
   Скъпи съграждани, 

    Коледно-новогодишните празници са време за домашен уют, срещи и взаимност. Но те са и 

време за равносметка, време на надежди и време за поставяне на нови цели. 

    Изпращаме година, в която мога уверено да твърдя, че бяха положени много грижи за 

всички жители на община Първомай - не само с ремонтите на улици и сгради, не само с 

изпълнението ни на задълженията ни по закон и по изискване от обществото. Тази година 

беше година, в която подадохме ръка на възрастните и самотните, на хората, които се борят с 

недоимъка и на болните. Пандемията отново ни обедини с грижа за всички и се постарахме 

да изградим мостове на духа и добротата, които да ни свържат и обединят в любовта и 

надеждата за по-добро бъдеще. Добрият пример ни беше даден от младежите и децата на 

Първомай. Те ни увлякоха с действията си за подобряване на средата, в която живеем и с 

благородни акции по повод на големи християнски празници. Само преди няколко дни деца 

и учители превърнаха коледния дух в благородство и благотворителност. 

    През годината показахме, че имаме куража и силите да се справим с 

предизвикателствата в общността ни. Изпълнихме една амбициозна Инвестиционна 

програма, спазвайки наложената от самите нас финансова дисциплина. Реализирахме 

проекти, които бяха отлагани във времето заради липса на финансови средства.  

    Все повече малки населени места като Татарево, Виница, Буково, Воден, кв. Любеново 

присъстват в списъка със задачи, изправящи ни пред различни предизвикателствата. 

    2021 година беше не само втората от моя мандат като кмет на общината, тя беше втората 

и от най-страшната пандемия, обхванала света през последните 100 години. Загубихме 

десетки близки, мнозина минаха през ада на болестта и трябва да благодарим на лекарите 

в ковид отделението и на личните лекари, които ни помагат да преодолеем това 

изпитание. 

    Поздрав и за учителите, които доказват професионализма си в трудни и нестандартни 

условия и благодарение на които първомайски деца печелят състезания по информационни 

технологии, олимпиади по руски и български език, професионални конкурси и др. 

    Изтичащата 2021 година отново ни припомни, че демокрацията изисква нашето постоянно 

усилие. Макар да бяхме непримирими към опорочаването на изборите, искрено се надявам 

да продължим да участваме по-активно във взимането на решения за бъдещето както на 

общината, така и на страната ни. 

    През Новата 2022 година желая на всички много здраве, много сили и постигане на 

мечтите. Нека да влезем в нея обединени в името на достойното ни съществуване. Нека 

образованието, науката, културата, талантът, трудолюбието и почтеността са водещи 

обществени ценности. Нека осъзнаем своята сила и отговорност, нека имаме смелостта да 

отстояваме истината, за да превърнем Първомай в желано място за живот и работа. 


