са защитена-
та местност Голямата канара – карстов каньон с
площ 33 хектара, и местообитанията на белоопа-
шатия мишелов и египетския лешояд.

Вълчи дол привлича с
единствената ски писта
в Североизтока
Историческите корени

на Вълчи дол водят към
VIII-IX век. Тук са откри-
ти останки от тракийски
и славянски селища и от
некрополи. Вълчи дол се
намира в близост до ста-
рите столици Плиска и
Велики Преслав.
Във Вълчи дол на се-

верния склон на хълма
Кошу баир се намира единствената ски писта в
Североизточна България, която е много привле-
кателно място за туристи през зимата. Община
Вълчи дол има амбицията да се превърне в тури-
стическа дестинация. Местната администрация е
подготвила 4 проекта за изграждане на туристи-
чески атракции, както и за обновяване на вече
съществуващи в региона.

Река Голяма Камчия
образува край
Върбица яз. “Тича”
Върбица е втората по

големина община в
област Шумен. Релефът е
равнинен, ниско- и сред-
нопланински. Между Вър-
бишка и Котленска плани-
на на юг и Преславска и
Драгоевска планина на север и североизток под
формата на голям триъгълник се простира източна-
та част на историко-географската област Герлово.
Основна водна артерия на общината е река Голя-
ма Камчия, която протича през нея от запад на се-
вероизток с част от горното си течение. Край с.
Менгишево влива водите си в големия яз. “Тича”.
След него образува красив пролом между Пре-
славска и Драгоевска планина и напуска община
Върбица. На нейна територия тя получава три по-
големи притока, които се вливат в язовира. Общи-
ната се състои от 16 населени места.

Генерал Тошево - в
сърцето на житницата
Добруджа
Генерал Тошево е община в

сърцето на Добруджа и е цен-
тър за производството на пше-
ница. В града се намира и важ-
ният научен селскостопански
институт, който произвежда но-
ви видове пшеница, царевица и
слънчоглед.
Първите исторически сведения за Генерал То-

шево датират от 1573 г. в турския данъчен реги-
стър. По време на румънската окупация на Южна
Добруджа властите кръщават селището Свети
Димитър. На заседание на МС на Царство Бълга-
рия от 19.09.1941 г. е решено да се дадат нови
имена на жп гарите по линията Ботево - Кардам.
Старото име на гара Касъм да се смени на Гене-
рал Тошев - на командира на Трета българска
армия, освободила Добруджа от румънската оку-
пация.

Край Девня си
подават ръка
история и индустрия
На територията на об-

щина Девня живеят 10
010 души. В северните
части на Девненската ни-
зина се намират извес-
тните Девненски извори.
Наличието на обилна во-
да и варовикови находи-
ща са неизчерпаем източник на строителни ма-
териали и са привличали хората в този край от
най-дълбока древност. Община Девня е икономи-
чески силно развит регион. Определящо значе-
ние е промишлеността - производство на соди,
торове, топлоенергия, строителни материали, за-
хар. Тук се намират няколко от най-големите хи-
мически заводи на страната. В общинския център
се намира единственият по рода си музей на мо-
зайките.

Добрич с добри
перспективи за
туризъм и спорт
Добрич е разположен в Дунав-

ската равнина върху Добруджан-
ското плато. Градът е по двата
бряга на малката Добричка река.
В него се намира градският парк
“Св. Георги”, един от най-големи-
те градски паркове в България.
На места той разполага с напъл-
но девствена природа.
Добрич има условия за разви-

тие на туризъм, което се обусла-
вя от редица благоприятни предпоставки. Воде-
щите сред тях са богатото културно-историческо
наследство. Градът разполага с добре развита
спортна база.
Изключително благоприятното съчетание на

природни и климатични условия е предпоставка
за високата степен на развитие на селското сто-
панство.

Добричка община е третата след
община Сливен и Столична общи-
на по големина община в Бълга-
рия.
Добричка е разположена в зе-

мите на Южна Добруджа около
град Добрич. Теренът, в който по-
пада община Добричка, предста-
влява част от Дунавската хълмиста
равнина и се характеризира с плоски и загладени
хълмове, недълбоки и широки долини с полегати
склонове, разсичани от долината на река Суха.
В центъра на Добричка община като анклав се

намира община Добрич с общинския град.
Основният поминък в община Добричка е земеде-

лието. Преобладаващ климат в Добричка е умерено
континентален, характерен със студена зима и горе-
що лято. Количеството на валежите през годината
е сравнително малко.



Каварна - екотуризъм,
риболов,
земеделие

Долни чифлик -
уникална природа, под
егидата на ЮНЕСКО
В община Долни чифлик живеят

19 666 души. През цялата є се-
верна част преминава почти цяло-
то течение на река Камчия.
Долни чифлик разполага с из-

ключително богати ресурси за
развитие на туризма. На терито-
рията му са регистрирани 20 за-
щитени територии и 2 защитени
местности. Биосферният резерват
“Камчия” е обявен за обект под
закрилата на ЮНЕСКО.
Ловното стопанство “Шерба” е разположено по

северните склонове на Камчийска планина. Изве-
стно с богатите си популации от елени, сърни, диви
свине и муфлони, то привлича почитатели на лов-
ния туризъм.
Защитената местност Камчийски пясъци е част

от най-дългия плаж по Българското черноморско
крайбрежие, който се простира от устието на река
Камчия до с. Шкорпиловци, където пясъците са
формирали уникални дюнни системи с височина до
18-19 м, покрити с рядко срещана растителност.

Уникален скален
венец обгръща
Дългопол
Община Дългопол е разпо-

ложена в източната част на
Стара планина. Над 50% от
територията є е заета от гор-
ски масиви. Населението е 13
972 души. Тук се намира яз.
“Цонево”.
На десния бряг на язовира,

югозападно от село Аспарухо-
во, се намира природният фе-
номен Чудните скали - най-го-
лемият туристически обект на община Дългопол.
Местността има специфичен ландшафт – ска-

лен венец с уникални скални образувания и ме-
стообитание на редки представители на орнито-
фауната. Скалите са образувани от въздействие-
то на водата и вятъра върху варовика, като ска-
лата не е монолитна, а на блокове. Скалите из-
никват непосредствено от бреговете на язовира,
където са най-стръмни и отвесни. Те са около де-
сетина невероятно красиви скални игли с височи-
на 40-50 м. В района се развиват селският тури-
зъм и земеделието.

Каварна е един от най-
нашумелите градове у нас
през последните години.
Древният тракийски град,
който е паднал преди хи-
лядолетия в морето, е раз-
положен в съвременния си
вариант върху Добруджанското плато.
Каварна има туристически комплекси в самия

град до близкото село Топола, на Русалка, а най-
голямата забележителност е внушителният нос
Калиакра. Общината залага сега главно на земе-
делието и на няколко предприятия. Важна част
от икономиката є е риболовът.
Градът е разположен в средните части на Се-

верното Черноморие. Населението му е 11 368
жители. Регионът предлага великолепни възмож-
ности за развитие на екотуризъм и специализи-
ран туризъм – наблюдения и фотографии на ра-
стения, на делфини и различни риби в крайбреж-
ните води. Любителите на птиците могат да оста-
нат с незабравими впечатления.

Никола Козлево
кръстено на книжовник
и революционер
Община Никола Козлево е

разположена в североизточната
част на област Шумен с площ
от 264,335 кв. км. Релефът е
хълмист, територията є попада в
централните части на Източната
Дунавска равнина. В най-южна-
та част на общината северно от
селата Крива река и Църквица
преминава вододелът между Ду-
навския водосборен басейн и
Черноморския водосборен басейн. Основна водна
артерия е Хърсовска река (десен приток от басей-
на на Дунав). В миналото се е наричало Дживел,
но по-късно е кръстено на името на книжовника и
революционер Никола Козлев. През 1881 г. праде-
дите на сегашните български жители на Дживел
започват да идват от село Гюдюлери (днешното
Черепово). Като виждали, че околните български
села имат училища, джилелци решили да основат
училище и в своето село.

Нови пазар възниква
преди 5 века от имения
на двама братя
Нови пазар е разположен в

котловината между Шуменско-
то, Лудогорското и Провадий-
ското плато в Дунавската рав-
нина. През града преминава
Крива река, която се влива в
Провадийската. Още в дълбока
древност по тези земи е кипял
живот, свидетелство за това са
поне 434-те експоната в музей-
ната сбирка. Една от най-инте-
ресните находки са тези от трако-римската епоха,
тогавашното ювелирно изкуство е представено със
златни накити. През XVI век двама братя правят
чифлици от двете страни на Крива река, създават
петъчен пазар и така възниква тогавашното име на
града Ени пазар (Нов пазар). През 1840 г. в града
се открива килийно училище (сега къща музей), в
центъра на града е построена часовникова кула. В
Нови пазар се намира и завод, който произвежда
изящни изделия от стъкло, порцелан и кристал.

Омуртаг се гордее с
космонавта Александър
Александров
Община Омуртаг

има в състава си 42
населени места. Спо-
ред последното пре-
брояване през 2011 г.
в нея живеят 21 853
души.
Тук е роден вторият

български космонавт
Александър Алексан-
дров. Благодарение на
него край града е изграден авиационен парк. В
необикновената експозиция под открито небе са
изложени трите модела самолети, пилотирани от
втория български космонавт по време на военна-
та му кариера - МиГ-19, МиГ-21 и СУ. Наред с тях
посетителите могат да видят отблизо зенитнора-
кетната установка М-11, както и радиолокацион-
на станция “Звезда”.
С площта си от 400,831 кв. км общината заема

4-о място в област Търговище.



Опака - името
идва от
“сянка”

Суворово - екологичната
градина
край Варна

Търговище проведе
своя панаир
за 242-и път

Хитрино - важен
транспортен
възел

Каолиново е описано
в османски регистри
от XIV век
Каолиново е град в Севе-
роизточна България близо до
Исперих. През XIV век е съ-
ществувала крепостта Киме-
ноз, която е била областен
център. Селището е описано
в османски регистри от 1573
г. До 1934 г. се казва Шумну
бохчалар, а след това - Божи-
дар. Преименувано е на Као-
линово през 1950 г. В най-
южната част на общината северно от село Лиси
връх преминава вододелът между Дунавския во-
досборен басейн и Черноморския водосборен ба-
сейн. Основна водна артерия е река Канагьол,
която протича през средата на общината в севе-
роизточна посока в каньоновидна долина, дълбо-
ко всечена в аптските варовици и льосовата по-
кривка на Лудогорието.

Каспичан - горд с
резерватите “Плиска”
и “Мадара”
Каспичан се намира в цен-
тралната част на Североиз-
точна България. Заема из-
ключително важно стратеги-
ческо положение в Североиз-
точна България. Жп гарата е
важен комуникационен и
транспортен възел, премина-
ва и магистрала “Хемус”. На
територията на общината се
намират архитектурните ре-
зервати “Плиска” и “Мадара”.
Приоритетни отрасли в общинската икономика
са туризмът, селското стопанство, леката и хра-
нително-вкусовата промишленост. Общината раз-
полага с дадености за развитие на екологично и
природосъобразно животновъдство и земеделие.
Възраждат се лозарството и овощарството.

Крушари - център
на земеделието,
има пещери, текета
Крушари е център на едно от
най-големите земеделски
производства у нас. Това е
главният поминък на местно-
то население. В територията
на общината попада част от
защитена територия “Суха ре-
ка”. Каньонът и околностите му
са природна и археологическа
забележителност за цяла Южна
Добруджа.
На 1,5 км от село Александрия се намира мест-
ността Текето. Светилището придобива двойствен
религиозен характер. До Руско-турската освободи-
телна война е чисто мюсюлманско светилище, та-
чено от т.нар. алиани, по-известни като казълбаши.
Районът притежава уникални пещери, обявени за
археологически паметници. Тук се намира най-го-
лемият укрепен античен център - Залдапа.

Провадия крие
останки от най-древната
цивилизация в Европа
Провадия е най-голямата от
12-те общини във Варненска
област с население 21 908 ду-
ши. На територията є има из-
градени множество микроязови-
ри, водите на които основно се
използват за напояване на зе-
меделските култури. В Прова-
дия има 3 защитени местности -
Славейкова гора, Снежанска
кория и Голямата канара, и ед-
на природна забележителност - Пробитият камък.
На 6 км югоизточно от Провадия се намира един-
ственото находище на каменна сол в България. По-
чти в центъра на солното огледало се издига праи-
сторическа селищна могила и върху нея тракийска
надгробна могила. Комплексният праисторически
обект Провадия-Солницата представя останките на
най-стария солодобивен център в Европа.

Подемът на Попово
след построяване на жп
линията София - Варна
Община Попово е с 30 676 ду-
ши население в 35 селища. Един-
ственият град е Попово.
За първи път името на предше-
ственика на Попово се споменава
в османски данъчен регистър от
1524 г., но най-голям икономиче-
ски подем в градчето настъпва,
след като близо до него е прека-
рана железопътната линия от Со-
фия за Варна - гара Попово е открита през 1899 г.
В момента хората от общината се препитават ос-
новно в шивашките предприятия, земеделието и
преработката на земеделски продукти, в сферата
на услугите, работят и в няколко индустриални
предприятия. През последните години се правят
опити за развитие и на туризма, като се използва
благоприятното разположение спрямо другите по-
големи населени места и природните дадености.

Община Опака е най-малката
община в област Търговище. Съ-
стои се от 6 населени места, като
от 1984 г. Опака е със статут на
град. Общината има площ от
157,352 кв. км и население от
6730 души. То е уникален пример за етническа то-
лерантност, тъй като се състои основно от българ-
ски турци - мюсюлмани, и капанци - християни.
Обработваемата земя се използва пълноценно и
е запазена екологично чиста.
Името Опака идва от думата опакус, която озна-
чава сянка - селището било разположено в сенче-
сто място. То привличало иманярите още от първи-
те години след Освобождението. Дори братя Карел
и Херман Шкорпил са проявили интерес преди
Плиска да правят разкопки в Опака, но били по-
срещнати изключително недружелюбно от местното
население и се отказали.

Смядово - всеки
е чувал за
луканката
Община Смядово е разполо-
жена в полите на северните
склонове на Източна Стара пла-
нина. През града преминава жп
линията Шумен – Комунари, как-
то и главният път в посока юг, като навлиза в Ри-
шки проход и е пряка връзка с Южна България.
Легендата за основаването на днешно Смядово
се свързва с българка на име Смеда. Археологи-
ческите находки в околностите на Смядово го-
ворят за непрекъснат живот в продължение на
хилядолетия. Проучванията, които са извършени
на праисторическата могила в местността Голям
Йордан, разкриват културата от 3500–3100 г.
пр.н.е. През 2000 г. е открита Тракийска гробни-
ца, датираща от IV век пр.н.е. Тя е изключително
красива и с ефектна фасада. През XX век градът
става известен с производството на смядовска
луканка.

Тервел - най-много
земеделски площи на
жител за обработване
Най-голяма площ в община
Тервел заемат земеделските
територии - общо 418 232 дка
(72,2% от площта на община-
та). Размерът на обработвае-
мата земя е 353 671 дка. По-
казателят обработваема земя
на човек от населението ва-
рира в твърде широки грани-
ци, като достига и екстремни
стойности - от 3,4 дка/човек
за землището на Тервел, 8,3 дка/ч за село Бо-
жан и достига до 633,3 за село Брестница и
833,6 за село Войниково. Средно за общината
този показател е 19,7 - 3 пъти по-висок от сред-
ния за страната 6,3 дка/човек.. В общината няма
изградени поливни площи на държавни водоиз-
точници. Горските територии заемат площ от 127
520 дка.

На територията на община
Суворово живеят 8387 души.
Липсата на промишлени пред-
приятия обуславя производ-
ството на плодове и зеленчу-
ци с високо качество. Еколо-
гично чистият район, прохладното лято и меката
зима предлагат възможности и за отдих и тури-
зъм. Благоприятният релеф и близостта до голям
икономически и административен - Варна, са в
основата на сравнително добре развитата транс-
портна система. В общината има асфалтови пъти-
ща до всички населени места, жп линия за връз-
ка с Варна и Добрич. Обновената подстанция
“Добруджа” е основен захранващ източник за ця-
ла Североизточна България. Ролята є за енер-
гийната система на страната стана по-важна
след извеждането от експлоатация на блоковете
на ТЕЦ-Варна.

Шабла - старият фар,
потънали
подводници
Шабла се намира на
около 25 км от границата
с Румъния и на 80 км от
Варна. Самият град не е
на морето, но това не
пречи да го свързваме с
най-стария действащ на Балканският полуо-
стров фар.
В миналото град Шабла е бил тракийско се-
лище, а по-късно и римски град, наречен Ка-
рия. Около фара на Шабла има множество сон-
дажи за нефт, от които тече топла минерална
вода с високо съдържание на сяра.
В морето около Шабла има множество потъ-
нали морски съдове и подводници от Втората
световна война. Това прави Шабла предпочита-
на дестинация за подводен туризъм. Местност-
та е любимо място и за орнитолозите.

С население 62 636 души и
площ 840,43 кв. км община
Търговище е най-голямата об-
щина в Търговищка област. В
нея населените места са 52. Но
в последните години тук есте-
ственият прираст на населението е отрицателен.
През 1573 г. в данъчния регистър на Османска-
та империя за първи път се среща старото наи-
менование на селището - Ески Джумая. През
1658 г. то вече става административен център.
Днес Търговище е голям административен, про-
мишлен и културен център, като водещ отрасъл е
селското стопанство.
Градът е прочут със своя пролетен панаир, кой-
то тази година през май се проведе за 242-и път.
Сред по-значимите културни паметници в района
са останките на ранновизантийската и среднове-
ковна крепост Крумово кале.

Общината е разпо-
ложена в западната
част на област Шу-
мен. Релефът е рав-
нинен и хълмист.
Името на селото до
1934 г. е Шейтан-
джик. До 1995 г. е га-
рово селище.
В западната част
на общината преминава участък от вододела
между Дунавския водосборен басейн и Черно-
морския водосборен басейн. През средата на об-
щината от северозапад на югоизток на протеже-
ние от 25,4 км преминава участък от трасето на
жп линията Русе – Самуил – Каспичан от жп
мрежата на България. През общината премина-
ват частично 3 пътя от републиканската пътна
мрежа с обща дължина 31,4 км.
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Преобразен и модернизиран, Аксаково е сред градовете,
предпочитан и от бизнеса, и от младите хора.

15 години
след като
стана град:
Аксаково -
модерен и
уютен дом

Кметът инж. Атанас Стоилов:

За всеки кмет няма
по-голямо признание
от това младите
да останат в града
За един кмет няма по-приятно признание от

желанието на младите да живеят в Аксаково.
Това заяви кметът инж. Атанас Стоилов на тър-

жествена сесия на общинския съвет по случай
15-годишнинатаотобявяваненаАксаковозаград.
“Не мога да скрия, че се вълнувам много, ко-

гато участвам в различни форуми, и при мен
дойдат млади хора, които споделят, че са се
образовали навън, но ще се върнат в Аксаково
да работят и да отглеждат децата си, защото
при нас е спокойно, чисто и уютно”, призна
Стоилов пред действащи и бивши участници в
управлението на града, превърнал се за 15 г. в
истинско икономическо чудо на Българския се-
вероизток.
Голямото предизвикателство за общината

остава рехабилитацията на пътищата между на-
селените места, които като пръстен обхващат
крайбрежието от Варна почти до Албена. По-
лесно решим този проблем за Аксаково ще е,
ако се въведе ефективна финансова децентра-
лизация, тъй като в момента общината внася в
държавния бюджет над 100 млн. лв., от които
само 4 млн. се връщат в местната хазна.

торите, които доказа-
но изпитват по-голям
интерес и доверие да
базират свои произ-
водствени, логистич-
ни,складовиидр.бази
в населени места с
градски статут, бърза
и прозрачна админи-
страция и адекватна
инфраструктура.
Удовлетворението

и самочувствието
много бързо изме-
стват у местните пър-
воначалнияскептици-
зъм от непознатото.
15 г. по-късноАкса-

ково се радва на

доказан
авторитет
като желано
място за
бизнес и
за живот

Врадиус от 10-ина ки-
лометра са морската
столица Варна, при-
станищата Варна-за-
падиВарна-изток,жп
гаратаифериботният
комплекс в Белослав.
През територията на
община Аксаково
преминава магистра-
ла “Хемус”, тук е раз-
положенилетищният
комплекс, макар да
носи името летище
Варна.
С тази уникална ло-

кация Аксаково по-
крива и най-високите
критерии за достъп-
ност и бизнес инфра-
структа. А и в услуга
на инвеститорите то-
ва е най-близкото на-
селено място до Вар-
на, което освен град-
ски статут има данъч-
ни ставки, в пъти по-
ниски от тези в
големите градове, и е
сред малкото, които
разполагат с огромни
свободни територии,
годнизазастрояванес
екологично чисти
производства, логи-
стични бази и др. биз-
нес съоръжения.
Доказателства за

изключителната

атрактивност на Ак-
саково са действаща-
та модерна бизнес зо-
на“Юг”,вкоятореал-
ноработятнад20фир-
ми.Входсапроектиза
новибизнес зонивоб-
щината - “Черно мо-
ре” и “Побити камъ-
ни”.Почтиотполуча-
ването на градския
статут администра-
цията на Аксаково
предлага бърза писта
заобслужваненаедно
гише.

Предприятията
да бъдат
екологично
чисти,

е категоричното ус-
ловие, което местна-
тавластпоставяпред
инвеститорите.
Политиката, насо-

ченакъмопазванена
природата, има
устойчив характер.
Общината е реали-
зирала най-значими-
те екопроекти в ре-
гиона - регионално-
то депо в с. Въглен и
водния цикъл на гра-
да. Двата проекта га-
рантират екологич-
но спокойствие за 30
години напред.
С цел по-добро ка-

чество на въздуха и
оптимизиране на
разходите за отопле-
ние Аксаково е сред
най-газифицираните
градове - всички ад-
министративни сгра-
ди, почти 300 частни
дома и над 30 про-
мишлени. Организи-
раното сметосъби-
ране ефакт - с осигу-
рени нови съдове и
всекидневно извоз-
ване. За сигурността
на хората и имуще-
ството им се поддър-
жа видеонаблюде-
ние. Осигурено е и
транспортно обс-
лужване в цялата об-
щина - включително
с удължаване на ли-
ния№409 от летище-
то до Аксаково. По-

Преобразяване и
модернизиране.
Тези две думи

най-точно и изчерпа-
телно характеризи-
ратпоследните15г.от
развитието на Акса-
ково - от неговото из-
важдане от списъка с
българските села и
преминаването му в
редиците на градове-
те в България.

Преобразяване - за-
щото не само центъ-
рът, но и голяма част
от градската терито-
риянеприличанасебе
си. Доказателствата
са закътани в старите
семейни албуми. А в
последните седмици
местните хора и об-
щинската власт сгло-
бяват пъзела “Акса-
ково-предиисега”,за
да припомнят на мла-
дите какъв е бил тех-
ниятобщдомпреди15
г.

Модернизация, за-
щото както фасадите
напубличните сгради,
така и на голяма част
от частните са енер-
госпестяващи, модер-
ни и красиви, част от
блоковете са санира-
ни,отоплениетоенай-
чистото - на природен

Малкият град е истинско
бижу за инвеститорите с
ниските си данъци и бързото
административно обслужване,
а за младите - привлекателно
място за живот

ради

интереса на
младите да
живеят тук

няма пустеещи сгра-
ди от необитавани
детски градини, няма
и недостиг на места,
тъй като общинска-
та власт реагира
адекватнонапотреб-
ностите и двете дет-
ски градини - “Дет-
ство мое” и “Друж-
ба”, са с новоизгра-
дени допълнителни
корпуси, ремонтира-
ни основни сгради,
газифицирани.
15-годишният град

се гордее с 4 нови
спортни площадки и
5 за детско забавле-
ние. Средното учи-
лище “Свети Кли-
мент Охридски” и
спортните съоръже-

ниякъмнего саизця-
ло обновени със
средства от европей-
ски проекти.
Неузнаваем за ста-

рите жители на Ак-
саково е централни-
ят площад, който не
отстъпва по нищо на
китните малки град-
чета в стара Европа.
Всеки момент ще

стартира реалното
изграждане на път-
ния възел, който ще
осигурислизанетоот
магистрала “Хемус”
до Игнатиево.
Аксаково се радва

на повишен интерес
на младите хора да
живеят в града, кой-
то получи национал-
но признание и трай-
но удържа позиции-
те си на лидер в по-
тенциала за иконо-
мическо развитие.

Летище Варна е на територията на Аксаково.

газ, осветлението е
последно поколение -
икономично, улиците
- преасфалтирани, во-
доснабдяването и ка-
нализацията - факт, а
младитеиматместаза
образование, арти-
стични изяви, спорт и
забавление.
Промянатанаадми-

нистративния си ста-
тут създаденото през
1934 г. село Аксаково
получава официално

на 28 май 2004 г. Тога-
ваМинистерският съ-
вет с премиерСимеон
Сакскобургготски из-
лиза с решение№451,
което обявява Акса-
ково за град.
Мотивите на кмет-

ската администрация
да поиска промяна на
статута са прагматич-
ниисвързаниглавнос
това да бъде повише-
на атрактивността на
Аксаково за инвести-
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Премиерът Бойко Борисов и
кметът на Варна Иван Портних
разглеждат новия бул. “Васил Левски”,
който бе изграден с подкрепата
на правителството.

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Варна вече е готова
за старта на туристи-
ческия сезон с нова
пътна инфраструкту-
ра, която осигурява
бърза връзка с курор-
тите, и интересни
атракции.
Новият булевард

“ВасилЛевски”енай-
мащабният проект,
реализиран в послед-
ните десетилетия в
морската столица, и
бе изграден с подкре-
пата на правителство-
то. Той преразпреде-
ля трафикаиосигуря-
ва възможност за
бързопреминаванеот
летището към курор-
тите. По него градът
се прекосява за по-
малко от 10минути. В
моментабулевардъте
пуснат с временна ор-
ганизация заради до-
вършителни дейно-
сти, които скоро ще
приключат.
При строителство-

то му бяха изградени
пътни възли с кръго-
ви кръстовища на 2
нива при пресичане-
то му с булевардите
“Вл. Варненчик”,
“Сливница” и “Цар
Освободител”, както
и велотрасета по ло-
калните платна. На-
правени са 12 рампи
за вливане и отлива-
не във и от булевар-
да, 4 надлеза за пеше-
ходци с асансьори,
корекция на охрани-
телния канал, подмя-
на на ВиКмрежа, но-
ва дъждовна канали-
зация, елмрежа и
улично осветление.

Готов е и
пробивът
на бул.
“Сливница”

с ул. “Атанас Мо-
сков”, който ще бъде
продължен с качване
намагистралата.Така

През 2020 г. ще е
готово рибарското
пристанище в
“Аспарухово”

нище е предвиден за
над 100 плавателни
съда. Очаква се “Ка-
рантината” да бъде
най-модерното ри-
барско пристанище
по Северното Черно-
морие и естествен за-
вършек на “Аспару-
ховияпарк”,койтооб-
щината предвижда да
превърневъввтората
морска градина на
Варнасизгражданена
алеи и места за отдих,
казва кметът Иван
Портних.
“Аспаруховият

вал” също ще се пре-
върне в атракция, ка-
топопроектасерабо-
ти с експерти от Ре-
гионалния историче-
ски музей във Варна.
Първите подробни
проучвания на вала
правят братя Шкор-
пилощевначалотона
XXв.Тепредполагат,
четойепрабългарски
и е строен в първите
години след 680 г. За-
почвал е от северния
склон на “Карантина-
та”иестигалблизодо
днешнатажп гара.От
него са запазени оба-
че едва около 1300 м.
Общината работи и

за създаванена транс-
портна връзка по мо-
ре с корабчета от
“Морскагара”допри-
станището на “Рибни
ресурси” в “Аспару-
хово”, след като то є
бъде предоставено от
държавата.

вличатуристииизвън
летния сезон.

Градът вече
е домакин на
над 20
международни
фестивали и
конкурси
Преди дни приклю-

чи един от новите фе-
стивали – “Варна-
Лит”. На него бе връ-
чена наградата на
първото издание на
Европейската лите-
ратурна награда “Ди-
митър Димов”. Тя бе
учредена през 2018 г.
по идея на писателите
Захари Карабашлиев
и Теодора Димова и е
под патронажа на
кмета на Варна Иван
Портних.Апървино-
сител на приза стана
френският писател
Жером Ферари с ро-

мана си “Проповед за
падането на Рим”.
Веднага след “Варна-
Лит” започнаМежду-
народният театрален
фестивал - най-ма-
щабното междуна-
родно театрално съ-
битие у нас.
С още една нова

атракцияградътщесе
сдобиедогодина.Вече
се работи по изграж-
дането на новото ри-
барско пристанище
“Карантината” в ед-
ноименната местност
в “Аспархово”.
Проектът се финан-
сира по Програмата
за морско дело и ри-
барство чрез Евро-
пейския фонд за мор-
ско дело и рибарство.
Новоторибарскопри-
станище ще струва
13,7млн. лв.Оттях7,9
млн. лв. са безвъз-
мездни европейски
средства, а останали-
те5,7млн.лв.саосигу-
рени от общината.
Съществуващото

рибарскопристанище
няма защитена аква-
тория за безопасно
акостиране на рибар-
скителодки, а терито-
рията му е недоста-
тъчна.Затоваприста-
нътна новотоприста-

ще се осигури дубли-
раща пътна артерия
на бул. “Вл. Варнен-
чик”.
Презюлипъкнале-

тище Варнаще бъдат
открити

6 нови
целогодишни
линии,

съобщи главният из-
пълнителен директор
на “Фрапорт туин
стареърпортменидж-
мънт”АДУлрихХеп-
пе. Директните поле-
ти ще бъдат от и до
Париж, Кьолн, Хам-
бург, Берлин, Копен-
хаген и Ливърпул. С
тях целогодишните
дестинацииналетище
Варна стават 16.
Очакванията обаче

за летния сезон са за
лек спад с около 8% в
дейността на летище-

то,нопрогнозитесаза
нормализиране на па-
зара, след като през
последните 5 г. е по-
стигнат ръст от 50%.
Най-сериозно нама-
ление на полетите се
очакваотРусия-31%,
и Германия - 14%.
Според Хеппе причи-
ната за намалението
на руските туристи е,
че те се пренасочват
към Турция, а от Гер-
мания–обявяванетов
несъстоятелност на
една от големите
авиокомпании.
Загубите ще бъдат

компенсирани с уве-
личение на полетите
от други дестинации.
Очаква се ръст с 34%
от Великобритания, с
9%наполетитеотЧе-
хия,аотТурцияиАвс-
трия–спо11%.Прог-

нозите запасажерите,
които това лято ще
преминат през лети-
ще Варна, са да до-
стигнат 2,1 млн. души.
Общината продъл-

жава да работи усиле-
но за превръщането
наморската столицав
дестинация за 4 сезо-
на. Всяка година Вар-
на разширява култур-
ниясикалендарсмно-
го събития, за да при-

Варна с нова бърза
връзка към курортите,

2,12,12,12,12,12,12,12,12,1млн. пътници очакват
на летището за лятото
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както количествено,
такаикачествено.Ти-
пична е трайната без-
работицасмалкивъз-
можностизавръщане
към устойчива зае-
тост. Известно влия-
ние оказва и сезонна-
та заетост в селското
стопанство.
Изпълнен е и

проект за “Активно
включване на хора с
увреждания и техните
семейства за успешна
реализация”, 18 лица
преминаха професио-
нални обучения.
Чрез Европейския

социален фонд осигу-
ряваме работа по озе-
леняване и по под-
дръжка на пътища.
Чрез регионални про-
грамизазаетостеоси-
гурена временна зае-
тост по поддръжка,
дребни ремонтни ра-
ботиихигиенизиране.
Предстои старт на
“Патронажна грижа
за възрастни хора и
лица с увреждания” -
ще бъдат предоставя-
ни услуги на минимум
60 души над 65 г. с
ограничения или в не-
възможност за са-
мообслужване и хора
с увреждания.
- Има ли условия за

развитието на тури-
зъм?
- Омуртаг е транс-

портен възел до пър-
вокласенпътСофия–
Варнаина25кмотжп
пътя. Територията на
общината е с чиста
природа и красиви
кътчета. Наличието
на благоприятни при-
родни условия създа-
ва среда за успешно
развитие на туризъм.
Авиационно-кос-

мическият парк в
Омуртаг е открит му-
зей - в него са изложе-
ни изтребители, зе-
нитноракетна уста-
новка, радиолока-
ционна станция и др.
Нашият град е родно
място на втория бъл-
гарски космонавт
Александър Алек-
сандров.Откултурни-
теинституциисважно
значение е историче-
скиятмузей,къдетосе
пазят снимки и доку-
менти, свързани с
авиацията и космо-
навтиката в Бълга-
рия, както и скафан-
дърът наАлександър
Александров.
Интерес предста-

вляват и религиозни-
те ни храмове, сред
които мога да откроя
черквата “Св. Дими-
тър” и джамията
“Зинджирли”. Имаме
и археологически па-
метници от Антич-
ността и Средновеко-
вието.
Всички тези обекти

иявленияотприроден
и антропогенен ха-
рактер трябва да се
оценят и експонират,
за да бъдат достъпни.
Тогава те ще се пре-
върнат в туристиче-
ски ресурс ище бъдат
цел на посещение.

Омуртаг е с традиции в бокса и
волейбола, затова се стремим
да подобрим техническата
база и да насърчим младите да
се занимават активно със спорт

на сгради, строител-
ство на детски пло-
щадки и др.?
- В община Омур-

таг има 10 учебни за-
веденияидвесредищ-
ни детски градини с
филиали в 8 населени
места. За последните
2 г. бяха извършени
ремонти на отопли-
телни инсталации и
физкултурен салон,
на покриви, направа
на алеи и полагане на
тротоарни плочи, ос-
вежаване иремонтна
класни стаи, смяна на
дограма, покривни
изолации. Чрез раз-
лични инвестиции на-
правихме в някои се-
ла и в Омуртаг пло-
щадки за игри.
При формиране на

капиталовите разхо-
ди за 2019 г.

наблегнахме
на обновяване
на обществени
сгради,

сред които е детска
градина “Радост”.
Има проект и за дет-
ската градина в Кам-
бурово.
- В общината има

40 села. Успяхте ли
да подобрите пътна-
та мрежа и условия-
та за живот? Евро-
пейските програми
също дават възмож-

ност на общините.
- Общината полага

грижи за 4-класната
пътна мрежа, изпъл-
нявайки основни
дейности по отстра-
няване на повредите
на настилката чрез
изкърпване на дуп-
ките, почистване и
оформяне на отвод-
нителни канавки,
подравняване, про-
филиране и оформя-
не на банкети и ман-
тинели.

Започнахме
рехабилитация
на най-натова-
рената улица в
града - “Цар
Освободител”

Дължината є е над 1
км, а общата стой-
ност на проекта - 1,8
млн.лв.Предстоире-
хабилитация на ул.
“Климент” и част от
ул. “Ген. Тотлебен”
за около 800 хил. лв.
В процес на изпъл-

нение са ремонтни
дейности на голяма
част от уличната
мрежа както в града,
така и по населените
места. С помощта на
различни програми,
фондове и със соб-
ствени средства са
обновени2жилищни
сгради, обредният
дом. Извършихме

- Г-н Ешрефов, как
заварихтеобщинатав
началото на вашето
управление?
- Поех кметския

пост през 2015 г. - бях
млад и мотивиран да
работя за проспери-
тетанаОмуртагижи-
телитему.Като се за-
познах с фактическо-
то състояние на об-
щината, сериозно се
притесних. Към онзи
момент задължения-
та є бяха над 2,6 млн.
лв. Скоро след това
попаднахмевсписъка
наобщинитевзатруд-
нено финансово по-
ложение. Трябваше
да предприема бързи
мерки за излизане от
ситуацията.
Първо аз и екипът

ми наложихме строга
дисциплина на разхо-
дите, изготвихме по-
гасителен план и по-
степенно изведохме
общината от това по-
ложение. Днес атмос-
ферата в администра-
циятае спокойна.Въ-
преки наследените
дългове успяхме да
разрешим проблеми,
свързани с инфра-
структурата, образо-
ванието, болницата.
- Какви грижи по-

лагаобщинаОмуртаг
в образователната
система - реновиране

реконструкция на
покрива на админи-
стративна сграда,
разкрихме обще-
ствена трапезария за
социално слаби,
функционира дневен
център за стари хо-
ра. В проекта “По-
мощ за независим
живот” 98 потреби-
тели с трайни увреж-
дания, с ограничения
или невъзможност
за самообслужване
получиха социални
услуги.
Стараем се да се

грижим и за младите
- затова продължава
изграждането на но-
ви детски площадки
за спорт и отдих как-
то в града, така и в
съставните села на
общината. Малките
населени места не
предлагат разноо-
бразие за свободно-
то време на младите.
Затова учениците и
младежите се насър-
чават да се занима-
ват по-активно със
спорт, да посещават
спортните зали и
площадки на откри-
то. ОбщинаОмуртаг
е с традиции в спор-
та, а добрата мате-
риално-техническа
базаипълноценното
провеждане на тре-
нировки доведоха до
отлични резултати

по бокс и волейбол.
Предстои изгра-

ждане на много-
функционална пло-
щадка на стадиона,
както и обновяване
на залата.
Освен това от

тази година
успяхме
да намалим
размера
на местните
данъци

Надявамеседасмепо-
добрили условията на
животвнашатаобщи-
наидасмеотговорили
наочакваниятанажи-
телите.
- Кои са най-сериоз-

нитса проблеми, с
които се сблъскахте
по време на кметува-
нето?
- Сложният релеф

на общината създава
проблемизаВиКмре-
жата. Основното ни
притеснение е изклю-
чително лошото съ-
стояние на вътрешна-
та водопроводна мре-
жа. Загубите са над
75%,коетоводидоне-
достиг на питейна во-
да. Направихме нео-
бходимите проучва-
ния и изготвихме тех-
нически проекти за
поетапнацялостнаре-
конструкция на мре-
жата. Така ще бъдат

подменени около 28
хил. м тръби и около
15 хил. м сградни от-
клонения.
През2018г.ерекон-

струиран довеждащи-
ят водопровод на Мо-
гилец, с което значи-
телно намаляха загу-
бите на вода. Пред-
стои реализиране на
първи етап на зонира-
не на водопроводната
мрежапривключване
в експлоатация наНВ
“Ниска зона” и НВ
“Средна зона”, както
и реконструкция на
водопровода по глав-
натаулицанас.Врани
кон. Има проекти за
реконструкция на
външни питейни во-
допроводи за селата
Беломорци, Веренци
и Долно Козарево.
Предприели сме

мерки по наболелия
проблемсбездомните
кучета.Заделихмепа-
ри за изграждане на
приют.
- А в какво състоя-

ние е икономиката и
трудовият пазар?
- Икономическата

криза оказва въздей-
ствие върху икономи-
ката на общината, а
причините за това са
много и комплексни.
Трудовият пазар не е
особено динамичен.
Предлагането на ра-
бота е ограничено

Управата на община Омуртаг успя да намали
местните данъци.

Една от реновираните детски площадки

Кметът
инж. Ешреф
Ешрефов:Стабилна

община - с
грижа за
жителите
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Кметът
инж. Мердин
Байрям:

най-съвременна апа-
ратура, малка опера-
ционна. Общината
подпомага местни
младежи, които
следват “Медици-
на”, и по този начин
се надяваме първо-
начално да решим
проблема с медицин-
ския персонал.
Предстои ни сани-

ране и инсталиране
напарноотоплениев
сградите на две сел-
ски училища и една
детска градина.Чака
ни нелеката задача
да разширим учили-
щето във Върбица и
построим нов физ-
културен салон.
И в бъдеще ще

продължаваме да ас-
фалтираме улици и
пътища от общин-
ската пътна мрежа
във всички селища,
както и с изграждане
на площади с фонта-
ни, алеи и детски
атракции.
Предвижда се за-

вършването на 2-а и
3-афазаотстроител-
ството на покрития
пазар, което включ-
ва изграждане на ма-
лък амфитеатър,
паркинг, зона за от-
дих и атракции, по-
вдигане чрез баражи
нивото на река Гери-
ла, за да се придобие
възможностзаводни
атракции за децата и
развъждането на
плаващи птици.
Предстои реализа-

цията на подготве-
ния от нас 15-годи-
шенпланзаразвитие
на курортния ком-
плекс и туристиче-
ското дело в община
Върбица.

Туризмът е
един от
основните ми
приоритети,

защото това ще даде
възможност за от-
криване на работни
места и финансови
постъплениявобщи-
ната.
Най-новата идея е

изграждане на гурме
ресторант, който ще
енаплощот250кв.м.
Трудно е, но гри-

жата за хората вина-
гиебилапървотоне-
що, което не ми дава
покой.Десетки годи-
ни хората тук не са
виждали нещо да се
строи, не са имали
помощ от общината.
Чувствам се отгово-
рен за тяхното на-
стояще и бъдеще.
Длъжен съм да не
жаля времеи труд, за
да живеят в един по-
добър и съвременен
свят.
Благодаря на съ-

гражданите си за
подкрепата и усмив-
китенаудовлетворе-
ност, които ми вдъх-
ват нова сила. Горд
съм с новия облик на
община Върбица!

на улици, които ни-
кога не са имали на-
стилка, нови бордю-
риитротоари,строи-
телство на подпорни
стени, мостове, го-
лямстадион,игрища,
тенис корт, зали за
семейно-битови ри-
туали, детски пло-
щадки, паркове.
Наша гордост са

новопостроените
площади сфонтании
алеи за отдих в села-
та Бяла река, Суши-
на, Маломир, Божу-
рово,единиятоткои-
то е с лесопарк, съ-
здаден върху смети-
ще. В момента
строим нов, модерен
площад в с. Нова бя-
ла река. Вече е реал-
ност и паметникът
на участвалите във
войните наши съ-
граждани. Успяхме
да завършим първия
етап от строител-
ството на покрития
пазар във Върбица.

Правим
всичко по
силите си и в
образованието

За да стане приятно
място за своите въз-
питаници, училище-
товИваново,кактои
детскатаградина,бя-
ха тотално обнове-
ни, санирани и с мон-
тирано парно ото-
пление. Освен по-
добряваненаучебна-
та база общината
поема разходите за
транспортните кар-

ти на всички пътува-
щи средношколци от
селата до Върбица.
Ежемесечната по-

мощ за всяко семей-
ство, чието дете по-
сещава детска гради-
на,облекчававсички
родители,коитовме-
сто70лв. заеднодете
заплащат 35 лв. Ако
и второто им дете е в
детска градина, так-
сата за него е 17,50
лв.
Всекиден825чове-

ка получават без-
платна топла храна
от нашата общинска
кухня. Назначихме
135 лични асистенти,
коитополагат грижи
за неподвижните хо-
ра. Решихме и една
крайно належаща
потребност за граж-
даните - траурен ав-
томобил, който без-
платно е на разполо-
жение на опечалени-
те близки. Отделно
ги подпомагаме с
безплатен ковчег (за
християните) и без-
платни гробни дъски
и хасе (за мюсюлма-
ните). С еднократна
финансова помощ
подпомагаме съ-
граждани, които са
затруднени да си за-
купят лекарства или
им предстои нео-
тложна хирургична
интервенция.
- Какживеят на ед-

номястохристиянии
мюсюлмани?
- Празниците ни са

общи. Наближи ли

Великден, в двора на
храма “Св. Дими-
тър” с лични сред-
ства организирам
раздаване на курбан
за здраве,шаренияй-
цаикозунаци.Посъ-
щияначинизразявам
уважение и към мю-
сюлманите – иде ли
Байрам, във всяко
населено място от-
реждам курбан за
здраве - ифтар. Тези
неща са неделима
част от моето разби-
ране за толерант-
ност и обич към хо-
рата.
- Какви са бъдещи-

те ви проекти?
-Порадиотдалече-

ността ни от област-
ния център и сурови-
те зими

имаме
необходимост
от болница
с поне 10
стационарни
места
Това са част от

причините да изго-
твим проект за обно-
вяваненаостарялата
болнична сграда във
Върбица, която по-
вече от 40 г. се руши.
С гордост мога да

заявя, че вече стар-
тирахместроителни-
те работи и се надя-
вам до година–две
жителите от общи-
натадаиматболница
със стационар, лека-
ри специалисти, раз-
лични болнични ка-
бинети,оборудванис

- Г-н Байрям, вече
сте в края на втория
си мандат. С какви
чувства си спомняте
началото и какво се
промени до днес?
- Поех кметския

пост в края на 2011 г.
Финансово община-
та беше зле - със за-
дължения 1,2 млн.
лв., а местните при-
ходи бяха само 250
хил. Най-големите
ми тревоги бяха за
този огромен дълг и
как да оправдая гла-
суванотомидоверие.
Поведохме дълги

съдебни спорове и
вече са на ход реше-
нията на съда, задъл-
жаващи тези, които
са харчили безотго-
ворно общински па-
ри, да започнат да ги
връщат.
Мислехси,четряб-

ва да станат чудеса,
за да можем един ден
да си поемем въздух.
И заработихме без
почивка!
Днес мога катего-

рично да заявя, че се
чувствам удовлетво-
рен от свършеното,
спокоен за настоя-

щето и че имам план
за бъдещето. Общи-
на Върбица вече ня-
ма задължения. А
приходите є от 250
хил. през 2011-а към
настоящия момент
възлизат на 2,2 млн.
лв. Ръст на събирае-
мостта от почти 2
млн. лв. е успех, кой-
то по никакъв начин
не тежи на данъко-
платеца, защото об-
щината е една от
малкото с най-поно-
сими данъци у нас.
- Как постигнахте

тозиръстнаприходи
за краткото време?
-Успехътседължи

намного работа. Съ-
здадохме общински
предприятия, които
всъщотовремегене-
рират и много нови
работни места. На-
правихме разсадник
за цветя и трайни на-
саждения. Така не
влагаме пари за озе-
леняване, а продава-
ме разсад и на клиен-
ти.Обновихмепочти
срутения почивен
дом “Еделвайс” в зо-
ната на курортния
комплекс Върбица.

Неговата хотелска
част и изцяло обно-
вен ресторант вече
реализират приходи.
От древността гра-
дът е известен със
своите минерални
източници, от чиито
доказани лечебни
свойства продължа-
ват да се възползват
стотици хора с про-
блеми в стомашно
чревната област, бъ-
бреци и др.
Наплощот16дкав

курортната зона по-
строихме много-
функционален спор-
тен комплекс, както
и съответните съо-
ръжения - зали, ба-
сейни,фитнес ,които
днесвечеспомагатза
увеличаваненамест-
ните приходи.
- Успявате ли да

включите в проекти-
тесивсичкиселищав
общината?
- Изключително

много се стараемвъв
всяко от населените
места да решаваме
проблеми като от-
водняване на пъти-
ща и дворове, пави-
ране и асфалтиране

Доволен съм
от свършеното,

спокоен за
настоящето

и с план
за бъдещето

Всеки ден 825 човека
получават безплатна
топла храна от нашата
общинска кухня

Детска градина “Кокиче” в село Бяла река Новият облик на село Божурово Паметник на загиналите герои от Върбица
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